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Förord
I den här rapporten presenteras hur Lean och konsumentstudier har introduceras för verksamma
inom offentlig måltid med målsättning att uppnå ökat engagemang för minskad överproduktion.
Rapporten vänder sig till intresserade som är verksamma inom samma eller snarlika områden
och som söker inspiration till förbättringar i sitt resursutnyttjande. Det är emellertid viktigt att
komma ihåg att det är bra att inspireras av andras erfarenheter /”Lean-resor”, men den egna
resan måste anpassas efter de lokala förutsättningarna.
I projektet samverkade SIK- Institutet för Livsmedel och Bioteknik, med fem kommuner, som
alla önskade gå vidare från att mäta tallrikssvinn till en ökad helhetsyn på resursutnyttjandet
inom sin måltidsorganisation.
Projektet finansierades av SJV - Jordbruksverket inom sin riktade satsning på Matlandet Sverige
– Offentlig måltid.
Ett varmt tack riktas till alla som på olika sätt bidragit till projektets genomförande:
Miljöförvaltningen och kostenheten i Borås Stad, Kostenheterna i Kungsbacka, Mark,
Linköping och Östra Göinge kommun. Särskilt tack till personalen på de skolrestauranger där vi
studerat den dagliga verksamheten, sökt och funnit förbättringsområden med fokus på att arbeta
smartare inte hårdare: Engelbrektskolan, Bergdalskolan, Åsaskolan, Örbyskolan, Kunskapens
Hus, Rådaskolan, Glimåkraskolan och Prästavångskolan.
Projektets leddes av SIK- Institutet för Livsmedel och Bioteknik, som vid genomförandet var ett
dotterbolag inom SP-koncernen. Den 1 januari 2015 blev SIK – Institutet för Livsmedel och
Bioteknik en enhet -SP Food and Bioscience i moderbolaget SP Sveriges Tekniska
Forskningsinstitut.
Göteborg i april 2015
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Samma
anfattning
Minskad övverproduktio
on i offentligg måltid är ettt sätt att
svara mot Naturvårdsve
N
erkets mål om
m minskat matavfall.
m
Detta projeekt syftade tilll att uppnå bbestående
förbättringaar inom skolmatssektorn s resursutnytttjande,
genom att utveckla
u
och
h införa nya aarbetssätt. Arrbetssätt
som bygger på att komb
binera styrkaan i Lean, stu
udier av
konsumenttbeteende och
h ett gediget engagemang
g.
Fokus har varit
v
att minsska den delenn av matavfaall som
kommer fråån överprodu
uktion, det viill säga att sllutproducera mer än vad som äts upp varje dag.
Metoder soom använts är
ä Lean som bbygger på ku
undfokus sam
mt förbättringgsarbete i ko
ombination
med konsuumentstudier,, vilket lett tiill förbättring
gar som bådee direkt och iindirekt påveerkar
överprodukktionen. Projektet har ressulterat i ett ökat
ö engagem
mang för att kkartlägga och
h åtgärda
överprodukktionen samt driva engaggerande förbäättringsarbetee och ökat koommunikatio
on mellan dee
olika intresssenterna för skolmåltidenn.
Kommuniccera, planera och parera äär tre ledord på
p vägen mo
ot minskad övverproduktio
on:
Mot minsskad överpro
oduktion
Kom
mmunicera

Planera
Parera

Att kommuunicera inom
m och mellan varje led hin
ndrar missförrstånd och skkapar bland annat
a
goda
förutsättninngar för att räätt mängd m
mat tillagas, tiill exempel en tydlig överrenskommelse om hur
stor sjukfråånvaro bland
d skolans elevver skall varaa för att kökeet skall medddelas. Planerra matsedel,
beredning, bemanning och
o tillagninng utifrån de givna förutsättningarna. Parera för avvikelser
a
” is i mageen” och inte sätta ut för mycket
m
eller för stora kärll i serveringeen, samt ha
genom att ”ha
en reservpllan då åtgång
gen blir myckket större än beräknat.
Alla deltaggare i projektet har inspireerats till att påbörja
p
sin ”Lean resa” m
med målet attt successivt
arbeta mer resurseffektivt. Detta är ett ”win win
n” koncept so
om gynnar sååväl kostenheten,
måltidgästeerna som milljön – Green Lean. En viktig grundsteen i detta arbbete är den uttökade
kommunikationen. Av 50 orsaker tiill överprodu
uktion kan caa 70% hänförras till rutineer och
kommunikation.
Projektet har
h visat att reeducering avv överproduk
ktion är möjliigt och att deet är bra att fokusera
f
på
den delen som
s
uppstår i form av ”kvvar i serverin
ngen” och ”k
kvar i köket””, då dessa saammanlagt
ofta är störrre än den dellen som målttidgästen ståår för. Reduceering av ”kvvar i servering
gen” med
40 % har errhållits vilkeet motsvaradee att ”mängd
den kvar i serrveringen” vaar ca 4 kg/daag. Denna
nivå uppfatttades dock av
a matgästern
rna och kockaarna som förr låg med beffintligt schem
ma, flöde,
informationn och utrustn
ning. Ytterliggare resultateen från projek
ktet pekar påå att ca 7 kg//dag är en
rimlig förstta nivå att strräva efter som
m maxnivå för
f den totalaa mängden m
mat som är ”k
kvar i
serveringenn”, när man serverar
s
huvuudkomponen
nt i helbleck även i slutett av lunchen. Genom
åtgärder i form
f
av, kom
mpletterande utrustning, förändrade
f
flöden, förbätttrade schemaa och ökad
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kommunikation är vår bedömning att 4 kg/dag vid bufféservering är ett möjligt steg på vägen
för att nå visionen mot 0 kg överproduktion.
Områden som identifierats som bra startpunkter för skolrestauranger att arbete med, reflektera
över och jobba efter är:















Att flytta/utöka fokus från tallrikssvinn till vad som är kvar i serveringen
Att utifrån mätningar besluta och förankra tydliga mål på vilka nivåer på
överproduktion var och en skall sträva efter
Att införa begreppet överproduktion
Att skapa struktur för att ta hand om alla idéer och förbättrings/förenklings-förslag med
hjälp av prioriterings hjälpmedel och visualisering
Att visa engagemang och ge feedback från centralt håll
Att ta fram förbättringsidéer som kökspersonalen helt själv kan råda över
Att ta fram förbättringsidéer där samverkan med andra intressenter krävs
Att underlätta och ta sig tid till kommunikationen såväl internt som externt.
Att följa gästens väg från klassrum till skolrestaurang
Att observera en hel lunch
Att följa matens och informationens väg, en värdeflödesanalys som följer växlingarna
under en hel arbetsdag
Att skapa förstålse för flöde genom att rita spagettidiagram för såväl måltidsgästen som
kökspersonalen
Att öka visualisering för att underlätta för sig själv och för nya medarbetare/kollegor,
till exempel via enkla instruktioner med såväl bilder som text
Att reflektera och besluta vilka parametrar som är viktiga att mäta för att följa upp sitt
förbättringsarbete och sina nya rutiner

Att säga att man ska minska överproduktionen/svinnet räcker inte, utan en dialog måste skapas
och stöd ges för hur det kan göras samt att sätta tydliga mål. Att dessutom införa ett strukturerat
förbättringsarbete där minskat svinn är ett fokusområde bidrar till ett ökat engagemang.
Nollvision på ”kvar i serveringen” är inte rimligt vid bufféservering men vad är en rimlig nivå
med nuvarande arbetssätt, utrustning och vad kan man sätta upp som mål för framtiden? Ge
stöd för en enkel uppföljning som kan ske varje dag och som ger tillräckligt med information för
reflektion, åtgärder och återkoppling i de enskilda verksamheterna. Dessa mätningar kan
kombineras med mer detaljerade mätningar under en begränsad period, men det slutliga svaret
om man lyckats med minskad överproduktion är att kunna visa hur förhållande mellan mängden
inköpt mat och mängden mat som nått magen förändras över tid. Vilket inte var detta projekts
målsättning att följa.
Ett antal verktyg för förbättringsarbete är anpassade och testade inom projektet, nästa steg är att
utveckla dem till verktyg/stöd inom modellen – MåltidsHUSet vilken tagits fram inom projektet
"Den svenska skolmåltiden - en gastronomiska måltidsupplevelse”.1
För finansiärer rekommenderar vi att fortsätta satsa på utveckling av offentlig måltid genom
stöd till liknande projekt med minst ett års engagemang. Erfarenheten från detta projekt visar att
engagemang och ägandeskapet från den centrala kostenheten tillsammans med skolledning och
fastighet är av stor vikt för att få full utdelning på engagemang och förbättringsarbete. Detta
gäller även för att sprida erfarenheter och goda exempel till övriga skolor och skolrestauranger.
För deltagarna i denna typ av satsningar är det viktigt att vara medveten om att arbetet måste
man göra själv för att det skall bli bestående. Inspirationen kan med fördel komma utifrån.
1

