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Abstract 

Purpose – The purpose of this study is to identify the challenges that may arise in 
the meal process at a hospital, and then develop approaches to address these. To 
fulfill the purpose of the study, the following question has been formulated: 

1. What challenges may arise in the meal process at a hospital? 

2. How can the challenges in the meal process at a hospital be managed? 

Methodology – An initial theoretical framework was established which has been 
pattern matched with the empirical data as the study progressed. A case study 
methodology was adopted to examine the meal process and the underlying 
challenges at Ryhov Länssjukhus in Jönköping. Methods of data collection 
consisted of interviews, observations, document studies and a questionnaire 
survey. The collected empirical data were then analyzed through the theoretical 
framework.  

Findings – The study has identified the following challenges in the meal process: 
variability, lack of communication, goods-specific characteristics and the absence 
of a holistic perspective. Challenges linked to variations originate from when 
patients are absent during the mealtime due to operations or examinations. To 
handle the challenges with both variations and good-specific characteristics, new 
approaches to the cooling of meals have been proposed. To improve the 
communication a coordinating function has been presented which simplifies the 
management and planning for the healthcare departments. Finally, to handle the 
challenge of absence of a holistic perspective, new approaches should be adopted 
related to Lean and process orientation.  

Implications – The study has identified a number of challenges in the meal 
process. While working towards improving the meal process, it is important for 
each individual hospital to assess the challenges that are the most critical to their 
situation. By implementing the proposed improvements the hospital should gain 
cost savings through reduced wastage of food and more efficient resource 
management.    

Research limitations – This case study examines solely the meal process at 
Ryhov Länssjukhus and is therefore of individual character. It might also be 
interesting with a study involving several hospitals to thus find additional 
challenges and also to verify the results of this study. The emphasis of this study 
has been activities related to the meal process. If the study had instead adopted a 
clear patient focus, a broader perspective might have been created with additional 
viewpoints.  

Key words – Meal process, Healthcare, Logistics, Process orientation, Lean 
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Sammanfattning 

Syfte – Syftet med denna studie är att identifiera utmaningar som kan uppkomma 
inom måltidsprocessen på ett sjukhus, för att sedan utveckla tillvägagångssätt för 
hantera dessa. För att uppfylla syftet har följande frågeställningar formulerats: 

1. Vilka utmaningar finns inom måltidsprocessen på ett sjukhus? 

2. Hur kan utmaningar inom måltidsprocessen på ett sjukhus hanteras? 

Metod och genomförande – Ett initialt teoretiskt ramverk upprättades som har 
mönsteranpassats med empirin under arbetets gång. En fallstudiemetodik antogs 
för att undersöka måltidsprocessen och dess utmaningar på Länssjukhuset Ryhov i 
Jönköping. Metoder för datainsamling bestod av intervjuer, observationer, 
dokumentstudier och enkätundersökning. Den insamlade empirin har sedan 
analyserats mot det teoretiska ramverket. 

Resultat – Studien har identifierat följande utmaningar inom måltidsprocessen: 
variationer, bristande kommunikation, varornas specifika egenskaper och 
avsaknad av helhetsperspektiv. Utmaningar kopplat till variationer har sin 
utgångspunkt i att patienter är frånvarande under måltidstillfället på grund av 
undersökningar eller operationer. För att hantera utmaningen med både 
variationerna och varornas specifika egenskaper har nya tillvägagångssätt vid 
nedkylning av måltider föreslagits. För att hantera utmaningen med bristande 
kommunikation har en samordningsfunktion presenterats som förenklar styrning 
och planering vid sjukvårdsavdelningarna. Slutligen för att hantera utmaningen 
med avsaknad av helhetsperspektiv bör nya synsätt antas kopplade till Lean och 
processorientering vid avdelningen för hjärtsjuka. 

Implikationer – Studien har fastställt ett antal utmaningar inom måltids-
processen. Vid effektivisering av en måltidsprocess är det dock viktigt för varje 
enskild verksamhet att utvärdera vilka utmaningar som är mest kritiska för deras 
situation. Genom att införa förbättringarna kan kostnadsbesparingar uppnås i 
form av reducerat svinn och effektivare resurshantering. 

Begränsningar – Då fallstudien endast behandlar måltidsprocessen på 
Länssjukhuset Ryhov är den av enskild karaktär. Det hade eventuellt varit 
intressant med en studie som involverar ett flertal sjukhus för att på så sätt finna 
ytterligare utmaningar men även verifiera studiens resultat. Tyngdpunkten av 
denna studie har legat på aktiviteter kring måltidsprocessen. Om studien istället 
hade antagit ett tydligare patientfokus skulle ett bredare perspektiv skapas med fler 
infallsvinklar. 

Nyckelord – Måltidsprocess, Sjukvård, Logistik, Processorientering, Lean 
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1 Inledning 

Det inledande kapitlet beskriver bakgrunden till problemet för att ge läsaren förståelse. Vidare 
presenteras syfte och frågeställningar som ligger till grund för studien. Därefter beskrivs gällande 
avgränsningar och omfång för studien. Slutligen redogörs rapportens uppbyggnad i form av en 

disposition. 

1.1 Bakgrund  
Svårigheter vid styrningen av materialflöden har ökat kraftigt de senaste dec-
ennierna på grund av det ökande antalet varianter av produkter och komplexiteten 
i materialflödena. För att hantera dessa utmaningar krävs ett effektivt arbete inom 
logistik, kvalitet och information (Lumsden, 2012). Inom sjukvården är dessa 
problem tydliga vid produktion och leverans av mat till patienter. Där är 
framförallt de logistiska utmaningarna att leverera maten på rätt tid, till rätt plats 
samt undvika svinn i form av kasserad mat (Eliasson, 2014). Utöver detta ställer 
myndigheterna krav på kostnadsbesparingar vilket skapar utmaningar för att upp-
rätthålla en god servicenivå (Waring & Bishop, 2010). Dessa utmaningar gör det 
nödvändigt att arbeta aktivt med att skapa effektiva material- och informa-
tionsflöden (Lumsden, 2012).  

En utmaning som den svenska sjukvården står inför är de organisatoriska 
förändringar som genomförts de senaste decennierna. Detta har i praktiken 
inneburit en förändring från centraliserat beslutsfattande där krav och beslut fattas 
hierarkiskt, till en decentraliserad struktur där beslutsfattande och resultatansvar 
fördelas till varje enskild avdelning (Karlberg, 2011). En decentraliserad struktur 
skapar ofta suboptimering, vilket innebär att varje avdelning endast beaktar den 
egna verksamheten och ser inte till helheten (de Souza & Pidd, 2011). Kraven på 
kostnadsbesparingar och efterföljande suboptimeringar har medfört att allt fler 
offentliga verksamheter visat intresse av olika lednings-filosofier för att skapa eff-
ektiva patient- och informationsflöden.  Dessa ledningsfilosofier är tidigare främst 
associerat med privata företag inom tillverkningsindustrin. Det är framförallt 
Lean, processorientering och Six Sigma som den offentliga sektorn har intresserat 
sig för (Radnor et al, 2011; Bergman & Klefsjö, 2013).  

