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Sammanfattning	

Titel: En universallösning för reducering av matsvinn? – En studie om möjligheten att 

minska de kommunala skolkökens matsvinn med hjälp av styrningsverktyget lean. 

Författare: Malin Anderstedt och Elin Sundqvist  

Handledare: Robert Jonsson  

Bakgrund: Ett behov att finna strategier för att minska matsvinnets negativa 

miljöpåverkan har identifierats inom svensk offentlig sektor. De dagliga tallriksavskrapen 

inom kommunala skolkök kostar samhället miljonbelopp, dessutom uppstår ytterligare 

matslöseri vid tillagning. Vinster antas kunna göras genom ett förbättrat resursutnyttjande 

inom skolköken. Med anledning att styrningsverktyget lean tidigare tillämpats inom ett 

antal olika kontexter, dock med ett varierande resultat, är det av intresse att studera om 

lean är möjligt samt meningsfullt att implementera i kommunala skolkök i syfte att 

reducera matsvinn.  

Syfte: Studiens syfte är att bidra till ökad förståelse av vilka faktorer som påverkar 

uppkomst av matsvinn i de kommunala skolköken och således utreda möjligheten till en 

effektivare resursanvändning genom tillämpning av styrningsverktyget lean.  

Metod: Studien vilar på ett hermeneutiskt perspektiv och har en abduktiv ansats. För 

datainsamling har en kvalitativ flerfallsstudie genomförts på tre olika skolor inom olika 

kommuner. Nio semistrukturerade intervjuer har kompletterats med observationer samt 

dokumentstudier, i syfte att uppnå en helhetsförståelse för kontexten.  

Slutsats: Studien visar att styrningsverktyget lean har potential att reducera matsvinn. 

Det har dock framkommit att den strategiska nivån av lean inte är enkelt tillämpbar i 

skolkök. Faktorer som tidsbrist, diffust kundbegrepp samt lagar och regleringar har 

identifierats begränsa dess applicerbarhet. Avseende den operationella nivån av lean har 

potential att reducera matsvinn genom implementering av utvalda leanverktyg 

identifierats, trots bristande tillämplighet av den strategiska nivån.  

Nyckelord: Offentlig verksamhet, matsvinn, lean, kommunala skolkök  

  



	
 	



Abstract		

Title: A Universal Solution for Reduction of Food Waste? – A study about the possibility 

to reduce food waste of the municipal school kitchens with the management tool lean. 

Authors: Malin Anderstedt and Elin Sundqvist  

Supervisor: Robert Jonsson 

Background: A need to find strategies to reduce the negative environmental impact from 

food waste has been identified within the Swedish public sector. The daily plate waste in 

municipal school kitchen cost society millions and additional food waste occur during 

cooking. Profits are expected to be made through improved resource utilization within 

school kitchens. Due to the fact that the management tool lean previously has been 

applied in a number of different contexts, though with various results, it is interesting to 

study whether lean is possible and meaningful to implement in municipal school kitchens 

in order to reduce food waste.  

Purpose: The study aims to contribute to the understanding of factors affecting the 

generation of food waste in municipal school kitchens and therefore investigate the 

possibility of a more efficient use of resources by implementation of the management tool 

lean.  

Research Method: The study rest on a hermeneutic perspective and have an abductive 

approach. For data collection, a qualitative multiple case study on three different schools 

in different municipalities has been conducted. Nine semi-structured interviews have 

been supplemented with observations and document studies, in order to achieve a holistic 

understanding for the context.  

Conclusion: The study concludes that lean as a management tool has potential to reduce 

food waste. However, it has been found that the strategic level of lean can not easily be 

implemented in school kitchens. Factors like time constraints, a diffuse customer 

definition and laws and regulations primarily limit the strategic levels applicability. 

Regarding lean on an operational level, potential to reduce food waste by implementation 

of selected lean tools has been identified, despite the lack of applicability of the strategic 

level.  

Key Words: Public Sector, food waste, lean, municipal school kitchens  
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1 Inledning	
1.1 Bakgrund	
Vi människor lever idag som att jorden har outtömliga resurser. Globalt lever 

genomsnittsmänniskan som att hon har 1,6 jordklot att tillgå och i Sverige lever vi 

individer som att vi har hela 4 jordklot att förbruka. Dagens levnadsstandard är således 

inte hållbar (Världsnaturfonden, 2016). En förklaring kan vara att det pågår ett massivt 

matslöseri runt om i världen och att en tredjedel av all mat som produceras för mänsklig 

konsumtion kastas (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013). 

Enligt en studie utförd av Förenta Nationernas organ för mat och jordbruk slösas 1,3 

miljarder ton mat bort årligen, vilket kostar världsekonomin omkring 750 miljarder USD. 

Utöver ekonomiska konsekvenser leder den kasserade maten till förödande effekter på 

miljön och ansvarar för 3,3 miljarder ton utsläpp årligen samt ett enormt slöseri av vatten 

(Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013). 

 

I syfte att öka medvetenheten kring matavfall har både internationella och nationella 

initiativ tagits av organisationer såsom Förenta Nationernas miljöorgan, Jordbruksverket, 

Naturvårdsverket och Livsmedelsverket (Svenska dagbladet, 2013; Naturvårdsverket, 

2017). Hösten 2017 hölls även en konferens med representanter från ett flertal företag, 

bransch- och intresseorganisationer samt myndigheter där matslöserifrågan lyftes 

(Regeringskansliet, 2017). Konferensen syftade till att introducera det nationella 

matsvinnsarbetet och initiativet grundade sig i Förenta Nationernas målsättning att 

halvera det totala matsvinnet till år 2030 (Regeringskansliet, 2017). Dessutom talade en 

politiker i ett jultal i fjol om att det årliga matsvinnet i Sverige motsvarar lika stora utsläpp 

som från 200 000 fossildrivna bilar under ett års tid (Sveriges Television, 2017). Som ett 

led i detta har en ambition att lagstifta om ett förbud för större livsmedelsaktörer att kasta 

ätbar mat väckts. Inspiration till förslaget har hämtats från Frankrike, där det finns ett 

krav på större dagligvarubutiker att säkerställa att all mat kommer till nytta (Sveriges 

Television, 2017).  

 

Även inom offentlig sektor har frågan angående matsvinn lyfts och ett behov att hitta 

strategier för att långsiktigt reducera matsvinn har identifierats (Livsmedelsverket, 
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Jordbruksverket & Naturvårdsverket, 2016). En rapport av Livsmedelsverket och 

Naturvårdsverket (2013) belyser dessutom att kostnadsbesparingar är möjliga genom att 

minska matslöseriet. Vidare står offentlig verksamhet inför utmaningen att hitta 

effektivare lösningar som bidrar till en smartare användning av samhällets begränsade 

resurser (Ekonomistyrningsverket, 2014). En av anledningar är att den offentliga sektorns 

inkomster har minskat något sett över en tioårsperiod som följd av minskad beskattning 

av hushållen (Statskontoret, 2017a). Lägre inkomster från skatter innebär att den 

offentliga sektorn behöver anpassa sin verksamhet till att leverera samma service som 

tidigare men nu med mindre medel till sitt förfogande. Utifall inga förändringar görs 

beräknas intäkterna understiga kostnaderna med 59 miljarder SEK till år 2021, således är 

det viktigt att den offentliga verksamheten effektiviseras (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2017). En reducering av matsvinn kan med grund i ovan tänkas vara ett sätt 

för att minska kommunernas kostnader.  

 

I arbetet med att förbättra resursanvändning inom offentlig sektor har styrningsverktyget 

lean, som tidigare främst tillämpats inom näringslivet, väckt stort intresse (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2016; Radnor & Osborne, 2013). Lean syftar till att minimera 

resursslöseri avseende material och tid inom organisationer (Womack & Jones, 2003), 

vilket ligger in linje med det behov av bättre resursutnyttjande som identifierats inom 

offentlig sektor. En kartläggning utförd av Sveriges Kommuner och Landsting visar på 

att så många som 88 % av landstingen och 33 % av kommunerna arbetar med lean i 

åtminstone delar av organisationen. Rapporten berättar dock inget om arbetets eventuella 

effekter (Sveriges Kommuner och Landsting, 2012a).  

 

Vidare visar en annan undersökning genomförd på Sveriges offentliga verksamhet att 

implementering av lean resulterat i positiva effekter (Sveriges Kommuner och Landsting, 

2012b). Leanarbetet har exempelvis bidragit till tidsbesparing i rutinmässiga 

arbetsmoment, ökat engagemanget hos medarbetare, förbättrad service samt minskat 

antal hanteringsfel hos olika offentliga organisationer (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2012b). Försäkringskassan är ett exempel från den offentliga sektorn där en 

leanimplementering lyckats, då det dagliga arbetet kunde effektiviseras med hjälp av 

styrningsverktyget (Ekonomistyrningsverket, 2014). Även Migrationsverket har genom 

en implementering av leanprinciper i verksamheten lyckats halvera sina väntetider 
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(Migrationsverket, 2013). Dock visar en utvärdering gjord av Statskontoret (2017b) att 

homogeniteten i arbetsrutiner mellan regioner på Migrationsverket har försämrats till 

följd av implementeringen, samt att ingen faktisk effektivitets- eller kvalitetsförbättring 

har kunnat identifieras (Statskontoret, 2017b). Det kan således konstateras att en 

implementering av lean inte nödvändigtvis innebär positiva utfall.  

 

1.2 Problematisering	
Den japanska bilindustrin var först med att tillämpa en renodlad lean produktionsfilosofi 

(Sandkull & Johansson, 2000). Lean har sedan dess implementerats i ett antal 

produktions- och servicedominerade branscher (Holweg, 2007). I flertalet kontexter har 

en tillämpning av lean bidragit till effektivare arbetsprocesser, bland annat har positiva 

effekter kunnat påvisas inom snabbmatsrestauranger, hotell samt sjukhus (Hines, Holweg 

& Rich, 2004; Bowen & Youngdahl, 1998). Det finns därmed ett flertal lyckade exempel 

på implementering av lean i nya branscher, vilket talar för att konceptet är tillämpbart i 

flertalet kontexter. Vissa forskare hävdar att konceptet kan ses som universellt 

applicerbart på alla typer av organisationer (Womack & Jones, 2003), medan andra 

forskare argumenterar för att lean inte är direkt tillämpbart i alla miljöer (Cooney, 2002; 

Hines, Holweg & Rich, 2004). Scherrer-Rathje, Boyle & Deflorin (2009) menar därför 

att det är grundläggande för organisationer som vill implementera lean att se över hur 

konceptet kan anpassas till den specifika kontexten, för att öka möjligheten att uppnå ett 

positivt resultat.  

 

Vinstdrivande organisationer har identifierat att tillämpningen av styrningsverktyget lean 

kan resultera i reducerat matsvinn och därmed leda till minskade kostnader (Evans & 

Mason, 2015; Vlachos, 2015). Den internationella dagligvaruhandelskedjan Tesco som 

ses som en av näringslivets pionjärer i arbetet för minskat matsvinn har lyckats 

effektivisera sin produktionskedja genom implementering av lean (Evans & Mason, 

2015).  

 

En studie utförd av Sveriges Kommuner och Landsting (2012a) visar på att lean 

implementerats inom vissa kommunala verksamhetsområden. Vanligast är 

implementering inom äldrevården och skolverksamheten (Sveriges Kommuner och 
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Landsting, 2012a). Trots att pågående leanarbete inom skolväsendet är relativt 

omfattande, visar inga tidigare studier på att lean implementerats inom skolkök. 

 

Livsmedelsverket och Skolverket (2013) har identifierat att servering av skolmåltider 

kostar samhället omkring 5 miljarder SEK årligen, vilket är mer än kostnaden för 

läromedel samt skolbibliotek tillsammans. Det kan därmed fastställas att skolmåltiderna 

utgör en viktig del, inte bara för elevernas lärande, utan även för skolans totala utgifter. 

Vidare har Naturvårdsverket (2009) funnit bevis för att kostnadsbesparingar kan uppnås 

genom reducering av matsvinn i de svenska skolköken. Tallriksavskrapet i 

skolmatsalarna beräknas, enligt mätningar gjorda av Tyresö kommun, uppgå till en 

kostnad av 77 öre per elev och dag, vilket resulterar i en totalkostnad på drygt 1,1 miljoner 

SEK dagligen för enbart tallriksavskrap i de svenska skolköken (Naturvårdsverket, 2009). 

Inga senare studier tyder på att kostnaden för tallriksavskrap i skolköken har minskat och 

därmed kan förmodas att problemet kvarstår. Det är således fråga om ett resursslöseri och 

stora vinster antas kunna göras genom reducering av matsvinn i de svenska skolköken.  

  

Implementering av lean har, som ovan nämnt, studerats och testats i en mängd olika 

kontexter, däribland offentlig verksamhet. Resultaten har varit varierande men positiva 

effekter har kunnat påvisas. Inom skolväsendet har problematiken kring matsvinn i 

landets skolkök uppmärksammats och Naturvårdsverket (2009) har konstaterats att stora 

kostnadsbesparingar kan åstadkommas genom förbättrade arbetsrutiner. Med bakgrund i 

matsvinnsproblematiken och leans potential att reducera matsvinn är styrningsverktygets 

tillämplighet samt möjlighet att minska matslöseri i skolkök relevant att studera. 

Dessutom är det inom offentlig sektor viktigt att använda begränsade resurser på ett 

effektivt sätt och då lean visat sig ha positiv inverkan på resursutnyttjande inom andra 

kontexter, finns grund för att utreda ifall en leanimplementering kan ha liknande effekter 

inom skolkök.  

 

1.3 Syfte	
Studiens syfte är att bidra till ökad förståelse av vilka faktorer som påverkar uppkomst av 

matsvinn i de kommunala skolköken och således utreda möjligheten till en effektivare 

resursanvändning genom tillämpning av styrningsverktyget lean.  
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1.4 Forskningsfrågor	
• Vilka faktorer påverkar uppkomsten av matsvinn i kommunala skolkök? 

• Vilka faktorer kan förklara huruvida styrningsverktyget lean är lämpligt samt 

meningsfullt att implementera i kontexten skolkök i syfte att reducera matsvinn? 

   

1.5 Forskningsbidrag	
Leans tillämplighet har studerats i offentlig verksamhet tidigare men då inom andra 

kontexter än den vi avser att undersöka i studien. Även leans potential att minska 

matsvinn har tidigare studerats men då i vinstdrivande organisationer. Vår avsikt är 

därmed att komplettera tidigare forskning genom att undersöka styrningsverktygets leans 

möjlighet att reducera matsvinn i den nya kontexten skolkök och främst bidra med 

kunskap i form av mening enligt det trilaterala sanningsbegreppet. Studiens huvudsakliga 

målsättning blir därmed att bidra med lärdomar och nya infallsvinklar avseende ett 

effektivare resursutnyttjande i landets kommunala skolkök.  

 

1.6 Begreppsdefinitioner	

1.6.1 Matsvinn		

Matsvinn kan definieras på en mängd olika sätt. Det vi benämner som matsvinn i denna 

studie är den mat som går förlorad på grund av tallriksavskrap från gäster samt bristfällig 

hantering. Exempel på vad vi menar med bristfällig hantering är: 

• För stora inköp av varor sett till åtgång 

• Tillagning av för stor mängd mat sett till konsumtion 

• Bristande möjlighet att ta tillvara överbliven mat 

• Förvaring av mat på sådant sätt att den förstörts alternativt förkortat 

hållbarhetstiden markant.  

Vår definition inbegriper således inte skal, ben och annat som inte lätteligen kan tas 

tillvara och ligger i linje med vad Naturvårdsverket (2009) menar är matsvinn. 
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1.6.2 Skolmat	som	produkt	

Vanligt är att tjänster och varor bestäms utifrån IHIP-paradigmet vilket anger att en tjänst 

är immateriell, heterogen, odelbar och förbrukbar (Spring & Araujo, 2009). Varor kan 

enligt Moeller (2010) definieras som tjänsters motsats. Sveriges Innovationsmyndighet 

Vinnova (2009) har förtydligat IHIP-paradigmet och beskriver en fysisk produkt såsom 

påtaglig, homogen, produktion är skild från konsumtion, ett ting, möjlig att lagra, konkret 

och möjlig att demonstrera. Vi har valt att se skolmaten som en produkt dels för att den 

är påtaglig, konkret och ett fysiskt föremål. Dessutom har vi efter empiriinsamling gjort 

bedömningen att skolmat är en homogen produkt eftersom ingen anpassning till 

respektive elev görs. Maten är även möjlig att lagra i viss mån, vilket möjliggör för att 

produktion skild från konsumtion.  

 

1.7 Avgränsningar	
Inom det teoretiska fältet lean finns en gren som kallas lean service, vilken är en 

anpassning av lean till tjänstesektorn (Bowen & Youngdahl, 1998). Då vi har valt att 

definiera skolmat som en produkt och inte en tjänst avgränsar vi oss mot denna inriktning 

av forskningen kring lean.  

 

1.8 Disposition	
Metod  

Avsnittet beskriver studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt samt förklarar 

tillvägagångssätt och genomförande. I metoddelen läggs dessutom stor vikt på att 

diskutera kvalitet samt de etiska aspekter som tas hänsyn till i studien.  

 

Teoretisk Referensram  

Den teoretiska referensramen redogör för tidigare forskning inom området samt beskriver 

lean och dess utveckling inom offentlig sektor. Relevant teori samt användbara verktyg 

inom lean väljs ut och redogörs. Syftet med den teoretiska referensramen är att ge 

förståelse för det teoretiska området, vilket är nödvändigt för besvarande av studiens 

forskningsfrågor.  
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Empiri 

I empiriavsnittet återfinns en beskrivning avseende respektive kommuns förutsättningar 

samt respondenternas arbetsuppgift och bakgrund för att skapa förståelse för studiens tre 

fall. Empiriska data insamlade från intervjuer, observationer och dokumentstudier har 

sammanställts utefter fem teman. Dessa teman har valts ut i syfte att underlätta för läsaren 

samt att de ansetts passande sett till studiens frågeställningar.  

 

Analys  

I avsnittet analyseras empiriskt insamlat material med hjälp av utvalda teorier från 

studiens referensram. Kapitlet har delats upp i tre delar och inleds med en analys av lean 

på strategisk nivå, vilket efterföljs av diskussion kring de operationella verktygen inom 

lean. Slutligen förs ett resonemang kring samspelet mellan de båda nivåerna inom 

konceptet. 

 

Slutsats  

Slutligen presenteras resultatet baserat på den analys som förts och forskningsfrågor 

besvaras. Avsnittet avslutas med att undersökningens praktiska implikationer diskuteras 

och förslag till vidare forskning inom området ges.  

 

  



 

 

8 

 	



 

 

9 

2 Metod	

2.1 Forskningsstrategi	

2.1.1 Hermeneutik	och	förförståelse	

Det vetenskapsteoretiska perspektivet definierar forskarens syn på kunskap och sättet 

som denna betraktar sin omvärld (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Enligt Andersson 

(2014) finns det två vetenskapsteoretiska grundperspektiv som den moderna 

samhällsvetenskapen utgår ifrån, vilka benämns positivism och hermeneutik. 

Positivismen fokuserar på kausalitet och att förklara samband medan hermeneutiken 

handlar om att skapa en förståelse av ett fenomen genom att finna bakomliggande mening 

(Andersson, 2014). I studien antar vi det hermeneutiska vetenskapsteoretiska 

perspektivet, då vår avsikt är att skapa en förståelse av svenska kommunala skolkök och 

huruvida tillämpning av lean kan anses möjligt samt meningsfullt i syfte att reducera 

matsvinn.  

 

Hermeneutikens utgångspunkt är att inget fenomen kan förstås genom att enbart studera 

helheten, ej heller genom att enbart studera en del (Alvesson & Sköldberg, 2008). Det är 

kombinationen av delarna och helheten som möjliggör förståelse och tolkning (Alvesson 

& Sköldberg, 2008). I vår studie har det inneburit att vi för att skapa förståelse 

övergripande studerat offentlig verksamhet för att begripa vilka förutsättningar som råder 

för de studerade skolköken. För att uppnå förståelse över det utvalda sammanhanget, har 

vi även studerat delarna av helheten, det vill säga skolköken och dess arbetsprocesser.  

 

Förförståelse är grundläggande för att vi ska kunna tolka vår omvärld enligt det 

hermeneutiska perspektivet (Andersson, 2014). Det är således inte eftersträvansvärt för 

forskare att eliminera fördomar och tidigare kunskaper. Istället handlar det om att 

reflektera kring de förutfattade meningar som forskaren besitter (Andersson, 2014). Vår 

förförståelse för skolkök var relativt begränsad och bestod främst av tidigare erfarenheter 

i form av gäster i matsalar. Vår uppfattning är att vår begränsade förförståelse för skolkök 

har gjort oss mottagliga för respondenternas berättelser. Enligt det hermeneutiska 

vetenskapsteoretiska perspektivet är målet att finna meningen bakom det studerade 

(Andersson, 2014). Detta för oss vidare till den syn på sanning som vi antagit i denna 

studie. 
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2.1.2 Sanning	som	mening	

Alvesson och Sköldberg (2008) menar att sanning är något relativt och kan vara olika 

sann beroende på dimension. För att ta hänsyn till alla dimensionerna av sanning används 

det trilaterala sanningsbegreppet, vilket består av tre delar; korrespondens, mening och 

användning (Alvesson & Sköldberg, 2008). Hur stor vikt som fästs vid de olika 

begreppen kan enligt Alvesson och Sköldberg (2008) variera, men det är eftersträvansvärt 

att integrera alla delarna i forskningsprocessen. I vår studie fäster vi störst vikt vid sanning 

som mening då vi syftar till att uppnå en sanning bortom det omedelbart evidenta. Med 

studien ämnar vi att öka förståelsen avseende möjligheten att reducera matsvinn inom 

svenska kommunala skolkök genom tillämpning av lean. Därmed avser vi bidra med 

förståelse vilket ligger i linje med sanning som mening, som syftar till att se sanning som 

betydelse (Alvesson och Sköldberg, 2008). 

  

Även om störst vikt läggs på att bidra med kunskap i form av mening, inkluderas även 

sanningsbegreppen korrespondens och användning till viss del. Korrespondens som 

enligt Alvesson och Sköldberg (2008) avser koppling mellan teori och verklighet lägger 

stor vikt vid orsakssamband. Även om vi inte strävar efter att finna naturvetenskapliga 

generaliserbara lagar mellan teori och det sociala sammanhanget skolkök, avser vi att 

med hjälp av teori öka förståelsen för om lean kan vara ett behjälpligt styrningsverktyg i 

syfte att reducera matsvinn. Därmed kommer teori att användas i avsikt att finna 

förklaringar även om faktiska orsakssamband inte kommer att vara möjliga att statistiskt 

fastställa inom denna studie. Det sista sanningsbegreppet, sanning som användning, 

fokuserar på den praktiska tillämpningen av teorier och sanningar (Alvesson & 

Sköldberg, 2008). Då vi har för avsikt att ge vägledning i hur matsvinn potentiellt kan 

reduceras inom skolkök, inkluderas även sanning som användning. Fokus kvarstår dock 

på sanning som mening, vilket även ligger i linje med den kunskap som ämnas uppnås 

med ett hermeneutisk vetenskapsteoretiskt perspektiv (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Kunskapsbidraget från denna studie kan även anses utgöra en grund för vidare studier 

som syftar till att minska matsvinn inom skolkök med hjälp av andra forskningsansatser.  
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2.2 Metodologiska	val	

2.2.1 Kvalitativ	design	

Den kvalitativa forskningsmetodiken har som målsättning att öka förståelsen kring ännu 

icke kända företeelser eller outforskade områden snarare än att finna kausala samband 

som i kvantitativa studier (Starrin & Svensson, 1994; Justesen & Mik-Meyer, 2011). Då 

studiens syfte är att bidra med ökad förståelse av möjligheten att reducera matsvinn med 

hjälp av styrningsverktyget lean i kontexten skolkök kan en kvalitativ forskningsmetodik 

anses lämplig eftersom vi ämnar studera ett nytt område. Dessutom passar den kvalitativa 

studiedesignen väl ihop med det hermeneutiska vetenskapsteoretiska perspektivet som 

antagits i studien enligt Starrin och Svensson (1994). I studien kommer vi att utgå ifrån 

respondenternas perspektiv och hur de tolkar sin sociala verklighet, vilket ligger i linje 

med kvalitativ forskning (Alvesson & Sköldberg, 2017).  