" MåltidsHUSet” Prim, M (2014) Den svenska skolmaten - en gastronomisk måltidsupplevelse. Slutrapport. SJV
hemsida. Prim, M. & Broberg, A. (2014). Den svenska skolmaten - en gastronomisk måltidsupplevelse. Delrapport 3:
Måltidsupplevelser i svenska skolrestauranger. SIK Rapport Nr 876. ISBN 978-91-7290-332-6.)
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1. Bakgrund
Enligt SMED 20132 är matavfallet från skolrestauranger exklusive dryck 30.000 ton/år eller
21 kg/elev och år baserat på 1.4 miljoner elever. Av detta matavfall är 52% onödigt avfall i
form av matsvinn som hade kunnat ätas upp, och 48% är oundvikligt matavfall i form av
ben och skal osv.
En rad aktiviteter pågår runt om i Sveriges kommuner och inom EU för att minska svinnet
av livsmedel. Flera exempel visar på att man når minskade nivåer av svinn genom att börja
mäta svinnet, visa intresse för en förbättrad resurshushållning och prata om matsvinn. När
det gäller skolmatsrestauranger finns det många studier på tallrikssvinnet, gästens svinn,
däremot är det inte lika vanligt med rapporter eller studier på det som är kvar i köket eller i
serveringen efter avslutad lunch.
Ett brett engagemang, förankrade arbetssätt, uppföljning och kommunikation av uppnådda
förbättringar är viktigt för att säkerställa att förändringarna blir bestående. Det är viktigt att
komma till rätta med grundorsakerna till varför man producerar mer mat än som äts upp och
utmana sig genom att sätta tydliga och utmanande mål.
De deltagande kommunerna hade alla innan de anslutit till projektet arbetat med att följa
upp tallrikssvinnet, via öppna och/eller dolda mätningar. Mätningar av serveringssvinn,
beredningssvinn, svinn i lager och/eller mat kvar i köket var däremot inte lika vanligt och i
de fall mätningar gjordes reflekterade man inte nämnvärt över resultaten utan de samlades
ihop och sammanställdes centralt.
SP Food and Bioscience har gedigen erfarenhet av att stödja olika verksamheter till att
arbeta mer resurseffektivt, genom att praktiskt implementera arbetsätt som inspirerats av
Lean i olika verksamheter och bedriver såväl forskning som utveckling tillsammans med
experter och företag inom lantbruksproduktion såväl som svensk livsmedelsindustri. Det är
också ett känt faktum att vi ofta säger en sak och gör en annan. Att följa upp hur man gör
genom observationsstudier och reflektion kring gjorda observationer i fokusgrupper får man
reda på betydligt mer om beteende och orsaker till beteende än via enbart enkäter. Även
inom detta område har SP Food and Biosciences gedigen erfarenhet. I detta projekt har
expertisen inom Lean och beteendeforskning kombinerats för att växla upp kunskap och
visa på nya sätt att arbeta för att minska överproduktionen av mat inom
verksamhetsområdet offentlig måltid och med speciellt fokus på skolrestauranger.

2

Stare, M. et al ”SMED Förbättrade matavfallsfaktorer för verksamheter” 2013
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2. Syfte och Målgrupp
Syftet med projektet var att visa på hur man kan uppnå bestående förbättringar i
resursutnyttjande genom att utveckla och införa nya arbetssätt. Arbetssätt som syftar till att
skapa ett gediget engagemang genom att kombinera Lean med studier i konsumentbeteende.
Målgrupp för projektet var storkök inom offentlig sektor.

2.1. Projektets mål
De deltagande skolornas/organisationernas restauranger skall uppnå ökat resursutnyttjande
från inköp till avfall, framförallt från den delen av avfall som utgörs av ätlig del, d.v.s.
matsvinn eller ”svinn”. Genom att sätta av tid, för att vinna tid och ta vara på personalens
och elevernas engagemang samt visa hur var och en själv kan bidra till:
o Minskad överproduktion (d.v.s. inte laga färdigt mer än vad som äts upp
samma dag)
o Minskat avfall
Vilket leder till följande effektmål på sikt:
 Lägre inköpsvolymer
 Lägre miljöpåverkan
 Lägre energiåtgång (i såväl skolmatsalen som i tidigare led)
 Ökad medvetenhet och engagemang hos personal, elever och pedagoger
 Förbättrad måltidsupplevelse
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3. Genomförande och resultat
De deltagande kommunerna hade alla arbetat en hel del med tallrikssvinn och var
motiverade att utöka sitt fokus även till den totala överproduktionen. Hur man skall börja
finns det inget enkelt och entydigt svar på, det är viktig att vilja göra en förändring och att
ha ledningens engagemang, att sätta till resurser för att genomföra förändringar och för att
kunna ta extern hjälp när/om man kör fast. För att det ska vara tydligt för var och en hur
man kan bidra och att man är på rätt väg, är tydliga och nedbrutna mål nödvändiga, det tar
till vara och skapar engagemang. Därtill kommer uthållighet, att ändra på vanor, attityder
och värderingar sker inte som genom ett trollslag utan tar sin tid, men det lönar sig3.
Projektet genomfördes med tre fokusområden:
 Elevfokus/måltidsfokus via kvalitativa konsumentstudier; observationsstudier och
fokusgrupper (grön)
 Produktionsfokus/Personalfokus via; värdeflödesanalys, Lean Spel, visualisering,
spagettidiagram, kommunikation, mätningar av överproduktion och ständiga
förbättringar (blå)
 Måltidens helhet och engagemang genom återkoppling, förankring och
kommunikation av utmaningar och resultat via eget arbete för de deltagande
kommunerna (orange)

Skolledare

Lärare
Inköp

Lager,
Beredning

Servering

Ätande

Helhetsf okus
Personal/produktionsfokus

Elevf okus

= svinn
= omarbetning

Definition och avgränsningar av de tre fokusområdena som studerats inom projektet ”Minska
överproduktionen i storkök

3

Forsman, J. et al ( 2012) Green Lean – En strategi för hållbar verksamhetsutveckling SIK rapport SR
856
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I de följande avsnitten presenteras varje fokusområde utifrån metoder, material och
resultat. Därefter följer en sammanfattande diskussion och rekommendationer för fortsatt
arbete. Detta upplägg har valts för att hålla samman metoder och resultat. Syftet är att det
skall inspirera läsaren att reflektera och finna sin väg mot ständiga förbättringar och ta
vara på och öka engagemanget för minskad överproduktion.

3.1. Helhetsfokus
Vid alla typer av förändringsarbete är det viktigt att inte bara göra det så bra för min del i
kedjan som möjligt utan skapa förändringar som blir bra för hela kedjan. Att få med hela
kedjan, från jord till avfall, var inte målet i detta projekt, dock var det viktigt för oss att inte
bara fokusera på svinnet utan att skapa en bra helhet för måltidgästen, skolrestaurangen och
pedagogerna. Genom samarbeta med projektet Den svenska skolmåltiden- en gastronomisk
måltidsupplevelse 4 har vi skapat en modell för att stödja helhetsynen på måltidsnjutning
inom offentlig måltid - MåltidsHUSet. Sedan tidigare finns det modeller för detta inom
restaurang men de saknar flera parametrar som påverkar den offentliga måltiden.
MåltidsHUSets fem byggstenarna för att skapa bättre helhets upplevelse i skolmåltiden
fungerar som stöd för kommunikation såväl inom en intressentgrupp som mellan olika
intressenter. Allt som gjorts inom projektet hör samman med minst en av byggstenarna i
MåltidsHUSet.