Sjukvården är en komplex verksamhet där den strategiska planeringen och beslut 
fattas av myndigheter medan det operativa arbetet utförs av professionella 
grupper, vilket skapar svårigheter vid införandet av traditionella ledningsfilosofier 
(Radnor et al., 2011). Ytterligare ett problem med de traditionella lednings-
filosofier är att definitionen på kund skiljer sig från den inom sjukvården, där den 
primära kunden anses vara patienten (Poksinska, 2010). Som en konsekvens av 
dessa svårigheter har begreppet Lean Healthcare introducerats just för att betona 
de aspekter som är unika inom sjukvården. Syftet med detta arbetssätt är reducera 
dubbelarbete och eliminera onödiga processer så som onödig väntan för patienten 
samt att ständigt sträva efter en bättre samordning mellan avdelningarna (Radnor 
et al., 2011). I praktiken innebär det att Lean healthcare anammar arbetssätt från 
avgränsade områden så som kvalitetsteknik och personalutveckling (Waring & 
Bishop, 2010).   
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Lean Healthcare synsättet kan tillämpas vid materialförsörjningen av färskvaror 
inom sjukvården, där hänseende måste tas till produkternas hållbarhet (Waring & 
Bishop, 2010). Färskvaror försämras direkt efter produktion och därför blir mat-
erialförsörjningen av dessa viktiga. Bristfälliga materialförsörjningsprinciper av 
dessa produkter kan leda till svinn och dålig kvalité på varorna som i slutändan 
påverkar patientvärdet negativt (Amorin et al., 2012). Det finns dessutom krav och 
rekommendationer över näringsinnehållet på patienternas mat vilket skapar 
ytterligare utmaningar vid styrning och planering av måltidsprocessen på ett 
sjukhus (Lantz et al., 2009).  

 

1.2 Problembeskrivning 
Låg tillgänglighet och effektivitet är en återkommande utmaning för sjukvården. 
Ur medicinsk behandlingssynpunkt anser patienterna att den svenska sjukvården 
håller hög kvalité, dock finns det brister vid bemötandet av patienter, långa vänte-
tider och andra serviceaspekter (Arvidsson, 2007). För att hantera denna utmaning 
kan verksamheter anamma processorientering, som handlar om att förena 
individen, funktionen, verksamheten och värdeflödeskedjan på ett sätt så att hela 
värdeflödet beaktas (Srinivasan, 2012).  

Huvudmotivet till att arbeta med processorientering inom sjukvården är att uppnå 
patienttillfredsställelse, vilket åstadkoms genom reducering av väntetid, ökad sam-
ordning mellan avdelningar och effektivisering av lager- och styrningsfunktioner 
(Sharma, 2012). En brist av processorientering kan enligt Sörqvist (2004) leda till 
suboptimering och organisatoriska gränssnitt vilket skapar ineffektiva flöden. 
Denna typ av problem är vanligt förekommande inom sjukvården där 
kommunikationen och ansvarstagandet mellan avdelningarna ofta är bristfällig 
(Carlsson et al., 2005). 

En avgörande del i patientens tillfrisknande är maten som serveras på sjukhuset, 
där krav finns på att den skall vara näringsrik och serveras vid regelbundna tider 
(Eastham et al., 2001). Produktion av mat inom sjukvården ställs inför ett antal 
krav och riktlinjer från myndigheter som är relaterade till logistik- och 
kvalitetsområdet, exempelvis leveranssäkerhet och interna kvalitetsuppföljnings-
program. Patienter bör inneha ett visst inflytande över vilken mat som skall 
serveras och vid vilka tidpunkter, därutöver finns krav för hur lång tid maten får 
varmhållas. Dessa ovanstående faktorer genererar problem i samband med 
matdistribution inom sjukvården (Nilsson Balkenäs et al., 2003). De ovan nämnda 
kraven och problemen skapar utmaningar för att kunna bedriva en effektiv 
måltidsprocess inom sjukvården (Eliasson, 2014). De positiva effekterna av ett väl 
fungerande flöde av mat inom sjukvården är nöjda patienter och 
kostnadsbesparingar i form av reducerat matsvinn och effektivare resursut-
nyttjande (Lafferty & Dowling, 1997).  
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1.3 Syfte och frågeställningar 
I problembeskrivningen framgår utmaningarna med att bedriva en effektiv mål-
tidsprocess inom sjukvården. Där de främsta svårigheterna är att leverera måltider 
vid rätt tid och på rätt plats med hjälp av ett effektivt material- och 
informationsflöde. Utifrån dessa utmaningar är syftet med rapporten följande:     

Att undersöka vilka utmaningar som finns inom måltidsprocessen på ett sjukhus och hur 
utmaningarna kan hanteras för att på så sätt effektivisera måltidsprocessen.  

Denna studie berör sjukvården vilket medför att det krävs ett alternativt synsätt 
från de traditionella teorierna om effektiv materialförsörjning. Ett första steg i att 
uppfylla syftet är att identifiera utmaningar inom måltidsprocessen, därför har 
första frågeställningen formulerats enligt följande: 

1. Vilka utmaningar finns inom måltidsprocessen på ett sjukhus? 

En nulägesbeskrivning av material- och informationsflöde på ett sjukhus ger en 
överblick av var utmaningar inom måltidsprocessen kan förekomma. Detta skapar 
förutsättningar för att uppfylla nästa steg i syftet och att besvara rapportens andra 
frågeställning:  

2. Hur kan utmaningarna inom måltidsprocessen på ett sjukhus hanteras?  

Frågeställningarna kommer att besvaras genom en fallstudie på ett sjukhus och 
litteraturstudier, där fallstudien bidrar till empiririsk data som ligger till grund för 
det slutgiltiga resultatet.   

    

1.4 Omfång och avgränsningar 
Omfånget av denna studie innefattar måltidsprocessen vilket behandlar inköp av 
råvaror till servering av måltid hos patient. Studien behandlar måltidsprocessen 
och innefattar endast en enskild sjukvårdsavdelning. Där tillförseln av mat under 
lunchmåltiderna kommer att behandlas, vilket innebär att rapporten exkluderar 
övriga måltider. Fokus ligger på den interna logistiken, informationsflödet och 
processer inom flödet som det streckade området i Figur 1 visar.  

 

Figur 1. Studiens avgränsningar 

Det här innebär att studien behandlar processerna från beställning av råvaror från 
leverantör till leverans av måltid hos patient. Detta innefattar en kartläggning av 
inköp, produktion, interntransport samt arbetssätt vid hantering av måltider på 
avdelningen. Utöver detta kommer studien även undersöka hur eventuellt 
matavfall uppkommer och behandlas på ett sjukhus. 



Inledning 

_______________________________________________________________ 
4 
 

1.5 Disposition  
Rapporten är uppdelad i sex kapitel där den inledande delen introducerar 
bakgrunden och problembeskrivningen till studien. I detta kapitel redogörs 
principer och problem för att skapa en effektiv måltidsprocess inom sjukvården. 
Det inledande kapitlet behandlar även syfte och frågeställningar för rapporten, 
dessa baseras på tidigare redogjorda problem. Vidare beskrivs på vilket sätt studien 
har avgränsats och dess omfång. 

Kapitel två består av ett teoretiskt ramverk där begrepp och fakta relaterande till 
problemområdet förklaras. Detta kapitel syftar till att skapa förståelse om 
ämnesområdet som rapporten behandlar som sedan står till grund för resultat och 
analys.  

Tredje kapitlet beskriver de metoder och tillvägagångssätt som utnyttjats för 
insamling av empiri. Kapitlet beskriver på vilket sätt intervjuer och observationer 
har genomförts och hur empirin från dessa sedan har analyserats, här redovisas 
även fallstudiens uppbyggnad. Kapitlet avslutas med en beskrivning över hur 
rapporten ska uppnå hög validitet och reliabilitet.  