 
2.2.2 Flerfallsstudie	
Vår studie ämnar uppnå en intensiv kunskap inom en avgränsad kontext genom att studera 

möjligheten att implementera lean i kommunala skolkök i ändamål att minimera 

matsvinn. Vidare har det varit grundläggande för oss att utifrån respondenternas 

berättelser skapa en förståelse av miljön inom skolkök för att kunna besvara 

forskningsfrågorna, studien har därmed syftat till att inhämta kontextuell kunskap vilket 

ligger i linje med valet av fallstudien som forskningsdesign (Merriam, 1994). 

  

Fall bör väljas ut för att forskare skall få en bra insikt för det fenomen som studeras 

(Merriam, 1994). Vi var av uppfattningen att mer än ett fall behövde studeras för att uppnå 

en helhetsförståelse över arbetsprocesser inom kommunala skolkök. Att skapa en 

helhetsförståelse för kontexten bedöms grundläggande för att kunna besvara studiens 

frågeställningar och kunna dra relevanta slutsatser, därför valdes tre fall ut inom något 

olika miljöer. Valet av forskningsdesign kan därmed benämnas som en 

flerfallsundersökning enligt Yin (2006).  

 

Mellan de tre fallen finns vissa kontextuella skillnader och respektive fall omfattas 

därmed av olika kontexter (Yin, 2006), vilket vi under studiens gång tagit hänsyn till. Det 

finns dock även flera likheter mellan miljöerna inom respektive fallskola. När vi talar om 
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kontexten skolkök i studien avser vi därmed skolkök i ett större sammanhang och talar 

inte om varje enskilt fall.   

 

Fallstudiens generaliserbarhet har ifrågasatts av Bell (2014) som menar att det finns risk 

för snedvridna resultat. Dock menar Yin (2006) att målet aldrig är att statistiskt 

generalisera teorier i en fallstudie, oavsett hur många fall som beskrivs. Tyngdpunkten i 

en fallstudie ligger istället på att utveckla en förståelse för att kunna expandera teorier 

(Yin, 2006), vilket vi avser att göra inom denna studie.  

 
2.2.3 Abduktiv	ansats		
Förutom abduktiv kan en studie även vara induktiv eller deduktiv (Alvesson & Sköldberg, 

2008). Den induktiva ansatsen innebär att forskaren utgår från empiri och försöker finna 

samband för att forma nya teorier. Den deduktiva ansatsen utgår istället från teori och 

försöker förklara empirin utifrån denna. Abduktion innehar drag från både deduktion och 

induktion men innefattar även helt egna moment. Styrkan med abduktion är att den 

inkluderar verktyg för att skapa förståelse, vilket övriga ansatser misslyckas med 

(Alvesson & Sköldberg, 2008). Dessutom anser Starrin och Svensson (1994) att en 

abduktiv forskningsansats är passande för att skapa förståelse kring en specifik företeelse 

i ett nytt sammanhang. I vår studie eftersträvas en ökad förståelse för huruvida lean kan 

är lämpligt samt meningsfullt att implementera i den nya konteten skolkök i syfte att 

reducera matsvinn, därmed är den abduktiva ansatsen lämplig.  

 

Det abduktiva angreppssättet tillåter den teoretiska referensramen samt det empiriska 

materialet att utvecklas stegvis (Alvesson & Sköldberg, 2017). Under arbetets gång har 

vi därför haft möjlighet att inhämta teori och empiri växelvis, detta i syfte att succesivt 

öka förståelsen för det specifika fenomenet.  

 
2.2.4 Urval	

I studien har icke-sannolikhetsurval tillämpats utifrån argumentationen att kvalitativa 

studier sällan syftar till att uppnå generaliserbara slutsater. Det kan därmed inte anses 

motiverat att försöka uppnå ett sannolikhetsurval på grund av tids- samt kostnadsaspekter 

(Merriam, 1994; Bryman & Bell, 2011). 
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2.2.4.1 Val	av	fall	

En form av icke-sannolikhetsurval är det kriterierelaterade urvalet som tillämpats i denna 

studie, vilket beskrivs av Merriam (1994) som att analysenheter väljs ut utifrån vissa 

specifika kriterier. För att finna våra analysenheter sattes fyra kriterier upp. Det första 

kriteriet som våra analysenheter behövde uppfylla var att skolköket skulle vara ett 

tillagningskök, vilket innebär att maten tillagas på plats (Naturvårdsverket, 2008). 

Alternativet är mottagningskök, då färdiglagad mat levereras till köket (Naturvårdsverket, 

2008). Valet att endast studera tillagningskök grundar sig i att arbetsprocesserna är 

annorlunda utformade jämfört med mottagningskök, således skulle en undersökning 

inkluderande de båda bli alltför omfattande. Vårt andra krav var att elevantalet på 

analysenheterna skulle överstiga 500 elever, då vi var av uppfattningen att ett större flöde 

av elever var intressant att studera samt att antal gäster med stor sannolikhet påverkar 

tillagningsprocessen. Detta krav fick vi dock modifiera under urvalsprocessen till följd 

av problem med att hitta analysenheter som uppfyllde våra kriterier. 

  

Att analysenheterna skulle vara kommunala grundskolor var vårt tredje kriterium. Valet 

grundar sig i att gymnasieskolor inte är ålagda enligt lag att servera skollunch utan detta 

krav gäller endast grundskolor (SFS 2010:800). Vårt fjärde kriterium var att 

analysenheterna skulle återfinnas inom Östergötlands län, detta för att kunna utnyttja den 

tid som fanns till vårt förfogande på bästa sätt. Ytterligare avsåg vi att endast studera en 

skola från varje kommun. Detta med anledning av att vi efter inläsning på området kunnat 

konstatera att inköps- samt mathanteringsprocesser tenderar att vara liknande inom en 

kommun. Vår uppfattning var därför att studier av skolor inom tre olika kommuner skulle 

ge oss en bättre helhetsförståelse för kontexten skolkök.  

  

I Östergötlands län finns tretton kommuner (Länsstyrelsen Östergötland, u.å) utav dessa 

fann vi två stycken kommuner som ville delta i vår studie samt hade en skola som 

uppfyllde alla våra specificerade krav. För att finna vår tredje analysenhet var vi tvungna 

att omvärdera våra kriterier. Det kriterium som vi främst var villiga att kompromissa med 

var elevantalet. Vi ansåg att en sänkning av elevantalskravet till 400 elever inte skulle 

påverka studien nämnvärt och vi fann därefter vårt tredje och sista analysobjekt.  
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2.2.4.2 Val	av	respondenter	

Intervjuobjekten valdes ut med hjälp av ett målstyrt urval som beskrivs enligt följande av 

Bryman och Bell (2011): 
”Ett målstyrt urval (”purposive sampling”) utgör en form av icke-sannolikhetsurval. 

Forskaren strävar inte efter att välja ut undersökningsdeltagare på slumpmässig basis. Syftet 

med målstyrda urval är att välja ut fall eller deltagare på ett strategiskt sätt så att de som 

väljs ut är relevanta för de forskningsfrågor som har formulerats.” 

(Bryman & Bell 2011, sida 452) 

I vårt fall har det inneburit att vi sökt respondenter som besatt den kunskap vi var i behov 

av för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. De respondenter som var intressanta 

för oss var personer med kännedom om inköp, upphandlingar samt arbetsprocesser i 

skolköken. Detta för att kunna kartlägga flödet i skolköken och därmed öka vår förståelse 

för kontexten, vilket bidrar till möjligheten att göra en kvalificerad bedömning av 

huruvida lean kan anses passande att tillämpa i kontexten skolkök i syfte att reducera 

matsvinn.  

 

I nedanstående tabell beskrivs respektive respondents benämning, titel samt vilken 

kommun respondenten arbetar i. I empiriavsnittet kommer respondenternas 

arbetsuppgifter samt bakgrund beskrivas. Benämningar med tillhörande siffra för 

respektive kommun har vi själva tagit fram i syfte att underlätta för läsaren och kommer 

vidare att användas i uppsatsen.  

 
Tabell 2.1 Sammanställning av respondenter 

Benämning Titel Kommun 

Kostansvarig 1 Kostekonom Linköping 

Kökschef 1 Restaurangchef Linköping 

Kock 1 Kock Linköping 

Kostansvarig 2 Kostchef Norrköping 

Kökschef 2 Kökschef Norrköping 

Kock 2 Kock Norrköping 

Specialkostansvarig 2 Specialkostansvarig Norrköping 

Kostansvarig 3 Kost- & inköpschef Boxholm 

Kökschef 3 Kock med ansvar Boxholm 
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Vi hade inte på förhand bestämt antal intervjuer som skulle genomföras utan detta fick 

styras under empiriinsamlingens gång med avsikt att uppnå en mättnadspunkt. En 

mättnadspunkt innebär att ytterligare empiriinsamling inte leder till något stort 

kunskapsbidrag (Kvale & Brinkmann, 2014). Det vill säga att vi fortsatte intervjua 

respondenter tills det inte längre framkom ny information av relevans för studien. 

 

2.2.5 Utformning	av	intervju	

En av de metoder som använts för insamling av empiriska data är intervjuer av kvalitativ 

karaktär. Intervjuer av kvalitativ karaktär syftar till att kartlägga processer, beteenden och 

mönster (Trost, 2010; Bryman & Bell, 2011). Definitionen av vad som utgör en intervju 

kan vara mycket varierande men kan beskrivs som: 
”[..] ett utbyte mellan två personer som samtalar om ett tema av gemensamt intresse[...]” 

(Kvale 1997, sida 27) 

Ovanstående citat är beskrivande för hur intervjuerna i denna studie ämnades att 

genomföras. Det var viktigt att finna plats för samtal i intervjuerna och se till att dessa 

inte tog formen av ett enda långt utfrågande.  

  

Kvalitativa intervjuer brukar vanligen delas in i ostrukturerade och semistrukturerade 

(Bryman & Bell, 2011). Den ostrukturerade intervjun karaktäriseras av att 

intervjuobjektet styr samtalet (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Den semistrukturerade 

intervjun däremot brukar styras av några på förhand utvalda teman som är relevanta för 

det som ska studeras. Det finns även här utrymme för ändringar men intervjuaren har i 

dessa fall en tydlig plan (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Den metod som vi ansåg bäst 

lämpad för studien var den semistrukturerade intervjun, då vi på förhand hade vissa 

ämnen som vi ville behandla under intervjuerna. Dessutom ansågs den semi-strukturerade 

intervjun passande eftersom att den ger utrymme för följdfrågor samt att respondenterna 

ges möjlighet att ta egna initiativ, vilket reducerar risken för att värdefull information går 

förlorad.  

  

Semistrukturerade intervjuer kan genomföras i en mängd olika former, vanligt är via 

telefon eller personligt möte. Enligt Bryman och Bell (2011) är nackdelen med 

telefonintervjuer att det kan vara svårt att genomföra längre och mer djupgående samtal 

på grund av att intervjupersonen i dessa fall tenderar att lättare avbryta samtalet. 
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Bedömningen gjordes att det i vår studie var mest passande att genomföra intervjuerna 

ansikte mot ansikte, då vi avsåg att utföra längre intervjuer. En intervju genomfördes dock 

över telefon på grund av tidsbrist.  

  

En intervjuguide skapades i syfte att fungera som stöd under intervjuerna. Avsikten med 

en intervjuguide är att ge struktur till intervjuerna samt se till att relevanta ämnen 

behandlas (Bryman & Bell, 2011). Bryman och Bell (2011) anser att en intervjuguide 

med fördel kan innehålla frågor, då dessa kan underlätta insamling av relevant data. Vi 

valde att utforma vår intervjuguide med tydligt formulerade frågor i linje med Bryman 

och Bells (2011) rekommendation för att underlätta empiriinsamling relevant för studiens 

syfte, men eftersträvade även att det skulle finnas utrymme för att anpassa intervjuerna 

efter situationen. Vid utformning av intervjuguide eftersträvade vi att undvika ledande 

frågor, då det kan riskera att hämma respondenternas berättelser enligt Justesen & Mik-

Meyer (2011).  

  

Enligt Bryman och Bell (2011) är det fördelaktigt att nyttja inspelningsutrustning för att 

kunna rikta full uppmärksamhet mot intervjupersonen. Vidare underlättar inspelning den 

kommande analysen, då respondenternas svar kan repeteras för att säkerställa en korrekt 

tolkning (Bryman & Bell, 2011). Med anledning av detta spelades intervjuerna in efter 

godkännande.  

 

2.2.6 Deltagande	observationer	
Deltagande observation innebär att forskaren befinner sig på en plats där en viss typ av 

händelser, relevant sett till studiens syfte, äger rum och iakttar dessa (Justesen & Mik-

Meyer, 2011). Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) kan deltagande observationer 

generera obearbetad och mer informell kunskap än intervjuer. Vi valde därför att 

komplettera intervjuerna med deltagande observationer eftersom metoden ansågs ha 

potential att bidra med ytterligare kunskap samt förståelse för det studerade fenomenet.  

  

Vid våra observationer intog vi rollen som öppen observatör och var därför öppna med 

anledningen till vår närvaro (Lalander, 2015). Valet grundade sig främst i att vi inte hade 

tillgång till den studerade miljön utan att vara öppna med våra avsikter, därmed var dolda 

observationer inte en möjlighet.  
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Enligt Berlin (2006) är det optimalt om de observerade agerar som att observatören inte 

existerar men att detta inte är en realistisk förväntning. Efter observationerna genomförts 

bör forskaren därför reflektera kring hur dennes medverkan kan ha påverkat utfallet 

(Berlin, 2006). Vid våra observationer var elever samt lärare väl medvetna om vår närvaro 

och nyfikenheten kring varför vi var där var stor. Vår närvaro kan ha påverkat elevers 

samt lärares beteende och exempelvis resulterat i mindre tallriksavskrap för dagen. Vårt 

syfte med observationerna var dock inte att kontrollera mängden matsvinn utan att iaktta 

flöden och arbetsprocesser, därmed var det av större vikt hur vår närvaro kan ha påverkat 

de anställdas beteenden. Enligt vår uppfattning hade vår närvaro liten påverkan på de 

anställdas beteende, vilket kan ha underlättats genom att intervjuerna genomfördes först 

och att personalen därmed var trygga med våra intentioner. 

 
2.2.7 Dokumentstudier	

Dokumentstudier kan användas ensamt som forskningsmetod men kan även kombineras 

med andra metoder i syfte att utgöra ett komplement till annan insamlad information 

(Bell, 2014), vilket var vår avsikt med denna metod för datainsamling. De dokument som 

huvudsakligen studerats i denna undersökning är måltidspolicys, rekommendationer för 

utformning av måltider, lagar samt olika kommunala avtal.  

  

En av fördelarna med dokument enligt Bryman och Bell (2011) är att de klassificeras som 

icke-reaktivt material. Det vill säga att de inte påverkats av forskarens värderingar eller 

forskningssyfte, vilket ökar dess pålitlighet (Bryman & Bell, 2011). Det är även av stor 

vikt att utvärdera dokumentens kvalitet för att ytterligare säkerställa att informationen är 

pålitlig. Enligt Scott (1990) finns det fyra bedömningskriterier efter vilka alla dokument 

bör bedömas, vilka är autenticitet, trovärdighet, representativitet samt meningsfullhet. 

Dessa innebär i sin helhet att vi har funderat över var materialet kommer ifrån, ifall det 

är sannolikt att informationen är korrekt samt huruvida materialet är representativt för sin 

kontext. De dokument som vi använt i vår studie har alla utvärderats utifrån dessa kriterier 

för att säkerställa dokumentens pålitlighet.  
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2.2.8 Bearbetning	och	analys	av	data		
Innan transkribering av intervjuerna inleddes, beslutades att upprepningar och 

utfyllnadsord inte skulle inkluderas, med anledning att ordagrann återgivning inte anses 

ha någon betydelse för efterföljande analys (Kvale & Brinkmann, 2014). Vidare har även 

hänsyn tagits till att muntliga formuleringar inte alltid är passande i skriftlig form (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Viss meningsuppbyggnad har därmed förändrats och anpassats till 

det skriftliga språket, utan att innebörden i informationen har påverkats.  

 

För bearbetning och analys av insamlade data har Rennstam och Wästerfors (2015) 

analysmetod använts. Metoden bygger på de tre stegen, sortera, reducera och 

argumentera (Rennstam & Wästerfors, 2015). Enligt Rennstam och Wästerfors (2015) är 

första steget sortering av det empiriska materialet, vilket skapar förutsättning för en bra 

analys. En sortering genomfördes genom att transkriberade intervjuer färgkodades utefter 

fem olika teman. De teman som användes vid kodningen var kommunbeskrivning, 

verksamhetens ramar, arbetsprocesser, inköp, och matsvinn. Kommunbeskrivning var 

relevant för att ge läsaren bakgrundskunskap avseende sammanhang. Resterande teman 

definierades utifrån de processer och faktorer som bedömdes utgöra centrala element av 

det empiriska materialet. Kategoriseringens syfte var att strukturera informationen på ett 

lättförståeligt sätt för läsaren samt underlätta för analys.  

 

Vid kodning delades materialet upp mellan oss men vi var noga med att allt kodat material 

skulle läsas av båda och allt som strukits under diskuteras. Detta för att skapa en bra 

helhetsbild över insamlad empiriska data samt minimera påverkan av våra individuella 

tolkningar. Inläsning och diskussion av materialet var även en central del i processen att 

bli förtrogna med underlaget. Denna bearbetning är viktig vid tillgång till ett rikt 

empiriskt material för att skapa överblick samt för att underlätta senare analys (Rennstam 

& Wästerfors, 2015).  

 

Intervjuer, dokumentstudier och observationer gav oss ett omfattande empiriskt material, 

vilket resulterade i ett behov att sortera bort information som inte kunde anses relevant 

utifrån studiens syfte. Denna arbetsprocess handlar om att reducera det empiriska 

materialet utan att riskera dess representativitet (Rennstam & Wästerfors, 2015). Viktigt 

att tänka på i reduceringsprocessen är att inte radera data som påverkar nyanser i 
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materialet. Meningen med reducering av empiriskt material är att skapa förutsättningar 

för att uppmärksamma det som är relevant enligt Rennstam och Wästerfors (2015). I detta 

stadie granskades transkriberat och kodat material för att göra en bedömning av vilka data 

som var av avgörande betydelse för studien. Information som var intressant men som inte 

tillförde studien något utelämnades.  

 

Den tredje fasen, argumentera, handlar om att underbygga analysen med det insamlade 

empiriska materialet (Rennstam & Wästerfors, 2015). Det var således i detta läge som vi 

kopplade samman teori och empiri. Dessa resonemang ställdes sedan i relation till tidigare 

forskning i syfte att generera ett bidrag till befintlig kunskap på området. 

 
2.3 Litteraturkritik	
Ändamålet med en litteraturgenomgång är att skapa trovärdighet för författarens 

forskning genom att påvisa att denne besitter god kunskap inom det studerade området 

(Bryman & Bell, 2011). Till vår hjälp för insamling av teori användes databaser såsom 

Scopus, Google Scholar och Libris. Hänsyn har tagits till respektive artikels 

citeringsgrad, många citeringar innebär inte automatiskt att källan håller hög kvalitet men 

kan ändock ge en indikation. Alla källor har dessutom granskats noga och jämförts med 

liknande litteratur för att säkerställa överensstämmande med övrig forskning på området. 

Studiens källor kan därför argumenteras ha en hög trovärdighet. Källor av mindre 

akademisk karaktär har även använts i enstaka fall, detta för att få tillgång till relevant 

information avseende matsvinn, skolkök samt offentlig verksamhet. I dessa fall har vi 

dock varit mycket noggranna med att endast nyttja information från trovärdiga källor, 

såsom myndigheter och branschorganisationer.  

	 
För en lyckad litteraturgenomgång krävs att relevanta sökparametrar definierats (Bryman 

& Bell, 2011). Exempel på sökord som använts vid genomgång är lean, lean thinking, 

matsvinn, skolkök och offentlig verksamhet. Vidare har en metod som kan liknas vid ett 

kedjeurval använts vid litteraturgenomgången. Denna form av urval används ofta i 

intervjusammanhang (Bryman & Bell, 2011). Vi har dock valt att applicera denna metod 

på vår litteratursökning, vilket med andra ord innebär att vi via sökning i olika databaser 

har funnit adekvata artiklar som i sin tur hänvisat oss vidare till andra artiklar och forskare 

som varit intressanta för studien. 
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Enligt Alvesson och Sköldberg (2017) är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till 

insamlat material för att minimera risken för förvrängd information. Vår strävan har varit 

att använda primärkällor istället för sekundärkällor i de fall som dessa varit möjliga att 

återfinna. Genom att utgå ifrån ursprungskällan minimeras risken för feltolkningar, då 

andra författares återgivningar kan innehålla felaktigheter.  

 

2.4 Kvalitet	
Det råder ingen enhetlig syn för vilka kvalitetskriterier som ska användas vid kvalitativ 

forskning men ändock råder det samstämmighet avseende att bedömningskriterier är 

essentiella (Justesen & Mik-Meyer, 2011). I vår studie har vi valt att utgå ifrån de två 

kvalitetskriterierna trovärdighet och äkthet som tagits fram av Lincoln och Guba (1985), 

på grund av att dessa är särskilt utformade för kvalitativ forskning.  

 

Kvalitetskriteriet trovärdighet bedöms utifrån fyra parametrar, vilka är tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman & Bell, 2011). Tillförlitlighet 

handlar om att forskare säkerställer att de avspeglat verkligheten på ett korrekt sätt utifrån 

den information som delgivits dem. En metod för att garantera korrekt återgivning av den 

sociala verkligheten är respondentvalidering (Bryman & Bell, 2011), vilket användes i 

vår studie genom att respondenterna fick ta del av det transkriberade materialet och 

verifiera att våra tolkningar var sanningsenliga utifrån deras perspektiv. Överförbarhet 

syftar till huruvida resultatet går att överföra till en annan kontext eller i samma kontext 

men vid en senare tidpunkt (Bryman & Bell, 2011). För att uppfylla detta kriterium bör 

kontext och förutsättningar beskrivas ingående för att läsaren ska ges möjlighet att göra 

en självständig bedömning av resultatets giltighet (Bryman & Bell, 2011). För att 

tillgodose detta ges läsaren i empiriavsnittet en beskrivning av de förutsättningar som 

föreligger avseende respektive kommun, skolkök och respondent.  

 

Vi har eftersträvat att på ett transparent och detaljerat sätt beskriva forskningsprocessen, 

detta med anledning av att öka studiens pålitlighet. Genom en fullständig redogörelse av 

forskningsprocessens alla faser stärks en studies pålitlighet och möjliggör för en 

utomstående part att kritiskt granska och bedöma huruvida slutsatser är berättigade eller 

ej (Bryman & Bell, 2011). Den sista parametern av trovärdighetsbedömningen är 

konfirmering, vilken beaktas genom ett neutralt förhållningssätt och avsaknad av dold 
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agenda (Bryman och Bell, 2011). Vid intervjuer har vi eftersträvat att ha ett öppet sinne 

och i detta avseende är vi av uppfattningen att vår begränsade förkunskap på området 

hjälpt oss att vara mottagliga för nya synsätt och låta respondenternas verklighet vara vår 

verklighet. Dessutom har vi undvikit att på förhand spekulera i studiens utfall för att på 

så vis minimera risken att omedvetet styra studien samt respondenternas svar.  

 
2.5 Etiska	aspekter	
Inom god forskningssed är det viktigt att väga förväntat kunskapsbidrag mot individers 

integritetsintresse samt de olika risker som kan uppstå under en studie (Vetenskapsrådet, 

2017). För att säkerställa god forskningsetik har denna studie genomförts i enlighet med 

de fyra grundläggande principerna framtagna av Vetenskapsrådet (2017); sekretess, 

tystnadsplikt, anonymitet och konfidentialitet.  

 

Information är sekretessbelagd endast om detta finns angivet i lag, vanligast i 

offentlighets- eller sekretesslagen (Vetenskapsrådet, 2017). Råder det sekretess på givna 

uppgifter kommer personen som hanterar informationen också ha tystnadsplikt. 

Merparten av information gällande offentlig verksamhet omfattas dock av 

offentlighetsprincipen, vilken bygger på att samhället ska ha rätt till insyn i 

myndigheternas verksamhet (Sveriges Domstolar, 2017). Det kan därmed konstateras att 

stor del av den information som finns inom kommunens måltidsverksamhet inte påverkas 

av principerna om sekretess eller tystnadsplikt.  

 

Även om material från intervjuer inte omfattas av sekretess eller kravet om tystnadsplikt, 

är det av stor vikt enligt god forskningssed att ta hänsyn till anonymitetskravet. Alla 

respondenter ska ges valmöjlighet till anonym medverkan, vilket innebär att koppling 

mellan svar och en specifik individ elimineras (Vetenskapsrådet, 2017). Vid första 

kontakt med respondenter tydliggjordes därför att deltagande var frivilligt samt rätten att 

vara anonym förtydligades. Enligt Bryman och Bell (2011) är det viktigt för deltagarna 

att få utförlig information om en studie innan beslut om medverkan fattas. 