Med MåltidHUSet som modell ser man tydligt hur viktigt det är att vi har en bra grund att
stå på. Vilket kan exemplifieras med att ca 40 av 50 anledningar till överproduktion/svinn
kan hänföras till kommunikation kring ansvar eller bristande rutiner det vill säga basen i
MåltidsHUSet. Modellen ger ett utmärkt stöd för hur viktig organisation och
ansvarstagande är, att man är överens om och delar värdegrund. Utan denna gemensamma
grund finns det risk att man jagar måltidsgästen/ kunden istället för att hitta uthålliga
arbetssätt för minskad överproduktion och framförallt uppnå mätta och nöjda måltidsgäster.
Inom området kommunikation är det viktigt hur man formulerar sig, det är lättare att fånga
engagemanget om man pratar förbättrings/förenklingsmöjligheter istället för slöserier. Till
exempel minskad överproduktion i form av minskad mängd kvar i köket, serveringen och
på tallriken istället för svinn och rester. Dessa avsteg från traditionella Lean- och svinntermer är en rimlig anpassning av nomenklaturen för att erhålla bra engagemang.
4

" MåltidsHUSet” Prim, M (2014) Den svenska skolmaten - en gastronomisk måltidsupplevelse. Slutrapport. SJV
hemsida. Prim, M. & Broberg, A. (2014). Den svenska skolmaten - en gastronomisk måltidsupplevelse. Delrapport 3:
Måltidsupplevelser i svenska skolrestauranger. SIK Rapport Nr 876. ISBN 978-91-7290-332-6.)
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1
m
us
3.2. Elev och måltidsfoku
Kort beskrrivning av ob
bservationssstudier och fokusgruppe
f
er samt exem
mpel på resu
ultat från
denna del av studien.
Observatiionsstudier
Dessa studdier fokuseraar på att iakttta vad männ
niskor gör, in
nte vad de ssäger. Metod
den
deltagandee observation
n, lämpar sigg särskilt vääl när syftet är
ä att studera
ra strukturer och
processer som
s
kan varra svåra att kklä i ord. Ob
bservationssttudierna gennomfördes av
v erfarna
skolrestaurrangsobserv
vatörer med een observatiionsguide so
om anpassatss för studien
ns syfte.
Varje skolrrestaurang besöktes
b
två gånger för att
a observeraa om beteenndet förändraades
beroende på
p om maträätten som serrverades varr populär eller inte blandd eleverna. Totalt
T
observeraddes 11 skolm
måltider på ssex skolor. Av
A de sex skolorna var trre mottagnin
ngskök och
tre tillagninngskök. Obsservationernna gjordes frrån det att matsalen
m
öppnnade till desss att den
stängde. Eleverna på skolorna
s
gickk i årskurs F-9
F samt F-6
6. Under treddje året geno
omfördes
en upprepaad observationsstudie påå en av de deltagande sk
kolorna i kom
mbination med
m att man
genomfördde elevenkätten inom Skoolmat Sverig
ge. Huvudom
mrådena förr observation
nsstudien
var; matenn, måltidsmilljön, möten,, kommunikaation, helhettsintryck, övvriga synpun
nkter, samt
svinn.
pper
Fokusgrup
En fokusgrrupp kan beskrivas som
m en systemaatiserad grup
ppintervju. D
Diskussionen
n leds av en
moderator som använd
der sig av enn frågeguidee för att styraa diskussionnen. Resultattet kan vara
deltagarnaas bedömning
g om vilka ffaktorer som
m är viktigast i en viss frråga och anv
vänds oftast
som underrlag för fortssatta undersöökningar.
Fokusgruppper genomffördes på fyrra stycken av
v de skolorn
na som ingicck i observattionsstudien. Tootalt genomffördes 14 fookusgrupper,, varav fyra med pedagooger, fyra med
skolmåltiddspersonal occh sex med elever. Tre olika
o
frågeguider togs fr
fram med perrspektiv på
måltid ochh matsvinn och
o anpassaddes för respeektive grupp. Diskussionnerna initierrades av en
moderator, vars roll ärr att se till attt samtalet håller
h
sig till ämnet men att deltagarn
na ändå
tillåts diskuutera ganskaa fritt. En m
moderator mååste vara såv
väl engageraad som oparttisk.
Deltagarnaa i fokusgrup
pperna var aanonyma, d.v
v.s. inga nam
mn på deltaggarna har an
ntecknats,
och inspelnningarna är konfidentiellla. Utöver detta
d
har elev
verna haft m
med sig målssmans
tillstånd.
Sammanställning av observation
nsstudierna
a och fokusg
grupperna hhar skett gen
nom att allt
material haar transkribeerats, renskrrivits, sammaanfattats och
h analyseratss för att hittaa
gemensam
mma och särsskiljande draag i det totalla materialett. De deltagaande kommu
unerna har
fått ta del av
a sina obseervationsrappporter samt sammanfattning av fokuusgrupper. Resultaten
R
från observvationsstudierna och fokkusgruppern
na användes som källa tiill förbättrin
ngar.
Exempel på resultatt från Obse
ervations och
o Fokusg
grupper

Måltidsup
pplevese - måltidsrumm
m
met
Det kristallliserades ut sju faktorerr som krävs för en bra måltidupplev
m
velse:
1. Good mat
2. Tidd att äta
3. Plaats att sitta
4. Tilllräckligt meed mat
5. Goott sällskap
6. Treevlig miljö
7. Positiv attityd hos såväl gääster som peersonal
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Exempel på
p ökad må
åltidsupplevvelse
Det är bra att tänka påå att måltids-upplevelseen startar lån
ngt innan dett man
satt sig nerr med sin talllrik för att ääta. Det
sägs att ju högre förvääntningar vi hhar
desto störrre chans att vi
v upplever m
måltidsstunden soom något possitivt och resspekterar både maten och de
d som har llagat
den.
Ett exempeel på förbätttring som vissar ökad
respekt förr måltidsgästen och ocksså skapar
högre förvväntningar ärr en trevlig m
menytavla
där alla daagens val finns presenterrade - en
bra början på ökad mååltidsuppleveelse.
Upprustninng av skolreestaurangen m
med
ljuddämpaande moln påå väggarna, målning
av entrén in
i till skolresstaurangen bbyte till nya bord med ljjuddämpandde ytskikt är andra
exempel på åtgärder so
om genomföörts för att sk
kapa en bätttre måltidsm
miljö.
Orsaker till tallrikssv
vinn
Fyra gruppper av orsaker till varförr tallrikssvin
nn uppstår frramkom frånn studierna:
1. Jag orkkar inte äta upp
u





Feelbedömning av
a portionsstoorlek
Sttor hunger
Sttor lust att äta god mat
Svvårigheter att hinna/kunna
h
tta om

Jag orkar inte ätta upp
Jag vill inte äta mer
m
Jag måste lämnaa matsalen
Jag vill lämna matsalen

2. Jag villl inte äta meer





Sm
maken tilltalad
de inte
Sm
makade annorlunda än förvääntat
M
Missöden
i tillagningen
Våågade prova en
e ny rätt

3. Jag mååste lämna matsalen
m




Tiidsbrist
Platsbrist
Paassar inte tiderrna

4. Jag villl lämna mattsalen




Matsalsmiljön
M
Brrist på lugn occh ro
Boordssällskapett/kompistryckket

Under varjje huvudkateegori finns m
minst tre till fyra exemp
pel på underlliggande orssaker. Vilka
inte behövver vara de verkliga
v
grunndorsakerna till tallrikssvinn. För atttt komma fraam till dem
kan man annvända sig av
a tekniken med att ställa sig frågan
n varför minnst fem gång
ger –
”5 Varför”.
Jag orkar innte ät upp!
Varrför?
Jag tog för mycket!
Varrför?
Svårt att hiinna ta om!
Varrför?
Måste ställa mig sist i kön!
k
Varrför?
För lång köö!
Varrför?
Ojämnt flöde av gäster,, en stor toppp efter oss!
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Grundorsaak: ojämnt fllöde leder tilll att elevern
na tar för my
ycket så de sslipper ställaa sig i kö förr
att ta om. Men
M vad är grundorsakeen till ojämn
nt flöde? Yttterligare 5 vaarför behöveer ställas
för att kom
mma fram tilll det.
Strategierr för minska
at svinn
Den samlaade informattionen från 114 fokusgrup
pper och 11 observationnsstudier led
dde till 13
förslag på aktiviteter för
f att minskka svinnet.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Schhemaläggnin
ng
Tidd
Peddagoger vid matborden
Svinn i pedagogiken
Mååltidsmiljö occh oljud
Bäättre mat
Porrtionsstorlek
k och smakprrov
Åteeranvändning
Atttitydförändriing
Invvolvera och skapa
s
relationner
Synnliggörande
Upppmärksamm
ma konsekvennser
Beelöning