Nästkommande del i rapporten presenterar en nulägesbeskrivning av den 
verksamhet som fallstudien baseras på. Kapitlet består av en övergripande 
verksamhetsbeskrivning, därefter presenteras flödet inom måltidsprocessen i form 
av en beskrivning av varje ingående process. Denna empiri skapar sedan underlag 
för analyskapitlet där empiri och teori jämförs, vilket senare står till grund för 
rapportens slutgiltiga resultat. 

I avslutande kapitlet förs en diskussion kring studiens resultat och slutsatser. 
Vidare diskuteras och utvärderas metodvalen och utifrån detta presenteras andra 
möjliga tillvägagångssätt för studien. Diskussion leder sedan in på ett antal 
förbättringsförslag som fallstudien har påvisat. Slutligen ges förslag på vidare 
forskning inom ämnesområdet.       
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2 Teoretiskt ramverk 

Här introduceras teoretiskt underlag som ligger till grund för rapportens syfte och 
frågeställningar. Med hjälp av det teoretiska ramverket har utmaningar i fallstudien kunnat 

belysas och skapat förutsättningar för att besvara frågeställningarna. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
Studien behandlar effektivisering av material- och informationsflödet inom 
måltidsprocessen, vilket innefattar inköp av råvaror fram till leverans av måltider 
inom sjukvården. Här presenteras teorier och begrepp som är relevanta för att 
uppfylla studiens syfte samt besvara dess frågeställningar. Figur 2 illustrerar de 

komponenter som det teoretiska ramverket består av.  

 

Figur 2. Komponenter i det teoretiska ramverket 

För att kunna besvara rapportens första frågeställning: ”Vilka utmaningar finns inom 
måltidsprocessen på ett sjukhus?” krävs undersökningar med sin utgångspunkt i 
följande teoretiska områden: materialflöden, kommunikation, variation, kund-
fokus, svinn inom matproduktion samt krav och riktlinjer på mat inom 
sjukvården. Rapportens andra frågeställning: ” Hur kan utmaningarna inom måltids-
processen på ett sjukhus hanteras?” kommer att besvaras utifrån en analys utifrån 
följande teoretiska områden: processorientering, flödesschema, Lean och 
kvalitetsutveckling. 
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2.2 Utmaningar för att skapa effektiva material- och 

informationsflöden 
Här presenteras teoretiskt underlag kopplade till de utmaningar i material- och 
informationsflödet som kan finnas inom måltidsprocessen.  

2.2.1 Materialflöden 
Effektiva materialflöden innebär att leverera produkter när de efterfrågas och till 
en låg kostnad. Där den ökade konkurrensen har inneburit ett större fokus på att 
uppfylla kundens krav på pris, kvalité och leverans. En central aspekt i att kunna 
skapa effektiva materialflöden är att verksamheter måste utveckla ett 
helhetsperspektiv som omfattar hela materialflödet, för att på så sätt kunna urskilja 
var bristerna finns och på så sätt avgöra hur dessa kan reduceras (Lumsden, 2012). 
Det slutgiltiga målet med effektiva materialflöden är att skapa en tillfredsställelse 
hos kunden. Vidare nämner Lumsden (2012) bland annat nedanstående 
leveransserviceaspekter som grundläggande för att kunna skapa en god 
kundtillfredsställelse: 

 Ledtid – Definieras som tiden från behov till tillfredsställelse hos kund. 
Detta består av tidsåtgång för aktiviteter såsom ordermottagning, 
orderbehandling, planering, produktion och distribution.  

 Leveranspålitlighet – Innebär i hur stor utsträckning leverans sker vid den tid 
som överenskommit med kund. Leveranspålitligheten är i många fall 
betydelsefullare än ledtid, eftersom utvecklingen går mot ett mer 
behovsstyrt produktionssystem. 

 Leveranssäkerhet - Avser i vilken grad rätt produkter till rätt antal har 
levererats till kund. Låg leveranssäkerhet kan ge upphov till att 
kvalitetskontroller krävs hos mottagaren. 

 Leveransflexibilitet – Handlar om kundens möjligheter till att förändra en 
pågående orders kvantitet, leveranstid, leveransadress och kvalité. 

 Information – Syftar till informationsutbytet mellan leverantör och kund. Här 
erfordras en tydlig kommunikation av allt som leverans och order 
innefattar, för att på så sätt skapa ett ökat samarbete. 

För att skapa effektiva materialflöden inom sjukvården har Arvidsson (2007) 
introducerat begreppet sjukvårdslogistik. Definitionen lyder ”Vårdlogistik definieras 
som de aktiviteter som gör att rätt patient, får rätt vård, av rätt kvalitet, på rätt nivå, på rätt 
plats, på rätt tidpunkt, till rätt kostnad”. Denna definition har många likheter med den 
inom traditionell logistikteori där fokus ligger på att tillfredsställa kunden 
(Arvidsson, 2007). 

Vid materialflöden av färskvaror finns ytterligare utmaningar att beakta. 
Färskvaror omfattar produkter som är föremål för kontinuerlig förändring mot 
försämrad kvalité efter produktion, exempel på produkter i detta slag är livsmedel. 
Därför krävs noggrann behandling för att säkerhetsställa att livsmedlen behåller 
konsumtionsduglig kvalité. Då det i slutändan är hållbarheten som är den största 
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utmaningen vid en effektiv hantering av livsmedel ställs höga krav på 
materialflödet. Det är på så sätt nödvändigt att leverera produkter av detta slag om 
möjligen direkt efter produktion, vilket kräver ett nära samarbete mellan en 
verksamhets produktionsavdelning och dess leverantörer (Farahani et al., 2012). 
Begränsningen med livsmedel är hållbarheten, tillämpar aktörer inom denna 
bransch relativt små säkerhetslager vilket leder till att snabba och frekventa 
leveranser är nödvändiga (Landgren & Tjernström, 2007).   

2.2.2 Kommunikation 
Inom organisationer behöver människor utbyta kunskaper med varandra, detta 
utbyte kallas kommunikation. Genom att kommunicera förtydligas 
organisationens mål och underlättar därför genomförandet av dessa. 
Kommunikation av data och information är centralt för att kunna styra och 
organisera verksamheter men dessvärre förbises ofta dessa aspekter vilket skapar 
problem vid styrningen (Blankevoort, 1984). 

Inom sjukvården är patienter beroende av att personalen kommunicerar tydligt, 
noggrant och på ett mottagligt sätt, allt för att undvika missuppfattningar. 
Bristfällig kommunikation inom sjukvården kan leda till allvarliga konsekvenser då 
det i slutändan handlar om patienters välbefinnande (Apker, 2012). Personal inom 
sjukvården kan ses som professionella yrkesutövare, vilket ofta leder till en 
funktionellt indelad organisationsstruktur. Denna typ av organisationsstruktur 
skapar påtryckningar till att förbättra den egna avdelningens resultat utan att 
beakta helheten, vilket ofta benämns suboptimering. En kombination av dessa två 
faktorer genererar en komplex struktur där kommunikationen och interaktionen 
försvåras mellan avdelningar inom sjukvården (de Souza & Pidd, 2011).     