Intervjuobjekten informerades därför om studiens syfte vid första kontakt. Vidare 

skickades en intervjuguide ut till respondenterna inför intervjuerna, för att förtydliga 

studiens syfte och återigen erbjuda möjligheten att vara anonym. För att ytterligare stärka 
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anonymitetskravet fick alla deltagare godkänna inspelning vid intervjutillfället och 

respondenter informerades om rättigheten att avbryta intervjun om de så önskade.  

  

Enligt konfidentialitetskravet skall personliga uppgifter hanteras varsamt och förvaras 

med säkerhet för att garantera att uppgifter inte sprids till obehöriga (Vetenskapsrådet, 

2017). Deltagarna fick innan intervjuerna information om att allt material skulle komma 

att behandlas och förvaras med säkerhet, samt raderas efter studiens avslut. I enlighet med 

konfidentialitetskravet har alla empiriska data som inhämtats från intervjuer endast 

brukats i vårt forskningssyfte och ingen del av informationen har använts i andra 

sammanhang, vilket också meddelats alla deltagare.  
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2.6 Summering	av	metod	

 
Figur 2.1 Summering av metodval 
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3 Offentlig	verksamhet	
Den kommunala verksamheten kännetecknas av att den måste anpassas till ett flertal lagar 

och principer (Erlingsson & Wänström, 2015). Två av de lagar som kommuner lyder 

under är regeringsformen och kommunallagen, vilka reglerar kommunernas rättigheter 

och skyldigheter (SFS 1974:152; SFS 2017:725; Erlingsson & Wänström, 2015; Jonsson 

& Arnell, 2006). Vidare lyder offentlig verksamhet under offentlighetsprincipen, vilket 

innebär att offentliga organisationer ska vara öppna i så stor utsträckning som möjligt 

(Justitiedepartementet, 2015). Grundregeln är att alla har rätt till insyn i statens, 

kommunernas och landstingens verksamhet samt ta del av allmänna handlingar 

(Justitiedepartementet, 2015).  

 

Sveriges kommuner och landsting har till uppgift att säkra den lokala gemensamma 

välfärden och dess intressen (Finansdepartementet, 2008). De huvudsakliga 

inkomstkällorna för den genomsnittliga kommunen utgörs av inkomstskatter samt olika 

former av statsbidrag (Erlingsson & Wänström, 2015). Kommuner är därmed starkt 

beroende av staten och har liten möjlighet att själva påverka sina inkomster (Jonsson & 

Arnell, 2006). För att öka intäkterna skulle skatterna behöva höjas, vilket sällan är en 

möjlighet i praktiken (Ekonomistyrningsverket, 2014). Att kommuner lyder under 

balanskrav innebär att det ska vara balans mellan intäkter och utgifter. Detta medför att 

inkomsternas storlek avgör hur mycket kommunerna kan spendera på verksamheten 

(Erlingsson & Wänström, 2015; SFS 2017:725) 

 

Ett annat särskiljande drag för offentlig verksamhet är att de lyder under lag (SFS 

2016:1145) om offentlig upphandling. Offentlig upphandling innebär att kommunerna 

vid anskaffning av varor och tjänster ska vara objektiva i sina val och det som ska vara 

avgörande är vilken leverantör som erbjuder de mest fördelaktiga villkoren 

(Konkurrensverket, 2017). Syftet med offentlig upphandling är att skattemedlen ska 

användas på ett resurseffektivt sätt samt möjliggöra för rättvisa konkurrensförhållanden. 

Upphandlingsprocessen går till på så vis att kommunen sammanställer ett underlag 

innehållande de krav som de vill att leverantören ska uppfylla. Detta underlag får sedan 

leverantörerna ta del av och avger ett anbud innehållande villkor samt pris. Anbuden får 

inte öppnas av den upphandlande myndigheten innan tidsfristen löpt ut. Den leverantör 
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som får uppdraget är den som uppfyller de uppsatta kraven i upphandlingsunderlaget och 

erbjuder det lägsta priset (Konkurrensverket, 2017).  

  

Elever i grundskolan är enligt skollagen (SFS 2010:800) berättigade till näringsriktiga 

måltider avgiftsfritt. För att måltiderna ska vara tillagade på ett korrekt sätt samt vara 

näringsriktiga finns en mängd riktlinjer och regler som skolköken ska efterfölja. Bland 

annat har EU upprättat förordningar avseende krav på livsmedel samt livsmedelshygien 

(Sveriges Kommuner och Landsting, 2009). För sammansättning av måltider samt 

utformning av matsedel har Livsmedelsverket (2013) utgivit en rekommendation vid 

namn Bra mat i skolan. Att skolmåltiderna ska vara näringsriktiga är stadgat i lag men 

vad det innebär i praktiken är inte preciserat i lagen utan det är upp till respektive kostchef 

att tolka, till sin hjälp har de Livsmedelsverkets rekommendation (SFS 2010:800; 

Livsmedelsverket, 2013). Vidare är det inte ovanligt att respektive kommun har satt upp 

egna krav för skolmåltiden. Det är således uppenbart att skolköken har en mängd olika 

krav som ska balanseras i den dagliga verksamheten.  

 

Enligt Evald och Freytag (2007) karaktäriseras offentliga organisationer av att dess 

målgrupp bestämts utifrån lagstadgade rättigheter och inte utifrån marknad. Som en 

logisk följd av detta drivs offentlig verksamhet utifrån politik och inte av efterfrågan 

(Evald & Freytag, 2007). Dessutom hävdar Adolfsson och Solli (2009) att en 

efterfrågestyrd offentlig organisation inte är en möjlighet.  

 

Ovan har offentlig och kommunal verksamhet samt skolkök beskrivits. Avsikten med 

denna genomgång är att skapa förståelse för de begränsningar och villkor som denna typ 

av verksamhet måste beakta.  
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4 Referensram	

4.1 Grunderna	inom	lean	
Lean har utvecklats från Toyota Production System, vilket var en produktionsfilosofi som 

kombinerade traditionella standardiseringsprinciper med ökad anpassningsförmåga och 

minskad kapitalbindning (Liker, 2004; Holweg, 2007; Womack, Jones & Roos, 2007). 

Filosofin växte fram i Japan efter andra världskriget till följd av otillräckliga ekonomiska 

resurser och bristande tillgänglighet av råvaror, därmed var möjligheten till 

kapitalbindning bristande och en ny produktionsform eftersöktes (Holweg, 2007). 

Begreppet lean myntades dock inte förrän 1988 då Krafcik tillsammans med andra 

forskare undersökte skillnad i produktivitet mellan olika västerländska och japanska 

biltillverkare. Studien visade att produktiviteten var högre bland de japanska 

biltillverkarna, vilket kunde härledas till styrningsverktyget lean (Krafcik, 1988). Det 

stora genombrottet för lean som konceptet kom i och med att boken The Machine that 

Changed the world publicerades. Boken har kommit att ha stor påverkan på synen av 

verksamhetsstyrning världen över, främst inom verkstadsindustrin, men även inom andra 

branscher (Womack, Jones & Roos, 2007).  

 

Begreppet lean har ingen entydig definition i litteraturen (Pettersen, 2009; Bartezzaghi, 

1999, Modig & Åhlström, 2011). Sedan lean introducerades har konceptet expanderats 

till en mängd olika branscher (Hines, Holweg & Rich, 2004; Pettersen, 2009). Hur olika 

organisationer tillämpar lean beror enligt Modig och Åhlström (2011) på hur konceptet 

anpassats till den unika kontexten och företagets mål med en implementering. Enligt 

somliga forskare ses lean som ett anpassningsbart styrningsverktyg som ständigt 

utvecklas, vilket skapar svårigheter i försöken att skapa en gemensam definition (Hines, 

Holweg & Rich, 2004).  

  

Många forskare stämmer dock in på att den grundläggande filosofin bakom lean, vilken 

kan beskrivas som att processer och arbetssätt effektiviseras inom en organisation genom 

att alla former av slöseri minimeras utifrån kundens definition av värde (Arlbjørn & 

Freytag, 2013; Womack, Jones & Roos, 2007). Denna beskrivning av konceptet är en av 

de mest citerade inom verksamhetsstyrningen och har kommit att ligga till grund för 

många senare studier om lean inom andra kontexter (Holweg, 2007). Vår avsikt är inte 
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att utgå ifrån en specifik definition utan vi ämnar ta avstamp i denna grundläggande 

filosofin bakom lean. 

 
Flertalet vetenskapsmän instämmer i att lean kan delas upp i en strategisk och en 

operationell nivå (Pettersen, 2009; Hines, Holweg & Rich, 2004; Shah & Ward, 2007). 

Den strategiska nivån utgörs av den filosofi som lean grundar sig på och kan således 

beskrivas som det tankesätt som ska genomsyra verksamheten. Den operationella nivån 

däremot handlar om de praktiska elementen av lean och syftar till att ge ett fysiskt uttryck 

till filosofin i form av applicering av olika leanverktyg (Hines, Holweg & Rich, 2004).  

  

Enligt Hines, Holweg och Rich (2004) utgår den strategiska nivån från att förstå vad som 

adderar värde för kund långsiktigt och baseras på fem principer skapade av Womack och 

Jones. Vidare beskriver Hines, Holweg och Rich (2004) att det vanligen är denna 

dimension som brister i leanarbetet och att avsaknad av strategiska diskussioner i 

leanprogram är frekvent återkommande. Enligt författarna utgörs den operationella nivån 

istället av de leanverktyg ett företag väljer att implementera i syfte att minimera slöseri. 

Verktyg bör väljas utifrån verksamhetens förutsättningar och därmed applicerar 

organisationer olika leanverktyg till följd av de varierande miljöer som återfinns i 

respektive bransch. Förutom att leanverktyg ska väljas utifrån förutsättningar i miljön är 

det dessutom viktigt att verktyg är passande utifrån vad som skapar värde för kund, vilket 

är något som definieras på strategisk nivå (Hines, Holweg & Rich, 2004). Det är således 

grundläggande att förstå samspelet mellan de strategiska och operationella delarna inom 

lean för en lyckad implementering (Langstrand, 2012). Ett återkommande misstag som 

många organisationer gör är att de tillämpar en verktygsbaserad syn på lean, vilket 

innebär att den strategiska nivån tenderar att glömmas bort och att fokus istället läggs på 

den operationella nivån (Radnor & Osborne, 2013). Lean på strategisk och operationell 

nivå har i detta avsnitt beskrivits övergripande. I följande stycken kommer leans nivåer 

redogöras mer ingående.  

 

4.2 Lean	på	strategisk	nivå	
Den strategiska nivån av lean utgår alltid från samma principer oavsett organisation 

(Hines, Holweg & Rich, 2004). Följaktligen har inga anpassningar av strategisk nivå till 

miljön skolkök gjorts. Nedan beskrivs den strategiska nivåns fem principer som 

definierats av Womack och Jones (2003).  
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4.2.1 Definiera	värde	för	kund	
Enligt Womack och Jones (2003) definieras värde utifrån kundens perspektiv, således 

behöver inte mer avancerad teknik leda till ytterligare värdeskapande ifall kunden inte 

värdesätter förbättringen. Alla processer som inte är värdeskapande betraktas som slöseri 

och bör elimineras. Lean bör således ha utgångspunkt i följande citat:  
“Lean thinking therefore must start with a conscious attempt to precisely define value in terms 

of specific products with specific capabilities offered at specific prices through a dialogue 

with specific customers.” 

(Womack & Jones 2003, sida 19) 

Inom lean utgör kunden därmed ett centralt element och brist på förståelse för kundens 

essentialitet riskerar således att orsaka problem vid tillämpning av styrningsverktyget 

(Radnor & Osborne, 2013). En bristande kunddefinition har även identifierats som en av 

utmaningarna vid implementering av lean inom offentlig sektor (Radnor & Osborne, 

2013).  

	

4.2.2 Kartläggning	av	värdekedjan	
Värdekedjan är sammansättningen av alla de aktiviteter som krävs för att framställa en 

produkt (Womack & Jones, 2003; Rother & Shook, 2004). Enligt Womack och Jones 

(2003) kan tre olika typer av aktiviteter identifieras vid kartläggning av värdekedjan. Den 

första är de så kallade värdeskapande aktiviteterna. Den andra kategorin är de icke-

värdeskapande men nödvändiga aktiviteterna, vilket inkluderar alla aktiviteter som är 

oundvikliga vid framställning av en produkt på grund av nuvarande teknologi men som i 

sig inte är värdeskapande utifrån ett kundperspektiv. På sikt eftersträvas eliminering av 

dessa. Den tredje kategorin utgörs av icke-värdeskapande samt ej nödvändiga aktiviteter. 

Dessa processer bör elimineras omgående, då de varken bidrar till någon värdeökning 

eller fordras för framställning av produkten (Womack & Jones, 2003).   

  

Vid kartläggning av värdekedjan är det viktigt att studera kedjan som en helhet och inte 

se till delarna var för sig, då detta riskerar att resultera i dels en felaktig bedömning av 

värdeskapandet samt uppkomst av slöseri (Womack & Jones, 2003). För att minimera 

denna risk erfordras transparens, det vill säga att alla aktiviteter i värdekedjan är 

observerbara för alla aktörer oavsett organisationstillhörighet. Genom transparens kan 
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onödiga aktiviteter lättare identifieras och därmed undvikas. Denna transparens är dock 

ovanlig i praktiken, då företag är rädda för att mista sin förhandlingsstyrka till följd av 

öppenhet gentemot övriga aktörer i värdekedjan. För att hela värdekedjan ska vara lean 

är dock ett samarbete som detta av stor vikt och tillit mellan aktörerna är eftersträvansvärt 

för ett effektivt resursutnyttjande (Womack & Jones, 2003). Enligt Womack och Jones 

(2003) syn på värdekedjan vinner alla aktörer på att samarbeta men en studie utgiven av 

Cox, Chicksand och Palmer (2007) visar på att det inom vissa branscher inte är sannolikt 

att alla aktörer erhåller hållbara konkurrensfördelar av samarbeten.  

 
4.2.3 Skapa	ett	flöde	av	aktiviteter		
Womack och Jones (2003) tredje princip avser att skapa ett flöde genom de olika 

aktiviteterna, vilket betyder att produkter ska passera genom tillverkningen utan stopp. 

Detta innebär att produktion i stora partier ska undvikas, då det vanligtvis innebär onödig 

väntan. Produktion i stora partier leder generellt till ett högre kapacitetsutnyttjande men 

Womack och Jones (2003) hävdar ändå att det är mer effektivt att arbeta med produkterna 

i ett flöde. Detta flöde uppnås genom att fokusera på produkten och dess egenskaper 

istället för på den tillgängliga utrustningen vid utformning av produktionen. För att lyckas 

med detta krävs omvärdering av det traditionella företaget och dess funktioner, då dessa 

strukturer troligen inte är vare sig önskvärda eller lämpliga med avseende på det konstanta 

flödet (Womack & Jones, 2003). 

 
4.2.4 Pull-principen	
Pull-principen innebär att det är kundens beställning som startar produktionsprocessen, 

således produceras inget förrän det finns en faktisk order, vilket möjliggör för 

kundanpassning (Womack & Jones, 2003). Det fungerar på så vis att kunden lägger en 

beställning som sedan vidarebefordras genom värdekedjan ner till den avdelning som 

initierar produktionsprocessen. Det kan därmed liknas vid att kunden ”drar” sin 

beställning genom flödet. Fördelar med pull-principen är möjlighet till tidsbesparingar 

och en minskning av kapitalbindning i form av lager (Womack & Jones, 2003). Karlsson 

och Åhlström (1996) anser att hela produktionskedjan inte behöver tillämpa pull-

principen för att den ändock ska vara användbar.  
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4.2.5 Strävan	efter	perfektion	
Denna princip innebär enligt Womack och Jones (2003) att processen att reducera insats, 

tid, plats, kostnader och misstag inte ska ha något slut utan ska vara ett ständigt pågående 

arbete. För uppnående av perfektion krävs transparens inom organisationen, detta för att 

det ska vara möjligt att identifiera problem och därmed slöseri. I denna process är alla 

aktörer viktiga och bör uppmuntras att finna sätt att utnyttja resurser för effektivare 

värdeskapande (Womack & Jones, 2003). För att få alla aktörer involverade krävs att en 

kultur som stödjer detta beteende utformas (Liker, 2004). Det är inte tillräckligt att endast 

implementera en uppsättning verktyg, även om de kan vara till hjälp, utan den 

bakomliggande kulturen är avgörande för det ständiga förbättringsarbetets framgång 

(Liker, 2004).  

 
4.3 Lean	på	operationell	nivå	
Vanligt inom lean är att de operationella verktygen väljs ut efter den miljö som 

organisationen verkar i (Hines, Holweg & Rich, 2004). I denna studie har leanverktyg 

valts ut utifrån den kunskap som förvärvats dels genom inläsning på området samt via 

empiriinsamling. Två tydliga karaktärsdrag som identifierats ha stor påverkan på 

skolkökens utformning är tid samt regleringar, vilka har tagits hänsyn till vid valet av 

leanverktyg. Det är troligt att det finns fler leanverktyg som innehar potential att reducera 

matsvinn samt är applicerbara i den studerade kontexten men som inte beskrivs i denna 

studie.  

 
4.3.1 Standardisering	
Standardisering handlar om att skapa rutinmässiga metoder i verksamheten för hur en 

arbetsuppgift ska utföras (Liker, 2004). Genom standardiserade processer blir det lättare 

att upptäcka och åtgärda avvikelser i produktion, på så sätt kan en hög produktionskvalitet 

upprätthållas (Liker, 2004). I enlighet med Womack och Jones (2003) femte princip 

strävan efter perfektion, underlättar också standardiserade rutiner arbetet med ständiga 

förbättringar.   

 

Standardiseringar av arbetsmoment gör det möjligt för företag att mäta, dokumentera och 

jämföra resultat i olika delar av arbetet. Med hjälp av mätningar går det att identifiera 

vilka värdeskapande aktiviteter som behöver förbättras för skapandet av en mer 
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kostnadseffektiv (Arbos, 2002). Verktyget har dock fått kritik för att i vissa fall resultera 

i negativa konsekvenser för medarbetarnas och deras arbetsglädje (Brännmark, 2012). 

Anledningarna till detta tycks variera men kan bero på personalens tidigare erfarenheter, 

sättet som verktyget införts eller medarbetarnas grad av medverkan i implementeringen 

(Brännmark, 2012).  

 
4.3.2 Just	In	Time			

Just In Time (vidare benämnt JIT) är ett styrningsverktyg som grundar sig i att 

produktionsvolymen anpassas efter kundernas efterfrågan och baseras på den tidigare 

nämnda pull-principen (Karlsson & Åhlström, 1996). Genom tillämpning av detta 

verktyg säkerställs att det som produceras faktiskt förbrukas och därmed kan onödiga 

lagerkostnader undvikas (Monden, 2012). För att lyckas minimera lagerhållningen är det 

grundläggande att komponenter och material levereras i små partier till nästa 

produktionssteg i samma stund som det ska användas (Liker, 2004; Karlsson & Åhlström, 

1996). Styrkan med verktyget är att produktionsvolymen kan anpassas efter skillnader i 

efterfrågevolym (Liker, 2004). Utifall produktion inte anpassas till efterfrågan finns risk 

att för stora volymer produceras, vilket resulterar i lager och därmed kostnader (Liker, 

2004).  

 
4.3.3 PDCA-Modellen	

PDCA-modellen gjordes populär inom kvalitetskontrollsarbete av Deming (Madu & 

Kuei, 1993). Verktyget stödjer ständig utveckling (Deming, 1993) och är därför 

kompatibel med Womack och Jones (2003) femte princip. Modellen är uppdelad i fyra 

element, Plan, Do, Check och Act (Deming, 1993), vilka på svenska kan översättas till 

Planera, Utföra, Utvärdera och Agera. Dessa element är arrangerade i en sluten cirkel, 

då förbättringsarbete är en iterativ process (Madu & Kuei, 1993). PDCA-modellen 

innebär att arbetet inleds med planering av förändringsarbetet, vilket följs av 

genomförande av planen. Efter utförande ska utfallet utvärderas för att sedan agera efter 

dessa lärdomar som resulterar i en ny plan och så börjar processen om igen (Madu & 

Kuei, 1993). 
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4.3.4 5S-modellen	

5S är ett populärt visuellt styrningsverktyg inom lean i syfte att eliminera felaktigheter, 

brister och skador på arbetsplatsen (Liker, 2004). Ho och Cicmil (1996) menar att det är 

grundläggande att ha en ren och organiserad arbetsplats för att kunna skapa en effektiv 

produktion samt underlätta för upptäckt av felaktigheter. Nedan översätts och beskrivs 

delarna i 5S kortfattat: 

 
Tabell 4.1 Sammanfattning 5S-modellen (Liker, 2004; Prevent, 2015) 

Japanskt namn Svenskt namn Kortfattad beskrivning 

Seiri Sortera Rensa ut det som inte används från hyllor och andra ytor på 
arbetsplatsen. 

Seiton Systematisera Skapa logiska system som gör det lättare att hitta, använda och 
ställa tillbaka produkter. 

Seiso Städa Hålla golv och förvaringshyllor rena för att lättare upptäcka 
onormala förhållanden och fel. 

Seiketsu Standardisera Utveckla rutiner som underlättar för organisationen att 
upprätthålla ordning.  

Shitsuke Skapa vana Att skapa en organiserad arbetsplats kräver ständig utveckling 
av arbetssätt.   

 
Viktigt för att långsiktigt få 5S metoden att fungera är att chefer i 

standardiseringsmomentet arbetar med visuell styrning för att tydliggöra arbetsrutiner 

(Ho & Cicmil, 1996). Visuell styrning handlar om att synliggöra vad som är viktigt att 

komma ihåg i arbetet för att skapa effektiva arbetsrutiner (Bilalis, Schroubelos, 

Antonidadis, Emiris & Koulouritotis, 2002). Med hjälp av exempelvis bilder, lappar, 

symboler eller färger blir det lättare att effektivt kommunicera till arbetsgruppen vad som 

måste göras och vad som ska fokuseras på i strävan att uppnå mål (Ho & Cicmil, 1996; 

Bilalis et al. 2002).  

 

4.4 Tidigare	forskning	kring	lean	inom	offentlig	sektor	
Brännmark (2012) har gjort en sammanställning av den vid tiden tillgängliga forskningen 

avseende lean i kommuner och myndigheter. Efter att ha studerat det empiriska materialet 

fann han att förbättrad effektivitet samt färre problem och störningar för de anställda är 

vanliga utfall. Trots det påpekar Brännmark (2012) att implementering av lean kan vara 

ofördelaktigt för personalen och leda till ökad stress samt försämrat arbetsinnehåll.  
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Vissa studier tyder på att lean har positiva verksamhetseffekter och leder till 

effektivitetsförbättringar men i en studie gjord på den brittiska skatte- och 

tullmyndigheten visar resultaten på det motsatta (Carter et al., 2011). Denna studie pekar 

på, förutom försämring av produktivitet, att implementering av lean leder till att arbetet 

tenderar att bli allt för målfokuserat och således åsidosätts uppgifter som inte är förenade 

med ett mål. Dessutom identifieras att de anställdas kunskap minskar, möjligheter till 

arbete med ständiga förbättringar försämras samt större missnöje hos personalen. Vidare 

finner författarna belägg för att lean leder till problematik avseende sjukdomar, ohälsa, 

frånvaro, raster samt försämring av de anställdas moral (Carter et al., 2011). 

 

I en undersökning av Arlbjørn, Freytag och de Haas (2011) studeras danska kommuners 

förståelse för konceptet lean samt svårigheter med tillämpning av styrningsverktyget. 

Kommunerna är överens om att lean är ett sätt att minimera slöseri, kartlägga flöden och 

fokusera på ständiga förbättringar. Vidare finner författarna att kommunerna ofta 

fokuserar på ett fåtal leanverktyg antingen på grund av ett medvetet val eller okunskap 

om resterande alternativ. Lean betraktat som en verktygslåda, är den synvinkel som 

kommuner vanligen tar och med den synen på lean kan konceptet anses vara universellt 

applicerbart. Det är vid full implementering som svårigheter uppstår avseende konceptets 

tillämplighet. En orsak till dessa svårigheter är det diffusa kundbegreppet inom offentlig 

sektor som råder, vilket beror på att flertalet intressenters önskemål ofta behöver beaktas. 