De tretton förslagen so
om framkom
m kan knytass till minst en av byggste
tenarna i MååltidHUSet,
t ex:
 Schhemaläggnin
ng, tid och peedagoger hörr till grunden
n – Organisaation och Anssvar
 Mååltidsmiljö occh oljud hör till en av pelarna/väggarrna - Måltidsr
srummet
 Bäättre mat porttionsstorlek ooch smakpro
ov hör till den
n andra pelarren/väggen - Mat och
Dry
ryck
 Atttitydförändriingar och Invvolvera och skapa
s
relationer hör till ddet centrala i huset Määnniskorna
 Beelöning, synliiggörande occh uppmärksamma konseekvenser hör till taket Koommunikation
n och Känslaa
För att förvverkliga aktiiviteterna krräver det att man arbetarr från grundden och är öv
verens, t ex
”Svinn i peedagogiken”” måste förstt passera org
ganisation och ansvar, fförst måste man
m komma
överens om
m att vilja an
nvända sig aav verklighetten i sin egeen närmiljö i skolunderv
visningen.
För att seddan komma överens
ö
om hur det skalll användas för
f att få meed sig alla beerörda, det
vill säga taa vara på och
h erhålla enggagerade määnniskor. Reesultat skall sedan komm
ma fler än
de aktiva till
t del vilkett uppnås gennom den kom
mmunikation
n och känslaa man vill fö
örmedla.
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3.3. Produktion
ns och perrsonal fokus
Det finns mången
m
arbeetssätt som sstödjer och underlättar
u
verksamhetssutveckling med
inspirationn från Lean. I projektet hhar de meto
oder som preesenteras häär med korta
a
beskrivninggar och exempel på res ultat använtts under ledn
ning av erfaarna Leanexp
perter från
SP Food and
a Bioscien
nce. Metoderr och verktyg
g kan ibland
d sorteras inn under mer än en
rubrik. Allla metoder stödjer och hhar stöd av förbättringsa
f
arbete och eett ökat enga
agemang.

Lean - Jobba smarta
are – inte h
hårdare!
Det finns mycket
m
att lääsa om Leann,5 till exemp
pel kan det beskrivas
b
soom en strateg
gi för hur
verksamheeten skall utv
vecklas, därr man tar varra på och resspekterar alllas engagem
mang för att
på ett kunddfokuserat sätt minska oolika typer av
a slöserier. Att
A sätta på sig förbättriings/slöseriglasögonen är en
e central deel och till sin
n hjälp har man
m Lean fillosofi, strateegier och
verktyg attt stödja sig på.
p Det gälleer att utmanaa sig till att bli
b ännu merr fokuserad på att det
man gör ärr värdeskapaande för kunnderna/ målttidsgästerna men även an
andra intressenter och
att minska alla former av slöserierr det vill säg
ga finna alla former av fö
förenklingar och
förbättringgar.
Förutsättniingar för en lyckad en im
mplementeriing av Lean är att det finnns ett tydligt
engagemanng från ledn
ningen och enn uthålligheet för att det är en långsikktig satsning
g. Det är
också viktiigt att det fin
nns en förstååelse hos deeltagarna att det är de sjäälva som harr stor
möjlighet att
a påverka och
o genomfö
föra förbättriingar/förenk
klingar.6 Dett är inte ett projekt
p
där
man efter projekttiden
p
n går tillbakaa till sitt gam
mla arbetssättt. Man skalll vara medveeten om att
det är en utmaning
u
att tillämpa ny a/förändradee arbetssätt dagligen, uttan att falla tillbaka
t
till
att göra som man alltid
d gjort. Toyoota som är förebilden
f
fö
ör Lean jobbbar sedan dry
ygt har
drygt 60 årr, med ständ
diga förbättriingar.

Exempel på
p olika typeer av förbätttringsområ
åden - slöserri som förekkommer i alll typ av
produceraande verksamhet.
Ett viktigt första steg är
ä att vara övverens om den
d utmaning
g som finns,, det vill säg
ga att
minska överproduktion
nen och för att kunna åttgärda dennaa arbeta medd ständiga
förbättringgar/förenklin
ngar.

5
6

Petersson, P. et al ”LEA
AN – Gör avvik
ikelser till fram
mgång” (2009
9) Part Media
Berglund, R. et al ”Det värderfulla
v
EN
NGAGEMAN
NGET” (2011)) Swerea IVFF
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Att gå ut och
o se
En viktig strategi
s
inom
m Lean och ssom genomssyrat projekttet är att gå uut och se förr att finna
förbättringgsområden och
o slöserierr. Detta geno
omfördes i de
d tidigare prresenterade
observationsstudierna och fokusgrrupperna och
h via de härefter present
nterade mom
menten;
Värdeflödeesanalyser, Lean
L
Spel, S
Spagettidiag
gram, Mätnin
ngar och anaalyser av
överprodukktion och 5 Varför? Obeeroende av vilket
v
stöd man
m användeer för att stru
ukturera sin
”Gå ut ochh se” aktiviteet uppstår ettt behov av att
a driva ett strukturerat
s
förbättringssarbete. Det
är därför viktigt
v
att tid
digt skapa enn struktur förr hur detta skall drivas.

3.3
3.1.

Förb
bättringsarrbete

Att införa ny arbetssättt är en lärannde process som
s
behöver tid vilket iillustreras vääldigt väl
med den såå kallade lärrtrappan. Deenna beskriv
ver vikten attt inte bara veeta utan att få
f tid att
reflektera innan
i
man kommer
k
fram
m till att man
n förstår, villl ta in och tiillämpa ny kunskap
k
och nya arrbetssätt. Det räcker medd andra ord inte
i att bara känna till at
att man skall göra på ett
annat sätt än
ä det man alltid
a
har gjoort, utan man
n måste varaa motiverad för att arbetta sig upp
för trappann, ett steg i taget, för att komma fram
m till målet.

Lärtrappann beskriver de faser som
m alla går ig
genom vid en
n förändringg eller lärop
process. En
bra bild attt använda sig av för attt gemensamtt reflektera kring
k
under utvecklingsa
arbete- Var
är vi nu occh är alla meed?

Ständiga
a förbättrin
ngar
Att arbeta med och genomföra stäändiga förbättringar är ettt utmärkt hjjälpmedel fö
ör att skapa
förenklingar och förbäättringar i deen dagliga veerksamheten
n. Det är braa med en tyd
dlig strategi
för hur allaa goda förslaag och idéerr skall tas om
m hand och hur
h förbättriingsarbetet bedrivs
b
så
att engagem
manget inte svalnar ochh dör ut. Hjälpmedel för att skapa strruktur i
förbättringgsarbetet är till
t exempel:: PDCA, priioriteringsmatris, förbätttringstavlor och 5
Varför? 7 Dessa förklaaras i detalj nedan. Att fira/uppmärk
f
ksamma ett lyckat
förbättringgsarbete är en bra investtering för attt säkerställa fortsatt engaagemang i strävan att
ständigt blli bättre. Förrbättringsarbbetet löpte so
om en röd trråd genom hhela projekteet, som ett
stående insslag i varje workshop
w
occh coaching.
Förbättrinngstavlor
Whiteboarrd är utmärkt att användda i förbättrin
ngsarbetet de stödjer en struktur förr att klart
och tydligtt visa vilka föreslagna
f
fö
förbättringarn
na som är ak
ktuella, vem
m som är ansvarig för attt
utföra förbbättringarna och när det ska vara klaart.

7

Petersson, P. et al ”LEA
AN – Gör avvik
ikelser till fram
mgång” (2009
9) Part Media
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Prioriteringsmatris
Prioriteringen av alla idéer genomförs också på
whiteboard med hjälp av en så kallad
prioriteringsmatris. Alla förbättringsförslag
värderas gemensamt utifrån nytta och insats för att
tillsammans besluta om vilka förbättringsförslag
man skall arbeta med först (se figur).
Skiss på prioriteringsmatris
med förbättringsförslag

PDCA
En vanlig metod för att strukturera förbättringsarbetet är att
tillämpa PDCA hjulet, med fyra tydliga faser i form av:
P Plan/Planera: innefattar inte bara planeringen av vad
man skall göra utan även målformulering, analys av
problemet och dess rotorsaker. (t ex med 5Varför?)
D Do/Genomföra: med en väl genomförd planeringsfas
blir genomförande fasen relativt enkel.
C Check/Kontrollera: kontrollera att utfallet blev som
önskat, men reflektera också över hela processen och
dra lärdomar av detta.
A Act/Standardisera: har förbättringsarbetet lett fram till
önskat resultat så måste man också försäkra sig om att
man stannar kvar på denna nivå, det vill säga säkra
arbetet med en standard och reflektera över om
arbetssättet kan användas även inom andra områden.
Om det inte gett önskat resultat har det i alla fall gett ny
kunskap.