2.2.3 Variationer 
Variationer finns överallt och är en av grundorsakerna till att fel och brister 
uppstår i verksamheter eller processer (Bergman & Klefsjö, 2012). Det går att 
urskilja två olika typer av variationer, slumpmässiga och systematiska. Slump-
mässiga variationer innefattar händelser som är oförutsägbara, vilket vanligtvis 
omfattar en mängd små orsaker och påverkar därför inte resultatet i större 
utsträckning. Detta innebär att eliminering av dessa variationer endast leder till 
marginell förbättring av verksamhetens resultat. Variationer som påverkar det 
slutgiltiga resultatet i större omfattning benämns systematiska variationer. Dessa 
går att urskilja och härleda till en specifik orsak, detta betyder däremot inte att 
lösningen till dessa är tydliga vilket ofta kräver styrning kring problemen. Det är 
ofta svårt att skilja på slumpmässiga och systematiska variationer då det krävs 
noggranna undersökningar för att åtskilja dessa (Sörqvist, 2004).    

2.2.4 Kundfokus 
Kundfokus innebär att identifiera kundens krav och anpassa sig efter dessa i syfte 
att uppnå kundtillfredsställelse (Bergman & Klefsjö, 2012). För att uppnå 
tillfredsställelse hos patient krävs det att sjukvård beaktar flera faktorer som 
exempelvis patientens tidigare erfarenhet av sjukvårdsvistelsen, patientens 
individuella behov och sjukhusets rykte. En central aspekt för att uppfylla  
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patienternas krav är att särskilja behoven som patienten antyder och behoven som 
verkligen efterfrågas. (Nordström & Wilde-Larsson, 2012). I vissa situationer kan 
brukaren av en vara eller tjänst efterfråga mer än vad som verkligen behövs och i 
andra situationer vara omedveten om sina verkliga behov (Jonsson & Mattson, 
2005). Att tillfredsställa samtliga krav på produkter och tjänster är ofta kostsamt 
därför är det angeläget för verksamheter att göra avvägningar mellan kostnader 
och intäkter vid en ökad tillfredsställelse (Lumsden, 2012).   

2.2.5 Svinn inom matproduktion 
Svinn i livsmedelsindustrin uppkommer som en följd av att det produceras mer än 
vad som konsumeras. Svinnet kan uppkomma i samtliga steg i livsmedelskedjan 
och består vanligen av rester från tillagad mat, för stora inköp som leder till 
kassationer samt olika former av produktionsspill (Rytterstedt et al., 2008). 
Genom att aktivt arbeta för att motverka svinn inom matproduktion kan följande 
negativa konsekvenser minskas: miljöpåverkan i form av avfall, negativa 
ekonomiska effekter och kostnad vid hantering av avfall. En stor del av svinnet 
som skapas i produktionskök är på grund av svårigheter vid prognostisering vilket 
ofta leder till att det tillagas extra portioner för säkerhets skull (Rytterstedt et al., 
2009).  

Att arbeta förebyggande är en effektiv metod för att motverka uppkomsten av 
svinn. Genom att grundligt undersöka de delar i flödet där svinn uppstår skapas 
en förståelse för hur svinnet uppkommer och vilka åtgärder som bör genomföras. 
För att kunna tillskansa sig den nödvändiga informationen om hur svinn 
uppkommer är det fördelaktigt att tillämpa processorientering. Att arbeta med 
processorientering innebär att se helheten men framförallt studera organisatoriska 
gränssnitten både inom och mellan verksamheter (Lindbom et al., 2013).          

2.2.6 Krav och riktlinjer på mat inom sjukvården    
För att tillgodose energi- och näringsbehov är maten som serveras till patienterna 
inom sjukvården en viktig del i tillfrisknandet. Då patienter ofta saknar aptit på 
grund av sjukdom, operationer eller låg fysisk aktivitet är det en utmaning för 
sjukvården att säkerhetsställa näringsrik mat samt att patienterna verkligen äter 
maten.  Utöver detta riskerar även patienterna att förlora sin rätt att fritt välja vad 
och när de vill äta under vårdtiden. Patienterna har olika näringsbehov beroende 
av sjukdomsbilden och kräver därför varierande typer och mängd av mat. Därav 
fordras ständig kommunikation mellan sjukvårdens avdelningar och 
matleverantören för att på så sätt kunna skräddarsy måltiden efter varje patients 
individuella behov (Nilsson Balkenäs et al., 2003).  

Då sjukvården allt som oftast ingår i den offentliga sektorn finns det vissa krav 
och riktlinjer för hur maten ska behandlas. Dessa krav är fastställda i följande 
lagstiftningar och riktlinjer: Livsmedelslagen, Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen, 
Svenska näringsrekommendationer och ESS-gruppens rekommendationer för sjuka inom vård 
och omsorg.  

För att minska bakteriespridningen inom sjukvården finns det krav för hur 
varmhållning samt nedkylning av mat skall genomföras. Vid tillagning måste  
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maten uppnå en kärntemperatur av minst +70°C, för att sedan inte understiga 
+60°C vid servering till patienter. Varmhållningen av maten får inte pågå längre än 
två timmar för att undvika förlust av näringsämnen och försämring av smak. 
Nedkylning måste genomföras senast fyra timmar efter tillagning och ner till en 
temperatur av minst +8°C. Detta ska genomföras på ett säkert sätt för undvika 
bakteriespridning samt försämring av matens kvalité (Lantz et al., 2009). 

Figur 3 illustreras vårdkedjan för mat till patienter inom sjukvården. Här beskrivs 

informations- och materialflödet samt ansvarsfördelningen. 

 

Figur 3. Vårdkedjan för mat till patienter (Nilsson Balknäs et al. 2003) 

Det finns riktlinjer på hur ansvarsfördelningen ska se ut vid hantering av måltider 
till patienter inom sjukvården. Enligt Socialstyrelsen bör ansvarsfördelningen se ut 
enligt följande: 

 Kostavdelning – Ska tillämpa de framtagna krav och riktlinjer som finns 
vid tillagning av måltider inom sjukvården och säkerhetsställa att rätt 
kvalité uppnås. De ansvarar även för att maten tillagas efter 
näringsberäknande recept och att måltiderna är anpassade för 
målgrupperna, som exempelvis lättsmält- och allergianpassad kost. Då 
sjukvården allt som oftast ingår i den offentliga sektorn måste inköp 
ske i linje med lagen om offentlig upphandling.  

 Vårdpersonal – Ansvarar för att patienten får den näring som 
sjukdomsbilden kräver och sammanställa åtgärdsplaner för 
riskpatienter. Vårdpersonalen ska genomföra uppföljning och 
utvärdering i samråd med läkare vid utformning av måltiden och 
därefter rådfråga dietist vid behov. 
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2.3 Verktyg för att hantera utmaningar i material- och 
informationsflöden 

Här presenteras teorier kopplade till hantering av utmaningar som kan uppkomma 
i material- och informationsflödet inom måltidsprocessen. 

2.3.1 Processorientering 
En process definieras enligt Sörqvist (2004) som ”en begränsad mängd samordnade 
aktiviteter som tillsammans har ett bestämt syfte”. Då det ofta uppstår brister i 
samordningen mellan avdelningar inom verksamheter bör ett helhetsperspektiv 
appliceras på samtliga aktiviteter som ingår i produktionen av varor och tjänster. 
Genom detta helhetsperspektiv kan förbättringsmöjligheter identifieras och dessa 
kategoriseras ofta som ett fortlöpande förbättringsarbete (Lumsden, 2012; 
Sörqvist, 2004). Några karaktärsdrag hos processer är enligt följande: 

 Processer har ett bestämd början och slut – En process karakteriseras av en 
definierad början och slut, vilket innebär att processerna inte nödvändigtvis 
behöver begränsas till den egna verksamheten. 

 Processer har kunder och leverantörer – Förutom de externa parterna räknas 
även föregående samt nästkommande processer inom verksamheten som 
kunder och leverantörer. 