I offentliga organisationer kan det således vara svårare att avgöra vem som utgör kunden 

än för privata organisationer (Arlbjørn, Freytag & de Haas, 2011).  

 

Även i våra svenska kommuner har konceptet testats och Vara kommun är en av de 

kommuner som var tidiga med att implementera lean (Borg & Johansson, 2008). Borg 

och Johansson (2008) har undersökt vilka effekter leanarbetet har fått samt vilka 

förutsättningar som krävs för att stödja arbetet. Enligt respondenterna har 

implementeringen lett till minskad arbetsbörda för cheferna samt stärkt inflytande för 

medarbetarna. Författarna finner vidare att leanarbetet i dagsläget är kostsamt och för att 

det ska vara långsiktigt hållbart krävs en mer kostnadseffektiv process (Borg & 

Johansson, 2008). 
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Lindskog (2016) konstaterar i sin studie att standardiserat arbete, värdeflödeskartläggning 

och 5S kan vara behjälpliga verktyg vid implementering av lean i offentlig verksamhet. 

De kan dock inte väga upp för en i övrigt svag implementeringsprocess utan endast agera 

stöd (Lindskog, 2016).  

 

I en rapport utgiven vid Centrum för kommunstrategiska studier av Carlsson och 

Mattsson (2016) utreds huruvida äldreomsorgen är en lämplig kontext för 

implementering av lean. Författarna gör analysen att det inte är passande att applicera 

lean thinking i sin helhet på äldreomsorgen. En anledning bakom den dåliga passningen 

är svårigheten att bestämma vem som är kunden, vilket även Arlbjørn, Freytag och de 

Haas (2011) kom fram till. Författarna drar dock slutsatsen att lean ändå kan vara 

applicerbart i vissa delar av verksamheten, det vill säga de delar som inte inkluderar 

brukaren. Vinningen är att tid kan frigöras som kan användas till att förbättra servicen för 

brukaren (Carlsson & Mattsson, 2016). 

 

Som tidigare nämnts har lean främst studerats inom näringslivet. Det går därmed inte att 

säkert säga att liknande fördelar kommer att uppstå inom en ny kommunal kontext där 

förutsättningarna ser annorlunda ut. De kontextuella förutsättningarna mellan privat och 

offentlig sektor skiljer sig åt inom vissa områden, vilket är viktigt att ta hänsyn till vid en 

eventuell leanimplementering (Radnor, Holweg & Waring, 2012).  

 

4.5 Grundläggande	för	implementering	av	lean	
Enligt Bhasin och Burcher (2006) finns inga exakta riktlinjer för vad som är avgörande 

för att en leanimplementering ska lyckas. Statistik tyder på att tillämpning av lean kan 

vara svårt och så många som 60-70 % av alla leanimplementeringar får inte de effekter 

som eftersträvats (Pettersen, 2009). Som tidigare nämnts är det viktigt att de operationella 

och strategiska delarna inom konceptet samspelar för en lyckad implementering 

(Langstrand, 2012). Grundläggande är därmed att inte enbart leanverktyg kan 

implementeras, utan även bakomliggande tankesätt och kultur måste anpassas (Bhasin & 

Burcher, 2006). Alla organisationer verkar i olika miljöer och därmed kan vi konstatera 

att verksamheter står inför olika utmaningar i och med en leanimplementering. 

Fortsättningsvis i detta avsnitt kommer faktorer vi, efter inläsning på området, identifierat 

som centrala för en lyckad leanimplementering att presenteras.  
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Även om lean idag av flera ses som en kontextbaserad teori finns det vissa forskare som 

menar att konceptet är enklast överförbar till andra produktionsindustrier (Radnor, 

Holweg & Waring, 2012). Cox, Chicksand och Palmer (2007) menar att lean är 

lämpligare att implementera i en organisation vars produkter är standardiserade och 

efterfrågan är jämn. Det blir därför en utmaning att implementera lean i industrier som 

inte tillverkar helt standardiserade produkter och innehar en mer varierande efterfrågan 

än tillverkningsindustrierna (Cox, Chicksand & Palmer, 2007).  

 

En generellt accepterad beskrivning av kund är att det är den person som använder samt 

betalar för en produkt (Emiliani, 2004; Alford, 2002; Evald & Freytag, 2007). Detta 

stämmer vanligen överens med situationen på den privata marknaden (Radnor & 

Osborne, 2013; Emiliani, 2004; Evald & Freytag, 2007). I den offentliga verksamheten 

är användare och finansiär sällan samma person och kunden kan vara både den direkta 

eller indirekta användaren av en vara eller tjänst (Radnor & Osborne, 2013; Emiliani, 

2004). Detta förhållande vållar problem för offentliga organisationer då det inte finns en 

tydlig kund, vilket försvårar definition av kundvärde (Radnor & Osborne, 2013). 

 

Valet av vara eller tjänst som erbjuds av offentlig sektor är inte alltid frivilligt för 

privatpersoner, då vissa kundbeslut tas på kommunal nivå (Osborne, Radnor & Nasi, 

2013). I den offentliga sektorn finns vanligen inga alternativa producenter, således kan 

inte kunderna visa missnöje genom att byta till ett annat alternativ. Ifall endast ett 

alternativ erbjuds skapas svårigheter att uppfatta kundernas preferenser genom att studera 

deras val (Alford, 2002). Detta innebär att även ifall kunden kan identifieras finns andra 

problem avseende möjlighet till förståelse av vad som skapar värde utifrån kundens 

perspektiv.  

 

Radnor och Osborne (2013) hävdar att ett huvudproblem kopplat till implementering av 

lean i den offentliga sektorn är identifiering av kunden för att kunna avgöra vilka 

processer som är värdeskapande och ej. När fokus på kunden förloras är det lätt att en 

leanimplementering koncentreras på att effektivisera interna processer, vilket i sig inte 

behöver vara negativt. Problematiken ligger i att förändringarna inte görs utifrån kundens 

definition av värdeskapande. Fokus går då från att vara externt till internt och målet med 
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implementeringen har därmed gått förlorat (Radnor & Osborne, 2013). Viktigt för att 

lyckas med en leanimplementering inom offentlig verksamhet blir därför att tydliggöra 

för vem värde ska skapas samt att utforma ett system som kan fånga upp kundens 

preferenser (Radnor & Osborne, 2013; Alford, 2002).  

 

För en lyckad implementering av lean har ytterligare två avgörande faktorer identifierats, 

tid och resurser (Malmbrandt & Åhlström, 2013; Pedersen & Huniche, 2011). Därmed är 

det av stor betydelse att organisationens medarbetare är engagerade i 

leanimplementeringen och investerar tid samt resurser i denna (Malmbrandt & Åhlström, 

2013). Det är viktigt att lean inte enbart uttrycks i olika dokument utan även får en 

inverkan på den dagliga verksamheten (Malmbrandt & Åhlström, 2013). Även Scherrer-

Rathje, Boyle och Deflorin (2009) trycker på vikten av att ledningen står bakom 

införandet av lean för att implementering ska lyckas. Vidare anses en god relation till 

leverantör vara en avgörande faktor för en lyckad tillämpning av konceptet (Pettersen, 

2009).  

 

Scherrer-Rathje, Boyle och Deflorin (2009) har studerat både lyckade och misslyckade 

implementeringar av lean och pekar på vikten av medarbetarnas engagemang för ett 

lyckat utfall. Vid införande av lean är det således viktigt att ledningen arbetar för att skapa 

en positiv attityd hos medarbetarna till förändringen, vilket kan uppnås genom att 

förbereda de anställda samt skapa trygghet (Kitchen & Daly, 2002; Armenakis, Harris & 

Mossholder, 1993). Studier tyder även på att medarbetare med ansvar tenderar få en 

positivare inställning till förändring (Proctor & Doukakis, 2003; Scherrer-Rathje, Boyle 

& Deflorin, 2009). Ytterligare sätt för att skapa engagerade medarbetare är att involvera 

de anställda i förändringsprocessen (Armenakis, Harris & Mossholder, 1993). 

 

4.6 Kritik	inom	lean	
Lean har kritiserats för en bristande förmåga att hantera förändringar, trots att en av 

grundpelarna i konceptet handlar om flexibilitet (Hines, Holweg & Rich, 2004). Syftet 

med tillämpning av lean är ökad effektivitet (Pettersen, 2009). Konceptet har dock 

ifrågasatts för huruvida det leder till ökad effektivitet eller om hög effektivitet är en 

förutsättning för tillämpning av lean. Vid implementering av lean strävar företag efter att 

minimera lagernivåerna, vilket gör produktionssystemet mer känsligt för oförutsedda 
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händelser och fel. Som en följd av sänkta lagernivåer kommer således produktionssystem 

som lider av bristande effektivitet att få ännu sämre produktivitet, då inga lager kan täcka 

upp för brister i systemet. Det kan därmed diskuteras huruvida lean innebär 

effektivitetsförbättringar eller ifall god effektivitet är en grundläggande förutsättning 

(Pettersen, 2009).  

 

En vanlig kritik som riktas mot styrningsverktyget lean är dess negativa inverkan på 

personalen (Hines, Holweg & Rich, 2004; Brännmark, 2012; Mehri, 2006). Studier tyder 

på att implementering av lean leder till högre press på de anställda, utnyttjande av 

personal samt mindre humana arbetsförhållanden (Hines, Holweg & Rich, 2004; 

Brännmark, 2012). En studie av en leanimplementering i offentlig sektor av Carter et al. 

(2011) pekar dessutom på effekter som försämrad kvalitet och produktivitet, missnöje 

hos personalen och skadande av de anställdas känsla av sin egen betydelse. Enligt Hines, 

Holweg och Rich (2004) är det viktigt för en långsiktigt hållbar leanimplementering att 

inte bortse från den mänskliga aspekten såsom de anställdas motivation och respekt för 

medarbetarna.  

 

Sedan trycket ökat på offentlig sektor att använda sina begränsade resurser på ett 

effektivare sätt, har också populariteten för leanverktygen ökat (Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2016; Radnor & Osborne, 2013). En anledning till att långsiktigt strategiskt 

leanarbete ibland förbises inom offentlig verksamhet beror enligt Radnor och Osborne 

(2013) på att mycket fokus tenderar att läggas på valet av leanverktyg. En implementering 

av typiska leanverktyg som exempelvis kaizen, 5S eller JIT bidrar ofta till att öka den 

interna effektiviteten. Ett alltför stort fokus på leanverktygen kan leda till att centrala 

strategiska delar i lean och vad som skapar värde för kund går förlorade (Radnor & 

Osborne, 2013). Bhasin och Burcher (2006) menar på att misslyckade 

leanimplementeringar inom alla typer av organisationer ofta beror på att företag fokuserar 

för mycket på leanverktygen, istället för att arbeta med konceptet i sin helhet.  

 

4.7 Summering	
I referensramen förses läsaren inledningsvis med en genomgång av konceptet lean för att 

ge bakgrundskunskap för vidare läsning. Lean presenteras på både strategisk och 
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operationell nivå samt relationen dem emellan redogörs. I kapitlet behandlas även tidigare 

forskning på området, vilken har valts ut utifrån dess relevans sett till studiens syfte. 

 

Referensramen innehåller vidare en diskussion kring vilka förutsättningar som bör 

föreligga för lyckad implementering av lean. Detta avsnitt avser ge oss ytterligare 

förståelse och grund för att kunna utvärdera huruvida tillämpning av styrningsverktyget 

lean är möjlig samt meningsfull i kontexten skolkök i syfte att reducera matsvinn.  

 

Leanverktyg som vi bedömde eventuellt vara applicerbara valdes ut efter inläsning på det 

teoretiska fältet. Efter empiriinsamling reviderades valet av verktyg då vi fått ökad 

förståelse för skolkök och dess karaktärsdrag, vilket ligger i linje med det abduktiva 

angreppssätt som antagits i studien. Leanverktygen tillsammans med empiri ligger till 

grund för analys av tillämpligheten av den operationella nivån i kontexten skolkök.  

 

Sammanfattningsvis är syftet med referensramen att bidra med den teoretiska kunskap 

som krävs för besvarande av studiens frågeställning, huruvida konceptet lean är möjligt 

samt meningsfullt att implementera i kontexten skolkök med avsikt att reducera matsvinn.  
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5 Empiri	

5.1 Linköpings	kommun	
Tabell 5.1 Beskrivning av respondenter från Linköpings kommun 

Benämning Arbets- och bakgrundsbeskrivning 

Kostansvarig 1 Arbetar med upphandling, leverantörskontrakt, planering av matsedel, kontrakt 
med kök samt budgetuppföljningar. Respondenten är utbildad kock i grunden 
men har även en kandidatexamen i mat- och måltidskunskap. Anställd som 
kostekonom vid Leanlink sedan två år tillbaka.  

Kökschef 1 Ansvarig för köket på Ånestadsskolan. Sköter arbetsfördelning, matlagning, 
inköp samt administrativa uppgifter. Har varit anställd som restaurangchef vid 
det studerade köket i två år men har arbetat i skolkök sedan elva år tillbaka. 
Studerade inriktningen hotell- och restaurang på gymnasiet.	 

Kock 1  Ansvarar tillsammans med ytterligare en kock för all matlagning i köket. Lagar 
både specialkost och vanlig mat samt sköter vissa inköp. Anställd vid 
Ånestadsskolans kök sedan fem år tillbaka. Tidigare har respondenten även 
arbetat som kock på en förskola samt på ett bageri.  

 
Linköpings kommun har cirka 156 000 invånare och växer ständigt (Linköping, 2017). 

Den kommunala verksamheten är uppdelad i sju förvaltningar och en av dessa är 

Utförarnämndens förvaltning Leanlink (Linköping, 2018a). Förvaltningen vill att namnet 

Leanlink ska vara mer än endast ett namn. Bokstäverna l, e, a och n, står för lojalitet, 

empati, ansvar respektive närhet och utgör	 förvaltningens	 fyra	 kärnvärden	 (Leanlink,	

2018).	Bokstäverna	står	även	för	den	verksamhetsstyrning	som	genomsyrar	verksamheten,	

nämligen	leanfilosofin.	 

 
Kost & Restaurang är en av Leanlinks enheter och ansvarar för leverans av skolmåltider 

till de kommunala skolorna i Linköpings kommun, vilket de är ensamma om enligt 

gällande avtal (kostansvarig 1). Verksamheten är konkurrensutsatt eftersom att 

kommunen gör upphandlingar avseende leverantör av skolmåltider (Leanlink, 2017). Här 

finns en skillnad mot studiens övriga två kommuner, där måltidsverksamheten inte är 

konkurrensutsatt. Enheten Kost & Restaurang är intäktsfinansierad eftersom att 

verksamheten finansieras genom att utbildningsförvaltningen som är ansvarig för 

kommunens skolor faktureras per antal serverade portioner (kostansvarig 1). 

Verksamheten bedriver både tillagnings- och mottagningskök och totalt serveras omkring 

25 000 portioner varje dag (Leanlink, 2017; kostansvarig 1).  
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Ånestadsskolan är en kommunal grundskola med elever i årskurserna förskolan till nian. 

Skolan har omkring 570 elever och 100 medarbetare (Linköping, 2018b). Skolans 

restaurang är ett tillagningskök och drivs av Leanlink (kökschef 1). I köket finns fem 

anställda, varav en restaurangchef, två kockar samt två biträden (kökschef 1). Dagligen 

serveras tre olika maträtter för eleverna att välja mellan, varav minst en vegetarisk 

(kostansvarig 1). Varje dag tillagas även specialkost till elever med detta behov, vilket 

alltid görs på dagens huvudrätt (kostansvarig 1).  

  

Leanlink som förvaltning bedriver leanarbete och vissa chefer inom organisationen har 

gått en utbildning i lean vid Linköpings universitetet (kostansvarig 1). Leanlink definierar 

sin leanfilosofi enligt följande: 
”Leanfilosofin innebär för oss att vi tillvaratar människors engagemang och kompetens för 

att på så sätt i samarbete kunna driva en ständig förbättringsprocess. Det betyder också att 

vi har en tillåtande kultur där alla får möjlighet att bidra till förbättringar samt att vi utnyttjar 

medarbetarnas idérikedom och initiativförmåga.” 

(Leanlink, 2018) 

Huruvida köken har anammat ovanstående arbetssätt varierar dock (kökschef 1) men även 

restaurangcheferna har fått gå en eftermiddagskurs i lean. Därefter har de kontinuerligt 

haft gemensamma möten där olika teman kopplat till styrningsverktyget diskuterats. Ett 

leanverktyg som tillämpas på Ånestadsskolan är 5S genom att onödiga saker rensats bort, 

hyllor märkts upp samt ett ökat fokus på ordning skapats hos medarbetarna. Upplevelsen 

är att arbetet lett till tidsbesparingar, då personalen inte längre behöver leta efter 

produkter. Dessutom har samtal kring förbättringsförslag intensifierats i skolköket 

(kökschef 1). 

 

Leanlinks avdelning Kost & Restaurang definierar beställaren av skolmåltiderna som sin 

kund, det vill säga utbildningsförvaltningen. De som äter i matsalen, elever och lärare, 

kategoriseras istället som gäster (kostansvarig 1). 

 

5.1.1 Verksamhetens	ramar	

Vid utformning av måltider och matsedel ska Livsmedelsverkets rekommendation följas, 

samt de restriktioner som finns i avtalet mellan Leanlink och Utbildningsförvaltningen 

(kostansvarig 1). Avtalet innehåller exempelvis krav på att användning av hel- och 

halvfabrikat ska begränsas, att skolmåltiden ska utgöra 25-30% av det dagliga behovet av 
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näring och energi samt att ekologiska livsmedel ska utgöra 30% av den totala 

livsmedelskostnaden (Linköping, 2016). Dessutom har Linköpings kommun tagit fram 

en egen måltidspolicy i syfte att säkerställa jämn kvalitet på maten i kommunens alla kök 

(Linköping, 2010). Matsedelsplaneringen sköts centralt på Leanlink och 

restaurangcheferna har inte möjlighet att påverka rätterna (kökschef 1). Enligt 

kostansvarig 1 finns det dock en receptutvecklingsgrupp inom kommunen och där kan 

kockarna får vara delaktiga och påverka recepten. Matsedeln är densamma i alla skolkök 

i hela Linköping, omfattar 10 veckor och körs rullande (kostansvarig 1). Ifall eleverna 

fick bestämma menyn skulle den inte vara balanserad eller särskilt varierande enligt 

kostansvarig 1. 
“Skulle man fråga eleverna så skulle det vara tacos på måndagar, pasta på tisdagar, pizza 

på onsdagar, hamburgare på torsdagar och sedan någon fläskkotlett med potatisgratäng på 

fredagar och det fungerar inte utan det handlar om en balans.”  

(kostansvarig 1) 

 
Kökschef 1 anser att de under lunchen är kort om personal och skulle gärna se ytterligare 

en medarbetare i arbetslaget. Tidsbristen utgör således en begränsning för hur mycket mat 

som kan tillagas under lunchen och avgör därmed hur mycket av maten som måste vara 

färdiglagad innan de första gästerna kommer (kostansvarig 1). Enligt kökschef 1 hade 

ytterligare en medarbetare bidragit till att skolköket kunnat tillaga mindre mat i förväg 

och istället tillaga efterhand som maten går åt (kökschef 1). 

 

Kostansvarig 1 anser inte att lagen om offentlig upphandling är begränsande i det långa 

perspektivet men menar att det kan vålla problem när produkter utgår från sortimentet 

eller en befintlig produkt inte är till belåtenhet av olika orsaker. Med upphandlade avtal 

är det inte möjligt att byta leverantör med kort varsel utan det krävs antingen att avtalet 

bryts eller att en ny upphandling görs för att ha möjlighet att byta leverantör (kostansvarig 

1). 
”Tar vi exemplet med hamburgerbröd så har vi haft en diskussion i ett och ett halvt års tid. 

Vi har haft ett hamburgerbröd helt fritt från sesam då det inte är tillåtet att servera sesamfrön 

i våra matsalar på grund av allergi. Det enda sesamfria hamburgerbröd som funnits är 

jättetråkigt, mycket fiberrikt och inte alls uppskattat av eleverna. [...] Vi har då haft en dialog 

med utbildningsförvaltningen om detta och de har nu beslutat att vi får servera 

hamburgerbröd som kan innehålla spår av sesam. Tack vare det beslutet har vi nu kunnat ta 

fram ett annat hamburgerbröd men på grund av upphandlingsförfarandet fick vi leva en 



 

 

44 

relativt lång tid med en produkt trots bristande belåtenhet eftersom det inte fanns något annat 

alternativ som uppfyllde kraven.”  

(kostansvarig 1) 

 
5.1.2 Arbetsprocesser	
Varje dag har skolköket en beställning på 750 portioner (kökschef 1). Det brukar generellt 

inte vara några stora variationer i antalet serverade portioner, det är inte fler som äter när 

en populär maträtt serveras jämfört med en mindre omtyckt (kökschef 1). Arbetet på 

Ånestadsskolan börjar klockan sju då båda kockarna anländer och påbörjar tillagningen 

av dagens maträtter. Klockan halv tio måste all mat vara färdiglagad, då skollunch 

serveras mellan kvart i elva och halv ett varje dag (kökschef 1). Arbetsfördelning samt 

hur personalen arbetar i skolköken är inget som styrs centralt, utan det är upp till 

respektive restaurangchef att bestämma (kostansvarig 1). 

 

Alla klasser har 40 minuter avsatt för lunch kombinerat med rast (kostansvarig 1). 

Kökschef 1 tror att det enligt matsalschemat endast är avsatt 20 minuter för respektive 

klass. Matsalen är dessutom inte byggd för det antal elever som äter i matsalen, vilket gör 

att det ofta är brist på sittplatser (kostansvarig 1; kökschef 1). Detta var även något som 

kunde identifieras vid observation, då det vid flera tillfällen var långa köer på grund av 

att det inte fanns någonstans för gästerna att sitta. Det var aldrig kö på grund av att maten 

tog slut.  

 

Vid observation upptäcktes en tavla uppsatt i skolköket, där respektive medarbetares 

dagliga arbetsuppgifter beskrevs. På tavlan presenterades även ett städschema samt 

månadens matsvinn och matsvinnsmål. Medarbetare hade dessutom möjlighet att skriva 

upp individuella förbättringsförslag på tavlan.  

  

Köket och skolan har ingen kommunikation avseende hur många elever som är 

frånvarande (kökschef 1). Skolan ska dock alltid avbeställa mat genom en blankett om 

elever har praktik, studiedag eller liknande för att kökspersonalen ska ha möjlighet att 

anpassa antalet portioner som tillagas (kostansvarig 1). Sådan information från skolan 

brukar dock vara bristfällig och det är vanligt att ansvarig på skolan inte avbeställer 

portionerna (kökschef 1).  
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Ungefär en gång per termin bjuds kökschef 1 in till matråd. I övrigt hålls inga möten 

mellan köket och Ånestadsskolan, utan dialog med lärare och skolledning förekommer 

endast i matsalen (kökschef 1). Leanlink har dock regelbundna möten med 

utbildningsförvaltningen. Vid dessa möten diskuteras synpunkter som inkommit från 

rektorer angående måltidsserveringen (kostansvarig 1).   

 
5.1.3 Inköp	
Matsedel bestäms centralt, vilket innebär att valet av råvaror inte är frivilligt för 

skolköken (kostansvarig 1). Vid beställning av mat är det således endast mängd som 

skolköken ska bestämma (kostansvarig 1). I varje skolkök registreras vilken mängd som 

går åt varje dag och denna statistik ligger sedan till grund för kommande inköp (kökschef 

1). På Ånestadsskolan får skolköket leveranser varje dag (kökschef 1) och med det nya 

systemet kommer numera alla varor samlat (kostansvarig 1). När på dagen leveransen 

kommer varierar (kökschef 1). Det finns en angiven tid varje dag då varorna ska anlända 

men denna tid hålls inte alltid (kostansvarig 1).  

  

Avbeställningar måste göras tre till tio arbetsdagar innan beroende på varans typ 

(kostansvarig 1). Ifall avbeställning inte hinner göras och det kommer hem för mycket 

varor så innebär inte det att allt måste tillagas utan produkter kan i vissa fall sparas till ett 

senare tillfälle (kökschef 1). 
”Då får man frysa in och sen nästa gång den maträtten kommer ta fram ifrån frysen istället 

för att beställa nya varor.”  

(kökschef 1) 

Köket har upplevt vissa problem med leverantören, då det vid ett flertal tillfällen har 

saknats varor vid leverans (kökschef 1). 