P

A

D

C

5 varför?
Att ställa frågan Varför? minst fem gånger är en av flera metod för att komma fram till
grundorsaken till ett problem. Det blir svårare och svårare att besvara frågan varför. Det är
värt ansträngningen för det leder till att man inte bara inför en lösning på symptomet utan
man kommer fram till en grundläggande orsak och därmed en lösning som blir mer
långvarig.
Problem:

Åtgärd:

Varför har vi så mycket kokt potatis kvar efter lunchen?
De kokade sönder, så eleverna ratade dem!
Varför kokade de sönder?
Det var delade potatisar!
Varför var det delade potatisar?
De är för stora, eleverna vill inte ha så stora!
Varför får vi så stora?
Vår lokala leverantör levererar så stora!
Varför levererar han så stora?
Han sorterar bort de små tror inte att vi vill ha dem!

Koka mindre mängd!
Dela inte!
Låt eleverna dela!
Starta dialog!
Köp små potatisar!

Ett annat exempel: Varför skall vi ha ett jämnare flöde av matgäster än vi har idag? Svaren
kommer grena upp sig i minst två områden, det ena för att komma till lägre överproduktion och
det andra till lugnare måltidsmiljö, vilket i sin tur lägger grunden för lägre överproduktion.
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sarbete
Exempell på resulttat från förrbättrings
Införandett av ständigaa förbättringaar har nått olika
o
mognad
dsgrad hos ddeltagarna. Till
T största
delen berooende på graden av engaagemang och
h uthållighett hos samtligga inblandad
de parter.
Mätningarr av överprod
duktion, obsservationsstu
udier, fokusg
grupper, woorkshops, Leean spel och
coachningaar, alla dessa moment hhar bidragit med
m förbättringsförslag.. Varav ca 40-50,
åtgärdadess under projeektet. Nya föörslag kom hela
h tiden frram eftersom
m vanan ökaade för att
jobba medd ständiga förbättringar eenligt införd
d struktur. Istället för attt komma meed förslag/
påpekandee om något som
s
inte funngerar till kollegorna i sp
prånget så fiinns det nu en
e struktur
för att läm
mna och ta haand om alla fförslag.
Förbättringgsförslagen har vid en fö
första anblick
k inte alltid direkt anknyytning till
överprodukktion. Effek
kten av att geenomföra fö
örbättringarn
na leder antinngen till en trevligare
t
måltidsmilljö, en bättree kommunikkation, ett jäm
mnare flöde eller enklarre arbetssituation.
Vilket på sikt
s skapar både
b
tidsutryymme och ök
kad inspiration till att arrbeta ännu mer
m
fokuserat med
m att minsska överprodduktionen och även till att det är gruundorsaker som man
kommit tilll rätta med som
s
ger minnskad överprroduktion.

3.3
3.2.

Överrproduktio
on

Det förbätttringsområd
de/slöseri som
m oftast är det
d värsta
är överproduktion, förr det leder tilll flera slöseerier; ökat
lagerbehovv, fler transp
porter/förflytttningar, om
marbete och
svinn. Närr det gäller reestauranger är det överp
produktion
att laga meer mat än som
m äts upp viid första
serveringsttillfället:
 Kvvar i serverin
ngen (serverringsvinn)
 Kv
var i köket (rrester)
 Kv
var på tallrik
k (tallrikssvinnn)
Det är vikttigt att studeera alla tre fllödena som bidrar
b
till öv
verproduktioon och inte enbart
e
mäta
tallrikssvinnnet. Kvar i serveringenn är det som är viktigast,, speciellt om
m det är myccket kvar
här efter vaarje lunch.

Mätning av överprroduktion
Visionen med
m mätning
gar av överpproduktion är
ä att det skall vara lika nnaturligt som
m att räkna
tallrikar/diiskbackar. Syftet med prrojektet var att inspireraa till så enklaa mätningar som
möjligt förr att verkligeen mäta varjje dag. En leedstjärna harr varit att ” D
Det bästa fårr inte bli dett
godas fiende” det vill säga att mätta och registtrera på ett så enkelt ochh stabilt sätt så att det
blir gjort varje
v
dag intee att det måsste vara exak
kt på gramm
met. På längrre sikt är dett bra att ha
visionen attt kunna besstämma hur m
mycket mat som nått magen från m
mätningar av antal
matgäster, produktionssplanering ooch överprod
duktionen.
De deltagaande skolrestaurangernaa har genomffört mätning
gar enligt sinna tidigare sttandarder
och komplletterat med mätperioderr av framförrallt ”kvar i serveringen””. Mätningaarna har
sammanstäällts och varj
rje enskilt köök har erhålllit återkoppling på sina rresultat, för att nå ökad
reflektion och engagem
mang för ettt aktivt arbette med minskad överprooduktion.

Produktioons- och öv
verprodukttionslogg
Någon form
m av logg faanns hos de flesta vid prrojekts börjaan. Det förekkom olika grrad av
detaljer i uppföljninge
u
en av den daggliga produk
ktionen, utfaall, antal gässter och
överprodukktion/svinn. Med utgånggspunkt från
n deltagarnas olika form
mulär togs ettt
Excelverkttyg fram som
m kan anpasssas beroend
de på den am
mbitionsnivåå man önskarr i sin
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uppföljning. Två versioner testades och ytterligare en ännu mer förenklad logg för daglig
uppföljning har testats.

Tekniskt stöd.
Utrustning och applikationer som stödjer enkla mätningar och snabb och visuell feedback är
bra stöd. Demonstration och test av tekniskt stöd i form av ett nyutvecklat vågkoncept Food
Waste Tracker 8 har påbörjats hos två av köken. Långtidstest fortgick efter projektet.
Exempel på resultat från överproduktions mätningar
Fördelning av överproduktion
Fokus i första hand har varit att få igång
mätningar av mängden mat som är kvar i
serveringen vid lunchens slut. Detta gäller
speciellt om man ser att mer än 50% av
överproduktionen inte kommer från kvar på
tallriken. Vilket var den dominerande bilden
hos de deltagande köken, se diagram till höger.
För Glimåkraskolan som är ett mottagningskök
utan nedkylningsmöjligheter uppstod all
överproduktion i serveringen, tallriksvinnet var
i princip obefintligt. Mätningen v5-7 på
Prästavång var utan mätning av tallrikssvinn.

Överproduktion (%‐fördelning)
Åsa v 5 och 12
Kunskapens hus v 5‐8
Engelbrekt v 4‐6
Glimåkra v 5‐7, 2013
Glimåkra v 45‐51, 2012
( Prästavång v 5‐7, 2013 )
Prästavång v 45‐51, 2012
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kvar på tallriken

Kvar i serveringen

Kvar i köket

Tillagad mängd mat och kvar i serveringen
Tillagad mängd mat och mängd kvar i serveringen för nästan alla restauranger i en av
kommunerna, bestående av såväl skol-, förskole- och äldre- restauranger visas som exempel
i diagrammet nedan. Resultaten är från en veckas mätning.

Tillagad mängd och serveringssvinn i kg, v.39,2014

Summa av Totalt tillagat

Prästavång

Stenforsaskolan

Snapphaneskolan

Glimåkra

Västerskolan

Kviinge

Trollbäcken

Smultronstället

Solhällan

Stormhatten

Lindgården

Vita Skolan

Västanvid

Möllarp

Myran

Åvillan

Lille Mats

Humlan

900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

Summa av Tot kvar i serveringen

Tillagad mängd mat och kvar i serveringen/ serveringssvinn (kg) från minsta till största
restaurang.
8

Food Waste Tracker, http://graceorganic.se/food-tracker/
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Kvar i serrveringen
Att relaterra mängden som är kvaar i serveringen till antaal gäster elleer i procent av tillagad
mängd maat ger inte tiillräcklig infformation för
f att skapaa engagemanng och för att
a enkelt
hitta de stoora svinnflö
ödena inom t ex en kom
mmun. Det ger
g inte helller som fram
mgår av
diagram ovan
o
och ned
dan rättvis bbild av var de
d stora flöd
dena är efteersom mäng
gden kvar i
serveringeen inte är beeroende av m
mängden tilllagad mat. För de kök med stor prroduktion
blir den prrocentuella andelen elleer mängden
n per portion
n liten medaan det kan vara
v de
högsta määngderna i kg
k per dag.