 Processer är repetitiva – Vilket betyder att en process repeteras ett flertal 
gånger och är inte av engångskaraktär. 

 Processer beskriver – Processorientering ger en klarare bild utöver de 
arbetsmoment som ingår i processerna.  

 Processer skapar kundvärde – Målet med en process är att generera kundvärde, 
detta innefattar både externa och interna kunder. 

 Processer har bestämda syften och mål – Ett kriterium för att en process ska 
förekomma är att ett behov finns från kund (Sörqvist, 2004). 

Införandet av ett processorienterat perspektiv bidrar bland annat till att 
medarbetena får en övergripande bild utav verksamhetens processer och 
verksamhetens kundfokus förbättras. Utöver detta ges möjligheter till 
förbättringar inom processer vilket kan hjälpa till att förenkla styrning av en 
komplex organisation (Sörqvist, 2004). 

Då sjukvården traditionellt sätt har en funktionsindelad organisationsstruktur 
skapas brister i kommunikationen mellan avdelningar och avsaknad av en 
helhetssyn. För att motverka detta är det fördelaktigt att arbeta med 
processorientering. Ett arbetssätt som specifikt utvecklats av Berlin och Kastberg 
(2011) för processorientering avsett för sjukvården kallas vårdkedjan, som består av 
följande tre delområden: 
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 Vårdkedjan som patientens väg genom organisationen - Innebär att planera och 
strukturera patientens väg genom vårdsystemet på ett sätt som skapar 
trygghet och förutsägbarhet. Det handlar om att utforma verksamheten 
efter patientens behov. 

 Vårdkedjan som standardiserad - Behandlar hur verksamheten på bästa sätt 
genomför processer genom att fastställa standarder och mönster för hur 
aktiviteter skall utföras. 

 Vårdkedjan som dokumentationpraxis - Innebär att samla alla dokument kring 
patientens vistelse på sjukhuset. Dessa står sedan som grund för styrning, 
uppföljning och kvalitetssäkring. 

2.3.2 Flödesschema  
Flödesschema är ett visuellt verktyg för att beskriva en process och kan används 
både inom tillverknings- samt serviceindustrin. Ett flödesschema upprättas för att 
identifiera processtegen samt tillsynliggöra de icke värdeskapande aktiviteterna 
som finns i nuvarande flöde (Srinivasan, 2012). Flödesscheman är uppbyggda av 
samtliga aktiviteter som ingår ett visst flöde, dessa illustreras sedan med ett antal 
flödessymboler (se Bilaga. 1) som senare binds ihop med pilar som representerar 
arbetsföljden.  

Figur 4 presenteras ett exempel på ett flödesschema inom sjukvården, där flödet av 

patienter visualiseras.    

 

Figur 4. Exempel flödesschema inom sjukvården (Sandholm, 2001) 
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Vid upprättandet av ett flödesschema krävs tillgång till de personer som besitter 
kunskap och erfarenhet om de specifika arbetsmoment som ingår i flödet 
(Sörqvist, 2004). Vidare anger Sörqvist (2004) sju centrala steg vid upprättandet av 
ett flödesschema som bygger på den aktivitetsbaserande tekniken: 

 Definiera och avgränsa processen – Detta innebär att tydliggöra vilken del 
av flödet som ska kartläggas från början till slut. 

 Fastställ flödesschemats användning – I detta steg bestäms vilken 
målgrupp flödesschemat riktas till samt hur det skall användas. 

 Identifiera aktiviteter – Fastställa och bestämma alla arbetsmoment 
som ingår i det bestämda flödet, detta innebär att beskriva nuläget. 

 Sortera aktiviteter – Aktiviteterna som ingår i flödet skall nu grupperas 
efter ordningsföljd. Icke relevanta aktiviteter som upptäcks bör 
sorteras bort. 

 Beskriv processen – I detta steg identifieras samtliga arbetsmoment i 
form av input och output i flödet. När detta är bestämt upprättas ett 
flödesschema. 

 Komplettera flödesschema – Efter upprättat flödesschema ska eventuella 
brister identifieras och tas bort. Det kan även krävas 
kompletteringar i flödesschemat med nya aktiviteter.  

 Dokumentera – Det sista steget är att generera ett databaserat 
flödesschema, detta skapar en bättre förståelse för hur de anställda 
ska arbeta samt underlättar spridningen av flödesscheman inom 
verksamheten. 

2.3.3 Lean 
Lean är en ledningsfilosofi med ursprung i Toyota Production System (TPS).  
Grundtanken var att skapa ett resurssnålt och flexibelt system där produktionen 
baseras på den verkliga efterfrågan av produkter, detta benämner Toyota Just-In-
Time eller den dragande principen (Womack & Jones, 2003).  

Under 1970-talet ansågs TPS vara ett framgångsrikt produktionssystemen och 
därefter gjordes många försök att implementera principerna hos företag i 
västvärlden. Till en början misslyckades ofta implementeringsförsök av TPS 
principerna, då fokus främst låg på implementeringsverktyg och förbisåg helheten 
i ledningsfilosofin. Detta ledde till att de västerländska företagen blev tvingade att 

 utforma en egen tolkning av TPS och här introducerades begreppet Lean 
(Sörqvist, 2004).  

2.3.4 Lean inom sjukvården  
Det finns en tydlig skillnad mellan tillämpning av Lean inom tillverkningsindustrin 
och med den inom sjukvården. Det är framförallt tolkningen av koncepten och 
verktygen inom Lean som skiljer, då dessa ska appliceras på patienter med 
individuella behov och inte fysiska produkter. På grund av detta krävs det att sam- 
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tlig personal inom sjukhuset är delaktiga vid Lean implementeringen (Ballé & 
Régnier, 2007).   

Målet med att arbeta efter Lean-konceptet inom sjukvården är att uppnå 
kontinuerlig verksamhetsutveckling. Detta kan åstadkommas genom att endast 
utföra de aktiviteter som är värdeskapande och ofrånkomliga för patienterna. En 
ofrånkomlig aktivitet som inte nödvändigtvis är värdeskapande för patienten men 
som är central för sjukvårdssystemet kan exempelvis vara betalning av 
patientavgift eller förflyttning av patienter mellan sjukvårdsavdelningar. Inom 
sjukvården är väntetider ett vanligt förekommande problem, dessa kan reduceras 
genom att aktivt arbete med Lean. Genom att implementera Lean i sjukvården 
skapas en effektiv resurshantering, detta genom att skapa en jämn belastning och 
samla nödvändigt material kring patienterna för att på så sätt öka patienttill-
fredsställelsen (Brandt, 2013).     

2.3.5 Slöserier 
Den traditionella utgångspunkten inom Lean är att eliminera alla mänskliga 
aktiviteter som förbrukar resurser men inte tillför värde på produkten eller 
tjänsten, detta benämns ofta som slöseri. Inom Lean finns sju typer av så kallade 
slöserier som kan uppkomma i verksamheter (Womack & Jones, 2003). Brandt 
(2013) har tolkat dessa slöserier med ett sjukvårdsperspektiv:   

 Överproduktion – exempelvis undersökningar och behandlingar som inte är 
av nytta.     

 Väntan – väntetider för patienter samt när personal får vänta på föregående 
eller angränsande processteg innan denna kan utföra sin huvuduppgift.    

 Transporter – transporter av patienter och material inom sjukhusets 
avdelningar som inte är nödvändiga.   

 Brister i processer – allt överarbete som inte tillför patienten något extra 
värde, exempelvis dubbeldokumentation.    