 

5.1.4 Matsvinn	

Leanlink har inlett arbetet med att minska matslöseri i skolköken och sedan januari i år 

ska alla skolkök registrera sitt matsvinn. En gemensam definition för vad som utgör 

matsvinn har dock ännu inte tagits fram, vilket har resulterat i att köken i kommunen 

mäter matsvinn olika (kostansvarig 1). Kostansvarig 1 på Leanlink har i ansvar att under 

våren ta fram en rutin för matsvinnsarbetet. Siffror från matsvinnsvägning ska komma att 

användas för jämförelser samt öppna upp för diskussion mellan köken vid de 

områdesmöten som hålls kontinuerligt för restaurangchefer och föreståndare i 
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kommunen. Statistiken är tänkt att möjliggöra för erfarenhetsutbyte snarare än ett 

utpekande (kostansvarig 1).  

  

På Ånestadsskolan finns nedkylningsskåp, vilket möjliggör för tillvaratagande av 

överbliven mat (kökschef 1). Den mat som har varit ute i barerna får inte sparas, men alla 

produkter som endast förvarats i värmeskåp eller ute i köket kan tas om hand och serveras 

vid ett senare tillfälle. Köket sparar all mat som blir över (kökschef 1) förutom 

specialkost, där blir det för små mängder för att det ska finnas något värde i att spara 

(kock 1). Enligt kostansvarig 1 serveras överbliven mat vanligen dagen efter men fryses 

ibland även in och används vid ett senare tillfälle. Ett problem som identifierats i 

skolköket är att mat sparats utan någon närmare eftertanke på hur den ska användas, vilket 

resulterat i att den glömts bort och till följd fått kastas (kostansvarig 1). Ifall överbliven 

mat serveras dagen efter brukar kökschef 1 ta hänsyn till detta och tillaga mindre av de 

ordinarie rätterna. De råvaror som då inte behöver användas för tillagning av de ordinarie 

maträtter kan istället frysas in (kökschef 1). Fryskapaciteten är dock mycket varierande 

mellan skolkök inom kommunen (kostansvarig 1). På Ånestadsskolan är fryskapaciteten 

begränsad, således finns inte alltid möjligheten att frysa mat (kökschef 1). 

  

I slutet av dagen används mindre bleck i barerna i syfte att minimera matsvinnet, då den 

mat som varit framme i barerna ej får sparas (kökschef 1). Bleck är de plåtformar som 

maten tillagas samt serveras i. Ett annat sätt för att minska matsvinn är att personalen vid 

vissa maträtter försöker att tillaga mer mat successivt under lunchens gång. Det är dock 

inte alltid möjligt, utan beror på vad det är för typ av maträtt som tillagas. När maträtterna 

består av rena komponenter är det lättare att tillaga flera kok under lunchen (kökschef 1).  

 

Vid varuuppackning flyttas äldre varor fram och nya varor ställs bakom. Detta system 

underlättar för personalen att kontrollera vilka varor som är äldst och därmed minskar 

risken för att produkter inte hinner förbrukas innan de passerat bäst-före-datumet 

(kökschef 1). 

 

Som nämndes i tidigare stycke får köket ingen information från skolan angående 

elevernas dagliga närvaro. Den bristande frånvarorapporteringen får konsekvenser för 

matsvinnet då det lagas för många portioner sett till antalet gäster (kökschef 1).  
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I Ånestadsskolans kök märks det att gästerna kastar mer mat när det serveras grytor samt 

när det är helvegetariska dagar, vilket generellt är mindre uppskattade maträtter (kökschef 

1). Kostansvarig 1 ser även att en stor del av matsvinnet uppstår på grund av de rutiner 

som satts upp för specialkosten.  
”Vi har ett stort svinn på specialkost eftersom att vi har tre rätter och vi lagar alltid 

specialkost på första rätten, men sen kanske gästen inte tar av den för att den tycker att någon 

annan rätt funkar bra och då blir ju specialkosten över. Det blir som att vi lagar två portioner 

till en person.” 

(kostansvarig 1) 

Det kan även vara så att gästen inte tar något av alternativen utan väljer att enbart äta 

sallad och andra tillbehör (kostansvarig 1). Trots att kökspersonalen märker att gästerna 

inte äter specialkosten ska den alltid finnas (kökschef 1).  
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5.2 Norrköpings	kommun	
Tabell 5.2 Beskrivning av respondenter från Norrköpings kommun 

Benämning Bakgrundsbeskrivning 

Kostansvarig 2 Verksamhetschef på kostenheten och ansvarar därmed för den verksamhet som 
bedrivs vid kostenheten. Respondenten är utbildad kostekonom i grunden och 
har arbetat i Norrköpings kommun som kostchef sedan 1998. Kostchefen har 
även arbetserfarenheter av liknande arbetsuppgifter inom militären.  

Kökschef 2 Ansvarar för matsedelsplanering, inköp samt arbetsfördelning. Anställd som 
kökschef vid Navestadsskolans kök sedan drygt ett år tillbaka men arbetade i 
köket innan fastanställningen. Respondenten har arbetserfarenhet från 
äldreomsorg, barnomsorg, skolan och har tidigare även arbetat i 
livsmedelsbutik.  

Kock 2 Ansvarar för tillagning av huvudmaten. Anställd har arbetat till och från inom 
restaurangverksamheten sedan 18 års ålder. Respondenten har gått 
restaurangutbildning och började arbeta inom organisationen år 2013. 

Specialkostansvarig 2 Ansvarar för tillagning av specialkost samt inköp till denna. Respondenten 
gick restaurangutbildning år 2009 och började arbeta inom Norrköpings 
kommun för sjutton år sedan. Anställd har tidigare arbetserfarenhet inom 
vården samt industriverksamhet.  

 
I Norrköpings kommun var 139 363 personer bosatta den 31 december 2016 (Norrköping, 

2017a). För utförande av de kommunala tjänster som medborgarna tillhandahålls i 

Norrköping är följande sex avdelningar ansvariga, kommunstyrelsens kansli, ekonomi- 

och styrningsavdelningen, personalavdelningen, näringslivsavdelningen, 

kommunservice och kommunikationsavdelningen. Under kommunservice ligger ett antal 

interna serviceenheter, däribland kostenheten (Norrköping, 2018). Kostenheten ansvarar 

för all mat till kommunens förskolor, skolor samt till vård och omsorg (Norrköping, 

2017b). Tillsammans serverar kostenhetens personal omkring 24 000 portioner varje dag 

(kostansvarig 2). Norrköping är uppdelat i fyra kostområden och respektive område har 

en enhetschef. Varje kostområde består i sin tur av ett flertal skolkök. Inom varje skolkök 

finns en kökschef som har ansvar för verksamheten samt för de kockar och biträden som 

arbetar i köket (kostansvarig 2). 

  

Alla kommunala skolor i Norrköping köper skolmåltiderna av kostenheten och debiteras 

därmed för antalet portioner som beställts (kostansvarig 2). De kommunala skolköken är 

således intäktsfinansierade och får sina medel genom att skolorna betalar en summa per 

portion baserat på en grundbeställning. Det är sedan upp till ansvarig på respektive skola 
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att avboka portioner om elever inte kommer att närvara vid skollunchen. Skolan har då 

rätt att få tillbaka en viss summa för respektive avbeställd portion (kostansvarig 2). 

  

Det skolkök som vi studerat i Norrköping ligger i Navestadsskolan och serverar mat till 

cirka 600 elever samt lärare dagligen (Norrköping, u.å.). Köket har fyra anställda, varav 

en kökschef, en kock med ansvar för huvudmaten, en kock med ansvar för specialkost 

samt ett biträde.  
”Varje dag lagas en vanlig rätt och en vegetarisk samt specialkost. Är det dessutom fläskkött 

i maten serveras ytterligare en rätt utan fläsk. Så det kan vara tre rätter plus specialkost vissa 

dagar.”  

(kökschef 2) 

	 
Kostansvarig 2 definierar matgästerna som de primära kunderna, men understryker att 

det även är viktigt att beställaren på respektive skola är nöjd med måltidsserveringen. 
”Det är matgästerna som ska vara nöjda i första hand, sen är det viktigt att beställaren också 

är nöjd, men beställaren blir nöjd om matgästerna är nöjda”  

(kostansvarig 2) 

	 
5.2.1 Verksamhetens	ramar	

I Norrköping har en måltidspolicy, Kostriktlinjen, tagits fram i syfte att kvalitetssäkra 

måltidsverksamheten i kommunen samt bidra till en hållbar utveckling (Norrköping, 

2012). Vidare innehåller kostriktlinjen vissa specifika rekommendationer, exempelvis 

ska måltidsmenyn vara omväxlande, hel- och halvfabrikat undvikas samt ekologisk och 

närproducerad mat eftersträvas (Norrköping, 2012). Vid utformningen av matsedeln tas 

även hänsyn till Livsmedelsverkets rekommendation för näringsrik kost, samt 

hygienregler och arbetsmiljölagar (kostansvarig 2). 

  

Utifrån ovanstående rekommendationer och lagar utformar kostenheten en basmatsedel 

samt en huvudkomponentsmall (kökschef 2). De stora inköpen av basvaror på respektive 

skola styrs av huvudkomponentsmallen som skickas ut en gång i månaden. Basmatsedeln 

fungerar som en riktlinje för skolköken och varje kökschef har sedan viss frihet att 

utforma måltiderna efter individuella preferenser, viktigt är dock att alla krav på 

näringsriktig kost uppfylls (kökschef 2).  
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5.2.2 Arbetsprocesser	
Kommunens utbildningskontor för statistik över hur många elever som anmälts 

frånvarande varje dag i respektive skola, men denna information förs inte vidare till 

kostenheten (kostansvarig 2). Enligt kökschef 2 vet respektive kökschef i kommunen 

således inte hur många elever som anmälts frånvarande. Vid exempelvis aktivitetsdagar 

ska portioner avbeställas minst femton arbetsdagar i förväg för att skolan inte ska 

debiteras för dessa. Information angående dessa specifika händelser från skolan är 

bristande (kökschef 2). Har ingen avbeställning gjorts utgår köken från det antal portioner 

som är bestämt enligt grundbeställningen. Kökschef 2 blir emellanåt inbjuden till skolans 

elevråd, men i övrigt sker inga formella möten med skolans elever eller lärare. 

 

Det är upp till varje kökschef att fördela arbetsuppgifter och utforma rutiner för hur 

arbetet ska genomföras i respektive skolkök (kostansvarig 2). Arbetsuppgifterna inför 

lunchserveringen är tydligt uppdelade, en av kockarna ansvarar för huvudmaten och en 

annan för specialkosten, samt ett biträde förbereder salladen (kökschef 2). 

  

Enligt kock 2 ska all mat vara färdiglagad när de första eleverna anländer till matsalen 

klockan tio i elva (kock 2). Under lunchen finns det ingen tid att laga till ytterligare mat, 

då alla resurser behövs för att plocka undan disk och hålla rent i matsalen 

(specialkostansvarig 2; kock 2). Personalen arbetar med ett rullande schema under 

luncherna där en person står i disken, en person plockar undan disk och resterande två 

medarbetare håller koll och fyller på mat i matsalen. Kökschef 2 har sammanställt en 

pärm där det tydligt framgår vilka uppgifter som ska utföras på respektive plats. På 

Navestadsskolan är det sällan brist på sittplats i matsalen (kökschef 2).  

 

Under observation konstaterades att det inte finns några tydliga lappar uppsatta i 

skolkökets förvaringsutrymmen för vart alla produkter ska stå, när en leverans anländer 

placeras varor där det finns plats i hyllorna. Vid uppackning skall gamla varor flyttas fram 

och nya varor ställas in bakom (kökschef 2).  
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5.2.3 Inköp	
Enligt kostchef 2 är det upp till respektive kökschef att individuellt bestämma vilka 

kringprodukter och hur mycket av varje vara som skall köpas in även om de stora inköpen 

styrs centralt genom en huvudkomponentsmall.  
“Jag får listor skickade till mig med specifikationer för vad jag ska köpa, exempelvis ett visst 

kött, fisk och liknande till ett visst datum”  

(kökschef 2) 

	 
I skolköket förs statistik på vilka varor som köpts in och hur mycket av varje produkt som 

beställts till en viss maträtt (kökschef 2). Denna statistik jämförs sedan dagligen med den 

faktiska åtgången. Dessa uppföljningar underlättar för att beställa korrekt mängd 

(kökschef 2). Denna statistik sammanställs inte på kommunal nivå, utan varje kök 

ansvarar individuellt för att föra statistik och anpassa sina beställningar (kostansvarig 2). 

Viktigt är att det alltid finns mat att servera och beställningsvolym bör därmed inte vara 

för låg (kökschef 2). 

 

Enligt kökschef 2 är det lätt att lägga ordrar långt i förväg, då alla beställningar görs till 

specifika datum. Totalt sett har skolköket ungefär tio upphandlade avtal med olika 

leverantörer, som alla levererar på olika dagar och olika tider. Merparten av 

beställningarna går att dra tillbaka hos leverantör, men för att det ska vara möjligt måste 

kökspersonalen ha en god framförhållning (kökschef 2).   

	 
5.2.4 Matsvinn	

I Norrköpings kommun finns ingen tydlig definition av matsvinn. Enligt kostansvarig 2 

är det viktigt att studera både tallrikssvinn och kökssvinn. För tillfället rapporterar inte 

skolköken storleken på deras dagliga matsvinn till kostenheten, men sådana mätningar är 

något kommunen inom en snar framtid vill börja arbeta med (kostansvarig 2).  

 

Enligt kostansvarig 2 är alla kök är inte lika välutrustade med förvaringsutrymmen inom 

kommunen, vilket kan skapa svårigheter för somliga skolor att ta tillvara mat som blivit 

över. Dessutom måste det finnas tillräckligt med bleck och annan utrustning för att kunna 

kyla ner den mat som inte förbrukats under dagen (kostansvarig 2). I skolköket på 

Navestadsskolan försöker personalen kyla ner all mat som inte varit framme för servering 

för att ställa fram dagen därpå (kökschef 2). Det är även möjligt för kökschef 2 att göra 
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ändringar i den planerade matsedeln efter behov, vilket underlättar anpassning av menyn 

efter vad som finns i kyl och frys. Den mat som varit ute i värmeskåpen i matsalen får 

inte sparas och därför försöker personalen ta ut så lite mat som möjligt till dessa. 

Värmeskåpen är placerade nära barerna och vid tidsbrist måste personalen ibland ta ut en 

större mängd mat till värmeskåpen än önskvärt för att snabbt kunna fylla på i barerna 

(kökschef 2). 

 

Enligt kostansvarig 2 är det viktigt att respektive kökschef ser till att anpassa sina 

beställningar efter vad som finns tillgängligt i kylar samt frysar. Arbetet med att anpassa 

ordrar kan ibland vara svårt, då leverantörerna kräver en lång framförhållning. Skolköken 

måste oftast lägga sina beställningar två till tre veckor i förväg, för att leverantörerna ska 

hinna få fram alla de produkter som krävs. Enligt kostansvarig 2 är det möjligt att 

matsvinnet skulle kunna minskas om ledtiderna till leverantörerna var något kortare, dock 

är det troligtvis en omöjlighet i praktiken (kostansvarig 2). Alla elever gillar inte samma 

typer av maträtter och därför är det viktigt för kostenheten att låta sina kökschefer anpassa 

matsedeln efter elevernas önskemål (kostansvarig 2). Viktigt är även att lyssna på den 

kritik som kommer från eleverna under lunchen (kökschef 2).  

  

Skulle en större del av tillagningen ske under lunchen tror kostansvarig 2 att matsvinnet 

skulle kunna minska något. Om det skulle funnits en person till i köket under den 

stressigaste perioden av dagen, hade det troligtvis varit lättare att laga mer mat 

kontinuerligt (specialkostansvarig 2). 

 

Som tidigare nämnts finns ingen rapportering till kostenheten över hur många elever som 

är sjukanmälda på respektive skola. Om denna information skulle komma skolköken 

tillhanda på morgonen tror kostansvarig 2 att det skulle bli lättare för kockarna att anpassa 

mängden mat efter det faktiska antalet elever. Avbeställning av varor är inte möjlig, men 

kockarna skulle med en frånvarorapportering kunna frysa in en del av produkterna direkt 

och således inte behöva tillaga en lika stor mängd. Kostansvarig 2 menar därmed att en 

bättre kommunikation inom kommunen skulle kunna leda till minskat matsvinn.  
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5.3 Boxholms	kommun		
Tabell 5.3 Beskrivning av respondenter från Boxholms kommun 

Benämning Bakgrundsbeskrivning 

Kostansvarig 3  Ansvarar för alla kök i kommunen samt inköp och är involverad i budgetarbete. 
Anställd vid Boxholms kommun sedan två år tillbaka och har tidigare arbetat som 
kostchef på flera andra kommuner. Respondenten är utbildad kostekonom och har 
läst den treåriga linjen för kostekonomi och kostterapi.  

Kökschef 3  Ansvarig för skolrestaurangen samt de anställda. Sköter matsedelsplanering och 
inköp, fördelar arbete samt lagar mat. Respondenten har arbetat i det studerade 
köket i fem månader men har flera års arbetserfarenhet som kock i andra 
kommuner. Kökschefen har genomgått en tvåårig livsmedelsteknisk utbildning 
samt en fortsättningskurs på ett år inom samma ämne.  

 

Boxholms kommun har drygt 5 400 invånare (Boxholm, 2018a). Kommunens måltids- 

och serviceverksamhet har som ansvar att bedriva måltidsverksamhet inom skola, 

förskola, omsorgsverksamhet och social omsorg. Måltidsservicen i kommunens två 

grundskolor är budgetfinansierad och varje matsal blir tilldelad en årlig summa baserad 

på de utgifter som planerats för året (kostansvarig 3).  

 

Innan kostansvarig 3 anställdes på kommunen för två år sedan fanns inte någon 

verksamhetsgren för måltid och service. Mycket fokus har därför lagts på att bygga upp 

rutiner kring arbetet med verksamheten sedan dess. Måltids- och serviceverksamheten 

arbetar inte uttryckligen med en leanfilosofi men mycket kraft läggs på att ständigt 

förbättra arbetsmomenten i skolköken, vilket kostansvarig 3 liknar vid styrningsverktyget 

lean.  

  

Parketten är ett tillagningskök och används även som Stenbocksskolans matsal 

(Boxholm, 2012). Köket har en anställd kökschef som ansvarar för tillagning av 

huvudrätten. På Parketten arbetar ytterligare en kock med ansvar för specialkost samt två 

biträden som hjälper till med förberedelse och servering av måltider. Varje dag serveras 

omkring 430 grundskoleelever samt lärare i tillagningsköket. Utöver huvudrätten erbjuds 

specialkost till elever med allergier (kökschef 3). 
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Enligt kostansvarig 3 ses eleven som den främsta kunden, även om andra parter också tas 

hänsyn till. 
”Självklart är det barnen som är kunden i en skolrestaurang. Sen kan man också se det som 

att barn- och utbildningsförvaltningen är vår kund eftersom de är beställare av måltiderna, 

men det är barnen vi fokuserar mest på vid utformning av vår verksamhet.”  

(kostansvarig 3) 

 
5.3.1 Verksamhetens	ramar	

När skolmåltiderna utformas tas hänsyn till Livsmedelsverkets rekommendation samt 

kommunens måltidspolicy (kostansvarig 3). Boxholms måltidspolicy har skapats i syfte 

att kvalitetssäkra måltidsarbetet i köken och enligt denna ska kommunen bland annat 

aktivt arbeta för öka andelen lokalproducerade livsmedel, jobba för att minimera 

matsvinnet samt värna om måltidsmiljön på skolorna (Boxholm, 2016). I skolköken följs 

även hygienregler samt arbetsmiljölagar (kostansvarig 3). Ovanstående lagar och 

rekommendationer hjälper kommunens kökschefer att förstå vilken typ av mat som ska 

serveras och det är sedan upp till kökscheferna att individuellt utforma en matsedel 

(kostansvarig 3). Kökschef 3 utvecklar en ny matsedel var tredje månad, där hänsyn till 

givna riktlinjer tas. 

 

Kökscheferna styr själva över sina inköp men måste förhålla sig till kommunens 

upprättade budget (kostansvarig 3). Kökschef 3 kan således bestämma vilken mängd och 

typ av råvara som skall köpas in, vilket skapar en flexibilitet i arbetet med utformning av 

matsedeln.  

 

Lagen om offentlig upphandling påverkar kommunens och kökens arbete med 

måltidsserveringen. Alla leverantörsavtal inom kommunen måste vara upphandlade i 

förväg och det blir därför svårt att välja andra alternativ utanför avtal (kostansvarig 3). 

 
5.3.2 Arbetsprocesser	
Inom kommunen skall elevers frånvaro anmälas varje dag innan klockan kvart i åtta 

(Boxholm, 2018b). Kökschef 3 inleder varje dag med att kontrollera Stenbocksskolans 

frånvarouppgifter, för att få en uppfattning om hur stor mängd mat som kommer att 

behöva tillagas. Lärare på Stenbocksskolan skall även förvarna skolköket i god tid när ett 

stort antal elever inte kommer närvara på skollunchen (kökschef 3). Tidigare terminer har 
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kökschef 3 tilldelats ett kalendarium med viktiga frånvarodatum från ansvarig på 

Stenbocksskolan, vilket underlättat måltidsplaneringen (kostansvarig 3).  

  

Inom kommunen är det viktigt att tilldela ansvariga kökschefer stort eget ansvar för sina 

arbetsprocesser (kostansvarig 3). Det är även kökschefen på respektive måltidsenhet som 

ansvarar för att kommunens måltidspolicy följs (Boxholm, 2016). Dessutom satsar 

kommunen mycket på att skapa ett kreativt arbetssätt i köken och att låta kökscheferna 

individuellt planera sin matsedel är viktigt. Det blir både roligare för kökspersonalen och 

lättare att möta elevernas önskemål på respektive skola när matsedlarna inte är 

standardiserade (kostansvarig 3).  

  

Merparten av maten tillagas mellan klockan åtta och halv elva varje dag. Under lunchen 

kompletteras den tillagade maten med fler kok vid behov. Kökspersonalen turas om att 

fylla på mat i baren, torka bord och stå i disken vid tiden för servering (kökschef 3).   

 

Enligt kökschef 3 är det viktigt att alla produkter har sina bestämda förvaringsplatser, 

dock finns inga lappar uppsatta utan placering av varor fungerar mer som en inarbetad 

rutin. När varor anländer placeras dessa längst bak på hyllorna. Vid ett tillfälle gjorde 

kökschef 3 ett försök att organisera kryddhyllan, dock sattes inga lappar upp och det 

dröjde inte lång tid innan ordningen var förstörd (kökschef 3).  

 

Alla klasser har en fyrtio minuters lunchtid utsatt på schemat, kombinerat med en rast. 

Enligt kökschef 3 fungerar flödet av elever bra om alla klasser kommer på sina utsatta 

tider (kökschef 3) och vid observation kunde även konstateras att matsalsplatserna aldrig 

tog slut i lokalen.   

 
5.3.3 Inköp	
Leveranser från olika leverantörer samordnas inte utan sker separat och tidpunkten för 

avlämning kan variera (kökschef 3). Enligt kökschef 3 finns ingen anledning att hålla 

stora lager av varor, då leveranserna kommer så pass frekvent att produkter kan fås hem 

på kort varsel. Därmed försöker kökschef 3 lagerföra så små volymer som möjligt, för att 

underlätta att varor förbrukas på rätt datum och således inte behöver kastas.  
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Enligt kökschef 3 är det alltid möjligt att göra extrabeställningar hos leverantörerna, dock 

mot en kostnad. Att istället dra tillbaka beställda varor är desto svårare och är endast 

möjligt om levererade produkter är felaktiga eller har kort hållbarhetstid. Då 

avbeställning av varor inte är möjlig försöker kökschef 3 istället frysa in de produkter 

som inte kommer användas inom de närmsta dagarna (kökschef 3).  

 
5.3.4 Matsvinn	

Det finns ingen bestämd definition av matsvinn i Boxholms kommun (kostansvarig 3). 

Enligt kostansvarig 3 uppkommer matsvinn på grund av tallriksavskrap från gäster. 

Dessutom uppstår matsvinn även i köken vid tillagning samt att all mat som varit framme 

för servering i baren måste kastas till följd av hygienregler (kostansvarig 3). Kostansvarig 

3 har för närvarande inga dagliga rutiner för att kontrollera och sammanställa hur stor 

mängd mat som kastas eller hur många elever och lärare som faktiskt äter i matsalarna 

(kostansvarig 3). På Parketten har dock en mätning av matsvinn gjorts tidigare i år och 

ytterligare en mätning skall göras efter påsk, kontroller sker således med jämna 

mellanrum i köket (kökschef 3).  