Summa av
v Totalt tillagat Summa av Tot kvar i serveringen

Kv
var i serve
eringen i kg, v.39,2
2014
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Värden

Sum
mma av Totalt tilla
agat

Summ
ma av Tot kvar i serveringen
s

Restauran
ng

Mängden kvar
k
i serveriingen per veccka, från min
nsta till störssta köket.

Vi rekomm
menderar att man användder måttet kg/dag
k
för kv
var i serverinngen. Det ärr inte
relevant attt omvandla det till g/porrtion för määngden mat som
s möter dden sista
måltidsgässterna är intee beroende aav hur mång
ga man serveerar totalt. M
Mängden kvaar i
serveringen varierar i ovanståendee exempel mellan
m
5 och 50 kg/veckaa medan anttalet
serverade portioner
p
vaarierar från 117 till ca 500
0 portioner/d
dag. Denna ttyp av mätningar är
viktig att genomföra
g
fö
ör att kunnaa sätta mål påå vilken nivå varje enskkilt kök skalll sträva
efter att koomma ned till utifrån dee förutsättniingar och de
e åtgärder m
man kan sättta in.
Diagramm
met till högerr visar på huur mängden kvar
k
i
serveringen varierat un
nder fem määtperioder fö
ör ett och
Kvarr i serveringe
en (kg/dag)
samma kökk. Mätperiod
derna är olikka långa och
h redovisas
caa 500 matgässter/dag
som snitt per
p dag. Den
n första redoovisade mätn
ningen
genomförddes i början av projektett och var tän
nkt att tjäna
v39 22014
som utgångsläge. Den
n får dock beetraktas som
m något
v 5+9 22014
bättre än utgångsläge
u
eftersom
e
woorkshop och dialoger
v 5‐7 22013
kring överpproduktioneen redan var igång. En succesiv
minskningg av kvar i seerveringen s ker i de tre första
f
v 49‐51 22012
mätningarnna. Under veecka 5-7 20 13 strävade man mot
v 45‐47 22012
minsta möjjliga mängd
d kvar i serveeringen och nådde då
0
5
10
15
1
ner till straax under 5 kg/dag.
k
Dennna nivå bedö
ömdes dock
inte som låångsiktigt håållbar. De si sta matgästeerna, som
alltid var samma
s
gästeer, upplevde att det var för
f lite mat och
o för långaa köer, då bara en av
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fyra linjer var öppen i slutet av lunnchen. 5 kg kvar i serveringen undeer de rådande
förutsättninngarna var under
u
accepttabel nivå fö
ör denna sko
olrestaurang..
Vid följandde redovisad
de mätningaar under 2014 ökade nivåerna till övver ”utgångsläget” till
detta finns flera förklaaringar t ex; ny personal, krav från måltidsgäste
m
erna att fler linjer
l
skall
vara öppnaa under störrre del av lunnchen.
Som framggår av avsnitttet nedan skkall
man behanndla dessa jäämförelser m
med en
viss försikttighet, det är olika långaa
mätperiodeer, det är intte samma maat som
serveras föör att nämna några felkäällor.
Vid kortare stickprovssmätningar äär det
m
bra om så många
m
av faaktorerna som
möjligt kann vara konsttanta, samm
ma tid
på termineen och helst så lika matssedel
som möjliggt. Då är dett säkrare att dra
slutsatser om
o att det veerkligen skeett en
förändringg.
glig uppföljjning
Kvar i serrveringe dag
Att enbart redovisa kv
var i serverinngen som ettt medelvärdee per dag geer inte tillräcckligt
informatioon för det enskilda kökett. Att som needan relateraa uppföljninngen till vilk
ken maträtt
som serverrats ger bra information
i
och stöd för kockarna till
t förbättrinngar som led
der till
minskad övverproduktion. Under av
avsnittet 3.3.6 Visualiserring finns exxempel på sttöd för
förenklad daglig
d
uppfö
öljning av kvvar i serveriingen. Ett brra mål är att se till att sv
vängningar
mellan daggarna inte bllir för stora. Att fokusera på och refflektera överr de rätter/daagar där det
är för mycket och ta frram och åtgäärda grundorsakerna till varför det bblir så men också
o
att
reflektera över
ö
de dagaar då det gåttt åt mer maat än beräknaat vilket lett till att det blir
b för” lite””
kvar i servveringen.

Ja, ny rätt mm

N
Nästa mål
m
max 7 kg/dag

CK = huvudkkomponenet
från centralkkök

Kvar i serrveringen frå
ån tre veckoors mätning
g, relaterat till meny occh kommentterad enligt
reflektion från
f
person
nal i köket.
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Detta exem
mpel på sam
mmanställninng av mätnin
ngar visar vikten av att m
mäta varje dag
d för att
fånga upp variationern
na och för attt kunna disk
kutera vad so
om hänt vidd en kraftig
överprodukktion eller när
n det blir fö
för lite mat. Det
D gör det också
o
enklarre att känna sig trygg
med de måål man sätterr upp. I ovannstående falll satte man som
s nästa m
mål att ca 7 kg/dag
k
är
acceptabell mängd kvaar i serveringgen i detta sk
kede. Översk
krider det 7 kg/dag skalll orsakerna
till detta dookumenterass. För att vidd nästa tillfäälle kunna ko
orrigera det som behöveer
korrigeras och att ta med
m till gemeensamma ko
ostmöten förr vidare disku
kussion kring
g recept,
råvaror, naamngivning och så vidarre.
Att det varrierar mellan
n olika dagarr som framg
går av de tvåå diagrammeen ovan är in
nget unikt
för dessa tvvå exempel.. En sammannställning av
v 140 mätdaagar fördelatt på fem sko
olor
motsvarannde ca 51.000
0 portioner ((ca 4% av allla portionerr som serverras i Sverigees
skolor/dagg) visar på viilken spridniing som kan
n förekommaa.
Kvaar i köket
(kg/dag)
Min
Max
Medel *

0
47
5-7

Kvar i
serverin
ngen
(kg/dag)
1
110
4-30

Kvar
K på
tallriken
t
(kg/dag)
(
6
35
3
7-28
7

Kvarr på
tallriken
(g/po
ortion)
10-68

(*under 1-4 veckor i de feem skolorna)

Exempel på
p loggar
Erfarenhetter från att in
nföra svinnloogg baserat på Excel vissar att det krräver mer tåålamod,
styrning occh stöttning än vad som
m rymdes i prrojektet. Perrsonalen är innte alltid bekväm med
att arbeta med
m Excel eller
e
med dattor utan föreedrar papperrsformat elleer world. Om
m det skall
sammanstäällas föredraar man att nåågon annan gör
g det.

Detaljeradd logg

Målsättninngen med log
ggen ovan vvar att lätt ku
unna hitta tilllbaka till hisstorik kring specifika
maträtter och
o komponenter för attt succesivt bli bättre på planering
p
occh parering av
a hur
mycket som
m skall lagaas. Denna bleev för komp
plex i detta skede av proj
ojektet, då man
m inte var
mogen för denna typ av
a logg, slutllig utformniing och anpaassning av ddenna logg
genomförddes inte.
Den bästa mätningen är
ä den som bblir av varje dag. En log
gg för enkel
daglig upppföljning av kvar i serveeringen togs fram, den ärr uppdelad ppå
komponennt-nivå. Det finns
f
flera sttora förtjänsster med att genomföra
uppföljninng på komponent nivå. D
Det är till exeempel naturligt att man
följer upp den delen av
v lunchen soom man ansv
varar för och
h därmed
erhålla återrkoppling till hur man sskall agera i framtiden. Det
D är ocksåå
av intressee ur både eko
onomisk ochh miljömässig synvinkell att ta reda ppå
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vilken del av maten man har mest överproduktion på. Är det mest kött och fisk eller mest
potatis och ris eller sås? Denna logg presenteras närmare under avsnittet 3.3.6 Visualisering.
Logg för att underlättar sammanställning och presentation av riktade mätningar under en
kortare period togs också fram. Den används av deltagarnas centrala kostenheter som
sammanställer och använder dessa till återkoppling och diskussionsunderlag med hela
kostorganisationen. Det är en logg med diagram som baseras på vilken maträtt som
serverats, se diagrammet i avsnittet ”Kvar i servering dagliguppföljning.
Vid införande av modell för visualisering och uppföljning kan man inte nog understyrka
vikten av delaktighet och att se till att skapa en modell som går att expandera d.v.s. öka
upplösningen på. Att börja med en för komplex modell leder till en onödigt stor tröskel och
att man hellre låter bli. Även om alla är överens om att det är viktigt att skapa sig en
uppfattning om hur mycket och vilken mat som verkligen nått magen och vilka
komponenter som blivit över.
.
Tekniskt stöd
Den omedelbara feedbacken från de första testerna av FoodWasteTrackern var att det är ett
bra stöd för daglig mätning och gör det också enkelt att dela upp överproduktionen/svinnet i
olika fraktioner.