 Mellanlager och förråd – kostnader för all onödig lagerhållning. 

 Rörelser och förflyttningar – all onödig rörelse och förflyttning av personal 
inom sjukhuset.  

 Fel, omarbete och kassationer – att behöva utföra en uppgift mer än gång på 
grund av felaktigheter vid tidigare arbetsmoment, exempelvis medicinska 
komplikationer i form av felmedicinering.  

För att kunna reducera dessa slöserier används fem implementeringsprinciper som 
är kopplade till Lean. Dessa principer behandlar följande: specificera värdet i en 
process, identifiera värdeflödet, skapa ett flöde genom processerna, kundens 
efterfrågan skall styra produktionstakten och ständigt sträva efter perfektion 
(Waring & Bishop, 2010).    
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2.3.6 Kvalitetsutveckling 
Bergman och Klefsjö (2007) definierar kvalité som ”kvaliteten på en produkt är dess 
förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundens behov och förväntningar”. Kvalitén kan 
därför tolkas som ett relativt begrepp där kundnöjdheten styrs av marknadens 
konkurrens och mottagarens förväntningar. Den primära målsättningen för 
kvalitetsutveckling blir därför att kunna leverera en högre kvalité till en lägre 
kostnad.  

Kvalitetsutvecklingen kan indelas i följande delområden: 

 Kvalitetskontroll – Handlar om kontroll av färdigproducerade produkter där 
felaktiga enheter omarbetas eller kasseras.  

 Kvalitetsstyrning – Detta innebär att felsöka produktdefekter vid 
tillverkningsprocessen samt justera problem i processerna som kan leda till 
produktdefekter. 

 Kvalitetssäkring – Betyder att skapa en bra grund för kvalité innan 
produktionsstart. I praktiken innebär detta att skapa rutiner och 
standardiserade arbetssätt för att hantera exempelvis inkommande material, 
reklamationer och hur ansvar fördelas.   

Inom sjukvården benämns ofta kvalitetsutveckling som vårdkvalitet och handlar i 
slutändan om att skapa patienttillfredsställelse (Nordström & Wilde-Larsson, 
2012).  
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3 Metod och genomförande 

Detta kapitel beskriver arbetets genomförande och arbetsgång. Här redogörs även vilken typ av 
data som har insamlats och vilka metoder som används, därefter beskrivs hur data analyserats 
för att generera studiens resultat. I slutet redogörs för hur rapporten avser att uppnå hög 

reliabilitet och validitet.   

3.1 Koppling mellan frågeställningar och metod  
I detta kapitel beskrivs kopplingen mellan metodval för studien och till dess 
frågeställningar. Kopplingen mellan dessa illustreras i Figur 5.   

 

Figur 5. Koppling mellan frågeställningar och metod 

För att kunna besvara den första frågeställningen har en fallstudiemetodik 
tillämpats. Fallstudien har bestått av observationer, intervjuer och dokument-
studier. Utifrån dessa har en nulägesbeskrivning upprättats och ett flödesschema 
för att visualisera måltidsprocessen. Den andra frågeställningen baseras på de 
utmaningar inom måltidsprocessen som framkommer i frågeställning ett. För att 
besvara hur utmaningarna kan hanteras analyserades dessa med hjälp av det 
teoretiska ramverket som upprättades genom litteraturstudier. 

 

3.2 Arbetsprocessen 
Arbetsprocessen är uppdelad i ett antal faser som presenteras i Figur 6 med hjälp 

av ett Gantt-schema som illustrerar arbetets förlopp.  

Den inledande fasen av arbetet bestod av förberedelse i form av utveckling av 
bakgrunden till studien samt att definiera dess problemområde. Utifrån problem- 
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området måltidsprocessen formulerades två allmängiltiga frågeställningar som kan 
appliceras inom sjukvården och likartade verksamheter såsom inom 
äldreomsorgen samt skolor. Vid en närmare analys av problemområdet kunde 
sedan lämpliga avgränsningar för fallstudien fastställas. För att sedan skapa en 
djupare förståelse inom problematiken kring måltidsprocessen inleddes 
litteraturstudier inom ämnesområden relaterade till materialflöden inom 
sjukvården, där störst fokus på detta lades under januari och februari. Utifrån detta 
upprättades ett teoretiskt ramverk för att introducera ämnesområdet som studien 
behandlar och för att skapa en bättre förståelse för hur utmaningarna skulle kunna 
hanteras. Fokus på att förklara de logistiska utmaningar som sjukvården ställs 
inför i samband med leverans av mat till patienter. Det teoretiska ramverket har 
under arbetets gång kontinuerligt kompletterats för att anpassas till den insamlade 
empirin. 

 

Figur 6. Arbetsprocessen 

Då problemområdet hade en relativt begränsad teoretisk förankring krävdes att en 
fallstudiemetodik antogs, detta för att införskaffa djupgående kunskap inom det 
specifika undersökningsområdet. Därav blev nästa steg i arbetsprocessen att 
genomföra en fallstudie på ett sjukhus, där empirin som ligger till grund för 
resultatet införskaffades.  

Datainsamlingen bestod främst av observationer där studier och analyser av 
materialflödet inom måltidsprocessen genomfördes. Datainsamlingens inledande 
stadie syftade främst till att skapa en övergripande förståelse över verksamheten, 
för att i arbetets senare del övergå till att styra empiriinsamlingen mer kopplat mot 
frågeställningarna. För att komplettera den bild som skapades vid observations-
tillfällena genomfördes intervjuer med berörda personer som innehar olika befatt-
ningar. Vid de tillfällena då observationer och intervjuer inte gav en fullständig 
datainsamling för att kunna uppnå fallstudiens resultat, krävdes även 
dokumentstudier av sekundärdata som tillhandahölls av sjukhuset.  

När datainsamlingen var genomförd utfördes en sammanställning av empirin. 
Flödesschemaläggning och enkätundersökning är exempel på verktyg som 
tillämpades för att upprätta en nulägesbeskrivning. Utifrån insamlad empiri 
genomfördes sedan analysarbete med utgångspunkt från teoretiska ramverket och. 
Arbetsprocessen avslutades med en diskussion kopplat till arbetets gång. Här förs 
en diskussion mellan den befintliga teorin och resultatet, därefter diskuteras 
metodval, implikationer, förbättringsförslag samt vidare forskning.  
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3.3 Ansats 
För att uppnå studiens syfte utnyttjades en kombination av empiri och teori där en 
jämförelse ständigt skedde mellan det teoretiska ramverket och fallstudien, i en så 
kallad iterativ process. Detta angreppssätt benämns som en abduktiv 
undersökningsansats, vilket är en kombination av deduktion och induktion (Patel 
& Davidsson, 2012). Detta innebär i praktiken att empirin innefattar data som 
insamlats på fallstudieverksamheten, därefter analyserades empiri med hjälp av det 
teoretiska ramverket och utifrån detta formulerades teorier som baserades på olika 
mönster och samband. På detta sätt kunde studiens generaliserbarhet 
säkerhetsställas. Vilket även skapade en stegvis förståelse för problemet och gav 
en större frihet att studera problemet från fler infallsvinklar. Ett initialt teoretiskt 
ramverk upprättades, bestående främst av generella principer kring material- och 
informationsflöde som baseras på de utmaningar som kan finnas inom 
måltidsprocessen på ett sjukhus. I takt med att arbetet fortskred och ny empiri 
erhölls anpassades ramverket för att belysa de aspekter som är specifika för 
leverans av måltider till patienter inom sjukvården.     