  

Kökschef 3 kan se att vissa faktorer påverkar den mängd mat som eleverna äter, 

exempelvis går det åt en större mängd mat på måndagar och fredagar, samt innan och 

efter lov. Kökschef 3 har även identifierat faktorer som påverkar tallriksavskrapets 

storlek.  
”Den populäraste maten slängs det mest av. Eleverna tar mycket för att det är så gott och så 

orkar de inte äta upp allting”  

(kökschef 3) 

 
Då den mat som varit i barerna måste kastas efter en lunchservering byts blecken ut mot 

mindre i slutet av lunchen för att minimera matsvinn (kökschef 3). Dessutom lagas mat 

under lunchen efter behov för att ytterligare minska mängden mat som måste kastas i 

slutet av dagen. Under observation upptäcktes att eleverna fick vänta på att mat skulle 

fyllas på flertalet gånger i slutet av lunchen, vilket berodde på att maten i värmeskåpet 

tagit slut och det som ytterligare tillagats dröjde några minuter. Om råvarorna tar slut och 

ytterligare tillagning av dagens maträtt därmed inte kan framställas, finns alltid 

reservrätter som går fort för kökspersonalen att tillaga, exempelvis potatisbullar eller korv 

(kökschef 3).  
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I köket finns nedkylningsskåp, således finns möjlighet att spara överbliven mat och 

servera nästkommande dag alternativt kan maten frysas in (kökschef 3). Parketten har 

stora frysmöjligheter vilket underlättar för förvaring samt tillvaratagande av mat. 

Förutom bra frysmöjligheter finns även rymliga kylar, vilka kökschef 3 försöker hålla 

välorganiserade. Alla kylar städas därför en gång i veckan för att se till att all mat kommer 

till användning innan hållbarhetstiden gått ut. Ifall det finns mycket förvarat i kyl och frys 

finns möjlighet att anpassa menyn utifrån det (kökschef 3).  

  

Kostansvarig 3 och kökschef 3 har varit runt i klasserna på Stenbocksskolan och 

informerat eleverna om matsvinn. Dessutom försöker Kökschef 3 alltid uppmana 

eleverna till att inte kasta mat. Vid informationstillfället framfördes även att 

kökspersonalen gärna tar emot förslag till förbättringar av lunchserveringen (kostansvarig 

3) och kritik som kommer från eleverna under luncherna, både positiv och negativ, 

försöker personalen beakta (kökschef 3).  

 

5.4 Summering	av	empiri	
I nedanstående tabell presenteras den information som anses vara mest central avseende 

skolkökens dagliga arbete utifrån respondenternas berättelser.  

 
Tabell 5.4 Summering av empiri 

 Linköping Norrköping Boxholm 

Antal maträtter 3 2 1 

Finansiering  Intäktsfinansierad Intäktsfinansierad Budgetfinansierad 

Konkurrensutsatt Ja Nej Nej 

Primärkund 

(Sekundärkund) 

Beställaren 

(Matgästerna) 

Matgästerna 

(Beställaren) 

Matgästerna 

(Beställaren) 

Lean Ja Nej Nej 

Faktorer som 
påverkar 
verksamhetens 
utformning 

Livsmedelsverkets 
rekommendation 

Hygien- & 
arbetsmiljölagar 

Måltidspolicy 

Livsmedelsverkets 
rekommendation 

Hygien- & 
arbetsmiljölagar 

Måltidspolicy 

Livsmedelsverkets 
rekommendation 

Hygien- & 
arbetsmiljölagar 

Måltidspolicy 
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Tid 

Personalstyrka 

Lagen om offentlig 
upphandling 

Avtalet mellan Leanlink 
och 
Utbildningsförvaltningen 

Tid 

Personalstyrka 

 

Tid 

Personalstyrka 

Lagen om offentlig 
upphandling 

Kommunikation Ingen 
frånvarorapportering 

Närvaro vid matråd 

Ingen 
frånvarorapportering 

Närvaro vid elevråd 

Frånvarorapportering 

Ingen närvaro vid elev- 
eller matråd.  

Matsalen Brist på sittplatser Gott om sittplatser Gott om sittplatser 

Inköp Centralt styrda inköp 

Samordnad leverans 

Varierad tid för 
avlämning 

Frekvent varuleverans 

Problem med leverantör 

Centralt styrda inköp av 
basvaror 

Ej samordnad leverans 

Varierad tid för 
avlämning 

Frekvent varuleverans 

Ej centralt styrda inköp 

Ej samordnad leverans 

Varierad tid för 
avlämning 

Frekvent varuleverans 

Matsvinnsarbete Ingen definition 

Dagliga 
matsvinnsmätningar 

Ingen definition 

Inga matsvinnsmätningar 

Ingen definition 

Sporadiska 
matsvinnsmätningar 

 

 
Varje kommunavsnitt inleds med en bakgrundsbeskrivning, i syfte att öka läsarens 

förståelse avseende respektive kommuns och skolköks specifika förutsättningar. Vidare 

ges information kring respondenternas utbildningsbakgrund, arbetserfarenheter samt 

arbetsuppgifter.  

 

Det första temat i varje avsnitt behandlar de ramar som kommunen samt det enskilda 

skolköket behöver beakta vid utformning av verksamheten. Syftet med denna genomgång 

är ge en insikt avseende vilka faktorer som kan begränsa en eventuell implementering av 

lean i kontexten skolkök i syfte att reducera matsvinn. Avsnittet efterföljs av en 

kartläggning av skolkökens arbetsprocesser, med avsikt att ge läsaren en ökad förståelse 

för arbetsrutinerna. Denna förståelse är av betydelse för bedömning av huruvida lean är 

ett lämpligt styrningsverktyg i syfte att minska matslöseri i kontexten skolkök.  

 

Under den tredje rubriken diskuteras inköpsprocessen, vilken är viktigt att förstå för att 

ge läsaren en helhetsbild för verksamhetens uppbyggnad. Slutligen beskrivs de faktorer 
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som enligt respondenterna påverkar uppkomsten av matsvinn samt vilka åtgärder som 

skulle kunna vidtas för att minska mängden matslöseri.   

 

Empirins syfte är att ge en förståelse över arbetsrutinerna i ett skolkök samt de 

förutsättningar som verksamheten behöver anpassa sig till. Datan som framställs i 

empiriavsnittet utgör grunden för vidare analys samt besvarande av studiens 

forskningsfrågor.  
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6 Analys	
Vi inleder avsnittet med en diskussion avseende den strategiska nivåns tillämplighet i 

skolkök och dess möjlighet att minska matslöseri, då denna nivå utgör grunden för lean 

(Hines, Holweg & Rich, 2004; Langstrand, 2012). Vidare följer en analys av den 

operationella nivån och respektive leanverktygs applicerbarhet samt potential att reducera 

matsvinn diskuteras. Sist följer ett resonemang kring samspelet mellan den strategiska 

och operationella nivån. Avsikten med analysen är att skapa förståelse för leans potential 

att reducera matsvinn samt dess tillämplighet i skolkök för att därigenom i slutsatsen 

kunna besvara studiens forskningsfrågor.  

 

6.1 Faktorer	som	påverkar	mängden	matsvinn	
Gemensamt för de tre analysenheterna är att matsvinn uppkommer på grund av svårighet 

att uppskatta efterfrågad mängd mat. Anledning till svårigheten avseende uppskattning 

varierar mellan fallskolorna. Vanliga faktorer som identifierats av respondenter är dock 

bristande frånvarorapportering, rutiner kring specialkosttillagning samt varierande 

beteendemönster hos elever beroende på maträtt och veckodag. Vår bedömning är att 

även antal dagligen serverade maträtter sannolikt påverkar mängden matsvinn, då skolor 

som serverar flera rätter även behöver uppskatta hur många som kommer äta av 

respektive maträtt.  

 

Ytterligare en orsak till uppkomst av matsvinn som identifierats i samtliga skolkök är de 

hygienregler som reglerar hantering av mat i verksamheten. På Ånestadsskolan och 

Parketten får all mat sparas förutom den som varit framme för servering. Köken försöker 

därför minimera mängden mat som tas fram till servering i slutet av lunchen. På 

Navestadsskolan däremot får endast mat som förvarats i köket sparas, vilket innebär att 

all mat som förvarats i värmeskåpen ute i matsalen måste kastas efter lunchserveringens 

slut. I detta fall försöker personalen förvara så lite mat som möjligt i värmeskåpen ute i 

matsalen för att minimera matsvinn. Personalen måste dock ibland ta ut en större mängd 

mat än önskvärt på grund av tidsbrist. Det kan ifrågasättas om hygienreglerna på 

Navestadsskolan är väl hårda och att en justering av dessa skulle kunna reducera matsvinn 

utan att riskera matens kvalitet med grund i att övriga två skolkök sparar mat som 

förvarats i värmeskåp i matsalen.  
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Varierande uppgifter har givits avseende anledning till tallriksavskrapets uppkomst. 

Vissa respondenter upplever att mest mat kastas när mindre omtyckta rätter serveras 

medan andra uppger att populära maträtter genererar mest tallriksavskrap.  

 

Faktorer som av respondenter identifierats reducera matslöseri är tillgång till 

nedkylningsskåp, tillräckliga förvaringsutrymmen, successiv matlagning under 

lunchservering samt menyanpassning efter tillgänglig mat i kyl och frys. Kökschef 3 har 

även identifierat att välstädade kylar med god ordning underlättar för kontroll av varors 

bäst-före-datum och reducerar därmed risken för matsvinn. Successiv matlagning är 

något som eftersträvas i samtliga skolkök men kock 2 och specialkostansvarig 2 uppger 

att de på grund av tidsbrist måste ha förberett all mat innan lunchservering. Studiens två 

resterande skolkök har viss successiv tillagning, dock uppger även kökschef 1 att denna 

arbetsprocess begränsas av den tid personalen har till sitt förfogande. Alla respondenter 

är eniga om att mer successiv matlagning under lunchservering bör resultera i reducering 

av matsvinn.  

 

Kostansvarig 1 är av uppfattningen att det är viktigt att kökspersonalen har en tydlig 

avsikt för förbrukning av den mat som tillvaratas för att minimera risken att mat glöms 

bort och måste kastas som följd. Flertalet respondenter pekar även på att det är viktigt att 

beställningar anpassas efter hur stor mängd mat som finns förvarat samt att ordinarie 

tillagning anpassas efter den tillvaratagna maten. Anpassning av beställning begränsas av 

att leverantörer vanligen kräver lång framförhållning och kortare ledtid till leverantör har 

identifierats som en faktor som potentiellt skulle kunna reducera matsvinn av 

kostansvarig 2.  
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Tabell 6.1 Sammanställning av identifierade faktorer som påverkar mängden matsvinn 

Faktorer som 
påverkar 
uppkomst av 
matsvinn 

Hygienregler 

Åtgång svårbedömt 

Populära maträtter 

Mindre omtyckta maträtter 

Tidsbrist 

Långa ledtider från leverantör 

Ej successiv tillagning 

Ingen frånvarorapportering 

Begränsad kyl- och 
fryskapacitet 

Rutiner för specialkost 

Antal serverade maträtter 

Faktorer som 
minimerar 
matsvinn 

Nedkylningsskåp 

Framtagning av mindre 
omgångar mat mot slutet av 
lunchen 

Menyanpassning 

Anpassning av beställning 

Successiv tillagning 

Reservrätter 

Gott om kyl- och fryskapacitet 

 

6.2 Lean	på	strategisk	nivå	

6.2.1 Definiera	kundvärde	
Radnor och Osborne (2013) argumenterar för att det diffusa kundbegreppet inom 

offentlig sektor försvårar definition av kundvärde och därmed tillämpning av lean. 

Samtliga av de studerade kommunerna har definierat en primär- och en sekundärkund. 

Detta innebär att olika intressenter behöver tas hänsyn till och att värdeskapande måste 

bedömas utifrån två skilda grupper, vilket kan resultera i svårigheter att utforma 

verksamheten utifrån värdeskapande enligt en specifik kund. Detta på grund av att åsikter 

kring värdeskapande kan gå isär mellan olika intressenter. Det är inte sannolikt att 

beställaren av måltiderna och eleverna definierar samma aktiviteter som värdeskapande. 

Eleverna kan exempelvis tycka att tacos, pizza och hamburgare varje vecka skulle 

innebära ökat värde medan beställaren sannolikt uppskattar en mer näringsrik och 

varierad matsedel. Om primär- och sekundärkund har olika önskemål kan inte båda 

intressentgruppernas önskningar tillgodoses. Specificering av primärkund kan ses som ett 

försök att hantera problematiken med det diffusa kundbegreppet. Trots att en primärkund 

specificerats kvarstår det faktum att flera intressenter ska tas hänsyn till. Att hänsyn bör 

tas till flera intressenter har av Arlbjørn, Freytag och de Haas (2011) identifierats som ett 

återkommande problem i offentlig sektor, vilket kan tänkas indikera att situationen är 

densamma även i andra skolkök.   
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Förutom att matsedeln ska utformas med hänsyn till flera intressentgrupper ska den även 

anpassas till Livsmedelsverkets (2013) rekommendation Bra mat i skolan samt 

kommunspecifika måltidspolicys som är vanligt förekommande. Efter studier av dessa 

dokument har kunnat konstateras att de reglerar sammansättning av meny. Det är således 

inte en möjlighet för skolköken att servera tacos, pizza och hamburgare varje vecka även 

ifall det skulle ses som värdeskapande av eleverna. Dessutom skulle det troligtvis strida 

mot kommunernas uppgift att säkra den lokala gemensamma välfärden 

(Finansdepartementet, 2008) eftersom att dessa maträtter sannolikt innebär högre 

kostnader. Vidare vittnar respondenter om att populära maträtter resulterar i mycket 

tallrikssvinn, således kan inte en utformning av matsedel efter elevers preferenser anses 

som effektivt resursutnyttjande utifrån detta perspektiv. Skolkökens möjlighet till 

värdeskapande kan med grund i ovan resonemang anses begränsas av att flertalet 

kundgruppers önskemål ska tillgodoses, olika regleringar avseende måltidernas 

utformning ska följas samt uppgiften att säkra den lokala gemensamma välfärden 

uppfyllas.  

 

För privata organisationer finns vanligen inte samma tvetydighet kring kundbegreppet 

som inom offentliga organisationer, eftersom att den som köper samt använder en produkt 

normalt är samma person (Radnor & Osborne, 2013; Emiliani, 2004). Då det i privata 

verksamheter oftast är enklare att identifiera en kund kan det argumenteras för att 

implementering av lean är mer passande i dessa organisationer än inom offentlig 

verksamhet. Detta resonemang grundar vi på att Radnor och Osborne (2013) hävdar att 

kunden utgör ett centralt element inom lean, vilket ofta resulterar i svårigheter för 

offentliga organisationer att tillämpa konceptet då kunden vanligen inte är i fokus inom 

dessa verksamheter enligt Evald och Freytag (2007). Adolfsson och Solli (2009) hävdar 

till och med att en efterfrågestyrd offentlig organisation inte är en möjlighet. Brist på 

kundfokus kan tänkas tala för att lean inte är tillämpbart i skolkök, dock med det inte sagt 

att fokus inte kan ändras.  

 

Ett annat särdrag för offentliga organisationer är att de tenderar att bedrivas utifrån politik 

snarare än av efterfrågan (Evald & Freytag, 2007). Ett exempel på att skolkök tenderar 

att styras av politik är rutinen för specialkost på Ånestadsskolan, vilken identifierats vara 

en betydande faktor för uppkomst av matsvinn. Detta på grund av att eleverna 
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återkommande väljer att inte äta specialkosten utan istället tar någon av de två andra 

maträtterna som erbjuds eller enbart äter av de serverade tillbehören. Att skolköken 

tillagar mat som sedan inte konsumeras kan inte anses värdeskapande. Detta tyder på att 

verksamheten inte styrs av efterfrågan eftersom specialkost fortsätter att tillagas på grund 

av bestämmelser trots att personalen i skolköket är medveten om problematiken att den 

inte konsumeras, vilket resulterar i uppkomst av matsvinn. 

  

Val av vara eller tjänst är inte alltid frivilligt för privatpersoner på kommunal nivå 

(Osborne, Radnor & Nasi, 2013) och eleverna på respektive skola har inte alternativet att 

välja en annan matsal ifall de är missnöjda med matens kvalitet. Det är därmed inte 

möjligt för skolköken att uppfatta gästernas missnöje genom att eleverna väljer ett annat 

alternativ. Det är inte heller ett alternativ att studera mängden tallriksavskrap för att 

uppfatta gästernas omdöme på grund av att den huvudsakliga anledningen till att elever 

kastar mat inte kunnat fastställas. Detta resonemang grundar sig i att respondenterna 

uppger varierande orsaker till uppkomst av tallriksavskrap. Förutom att definiera kunden 

krävs således ett system för att uppfatta kundens preferenser för att på så vis kunna 

bestämma vilka aktiviteter som är värdeskapande (Radnor & Osborne, 2013; Alford, 

2002). Alla köken i studien har därför utformat ett system för att uppfatta elevernas 

preferenser, antingen genom möten eller dialog i matsalen. Med grund i den insamlade 

empirin och den kunskap som beskaffats under studiens gång finner vi att det finns 

möjlighet att utforma system av den diskuterade arten i skolkök. När det kommer till 

beställarens belåtenhet tyder empirin på att systemen är mer bristande och köken utgår 

vanligtvis från att beställaren är nöjd så länge inga klagomål inkommer. Leanlink har 

kontinuerliga möten med beställaren av måltidsverksamheten, vilket kan tala för att det 

är möjligt att införa en liknande dialog även mellan skolkök och beställare.  

 

Linköpings kommun har en centralt styrd matsedel. Kökschef 1 har därför små 

möjligheter att göra ändringar i menyn, vilket skapar svårigheter att anpassa menyn efter 

elevernas önskemål. Skolköket kan då inneha god kännedom om elevernas preferenser, 

men den som planerar menyn på kommunal nivå kanske inte besitter samma kunskap. 

Det blir därmed svårt för personal på kommunal nivå att planera matsedeln utifrån 

elevernas syn på värdeskapande. Kökspersonalen kan följaktligen ha utformat ett bra 

system enligt diskussion ovan och vara väl medvetna om elevernas preferenser, men deras 



 

 

66 

möjlighet till värdeskapande kan begränsas av en centralt styrd meny ifall eleverna 

definierats som kund.  En centralt styrd meny innebär dock inte en begränsning gällande 

uppfyllande av beställarens önskemål, utan kan i detta avseende underlätta för 

värdeskapande. En centralt styrd meny kan säkerställa att beställarens krav uppfylls inom 

alla skolkök inom en kommun.  

 

Med grund i ovan diskussion kan konstateras att problemet att bestämma kund sannolikt 

kommer leda till svårigheter att definiera kundvärde. Det är även troligt att skolkökens 

värdeskapande i viss mån begränsas av tidsbrist samt olika regleringar.  

 

6.2.2 Kartläggning	av	värdekedjan	
Om kundvärde inte kunnat definieras är det inte möjligt att avgöra vilka aktiviteter som 

är värdeskapande utifrån kundens perspektiv och därmed har syftet med en 

flödeskartläggning gått förlorad (Womack & Jones, 2003). En bristande kunddefinition 

bidrar således till svårigheter att avgöra i vilka aktiviteter resursslöseri uppstår. Detta 

skapar i sin tur besvär med att avgöra vilka aktiviteter som kan anses vara icke-

värdeskapande men nödvändiga samt icke-värdeskapande samt ej nödvändiga enligt 

Womack och Jones (2003). Oavsett kund utgör dock matsvinn alltid resursslöseri. Det är 

således tänkbart att kartläggning av värdekedjan i syfte att finna aktiviteter som genererar 

matsvinn är möjlig trots bristande definition av kundvärde. Alla aktiviteter som genererar 

matsvinn bör därmed eftersträvas att elimineras. De aktiviteter som inte är nödvändiga 

för verksamhetens funktion och som resulterar i matsvinn ska därmed omedelbart 

uteslutas. Avseende de arbetsprocesser som genererar matsvinn men som identifierats 

nödvändiga i verksamheten bör ändå förändring eftersträvas så att även dessa aktiviteter 

kan elimineras.  

 

Vid en kartläggning av värdekedjan krävs förutom identifiering av kundvärde även 

transparens genom värdekedjan för att kunna upptäcka slöseri (Womack & Jones, 2003). 

Det krävs att aktiviteter är observerbara för medarbetare samt för utomstående part för att 

en kartläggning av alla aktiviteter skall vara möjlig (Womack & Jones, 2003). Att skolkök 

lyder under offentlighetsprincipen (Justitiedepartementet, 2015) innebär att 

verksamhetens aktiviteter skall vara observerbara i största möjliga mån. Detta bör i sin 

tur bidra till en ökad transparens i arbetsprocesserna och kan därmed tänkas underlätta 
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för förståelse av arbetsmoment inom skolkök. Då det enligt Womack och Jones (2003) är 

lättare att upptäcka brister i system där aktiviteter är observerbara för fler parter, bör 

skolkökens transparens bidra till att identifiering av aktiviteter som genererar matsvinn 

underlättas.  

 

Vidare argumenterar Womack och Jones (2003) för att det är viktigt att kunna kartlägga 

aktiviteter hos alla aktörer som ingår i värdekedjan. Eftersträvansvärt blir därmed att 

kunna kartlägga aktiviteter hos leverantörer, transportörer och andra organisationer som 

är involverade i framställandet av skolmåltider. För att kartläggning ska vara möjlig krävs 

ofta ett nära samarbete och en stor tillit mellan aktörer (Womack & Jones, 2003; 

Pettersen, 2009). Lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) kan tänkas försvåra 

för offentliga verksamheter att utveckla dessa typer av samarbeten, då organisationer inte 

har möjlighet att välja leverantör utefter tillit. Istället är det den leverantör som uppfyller 

kraven i upphandlingsunderlag och erbjuder det lägsta priset som väljs ut 

(Konkurrensverket, 2017). Att val av leverantör inte bygger på tillit kan därmed påverka 

samarbetet mellan aktörer i värdekedjan, vilket enligt Womack och Jones (2003) kan 

begränsa identifiering av slöseri. Trots att en kartläggning av skolkökets arbetsprocesser 

kan anses möjlig i syfte att finna aktiviteter som genererar matsvinn, skulle resultatet av 

en kartläggning enligt Womack och Jones (2003) förbättras om hela värdekedjan 

studerades. Det är därmed troligt att ytterligare reduceringar av matsvinn skulle kunna 

uppnås genom kartläggning av hela värdekedjan.  

 

Tillämpning av Womack och Jones (2003) andra princip beror av möjligheten att 

definiera kundvärde enligt första principen. Utan definition av kundvärde är det inte 

möjligt att veta vilka aktiviteter som är värdeskapande, vilket försvårar kartläggning av 

värdeskapande samt icke-värdeskapande aktiviteter. Matsvinn är resursslöseri oavsett 

intressent, vilket kan tänkas tala för att kartläggning i syfte att finna aktiviteter som 

genererar matsvinn är möjlig.  

 

6.2.3 Skapa	ett	flöde	av	aktiviteter	

Utifrån empiriavsnittet kan konstateras att samtliga av de studerade skolköken håller 

någon form av lager, vilket försvårar den flödesstruktur utan stopp som Womack och 

Jones (2003) argumenterar för i sin tredje princip. En anledning till att skolkök väljer att 
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hålla lager kan delvis bero på de inflexibla beställningsprocesser som identifierats inom 

alla tre skolkök. De varierande och opåverkbara leveranstiderna som identifierats gör det 

besvärligt för kökschefer att exakt veta när varor kommer levereras, vilket skapar 

svårigheter att ha ett kontinuerligt flöde av aktiviteter. Respondenter vittnar även om att 

det krävs lång framförhållning för att dra tillbaka varor på lagda beställningar, vilket kan 

påverka lagernivåer då det blir svårt för skolkökens personal att ändra beställningsvolym 

utifrån exempelvis ny frånvaroinformation. Leverantörernas långa leveranstider är även 

en av de faktorer som identifierats påverka uppkomsten av matsvinn. Reducering av lager 

skulle sannolikt ha en positiv inverkan på mängden matsvinn. Genom att skolköken 

förvarar färre produkter lagras en mindre mängd mat som riskerar att bli gammal och 

därmed minskar risken för att matsvinn uppkommer. Det är således troligt att införandet 

av ett kontinuerligt flöde har en positiv inverkan på matsvinnet till följd av att lagernivåer 

skulle reducera.  

  

För ett kontinuerligt flöde skulle krävas att all mat tillagas successivt under servering. 