3.3.5.

Värdeflödesanalys och Lean Spel

VFA – Värdeflödesanalys9 är en kraftfull ”gå ut och se”- workshop där man tillsammans
med personal på plats följer en produktionsdag i köket och serveringen. Målet är att ta fram
en gemensam bild av det nuvarande produkt- och informationsflödet som grund för analyser
och förbättringsarbete. Nästa steg är att ta fram ett förslag på framtida ideala flödet och
utifrån skillnaderna få fram en handlingsplan för att succesivt närma sig det framtida ideala
läget. Denna kartläggning ger många förslag på förbättringsmöjligheter som prioriteras och
tas om hand i förbättringsarbetet.
Sex VFA -kartläggningar av nuläget genomfördes med personalen på aktuella skolrestauranger under ledning av Lean expertis. Personalen är engagerad i observationerna och
genom direkt återkoppling i slutet av dagen tar man fram förbättringsidéer. Metoden har
succesivt anpassats för denna typ av verksamhet där inte bara en ögonblicksbild är
tillräcklig utan förändringar under dagen i de olika stegen är viktiga att följa, för att erhålla
ett brett underlag till förbättringar.

Exempel på resultat från VFA
Alla var överens om att det var en nyttig övning att betrakta sitt flöde och sin arbetsdag. Att
sätta av tid för att vara gäst i såväl varandras kök som skolrestaurang är ett bra sätt att
gemensamt hitta förbättringar och förslag på orsaker till att överproduktion uppstår och att
lära av varandra. Vissa förenklingar/förbättringar testades direkt till exempel, ändrad
ordning på mat och bestick, så att gästen tar besticken sist och inte behöver hålla reda på
dem under tiden de tar mat. Andra är av mer långsiktiga inslag som att få till dialog kring
flödet av måltidsgäster som exemplifieras under det kommande avsnittet 3.3.6
Visualisering.

9

Rother, M. et al (2004) Lära sig se, Stiftelsen Plan Utbildning och Lean Forum ISBN 91-974136-1-5
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VFA studiierna visade också på vikkten av kom
mmunikation
n, samspelet mellan serv
vering och
kök, uttrycckt som tre ledstjärnor; kkommunicerra, planera och
o parera. D
Det vill sägaa den
dagliga parreringen förr alla de fakttorer som sp
pelar in på hu
ur mycket m
mat som verk
kligen når
magen ochh hur mycket som blir övverproduktio
on. ”Att ha is
i i magen” och inte fyllla på för
tidigt i servveringen.

Exempel på
p resultat frrån en VFA m
med markerring av områ
åden som ska
kall
förbättras/f
/förenklas: flödet,
f
schem
mat, svinnet dåliga råvaror( återkopppling till leverantör)
Att ta fram
m det framtid
da ideala flö det stötte påå visst motstånd, det känndes för absttrakt att
tänka bort den nuvaran
nde verklighheten. Idéer till det fram
mtida flödet vvävdes istället succesivt
in under deet kommand
de arbetet.

Lean Spel
En dags workshop i reespektive ko mmun och vissa
v
fall meed gäster fråån annan deltagande
kommun genomfördes
g
s för att öka förståelsen för Lean, slö
öserier/ förbbättringsomrråden,
kundfokuss, kommunik
kation och vvad som är väärdeskapand
de för kund m
mm genomffördes efter
första dageens worksho
op med Värddeflödesanallys och uppsstart till förbbättringsarbeete.
Lean speleen skapade bas
b för det foortsatta arbeetet med förb
bättringar i kkommunikattion, flöden,,
”just in tim
me” och ocksså ett helt neeutralt områåde att reflek
ktera tillbakaa till när disk
kussioner
om förbätttringar i den verkliga miiljön körde fast
f eller kän
ndes för infeekterade. Tilll exempel
att man meed dagens moderna
m
koksskåp kan arb
beta mer flex
xibelt genom
m att fylla up
pp
kokskåpenn efter hand, först in försst ut flöde in
nte bara i lag
ger utan ävenn i produktio
onen.

3.3
3.6.

Visu
ualisering

Genom billder kombinerat med tyddliga beskriv
vningar kan man lätt förrstå vad som
m ska göras,
hur det skaa göras eller hur det ska se ut. Det är
ä ett viktigt verktyg för att uppnå en
n enkel och
tydlig kom
mmunikation
n. Ett exemp el på visualiisering är attt använda w
whiteboard so
om ger
möjlighet till
t visuell in
nformation ooch som anv
vändas vid korta
k
möten fför att t.ex.
kommuniccera om det varit
v
några aavvikelser so
om behöver åtgärdas elller hur resultatet har
förändrats sen sist. Wh
hiteboard är också utmäärkt att använ
nda i förbätttringsarbetett som
beskrevs under
u
avsnittt 3.3.1 Förbäättringsarbette.
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Ett myckett kraftfullt sätt att inspirrera, glädja både
b
den egn
na organisattionen och lååta andra ta
del av godda exempel är
ä att dokum
mentera med bilder hur det sett ut förre och efter
genomfördda förbättrin
ngar.
Förutom attt visualiseraa själva förbbättringsarbeetet är det många
m
metodder inom Leaan som
baseras på att gå ut och
h se och skaapa sig en biild över hur t ex flödet aav måltidsgääster ser ut
och hur deet kommunicceras, flödet för personaalen och flöd
det av matenn. De metodeer som vi
framföralltt har använt oss av är V ärdeflödesan
nalys och Leean Spel se aavsnitt 3.3.5
5 samt
Spagettidiaagram vilkett avslutar exxemplen på visualisering
v
g i detta avsnnitt.

Exempell på resulttat från Vis
sualiserin
ng
Förbättrin
ngstavlor
Införandett av förbättriingstavlor haar påbörjats hos flera av
v deltagarna,, här kan vi inte
i nog
understyrkka vikten av engagemangget från ledn
ningen och gärna
g
från de centrala
kostenheteerna.
Flöde av måltidgäste
m
r
Hur ser det ut under en
n lunch? Deet är
personalenn ofta medveeten om via listor på närr
klasserna kommer
k
och
h hur många de är.
Genom attt även visa hur
h flödet serr ut i ett
diagram occh också fun
ndera över hhur det idealaa
flödet kan se ut skaparr man en braa bas för
kommunikkation och möjligheter
m
tiill
förbättringgar i flödet. Vilket
V
i sin ttur ger
ion, minskad
möjligheteer till bättre måltidsituati
m
d
överprodukktion genom
m att det blirr lättare att
laga efter hand.
h
Enklare hantering
h
Att uppnå enklare han
ntering av kaantiner och
bleck i skååp som skick
kas mellan tiillagningskö
ök
och mottaggningskök var
v ett önskem
mål. Genom
m
att fotografera hur man
n vill ha dett och sätta up
pp
en bild på varje skåp så
s sparar man
an tid för
omdiskninng och enklare hanteringg av blecken
n
på båda stäällena. En ”w
win win” sittuation för
alla, arbetssmiljö, tid occh miljö -Grreen Lean.

Daglig uppföljning occh reflektioon
Tydlig visuualisering occh enkel upppföljning
uppnås gennom att anväända en loggg där man
markera med
m färg och symbol hurr mycket som
m är
kvar på bleecken eller i kantiner eft
fter dagens
lunch. Dennna uppföljn
ning är koppplad till
matsedeln och reflektiionerna skerr speciellt dee
dagar när det
d är för my
ycket/lite kvvar av
någon/några komponeenter i förhålllande till deet
uppsatta målet.
m
Kvar i serveringenn skall redov
visas
som kg eller i form av uppskattad volym t ex mer
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eller mindrre än ett halv
vt bleck, tottalt motsvaraar det ca 7 kg/dag i nuvaarande bleck
k. Nästa
steg mot minskad
m
överrproduktion är att i sluteet av lunchen
n gå över tilll mindre bleeck och
hålla kvar målet maxim
malt halva bbleck kvar viid avslutad lunch.
l
Att bestäm
mma kvantitaativa mål förr vart man sk
kall sträva är
ä viktigt, intte bara att man
m skall
minska, efftersom det inte
i ger tillrääckligt stöd och engagem
mang.