Denna fallstudie har utgått från en kvalitativ forskningsmetod där den större delen 
av datainsamlingen bestått av intervjuer och observationer. För att kunna upprätta 
en fullständig nulägesbeskrivning av måltidsprocessen krävdes även en kvantitativ 
forskningsmetod vilket tillämpades vid studier av sekundärdata. 

 

3.4 Fallstudie 
En fallstudiemetodik är fördelaktig vid komplexa fall, där undersökningen är av-
gränsad till ett mindre utforskat ämnesområde (Yin, 2003). Enligt Patel och 
Davidsson (2012) ska en fallstudie innehålla tillräckligt mycket empiri för att 
kunna skapa en helhetsbild av studien, de poängterar även att fallstudier är vanligt 
förekommande vid utredningar av processer och förändringar. Därför är ett 
lämpligt angreppssätt för uppnå arbetets syfte att genomföra en fallstudie på 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. I fortsättningen benämns fallstudieobjektet 
endast som Ryhov.  

Motivet till att fallstudien genomfördes på Ryhov var att det förelåg ett uttalat 
behov av en nulägesbeskrivning av måltidsprocessen. Detta område är relativt 
outforskat vilket innebär att studien kan vara användbar för den offentliga sektorn 
och för vidare forskning. Därför ses denna fallstudie som utmanande och intre-
ssant för tillämpning av befintliga kunskaper inom logistik samt kvalité i ett nytt 
sammanhang. Ytterligare ett argument till varför fallstudien utfördes på Ryhov var 
dess geografiska närhet. Syftet med fallstudien var att skapa ett helhetsperspektiv 
över hur måltidsprocessen kan fungera inom sjukvården. Detta för att på så sätt 
urskilja de utmaningar som kan besvara rapportens första frågeställning som 
senare står till grund för att besvara frågeställning två.    

Studiens analysenhet var flödena av matvaror från inköp till konsumtion hos 
patienter på avdelningen för hjärtsjuka. Då fallstudien endast behandlar 
måltidsprocessen på Ryhov är den således av enskild karaktär. Risken vid en 
fallstudie av enskild karaktär är att den kan bli för specifikt fokuserat på ett visst 
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undersökningsobjekt (Yin, 2003). Därav har stor vikt lagts av att generalisera 
problemområdet för att det senare skall kunna appliceras på liknande sätt inom 
sjukvården.  

 

3.5 Datainsamling 
Datainsamlingen beskriver på vilket sätt den empiri som fallstudien bygger på har 
samlats in. Metoder som används vid insamlandet av empirin består av 
litteraturstudier, observationer, intervjuer, dokumentstudier och enkätunder-
sökning.  

3.5.1 Litteraturstudier 
Efter att frågeställningarna för studien var fastställda inleddes litteraturstudier för 
att skapa en grundförståelse kring området. Eftersom den befintliga teorin inte 
behandlar specifikt ett material- och informationsflöde inom en måltidsprocess, 
tvingades författarna att söka sig till redan etablerade teorier inom materialflöden 
av produkter för att sedan koppla detta till flöden inom sjukvården. Litteratur-
studierna som har utförts återfinns i det teoretiska ramverket som senare står till 
grund för analys av resultatet. Litteraturgenomgången har främst bestått av studier 
av böcker, avhandlingar och artiklar av vetenskaplig karaktär. Vid 
problemformuleringsfasen användes framförallt högskolebiblioteket i Jönköpings 
sökmotor för vetenskapligt material, Primo. Därifrån inhämtades artiklar från 
bland annat följande databaser: Elsevier, Emerald och Taylor & Francis. Vanligt 
förekommande sökord som utnyttjades var: Lean in healthcare, perishable goods, food 
supply, quality development in healthcare och process development. Vid upprättandet av det 
teoretiska ramverket tillämpades främst studier från böcker inom områdena 
kvalitetsutveckling, logistik och Lean. Utöver detta krävdes studier om 
livsmedelslagar, riktlinjer för sjukvård och offentlig verksamhet.   

3.5.2 Observationer 
Observationer är en metod som är praktisk vid insamlandet av empiri i situationer 
som behandlar händelser i naturliga förhållanden (Patel & Davidsson, 2012; 
Williamson, 2002). Denna metod är fördelaktig för att empirin som införskaffas är 
pålitlig, eftersom att den bygger på egna observationer och inte filtreras av vad 
andra redogjort för (Yin, 2013).  Syftet med de inledande observationerna var att 
skapa en ökad förståelse och en helhetsbild över måltidsprocessen, därför var 
dessa observationer av ostrukturerad och passiv karaktär. Senare observationer 
som genomfördes på Ryhov var av strukturerad och aktiv karaktär, vilket ligger till 
grund för nulägesbeskrivning och flödesschemakartläggning av måltidsprocessen 

på Ryhov. Tabell 1 presenterar de observationer som har genomförts. 
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Tabell 1. Observationer 

Datum Observationsobjekt Karaktär Tidsåtgång 
(Min) 

21/1 Produktionsköket Ostrukturerad och passiv 20  

4/2 Produktionsköket Ostrukturerad och passiv 20 

11/2 Produktionsköket Strukturerad och aktiv  20 

11/2 Avdelning för hjärtsjuka Strukturerad och aktiv  60  

20/2 Produktionsköket Strukturerad och aktiv  30 

21/3 Avdelning för hjärtsjuka Strukturerad och aktiv 30 

Observationer har genomförts vid sex separata tillfällen där det huvudsakliga 
målet var att studera hur arbetsmoment och rutiner genomförs inom måltids-
processen samt vilka hjälpmedel som stödjer aktiviteterna. Observationerna har 
utförts genom att följa flödet av matvaror från produktionsavdelningen bestående 
av aktiviteterna: inköp, varumottagning och lagring, produktion och transport. 
Därefter observerades hantering och slutlig konsumtion av måltider på 
avdelningen för hjärtsjuka. I praktiken innebar detta att följa personalens operativa 
arbete, där utrymme gavs ställdes kritiska frågor kring arbetsmoment.  

3.5.3 Intervjuer  
En central metod för datainsamling vid fallstudier är intervjuer, där målet är att er-
hålla kvalitativ empiri som senare skall användas som underlag för resultatet (Yin, 
2003). Syftet med intervjuerna var att samla den information som erfordrades för 
den specifika verksamheten samt underbygga rapportens syfte. I Tabell 2 redovisas 

de intervjuer som genomförts för att öka förståelse kring måltids-processen och 
för att utöka den data som observationerna inte genererade. Intervjuerna erbjöd 
även en chans för berörda personer från olika steg i måltids-processen att 
frambringa egna synpunkter och problemområden inom måltids-processen. 
Merparten av intervjuerna har genomförts med chefen för kostenheten på Ryhov 
eftersom personen besitter goda kunskaper om måltidsprocessens uppbyggnad. 
Utöver detta har intervjuer genomförts med personal från avdelningarna 
kostenheten, hjärtmottagning samt teknik och drift.    