Successiv matlagning är även en av de aktiviteter som har identifierats besitta potential 

att minska matsvinn, därmed ser vi möjlighet till reducering av matslöseri genom 

införande av ett kontinuerligt flöde. Att inget av de studerade fallen har tid att tillaga all 

mat successivt under lunchservering tyder på att det inom skolkök inte finns tillräckligt 

med resurser i form av tid för att skapa ett kontinuerligt flöde. För att reducera tidsbristen 

skulle ytterligare personal behöva anställas, vilket skulle leda till ökade 

personalkostnader. Någonting som troligtvis skulle vara problematiskt på grund av att 

skolkök finansieras av kommunala medel. Till följd av att skolkök inte finansieras av 

direkta intäkter är det inte ett alternativ att höja priset på skolmaten för att öka intäkterna. 

Hur mycket medel skolkök blir tilldelade beror på storleken på kommunens intäkter, vilka 

inte är enkelt påverkbara (Erlingsson & Wänström, 2015; Jonsson & Arnell, 2006). Ifall 

kommunerna inte har möjlighet att ge skolköken mer resurser måste kostnader för något 

annat reduceras för att skolköken ska kunna finansiera en ökning av personalkostnad. 

Beroende på hur dessa kostnadsreduceringar uppnås kan det diskuteras huruvida det är 

försvarbart eller ej. Utifall matens kvalitet blir lidande på grund av sämre råvaror blir 

värdeskapandet lidande och således kan det knappast anses som en önskvärd åtgärd. Det 

kan dock tänkas att ökad arbetskraft kan leda till minskat matslöseri och att 
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personalkostnaden kan finansieras på så vis, vilket skulle vara ett mer fördelaktigt 

alternativ.  

 

För att ett flöde ska kunna uppnås krävs dessutom att den traditionella 

produktionsfilosofin omvärderas och att fokus läggs på produkten istället för 

produktionsutrustningen vid utformning av verksamheten (Womack & Jones, 2003). Det 

skulle i skolkök innebära att skolkökens utformning och arbetsprocesser anpassas efter 

tillagning per tallrik istället för nuvarande tillagning i stora partier. Skolkökens 

verksamhet begränsas av tid och resurser, vilket exempelvis innebär att kockarna måste 

tillaga mat i stora partier för att hinna klart i tid. Det är därmed knappast troligt att en 

tillagningsprocess där maten produceras per tallrik i ett flöde skulle vara ett alternativ till 

följd av bristande möjlighet till successiv tillagning.  

 

Möjligheten att skapa ett kontinuerligt flöde i de studerade köken begränsas av varierande 

leveranstider samt leverantörernas bristande flexibilitet. Dessutom skulle den successiva 

tillagningen som ett kontinuerligt flöde innebär troligen begränsas av tillgänglig tid vid 

nuvarande förutsättningar. Principen har potential att reducera matsvinn genom successiv 

tillagning och eliminering av lager men det är knappast sannolikt att implementering av 

principen är möjlig i kontexten utifrån rådande förutsättningar.  

 

6.2.4 Pull-principen	
Karlsson och Åhlström (1996) hävdar att pull-principen är tillämpbar även om inte alla 

aktörer i en värdekedja applicerar den. En eventuell implementering av pull-principen 

samt dess effekter på matsvinn kommer därför att enbart analyseras inom skolköken. Pull-

principen handlar enligt Womack och Jones (2003) om att produktion sker baserat på 

efterfrågan istället för prognos. Tillämpning av pull-principen skulle därmed innebära att 

köken inte tillagar någon mat innan det finns en beställning. Genom att ingen tillagning 

sker utan order elimineras risken för överproduktion och därmed reduceras risken för 

matsvinn. Pull-principen kan anses hantera flera av de faktorer som identifierats påverka 

uppkomst av matsvinn. Genom att mat tillagas på beställning försvinner problematiken 

med att uppskatta den mängd mat som kommer att efterfrågas samt att ingen specialkost 

behöver tillagas som sedan inte kommer ätas upp.  
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I de fall som skolköket ser beställaren av måltiderna som kunden kan pull-principen 

argumenteras vara tillämpbar i viss mån. Detta på grund av att beställaren har en stående 

daglig beställning på ett visst antal portioner, därmed har skolköken en order när 

tillagningsprocessen inleds. Pull-principen syftar dock till att producera på efterfrågan 

och beställarens order kan knappast anses utgöra den faktiska efterfrågan eftersom 

beställningen är en form av prognos över hur många gäster som kommer äta per dag. Att 

beställningar inte anpassas efter antalet närvarande elever respektive dag i två av de 

studerade köken, talar därmed för att beställningen enbart är en prognos. Även om 

beställaren betraktas som kunden i ett skolkök är vi av uppfattningen att det är gästernas 

konsumtion som bör utgöra efterfrågan. Syftet med tillämpning av principen är att 

anpassa produktion till den mängd som faktiskt efterfrågas för att undvika 

överproduktion, därmed är det elevernas konsumtion som tillagningen bör anpassas efter 

för att undvika matsvinn.  

  

I samtliga av studerade skolköken tillagas merparten av maten på förhand till följd av 

tidsbrist, därmed tillagas inte maten på beställning av gästerna. Viss tillagning sker under 

lunchen men även denna tillagning baseras på prognos och varje specifik gäst startar inte 

en ny tillagningsprocess. En process där tillagning startas på order av gästerna skulle 

sannolikt resultera i en större tidsåtgång, dels med avseende på tillagningsprocessens 

totala tidsåtgång men även den tid det tar från det att gästerna anländer till matsalen tills 

att de fått sin mat. Argument för detta kan finnas i empirin, där eleverna i Parkettens 

matsal vid flertalet tillfällen fick vänta för att det inte fanns någon färdiglagad mat. 

Parketten är även det kök som arbetar mest med successiv tillagning och förbereder 

därmed minst mat innan lunchserveringen startar, vilket kan vara förklaringen till att 

maten i denna matsal oftare tog slut. Väntan kan anses ofördelaktig med grund i att 

eleverna har en limiterad tid avsatt för lunch. En längre tidsåtgång per elev på grund av 

väntan lär troligen även medföra att lunch måste serveras under en längre tidsperiod än i 

dagsläget eller att matsalarnas platsantal måste ökas i de fall som platserna redan utgör 

en bristvara. Med grund i diskussionen ovan kan det argumenteras för att mer resurser i 

form av personal krävs för tillämpning av pull-principen. Mer personal skulle innebära 

en ökad personalkostnad något som kan vara svårt att finansiera, vilket diskuterats 

tidigare i analysen. Här måste således reducering av matsvinn vägas mot kostnad och 

ökad väntetid för eleverna. Är det tänkbart att kostnaden för reducering av matsvinn blir 
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för hög i förhållande till matsvinnets värde och att reducering av matsvinn i detta fall 

skulle leda till lägre värdeskapande på grund av att det innebär ökad väntetid för eleverna? 

 

Som tidigare nämnts är det enligt Evald och Freytag (2007) vanligt att offentliga 

organisationer drivs av politik och inte av efterfrågan. Pull-principen däremot är baserad 

på efterfrågan, därmed kan kompabiliteten mellan pull-principen och den offentliga 

organisationen skolkök ifrågasättas. Vår bedömning utifrån insamlad empiri och 

ovanstående resonemang är att de studerade skolköken inte är efterfrågestyrda i nuläget, 

då beställning är en prognos över antalet ätande elever samt att tillagningsprocess inleds 

innan en faktisk order inkommit.  

 

Tillämpning av pull-principen har potential att reducera matsvinn genom att mat endast 

tillagas på efterfrågan enligt detta arbetssätt. Däremot är dess tillämplighet i kontexten 

skolkök mer diskutabel. På grund av tidsbrist i de studerade skolköken tillagas merparten 

av maten i förhand, vilket indikerar på svårighet att tillämpa en efterfrågestyrd 

tillagningsprocess. Vidare begränsas principens tillämplighet av skolkökens nuvarande 

styrning. För implementering av pull-principen krävs en förändring till en efterfrågestyrd 

organisation.  

 

6.2.5 Strävan	efter	perfektion	
Grundläggande för ett kontinuerligt förbättringsarbete är att organisationer har möjlighet 

identifiera problem i sin verksamhet (Womack och Jones, 2003). Gemensamt för de 

studerade skolköken är att de har en öppen organisation, arbetsfördelningen är tydlig och 

de olika arbetsuppgifterna är observerbara mellan medarbetare, vilket tyder på att det 

finns en hög grad av transparens i miljön. Den identifierade transparensen kan leda till att 

det blir lättare att identifiera förbättringsområden och därmed underlättas arbetet med 

ständig utveckling av en verksamhet.  

 

Det ständiga förbättringsarbetet handlar om att sträva efter att eliminera alla aktiviteter 

som inte kan anses värdeskapande, därmed kommer matsvinn som är en form av 

resursslöseri eftersträvas att elimineras. Enligt Liker (2004) räcker det inte att identifiera 

förbättringsområden, i detta fall i syfte att minimera matsvinn, utan det måste även finnas 

en underbyggd kultur som hjälper medarbetare att ha rätt inställning till förändring (Liker, 
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2004). På Ånestadsskolan har ett förbättringsarbete inletts och som ett steg i detta har en 

tavla satts upp. På tavlan finns en yta avsedd för att medarbetarna ska skriva upp sina 

idéer när de finner potential för utveckling, exempelvis avseende åtgärder för minskat 

matsvinn. Att personalen engageras i arbetet med att utveckla verksamheten är enligt 

Armenakis, Harris och Mossholder (1993) viktig för att lyckas skapa motiverade 

medarbetare, vilket i sin underlättar arbetet med ständig utveckling. Det finns även en 

mängd andra faktorer som påverkar medarbetares förbättringsambitioner, exempelvis 

menar Proctor och Doukakis (2003) på att det är betydande att ge medarbetarna ansvar. I 

samtliga av de studerade skolköken har kökscheferna tilldelats stort eget ansvar för 

utformning av arbetsrutiner. Kökschef 2 och Kökschef 3 har dessutom givits ansvar för 

sammansättning av matsedel. Exempel där medarbetare givits ansvar samt engagerats i 

utvecklingsarbete framkommer ur empirin och kan indikera på att förutsättning finns för 

att skapa en positiv attityd till förändring hos skolkökspersonal.  

 

Att Leanlinks kökschefer har kontinuerliga möten kopplat till arbetet med lean talar för 

att enheten Kost & Restaurang investerar tid och resurser i leanarbetet, vilket har 

identifierats som två avgörande faktorer vid implementering av lean (Malmbrandt & 

Åhlström, 2013; Pedersen & Huniche, 2011). Vidare kan dessa möten ses som ett sätt för 

ledningen att utvidga leanarbetet till att vara mer än enbart riktlinjer i olika dokument 

samt att det ger möjlighet att involvera medarbetarna i arbetet i syfte att öka deras 

engagemang (Malmbrandt & Åhlström, 2013; Armenakis, Harris & Mossholder, 1993). 

Det är dock svårt att uttala sig om mötenas faktiska effekter samt vad det kan tänkas 

innebära i relation till andra skolkök men Leanlink och skolkökens arbete kan indikera 

på att möjligheten till liknande möten även finns i andra skolor och kommuner. Även om 

övriga skolkök inte i dagsläget arbetar lean stämmer flertalet respondenter in på att det 

finns en ambition att förbättra arbetsprocesserna i skolköken, men uppger att tiden ibland 

begränsar arbetet. Detta pekar på att det finns en positiv inställning till förändring inom 

studerade skolkök, vilket i sin tur bör underlätta för ett kontinuerligt förbättringsarbete.  

 

Vår bedömning är att Womack och Jones (2003) femte princip är tillämplig i kontexten 

skolkök, då den syftar till skapande av en kultur som främjar en ständig strävan efter 

utveckling. Vidare kan även de förutsättningar som krävs avseende exempelvis 

transparens, engagerade medarbetare och ansvarsfördelning anses föreligga med grund i 
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ovan resonemang. I ett ständigt förbättringsarbete kan åtgärder som bidrar till reducering 

av matsvinn fokuseras.  

 

6.3 Lean	på	operationell	nivå	

6.3.1 Standardisering	
Med standardisering blir det mer konkret för medarbetare vilka arbetsmoment som ska 

utföras på respektive station, vilket leder till att fel och brister i arbetsmoment minimeras 

på grund av att en större homogenitet i arbetet skapas (Liker, 2004). Specificering av hur 

uppgifter ska genomföras i skolköken kan därmed argumenteras för att reducera fel. Ifall 

exempelvis en standardiserad rutin för kokning av ris införs, kan det minimera risken för 

att riset tillagas på ett felaktigt sätt och som följd måste kastas. Standardiseringen har 

därmed potential att reducera mängden mat som går till spillo. Ytterligare ett sätt som 

standardisering kan tänkas minska matsvinn är genom införande av en standardiserad 

mätningsrutin då det kan underlätta för upptäckt av slöseri samt i vilka arbetsmoment det 

uppstår (Arbos, 2002). En standardiserad mätningsrutin för matsvinn skulle därmed 

kunna vara behjälplig i arbetet för att reducera matsvinn då verktyget möjliggör en 

identifiering av arbetsprocesser där matsvinn uppstår. Inget av de studerade skolköken 

har en tydlig definition av matsvinn. Däremot har skolkök genomfört mätningar samt att 

samtal har förts om intensifiering av detta arbete, vilket talar för att införande av en 

standardiserad mätningsrutin är möjlig. Samtliga av studiens skolkök för statistik över 

daglig åtgången mängd mat, vilket ger dem vägledning vid framtida beställning och 

tillagning. Denna statistik kan ses som en form av standardisering. Genom bättre 

medvetenhet avseende åtgången mängd mat, blir det lättare att i framtiden tillaga korrekt 

mängd och således reducering av matsvinn.  

  

Det är tänkbart att en standardiserad matsedel med samma maträtter varje vecka, skulle 

minska risken för misstag och felberäkningar. En standardiserad matsedel med samma 

rätter varje vecka är dock inte möjlig att införa till följd av Livsmedelsverkets (2013) 

rekommendation samt kommunspecifika måltidspolicys, vilka reglerar att skollunchen 

ska vara varierad. Vidare är elever i grundskolan berättigade till näringsriktiga måltider 

enligt skollagen (SFS 2010:800) och även om det inte är specificerat i lag vad det innebär 

är det inte troligt att en standardiserad och repetitiv matsedel skulle godkännas trots att 

det kan tänkas ha positiva effekter i ändamål att minimera matslöseri.  
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Lean har fått kritik för att att ha en negativ inverkan på personalen (Hines, Holweg & 

Rich, 2004; Brännmark, 2012; Mehri, 2006) och enligt Brännmark (2012) är det viktigt 

att innan införande av standardisering överväga effekterna på personalens arbetsglädje. 

Även om en standardisering av arbetsmoment kan underlätta vid en implementering av 

lean (Lindskog, 2016), menar Scherrer-Rathje, Boyle och Deflorin (2009) att arbetet med 

en leanimplementering inte kan lyckas om medarbetare har en negativ inställning till 

förändringen. Det är därför grundläggande att se till att personalens kreativitet och 

inställning till förbättringsarbete inte påverkas negativt i och med en standardisering. 

Bevarande av flexibla arbetsmoment som skapar arbetsglädje i tillagningsköken kan 

således vara viktigt. På Ånestadsskolan har de en rullande matsedel som omfattar 10 

veckor, vilket kan betraktas som repetitivt och därmed riskera personalens motivation. 

För att motarbeta denna risk har Leanlink infört en receptutvecklingsgrupp för att bevara 

medarbetarnas arbetsglädje. Kostansvarig 3 anser att det är viktigt att ge personalen 

ansvar för utformning av matsedel för att de ska behålla sin arbetsglädje och ser det som 

ett sätt att motivera de anställda. Vi ser att risken med en standardiserad och centralt styrd 

matsedel är att den kan skada medarbetarnas känsla av betydelse i organisationen i 

enlighet med Carter et al. (2011). Standardisering kan därmed tänkas öka behovet av 

andra arbetsuppgifter som motiverar medarbetarna.  

 

Förutom negativa effekter på personalen har vi även identifierat ytterligare en risk med 

standardisering. En standardiserad matsedel kan bidra till uppkomst av matsvinn på grund 

av bristande flexibilitet, vilket innebär att matsedeln inte kan anpassas efter de produkter 

som skolköken har förvarat. Kökschefen 2 uppger även att en flexibel matsedel 

underlättar för planering efter vad som finns i kylar och frysar. Om en för stor beställning 

av potatis exempelvis gjorts, kan rotfrukten användas för att ersätta annan kolhydratkälla 

även om den inte är på menyn med hjälp av en flexibel matsedel. Med en standardiserad 

matsedel försvinner den möjligheten och risken finns att potatisen måste kastas för att 

den hinner bli dålig innan rotfrukten är på menyn nästa gång.  

 

Utifrån ovan analys är det tänkbart att leanverktyget har potential att reducera matsvinn 

men även risk för uppkomst av matsvinn har identifierats. Effekterna på matsvinnet är 

således beroende av i vilka arbetsmoment som verktyget tillämpas. I viss utsträckning 
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påverkas dess applicerbarhet av regleringar avseende måltidernas sammansättning, vilket 

innebär att alla arbetsmoment inte är möjliga att standardisera.  

 

6.3.2 Just	In	Time	

I likhet med pull-principen är det grundläggande att produktionsvolymen kan anpassas 

efter kundernas efterfrågan inom JIT (Karlsson & Åhlström, 1996). Vissa forskare menar 

att det generellt föreligger en utmaning i att lyckas implementera lean i industrier med 

varierande efterfrågan och inte fullständigt standardiserade produkter (Cox, Chicksand & 

Palmer, 2007) och att styrningsverktyget därmed är lättast överförbar till andra 

produktionsindustrier (Radnor, Holweg & Waring, 2012). Respondenter beskriver 

efterfrågan i skolmatsalarna som relativt jämn och kökschef 1 vittnar om att det inte är 

fler elever som äter lunch om en populär maträtt serveras. Det som dock skapar små 

variationer i efterfrågan är elevers frånvaro, vilken är en faktor som är svår att undvika. 

Vidare kan också konstateras att ingen kundanpassning sker i tillagning, utan alla elever 

serveras samma maträtt oavsett preferenser. Även om hänsyn tas till allergier vid 

tillagning har elever inte möjlighet att välja specialkost utifrån individuella preferenser, 

således är det inte fråga om kundanpassning heller i detta fall. Utifrån ovanstående 

resonemang kan efterfrågan i skolkök anses vara någorlunda jämn och ingen 

kundanpassning sker i tillagningen.  

 

En någorlunda jämn efterfrågan gör det lättare för skolkök att endast tillaga mat som 

förbrukas. För att kunna dra fullständig nytta av JIT är det dock viktigt att uppmärksamma 

alla små förändringar i efterfrågan (Liker, 2004), vilket inte är möjligt på två av de 

studerade skolköken på grund av bristande frånvarorapportering. Dessa skolkök vet 

således inte exakt hur många elever som kommer att äta av dagens skollunch och 

tillagningen kan därmed inte fullständigt anpassas efter små efterfrågevariationer, vilket 

enligt Monden (2012) ofta leder till onödiga lagerkostnader. 

 

Fastän all frånvaroinformation skulle komma kökschefer tillhanda, kvarstår 

problematiken kring uppskattning av hur mycket mat som faktiskt går åt per elev. Enligt 

kökschef 3 är det svårt att avgöra hur mycket eleverna kommer att äta av respektive 

maträtt, vilket ytterligare skapar svårigheter i anpassningen av tillagning efter verklig 

efterfråga som i sin tur försvårar en fullständig implementering av JIT. Hur väl produktion 
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kan anpassas efter efterfrågan beror dessutom på hur stor del av maten som kan tillagas 

successivt under lunchserveringen. Tid är dock en bristvara och som tidigare nämnts 

tillagar samtliga kök merparten av maten innan lunchserveringens start. Bristande 

möjlighet till successiv matlagning försvårar anpassning av produktion till efterfrågan 

och därmed även implementeringen av JIT. Om all mat tillagades successivt under 

lunchen och anpassades efter den verkliga efterfrågan skulle skolkök i större utsträckning 

kunna undvika överproduktion och därmed skulle onödiga lager kunna undvikas i 

enlighet med Mondens (2012) resonemang. En minskad lagerhållning leder sannolikt till 

reducerad risk att förvarad mat måste kastas på grund av att bäst-före-datum passerat.  

 

För att kunna anpassa produktionsvolym efter efterfrågan enligt JIT (Karlsson & 

Åhlström, 1996), är det dessutom viktigt att ha en flexibel beställningsprocess. Som 

tidigare diskuterats måste respektive kökschef ha relativt lång framförhållning för att 

ändra en lagd order. För att tillämpa JIT är det grundläggande att produkter levereras 

precis när de skall användas (Liker, 2004), vilket kräver pålitliga leverantörer som alltid 

levererar varor på utsatt tid. Detta skulle kunna underlättas genom uppbyggande av nära 

relation till leverantör. Vid offentlig upphandling får dock inte personliga relationer 

avgöra utan pris är den faktor som bestämmer vilken leverantör som vinner 

upphandlingen (Konkurrensverket, 2017). Skulle leveranstider vara mer pålitliga och 

mindre framförhållning krävas för att avbeställa samt beställa ytterligare produkter, skulle 

implementering av JIT underlättas. Kökschefer skulle då ha möjlighet att med kort varsel 

avbeställa produkter om det upptäcks att liknande varor finns i kyl eller frys. Detta skulle 

i sin tur troligtvis leda till mindre lagring och därmed reducerad risk för att varor måste 

kastas på grund av bäst-före-datum passerat. Tillämpning av leanverktyget JIT skulle 

således sannolikt påverka den totala andelen matsvinn positivt.  

 

JIT har potential att reducera matsvinn men möjligheten att tillämpa verktyget begränsas 

av bristande frånvarorapportering, tillgänglig tid samt lagen om offentlig upphandling i 

studiens skolkök. Det är således utifrån rådande förutsättningar i studerade skolkök inte 

sannolikt att implementering av JIT är möjlig trots att det kan antas ha positiva effekter 

på mängden matsvinn.  
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6.3.3 PDCA-modellen	

Detta verktyg är ett hjälpmedel i ett ständigt utvecklingsarbete (Deming, 1993), vilket är 

kopplat till Womack och Jones (2003) femte princip. Tanken bakom PDCA-modellen är 

att förbättringsförslag ska testas och utvärderas (Madu & Kuei, 1993). Beroende på hur 

skolköken väljer att arbeta med modellen kan den vara både resurskrävande och inte. Det 

kan argumenteras för att PDCA-modellen är ett hjälpmedel för införande av ett tankesätt 

snarare än ett verktyg. Ifall modellen betraktas som ett tankesätt finns egentligen inga 

hinder för implementering utan det som skulle kunna begränsas är de förbättringsförslag 

som uppkommer. Vid intervjuerna framkom att medarbetarna i skolköken har begränsat 

med tid att tillgå, vilket kan begränsa förbättringsarbetet. Även andra faktorer såsom 

lagen om offentlig upphandling (SFS 2016:1145) och andra regleringar kan påverka vilka 

förbättringsåtgärder som är genomförbara och inte. Huruvida verktyget har potential att 

minska matsvinn är beroende av de förbättringsförslag som genomförs. Ifall ett 

förbättringsförslag avser förnyelse av ett recept kanske effekten på matsvinnet är 

svårbedömd men avser förbättringsförslaget mathantering är inverkan på matsvinnet mer 

uppenbar. Merparten av de faktorer som påverkar uppkomst av matsvinn har identifierats 

av respondenterna, vilket visar på att de är medvetna om problemen. PDCA-modellen 

kan därmed vara ett hjälpmedel för personalen att planera för hur de ska förbättra 

verksamheten genom att eliminera de aktiviteter som genererar matsvinn.  

 

Hur väl modellen fungerar beror till stor del på personalen och dess vilja att delta i 

förändringsarbetet genom förslag till förbättring. Det kan därmed argumenteras för att det 

är av stor betydelse att fundera över hur medarbetare engageras vid implementering. 

Enligt Armenakis, Harris och Mossholder (1993) motiveras medarbetarna av att få vara 

delaktiga i förändringsprocessen. Vår bedömning är att modellen kan vara behjälplig i 

detta syfte ifall den tillämpas på alla nivåer av organisationen och alla medarbetare tillåts 

vara en del av arbetet. Inkludering av samtliga i personalen kan även tänkas bidra till att 

fler förbättringsförslag fångas upp och att kvaliteten på dem ökar genom att medarbetarna 

blir motiverade att bidra med de bästa förslagen. Vidare har trygghet visat sig ha en 

positiv inverkan på medarbetarnas förändringsbenägenhet (Kitchen & Daly, 2002). Det 

kan därmed diskuteras ifall trygghet kan ha en positiv inverkan även på kvaliteten på 

förslag till förbättring. Kan det vara så att medarbetare som är benägna att förändras har 

större potential att se brister och hur en verksamhet kan förbättras? Flera av 
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respondenterna identifierar problem och förbättringspotential, vilket kan tala för att 

villighet till förändring finns som diskuterat ovan i principen om strävan efter perfektion. 