Spagettidiiagram
På en överrsiktsritning över aktuelll lokal ritar man
m in hur personer
p
ochh/ eller mateerial rör sig
under ett arbetsmomen
a
nt eller arbettsdag. Resulltatet blir oftta ett gytter av pennstreck som
avslöjar föörbättringsm
möjligheter/sllöserier i forrm av onödig
ga rörelser ooch transporrter.
Nedanstående exempeel visar hur ppersonalen rör
r sig mellaan köket ochh restaurangeen. Den
varma matten serveras över disk innifrån köket och salladen
n serveras soom buffé utee i
skolrestaurrangen. Gen
nom att jämnna ut flödet av
a elever kan man använnda den and
dra
serveringsddisken till grönsakerna ooch därmed minska spriinget både fö
för gästen occh för
personalenn. Vilket leder till en luggnare måltid
dssituation fö
ör alla. Desssutom vinnerr man på att
personalenn alltid möter gästen anssikte mot anssikte. Sist men
m inte mins
nst måltidsgäästerna äter
mer sallad när det finn
ns i samma fflöde!

Spagettidiiagran visarr hur personnalen rör siig i köket occh mellan köök och salla
adsbord
och drickaa station. Genom att flyytta in salladen till servveringsdiskeen i direkt anslutning
a
till köket slipper
s
man bland annaat korsa ma
atgästens flö
öde.
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4 Sammanfattande resultatdiskussion
Detta projekt har pågått i ca 2,5 år och hade som syfte att uppnå bestående förbättringar
inom skolrestaurangernas resursutnyttjande genom att utveckla och införa nya arbetssätt.
Arbetssätt som bygger på att kombinera Lean, studier av konsumentbeteende och ett gediget
engagemang.
Fem kommuner har tillsammans med Lean-expertis från SP Food and Bioscience (tidigare
SIK) analyserat delar av sin verksamhet. Projektet har inspirerat deltagarna till att se sina
egna möjligheter och skapat underlag till reflektion och förbättringar för att uppnå minskad
överproduktion. Alla medverkande delar utmaningen att sätta tydliga mål för acceptabel
överproduktion, uppnå kontinuerlig mätning, reflektion och korrigering samt ytterligare
utöka sin kommunikation dels inom skolrestaurangen men också med övriga intressenter till
exempel; elever, pedagoger, rektorer, föräldrar, politiker, leverantörer och fastighetsavdelningar.
Projektet har visat att reducering av överproduktion är rimlig och att det är bra att fokusera
på den delen som uppstår i form av kvar i serveringen och kvar i köket, då dessa tillsammans ofta är större än den delen som måltidgästen står för. 40% reducering av kvar i
serveringen har uppnåtts vilket medförde att mängden kvar i serveringen låg på 4 kg/dag,
denna nivå uppfattades dock av matgästerna och kockarna som för låg med befintligt
schema, flöde, information och utrustning. Resultaten från projektet pekar på att ca 7 kg/dag
är en rimlig första nivå att sträva efter som maxnivå för den totala mängden mat som är kvar
i serveringen när man serverar huvudkomponent i helbleck även i slutet av lunchen. Genom
åtgärder i form av, kompletterande utrustning, förändrade flöden, förbättrade schema och
ökad kommunikation är vår bedömning att 4 kg/dag vid bufféservering är ett bra steg på väg
för att nå visionen ”mot 0 kg överproduktion”.
Att införa nya arbetssätt baserat på utmanande visioner är en förändringsprocess som kräver
engagemang och uthållighet från ledningen. Kombinationen av fokus på överproduktion
och på måltidsgästen har gett ett brett uppslag av förbättringsområden som både kommer
måltidsgästen och personalen till godo. Många förbättringar och förbättringsförslag har
framkommit som inte direkt ger minskad överproduktion men som leder till en bättre
arbets- och måltidsmiljö, nöjdare och mer engagerad personal vilket i sin tur kan leda till
minskad överproduktion. Att arbeta även med små förbättringarna skapar en bra grund för
engagemang för att ta sig an de större förbättringsstegen och bland annat minskad
överproduktion. Långtidseffekten av projektet med lägre inköpsvolymer får framtiden
utvisa.
Att genomföra kontinuerlig mätning och uppföljning av överproduktionen kräver tålamod
och tydlig målstyrning. Det finns förbättringsområden som man först bör fokusera på för att
uppnå minskad överproduktion. T ex att skapa ett jämnare flöde, bättre flöde, inköp av fler
storlekar av kantiner, utökad kommunikation och så vidare.
Samarbete med SJV- projektet "Den gastronomiska måltiden” har lett till en modell som
blir mycket slagkraftig för alla intressenter som berörs av måltiden. Modellen ger ett
mycket bra underlag för fortsatt utvecklingsarbete och som handfast stöd för de som önskar
driva förbättringsarbete med helhetssyn för sin verksamhet inom måltidsektorn.
Positiva effekter
 Projektet har skapat motivation och visat på hjälpmedel för mer kontinuerlig
mätning, reflektion och åtgärder för minskad överproduktion i den lokala
skolrestaurang, inte mätning endast för central uppföljning.
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Projektet har tydligt visat på vikten av att sätta tydliga mål för acceptabel nivå på
mängden kvar i serveringen efter avslutat lunch.
Excelverktyg, som utvecklas från befintliga verktyg, för att följa överproduktionen
relaterat till aktuell meny, kan vidareutvecklas mot att följa hur mycket mat som når
magen.
Förbättringar i flödet, förbättringar som både kommer måltidgästen och personalen
tillgodo kan också leda till minskad överproduktion.
Uppnått gemensam och väl förankrad definition överproduktion och vilka steg i
skollunchen som bidrar till överproduktionen; ”kvar i serveringen, kvar på tallriken
och kvar i köket”.
Tagit fram exempel på ökad visualisering av gästflödet som stödjer personalen i
planeringen och i kommunikationen med pedagoger, rektorer och schemaläggare.
Kartläggning av faktorer som påverkar måltidupplevelsen och huvudanledningar till
varför man slänger mat vilket tjänar som ett utmärkt underlag till både pågående och
framtida förbättringsarbete.
Spridning och erfarenhetsutbyte kring resultat och arbetsätt har skett vid ett flertal
tillfällen under projektet både inom de deltagande kommunerna men också i form
av olika utbildningsinsatser.

Övriga erfarenheter
En utmaning i denna typ av projekt är att skapa en god dialog och förståelse för de olika
intressenternas vardag och hur man med ökad samverkan kan uppnå win -win situationer.
Mer tid borde avsatts för detta.

Förslag på fortsatta satsningar
Detta pilotprojekt har visat att det med rätt stöd är fullt möjligt att skapa det
engagemang och arbetssätt som krävs för att minska överproduktionen i storkök.
Projektet har också gett ringar på vattnet och när det gäller att förbättra både
arbetsmiljön och själva måltidsupplevelsen. För att sprida dessa erfarenheter och skapa
en ”lärande miljö” på området inom respektive kommun, men också till övriga delen av
offentlig mat inom Sverige, rekommenderar projektgruppen baserat på sina erfarenheter av
detta projekt följande satsningar:








Ett naturligt mötescentrum för all offentlig mat och att man där syr ihop alla
satsningar.
Mycket information och inspiration finns att hämta på många håll på nätet, en
sammanhållande portal för hela skolmatssektorn med uthållighet över tiden ser vi
som en utmaning inte bara för detta projekt utan för alla väl genomförda projekt
inom offentlig mat inom Sverige.
Det fysiska mötet och stödet under förändringsprocessen är av stor vikt. Att skapa
en gedigen struktur med ”Train the trainer” inom varje kommun som anpassas efter
de lokala behoven.
Ökad interaktion mellan intressenterna via enkla informationsmaterial och
information-/ utbildningsinsatser är av yttersta vikt. Ett behov som bland annat
Västra Götalandsregionen, Örebro kommun med flera har initierat.
Detta projekt visar att kommunikationen är en central. För att underlätta denna har
vi för avsikt att finna finansiering för att fortsätta ta fram material som stödjer
kommunikation och reflektion. Här finns även mycket att inspireras av från andra
projekt och kommunala satsningar.
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