Förändringsbenägenhet är individuellt för varje kök och det är svårt att uttala sig om 

huruvida det är en förutsättning som föreligger eller ej. En förändringsvilja kan dock 

tänkas underlätta samt höja kvaliteten på förbättringsarbetet.  

 

PDCA-modellen bedöms möjlig att implementera utifrån nuvarande förutsättningar i de 

studerade skolköken och kan vara ett bra stöd i arbetet att minimera matslöseri. 

Verktygets effekt på matsvinn är svårbedömd och beror till stor del av de 

förbättringsförslag som genomförs.  

 

6.3.4 5S	
Enligt Ho och Cicmil (1996) är en organiserad och ren arbetsplats grundläggande för 

effektiva arbetsprocesser. Kökschef 3 vittnar om att goda förvaringsmöjligheter är viktigt 

för att kunna hålla ordning och reda. Det är även logiskt att gott om förvaringsutrymme 

underlättar för god struktur. De studerade skolköken har varierande förvaringsmöjligheter 

och flera av de kostansvariga vittnar om att förvaringsutrymmens storlek är varierande 

mellan skolor inom en kommun, vilket kan tänkas indikera att förvaringsmöjligheter är 

något individuellt från skolkök till skolkök. Bara för att det inte finns goda möjligheter 

till förvaring betyder inte det att 5S är omöjligt att implementera men större utrymmen 

bör underlätta för god ordning. Skolkökens förvaringsmöjlighet är sällan förändringsbar 

på kort sikt men på lång sikt bör det ändå vara en påverkbar faktor. 5S-modellen har redan 

implementerats på Ånestadsskolan, vilket kan tala för dess tillämplighet även i andra 

skolkök.  

 

Viktigt för att hålla god ordning är först och främst att skolköken sorterar ut allt som inte 

används för att skapa så mycket plats som möjligt i existerande förvaringsutrymmen 

(Liker, 2004; Prevent, 2015). Nästa steg är att systematisera för att göra det enkelt för alla 

medarbetare att förstå ordningen, vilket bidrar till att den bibehålls (Liker, 2004; Prevent, 

2015; Ho & Cicmil, 1996). Detta kan med fördel göras genom lappar eller bilder för att 

visa var material ska förvaras (Ho & Cicmil, 1996). I Ånestadsskolans kök har hyllor 

märkts upp med klisterlappar för att visa var mat samt utrustning ska förvaras och i detta 

kök fungerar ordningen bra. På Parketten och Navestadsskolan används inga visuella 
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hjälpmedel för att förtydliga ordningen utan fungerar som en inarbetad rutin. Kökschefen 

på Parketten har gjort ett försök att organisera kryddhyllan, dock utan lappar eller andra 

instruktioner. Ordningen uppfattades inte av övriga i personalen och det tog därmed inte 

lång tid innan systemet var förstört. Dessa exempel kan tala för att det tar lång tid att 

arbeta in en ny ordning utan visuella hjälpmedel.  

 

Kökschef 1 vittnar om att införande av 5S och därigenom bättre ordning resulterat i 

tidsbesparingar eftersom att personalen nu vet var varor och utrustning återfinns. Att 5S 

frigör tid kan innebära att verktyget har potential att minska matsvinn indirekt. Ifall tid 

frigörs får personalen mer tid över till andra aktiviteter såsom successiv matlagning under 

lunchservering samt andra åtgärder som identifierats reducera matsvinn. 

 

Kökschef 3 är av uppfattningen att kontinuerlig städning reducerar risken för att mat 

glöms bort och inte hinner förbrukas innan den blivit dålig. Ett av de fem S:en i 5S står 

för precis det, städa, vilket handlar om att hålla rent för att lättare upptäcka brister. Det 

är även logiskt att städning av och god ordning i kylar, frysar samt skafferier underlättar 

för god överblick av vad som finns förvarat och därmed reduceras risken för att mat går 

förlorad på grund av bristande kontroll. Systematiserade och välstädade 

förvaringsutrymmen underlättar för personal att upptäcka om någon produkt närmar sig 

sitt bäst-före-datum och menyn kan således anpassas därefter. Därmed kan konstateras 

att 5S har potential att påverka matsvinnet i en positiv riktning.  

 

Samtliga av de studerade skolköken beskriver en process för uppackning av varor där nya 

varor placeras längst bak och äldre varor flyttas fram. Detta med syfte att äldre varor ska 

förbrukas först samt att rutinen ger möjlighet för kontroll av bäst-före-datum för att på så 

vis öka medvetenheten avseende varornas beskaffenhet. Detta kan tänkas vara ett 

arbetssätt som kan visualiseras genom bilder och instruktioner i nära anslutning till 

förvaringsutrymmen. Genom att påminna de anställda om varuupackningsrutiner ökar 

sannolikheten att de efterföljs (Ho & Cicmil, 1996; Bilalis et al., 2002) vilket kan innebära 

att risken för matslöseri reduceras.  

 

5S bedöms vara tillämpligt utifrån ovan diskussion men begränsade 

förvaringsmöjligheter har identifierats försvåra implementering av verktyget. Dessutom 
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visar exempel från de studerade skolköken på att god kommunikation avseende 

arbetsrutiner och ordning underlättar genomförande. 5S har potential att reducera 

matsvinn både direkt genom bättre ordning och indirekt genom frigörande av tid som kan 

tänkas användas för successiv tillagning i syfte att minska matslöseri.  

 

6.4 Lean	på	strategisk	och	operationell	nivå	
Ånestadsskolan har redan implementerat delar av lean och kökschef 1 uppger att 

implementeringen av leanverktyget 5S lett till tidsbesparingar. Enligt Pettersen (2009) är 

det huvudsakliga syftet med en leanimplementering att öka effektiviteten inom en 

verksamhet. Flertalet forskare stämmer in på att lean har en operationell och en strategisk 

nivå (Pettersen, 2009; Hines, Holweg & Rich, 2004; Shah & Ward, 2007) och för att en 

implementering ska nå sin fulla potential menar Langstrand (2012) att det är viktigt att 

dessa delar samspelar.  

  

Huruvida skolköket på Ånestadsskolan uppnått högsta möjliga effektivitetsförbättringar 

efter implementering av lean går inte att uttala sig om. Bhasin och Burcher (2006) 

argumenterar för att det är svårt att avgöra vilka huvudsakliga faktorer som avgör om en 

leanimplementering lyckas eller ej. Dock menar Radnor och Osborne (2013) att ett 

vanligt förekommande misstag inom offentlig sektor är att ett alltför stort fokus läggs på 

kortsiktiga förbättringseffekter och att de strategiska delarna inom lean i form av vad som 

skapar värde för kund därmed går förlorat (Radnor & Osborne, 2013). Vår uppfattning 

avseende Ånestadsskolans motiv till implementering av 5S utifrån respondenternas 

berättelser är att strävan varit att spara tid samt underlätta för personalen. Det kan indikera 

på bristande kundfokus i verksamheten och att syftet med implementering varit att 

effektivisera interna processer, vilket i sin tur tyder på att fokus varit på den operationella 

nivån till nackdel av den strategiska nivån. Att enbart implementera leanverktyg, utan att 

förstå vad som skapar värde för kund, bidrar troligtvis till att en implementering av lean 

inte uppnår sin fulla potential. 

  

Utifrån tidigare diskussion har identifierats att flertalet intressenter behöver tas hänsyn 

till inom skolkök, vilket troligtvis försvårar identifiering av kundvärde. Detta kan i sin tur 

resultera i svårigheter att identifiera slöseri genom kartläggning av värdekedjan, då olika 

arbetsprocesser inte behöver betraktas lika värdefulla av olika intressenter. Kan 
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kundvärde inte identifieras försvåras valet av leanverktyg på operationell nivå utifrån vad 

som skapar värde för kund. Radnor och Osborne (2013) menar dock att en 

implementering av leanverktyg som exempelvis 5S eller JIT ofta bidrar till att den interna 

effektiviteten ökar. Utifrån ovanstående analys av leanverktyg är det möjligt att en 

implementering av vissa leanverktyg kan vara behjälpliga vid reducering av matsvinn. 

Exempelvis skulle en standardisering troligtvis leda till en ökad intern effektivitet då 

arbetsuppgifter utförs mer homogent och skulle därmed potentiellt bidra till att reducera 

matsvinnet i kommunala skolkök. Trots bristande tillämplighet av de strategiska delarna 

kan det tänkas att implementering av somliga leanverktyg ändock kan ha fördelar ur en 

matsvinnssynpunkt. Det är även troligt att ytterligare positiva effekter skulle uppnås ifall 

båda nivåerna av lean är tillämpbara.  
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7 Avslutning	
7.1 Slutsats	
Det kan konstateras att uppkomsten av matsvinn bidrar till resursslöseri och därmed finns 

potential till effektivitetsförbättring inom skolkök. Syftet med studien har således varit 

att öka förståelse och bidra med kunskap om en leanimplementering kan anses lämplig 

samt meningsfull i syfte att minimera matsvinn i kommunala skolkök. Vad uppkomst av 

matsvinn i huvudsak beror på har inte säkert kunnat fastställas med studiens metod men 

respondenter vittnar om att bristande frånvarorapportering, tidsbrist, rutiner för 

specialkosttillagning samt elevers varierande beteendemönster är några av de faktorer 

som påverkar uppkomsten.  

  

Vår bedömning utifrån de insikter som nåddes i analysen är att det finns svårigheter att 

implementera de strategiska delarna av lean i kontexten skolkök. Tillämpligheten 

begränsas främst av tidsbrist, diffust kundbegrepp samt olika lagar och regleringar men 

även andra faktorer har viss inverkan. Den strategiska nivån av lean har potential att 

reducera matsvinn, dock är det inte sannolikt utifrån nuvarande förutsättningar i de 

studerade skolköken att den är tillämplig.  

 

Avseende den operationella nivån har fyra leanverktygs tillämplighet i kontexten samt 

dess potential att reducera matslöseri analyserats. Utifrån den förståelse för de studerade 

skolköken som förvärvats genom studien har samtliga leanverktyg bedömts ha potential 

att minska matsvinn, dock har slutsatsen nåtts att endast tre kan anses möjliga att 

implementera. Även här anses tid samt lagar och regleringar utgöra betydande faktorer 

för verktygens tillämplighet. De operationella delarna av lean med avseende på utvalda 

leanverktyg bedöms således mer tillämpbara än de strategiska delarna.  

 

Med grund i ovan är således inte en fullständig implementering av lean möjlig på grund 

av svårighet att implementera den strategiska nivån. För implementering av lean i sin 

helhet krävs att skolköken har mer tid till sitt förfogande samt att en kund kan definieras. 

Vidare begränsas leans tillämplighet även av lagar och regleringar, dock är dessa faktorer 

svårare för organisationerna att påverka. Även om somliga forskare hävdar att det är 

grundläggande att utgå från kundens perspektiv vid minimering av slöseri (Womack, 
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Jones & Roos, 2007) anser vi att det dock är högst troligt att ingen av de definierade 

intressenterna ser matsvinn som värdeskapande. Det kan därmed vara meningsfullt att 

implementera utvalda leanverktyg i syfte att minska matsvinn, även om konceptet i sin 

helhet inte kan implementeras. Langstrand (2012) hävdar att det är viktigt att de 

strategiska och operationella delarna inom lean samspelar för en lyckad tillämpning, vi 

anser ändå att enbart en implementering av leanverktyg kan ha positiva effekter på 

matsvinnet trots att konceptet i sin helhet inte kan tillämpas. Minimering av resursslöseri 

bör anses som värdeskapande oavsett kund och ligger således i linje med den strategiska 

nivån, vilket kan tala för samspel mellan strategisk och operativ nivå vid införande av 

leanverktyg i syfte att reducera matsvinn. Vid ett flertal tillfällen i analysen har 

identifierats potential att reducera matsvinn med hjälp av lean men att det begränsats av 

konceptets tillämplighet i kontexten skolkök. Det är därför troligt att ytterligare positiva 

effekter hade uppnåtts ifall både de strategiska och operationella delarna kunnat 

tillämpas, vilket stämmer överens med Langstrands (2002) syn.  

 

Implementering av utvalda leanverktyg kan även tänkas vara behjälpligt för att skapa en 

medvetenhet kring matsvinn. Dessutom är det möjligt att arbetet för att minimera 

matsvinn intensifieras i allmänhet. Sammanfattningsvis är det därmed sannolikt att 

implementering av leanverktyg kan innebära reducering av matsvinn trots att konceptet 

inte är tillämpbart i sin helhet på grund av ett diffust kundbegrepp samt tidsbrist som 

främsta faktorer.  

 

7.2 Praktiska	implikationer	
Vår förhoppning är att studien dels ska lyfta problematiken med matslöseri samt öka 

medvetenheten avseende ett effektivare resursutnyttjande inom offentlig sektor. I studien 

når vi slutsatsen att implementering av lean i kontexten skolkök försvåras av den 

tidsbegränsning, den bristande kunddefinitionen samt de lagar och regleringar som 

identifierats. Det är ändock tänkbart att studien bidrar med insikter till skolkök och 

möjliga åtgärder i syfte att reducera matsvinn. Vår avsikt med att i studien belysa faktorer 

som påverkar uppkomst av matsvinn är att öka skolkökens kännedom avseende dessa 

orsaker. Detta för att aktiviteter som genererar matsvinn på sikt ska kunna elimineras. Det 

är även tänkbart att studiens resultat till viss del kan vara relevant för andra verksamheter 

med liknande förutsättningar.  
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7.3 Förslag	till	vidare	forskning	
Studien har en kvalitativ design, vilket gör att det inte är möjligt att generalisera de 

slutsatser som nås utan det är enbart möjligt att diskutera vad studiens resultat kan tänkas 

betyda i ett större sammanhang. För att säkerställa vad en leanimplementering har för 

effekt på matsvinnet kan det således vara relevant att anta en kvantitativ studiedesign. 

Där en av de identifierade faktorerna som bidrar till uppkomst av matsvinn studeras 

genom faktiska mätningar. Vår liksom flertalet respondenters bedömning är att bristande 

frånvarorapportering är en av de stora orsakerna till matslöseri, därmed skulle det vara 

betydelsefullt att utreda om bättre rutiner avseende kommunikation skola och skolkök 

emellan kan ha positiva effekter på matsvinnet. Även begränsade förvaringsmöjligheter i 

kyl och frys har identifierats som en avgörande faktor för uppkomst av matsvinn. Det 

skulle därmed vara intressant att studera förvaringsutrymmens påverkan på matsvinnet 

vidare. Det är även tänkbart att en studie med enkäter som metod för insamling av data 

istället för intervjuer kan vara intressant i syfte att undersöka en större population. 

 

Studiens respondenter har tillsammans identifierat en mängd orsaker till uppkomst av 

matsvinn. Detta resultat grundar sig i respondenternas upplevelser och avseende vissa 

faktorer går dessutom erfarenheterna isär gällande förklaring till matslöseri. Några av 

respondenterna anser exempelvis att eleverna tenderar att kasta mer mat vid populära 

rätter medan andra respondenter hävdar att mindre omtyckta rätter resulterar i mest 

tallriksavskrap. Med grund i detta skulle det vara betydelsefullt att genomföra en studie 

med kvantitativ design för mätning av matsvinn för att på så vis kunna fastställa vilka 

faktorer som påverkar mängden matsvinn.  

 

I studien har främst styrningsverktyget leans potential att reducera matsvinn utretts och 

sekundärt har analyserats vad tillämpning av lean kan tänkas innebära för kostnader. Vi 

bedömer därmed att det finns utrymme för ytterligare utredningar i detta avseende. Ett 

förslag till vidare forskning är att jämföra kostnader med värdet på eventuella 

matsvinnsreduceringar. Det kan argumenteras för att en studie av denna form är viktig på 

grund av att skolkök utgör en del av den kommunala verksamheten som har som uppgift 

att säkra den lokala gemensamma välfärden (Finansdepartementet, 2008). Ifall 

implementering av lean resulterar i markant högre kostnader än värdet av 
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matsvinnsreduceringar är det tveksamt att det kan anses försvarbart ur ett 

samhällsekonomiskt perspektiv.  

 

7.4 Kritik	
Verktyg på den operationella nivån bör enligt Hines, Holweg och Rich (2004) väljas 

utifrån specifika förutsättningar inom den miljö en organisation verkar i. Detta resulterar 

i att verksamheter implementerar olika typer av leanverktyg utifrån vilka som kan anses 

passande sett till kontexten. Vi har enbart analyserat de leanverktyg som ansågs mest 

lämpliga i kontexten utifrån den förståelse om skolkök samt dess förutsättning vi skapat 

oss via inläsning och empiriinsamling. Det är således svårt att avgöra om de utvalda 

leanverktygen är de som ger störst effekt, i form av minimering av matsvinn, vid en 

faktisk implementering. Det kan därmed tänkas att det finns ytterligare leanverktyg som 

potentiellt skulle bidra till reducerat matsvinn inom kontexten skolkök som inte 

analyserats i studien.  

 

Valet att studera tre fallskolor inom kontexten skolkök har bidragit till att empiriskt 

material blivit omfattande, vilket kan tänkas öka risken att fokus tappas i studien. Detta 

har vi varit medvetna om under studiens gång och vid bearbetningen av empiriska data 

har vi arbetat med att identifiera centrala delar från transkriberat material utifrån studiens 

syfte. Resterande information från intervjuer har således rensats bort med avsikt att 

bibehålla fokus i studien. Det är även tänkbart att studier inom enbart en fallskola skulle 

hjälpt oss att nå en djupare kunskap i det studerade fallet. Dock ville vi i och med studien 

skapa en helhetsförståelse och bedömde därmed att det var fördelaktigt utifrån studiens 

syfte att studera mer än ett fall.  

 

Då vår studie är kvalitativ och har en hermeneutisk utgångspunkt är inte generalisering 

målet (Andersson, 2014; Bryman & Bell, 2011). Med det sagt kan generalisering i viss 

mån ändock vara möjlig enligt Kvale och Brinkmann (2014) och författarna lyfter fram 

tre former av generalisering, naturalistisk, statistisk och analytisk. Den typ som är aktuell 

i vårt fall är den analytiska. Analytisk generalisering innebär att en kvalificerad 

bedömning av resultatens giltighet i andra situationer och kontexter görs men är inte en 

generalisering i statistiska termer (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta innebär att resultatet 
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från vår studie inte med säkerhet kan anses överförbart till alla skolkök men att det ändå 

kan ge en viss anvisning för utfallet i andra fall.  
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9 Bilagor	
9.1 Bilaga	1	–	Utskick	till	respondenter	
 

Hejsan,  

 

Vad roligt att ni vill medverka i vår studie! 

 

Vi är två civilekonomstudenter som denna vår skriver vårt examensarbete inom 

företagsekonomi med inriktning styrning. Vår studie syftar till att undersöka huruvida 

det är möjligt att effektivisera skolkökets processer med avsikt att minska matsvinn. För 

att utreda detta har vi valt att fokusera på styrningsverktyget lean, vilket är ett verktyg 

som är inriktat på att eliminera resursslöseri. 

 

Intervjun kommer vara uppbyggt efter ett flertal olika teman, vilka är valda för att 

hjälpa oss förstå hur er verksamhet fungerar. Inledningsvis kommer vi behandla er 

bakgrund inom organisationen, för att sedan gå vidare till hur det dagliga arbetet är 

upplagt och hur arbetsfördelningen i köket ser ut.  

 

Bifogat finner ni vår intervjuguide, vilken kommer fungera som en riktlinje för hur 

intervjun utformas. Det kommer även finnas utrymme för följdfrågor samt egna tankar 

och reflektioner från er sida. Materialet från intervjuerna kommer endast att användas 

för denna undersökning och all information kommer att behandlas med varsamhet. När 

arbetet är slutfört kommer material från intervjuer att raderas och därmed kommer ingen 

utomstående kunna ta del av informationen.  

 

Vår förhoppning med denna studie är att vi ska lära av varandra och vi tackar ödmjukast 

för er medverkan! 

 

Med vänliga hälsningar, 
Malin Anderstedt & Elin Sundqvist  
Civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet 
  



 

 

9.2 Bilaga	2	–	Intervjuguide,	kökspersonal	
Inledning 
Berätta vilka vi är och var vi kommer ifrån 
Berätta om studien och dess syfte samt gå igenom upplägget för intervjun 
Berätta om respondentens rättigheter och be om tillåtelse att spela in 
  
Bakgrundsinformation 
Kan du berätta kort om dig och din befattning inom organisationen? 
Hur länge har du arbetat i organisationen? 
  
Kartläggning av kökets arbetsprocesser 
Hur ser en vanlig arbetsdag ut hos er? 
Hur många är ni som arbetar i köket under en dag och hur ser arbetsbelastningen ut? 
Har ni några rutiner för kontroll av varornas bäst före datum? 
Har ni möjlighet att anpassa hur många portioner som lagas? 
  
Statistik 
Har ni tillgång till statistik över hur många personer som äter i matsalen, hur många elever som 
äter av respektive maträtt och över mängden mat som gåt åt dagligen? 
Ser ni några tydliga mönster mellan hur mycket mat som slängs och vissa typer av maträtter? 
Finns det vissa maträtter som är svårare att framställa i form av tid och pengar? 
  
Kartläggning av processerna i matsalen 
Hur serveras maten till eleverna? 
Har ni möjlighet att frysa ner mat till nästkommande dag? 
Vad serveras för tillbehör till maten? 
  
Matsvinn 
Vad definierar ni som matsvinn på skolan? 
Har ni några rutiner för kontroll av mängden matsvinn? 
Kan ni se något mönster i vad för typ av mat som kastas? 
  
Leanarbete 
Arbetar ni med lean i dagsläget? 
  
Inköpsprocess 
Hur fungerar er inköpsprocess och vem beställer maten? 
Hur ofta sker leverans av matvaror? 
  
Begränsningar 
Hur påverkas er verksamhet utav kommunala regler samt tillgängliga resurser? 
  
Avslutning 
Summera upp vad som diskuterats under intervjun 
Fråga om det är något respondenten vill tillägga som den tror kan vara viktigt för vår uppsats 
Tacka för medverkan 
Berätta om den fortsatta utvecklingen av studien samt erbjuda återkoppling vid framläggning 
  



 

 

9.3 Bilaga	3	–	Intervjuguide,	kostansvariga	
Inledning 
Berätta vilka vi är och var vi kommer ifrån 
Berätta om studien och dess syfte samt gå igenom upplägget för intervjun 
Berätta om respondentens rättigheter och be om tillåtelse att spela in 
  
Bakgrundsinformation 
Kan du berätta kort om dig och din befattning inom organisationen? 
Hur länge har du arbetat i organisationen? 
  
Statistik 
Har ni tillgång till statistik över hur många personer som äter i matsalen, hur många elever som 
äter av respektive maträtt och över mängden mat som går åt dagligen? 
Ser ni några tydliga mönster mellan hur mycket mat som slängs och vissa typer av maträtter? 
Finns det vissa maträtter som är svårare att framställa i form av tid och pengar? 
  
Matsvinn 
Vad definierar ni som matsvinn på kommunen? 
Har ni några rutiner för kontroll av mängden matsvinn? 
Har ni någon gång arrangerat en tävling för eleverna vilken syftat till att reducera matsvinn? 
  
Leanarbete 
Arbetar ni med lean i dagsläget? 
  
Kund 
Vem definierar ni som er kund i verksamheten? 
  
Inköpsprocess 
Beskriv hur er inköpsprocess av råvaror fungerar 
Hur ser er upphandlingsprocess gällande nya avtal ut? 
Hur mycket tid behöver vanligtvis läggas på upphandlingar av nya avtal? 
  
Budget 
Hur ser rutinerna ut för planering av matbudget? 
Hur bestäms storleken på budgeten för matinköp? 
Görs uppföljningar av huruvida budgeten efterföljs eller ej? 
Hur mycket utrymme ger ni till de ansvariga kockarna i respektive kök att ta egna beslut 
avseende inköp och val av råvaror? 
  
Begränsningar 
Hur påverkas verksamheten av kommunala samt statliga regler samt tillgängliga resurser? 
  
Avslutning 
Summera upp vad som diskuterats under intervjun 
Fråga om det är något respondenten vill tillägga som den tror kan vara viktigt för vår uppsats 
Tacka för medverkan 
Berätta om den fortsatta utvecklingen av studien samt erbjuda återkoppling vid framläggning 
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