Tabell 2. Intervjuer 

Datum Befattning Karaktär Tidsåtgång 
(Min) 

21/1 Utvecklingsledare teknik och drift Kvalitativ 60 

4/2 Chef Kostenheten Kvalitativ 60 

11/2 Chef Kostenheten Semistrukturerad 30 

11/2 Chef avdelningen för hjärtsjuka Kvalitativ 30 

20/2 Chef Kostenheten Semistrukturerad 30  

20/2 Chef avdelningen för hjärtsjuka Semistrukturerad 30  

21/3 Chef Kostenheten Semistrukturerad 30 

 

Vid de inledande intervjuerna tillämpades en kvalitativ intervjustruktur för att 
skapa ett helhetsperspektiv. Kvalitativ intervjuteknik är fördelaktigt när det krävs 
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en öppen dialog mellan intervjuarna och respondenten (Yin, 2013). Med hjälp av 
denna öppna dialog formulerades fallstudiens syfte. I takt med att arbetet 
fortskred ställdes det krav på semistrukturerade intervjuer för att kunna studera 
problemområdet på en djupare nivå. Under dessa intervjuer deltog båda 
författarna där den ena antog rollen som intervjuledare och förde diskussionen 
framåt medan den andra antecknade och ställde vissa följdfrågor. För att kunna 
skapa struktur i datainsamlingen sammanställdes och analyserades den erhållna 
empirin från varje intervjutillfälle.    

3.5.4 Dokumentstudier 
Dokumentstudier genomfördes för att underbygga empirin från observationer och 
intervjuer samt erhålla ny data som inte framgick under dessa. Vid dok-
umentstudier är det viktigt att vara källkritisk (Patel & Davidsson, 2011), därför 
har dessa dokument kontrollerats med berörda personer för att säkerhetsställa 
dess validitet. Dokumenten som erhölls från Ryhov var bland annat statistik över 
måltider, kvalitetsstandarder och föreskrifter om hur arbetsmoment ska utföras. 
De centrala aspekterna som studerades handlade om antalet patienter på 
avdelningen och antalet måltider per avdelning. Med hjälp av denna data skapades 
en statistisk översikt som sedan kom att användas för resultatet.  

3.5.5 Enkätundersökning 
En anonym patientenkät har genomförts på avdelningen för hjärtsjuka där fokus 
legat på att undersöka patienternas upplevelse och krav på måltidstillfällena. In-
ledningsvis upprättades ett utkast av en enkät som skickades till ansvariga på 
avdelningen för hjärtsjuka och kostenheten för granskning och godkännande. 
Efter justeringar skapades den slutliga enkäten med hjälp av en enkätmall i 
Microsoft Word. Enkätundersökningen lämnades sedan över till chefen på 
avdelningen för hjärtsjuka som ansvarade för att enkäten delades ut och 
besvarades. Efter att enkätundersökningen var besvarad sammanställdes data i 
stapeldiagram med hjälp av Microsoft Excel. 

 

3.6 Dataanalys 
Dataanalys är en process som innefattar att systematiskt värdera och sammanställa 
insamlad empiri. Därefter tolkas och jämförs den sammanställda empirin med den 
befintliga teorin (Bogdan & Biklen, 2007). Analysen av data innefattade litteratur-
studier för att skapa en grundläggande förståelse för problemområdet. Detta gav 
underlag för att kunna analysera fallstudiens empiri. Tillvägagångsättet innebar att 
empirisk data jämförs med det teoretiska ramverket i en iterativ process (Yin, 
2003), vilket den dubbelriktade pilen i Figur 7 beskriver. Den erhållna data 

strukturerades med hjälp av en nulägesbeskrivning för att senare visualisera detta i 
ett flödesschema. Detta förhållningssätt vid strukturering av empirin underlättade 
vid senare framställning av resultatet. I och med att arbetet fortskred upptäcktes 
brister i mönsteranpassningen mellan det teoretiska ramverket och resultatet. 
Detta genererade att teoretiska ramverket krävde kontinuerliga justeringar och att 
ytterligare litteraturstudier krävdes. Efter samtliga intervju- och observations- 
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tillfällen har den erhållna empirin sammanställts i dokument, detta för att 
underlätta dataanalysen.  

 

Figur 7. Dataanalys 

Vid upprättandet av resultatet lades stor vikt på att generalisera problemen och 
tillvägagångssätt för att hantera dessa. Detta åstadkoms genom att jämföra empirin 
från fallstudien med tidigare etablerade teorier, en så kallad analytisk generalisering 
(Yin, 2013). Första frågeställningen besvarades genom empirin från fallstudien i 
form av upprättandet av en nulägesbeskrivning. För att tydligt visualisera utman-
ingarna inom måltidsprocessen skapades ett fiskbensdiagram där grundorsakerna 
till problemen inom måltidsprocessen redogörs. Fiskbensdiagram är fördelaktigt 
att använda vid problemlösning då det beskriver orsakerna till problemen på ett 
lättbegripligt sätt (Sörqvist, 2004). De utmaningar som framkom i 
nulägesbeskrivningen och fiskbensdiagrammet kopplades sedan till teoretiska 
ramverket. Detta låg sedan till grund för att besvara den andra frågeställningen, 
hur utmaningar inom måltidsprocessen kan hanteras. Detta genomfördes genom 
att analysera empirin med hjälp av det teoretiska ramverket.  

3.6.1 Flödesschemaläggning 
Utifrån nulägesbeskrivningen av fallstudieverksamheten har ett flödesschema 
upprättats. Syftet med flödesschemat var att illustrera måltidsprocessen och de 
beslut samt aktiviteter som är kopplade till denna.  Flödesschemat bygger på und-
erlag som har införskaffats främst genom observationer. Utöver detta har 
intervjuer och dokumentstudier krävts för att komplettera den empiri som 
observationerna genererade. För att sedan upprätta flödesschemat användes 
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programmet Microsoft Visio, där underlaget strukturerades och måltidsprocessen 
visualiserades.   

3.7 Validitet och reliabilitet  
En studies kvalité avgörs beroende på hur väl den uppnår hög validitet och 
reliabilitet. Enligt Patel och Davidsson (2012) innebär validitet i hur stor 
utsträckning studien behandlar det som åsyftas att undersökas. Reliabilitet avser 
studiens tillförlitlighet, vilket innebär att fallstudien skall kunna upprepas med 
liknande resultat (Yin, 2003). Ett användbart ramverk vid kontroll av validitet och 
reliabilitet består enligt Yin (2003) av fyra komponenter: konstruktiv validitet, 
intern validitet, extern validitet och reliabilitet. 

Efter att bakgrund och problemformulering upprättats skapades ett tydligt och 
välformulerat syfte. För att sedan uppfylla rapportens syfte på ett strukturerat 
tillvägagångssätt formulerades två allmängiltiga frågeställningar. Detta genom-
fördes för att skapa en förståelse för vad som avsåg att undersökas. För att uppnå 
konstruktiv validitet fordras att empirin bekräftas från ett flertal olika källor. 
Studien kommer att uppnå detta genom att ett flertal intervjuer genomförs med 
personal från olika befattningar kopplade till måltidsprocessen. Detta angreppssätt 
avser att ge en objektiv syn på problemområdet, där utmaningar kan bekräftades 
av flera olika parter. Utöver intervjuer har observationer och dokumentstudier 
genomförts vid ett flertal separata tillfällen, detta för att styrka rapportens resultat 
och minska risken för slumpmässiga variationer av engångskaraktär. Den 
konstruktiva validiteten kommer att uppnås genom tillämpning av triangulering 
både vid litteraturstudier och metodval för fallstudien. Triangulering innebär att 
bekräfta en iakttagelse från flera olika källor (Yin, 2013). Detta ska uppnås i 
litteraturstudiefasen genom att kontrollera det teoretiska underlaget utifrån flera 
olika källor. Genom att tillämpa intervjuer, observationer och dokumentstudier 
bör fallstudien uppnå hög konstruktiv validitet, där målet var att empiri skulle 
bekräftats från flera olika källor i fallstudieverksamheten. Den interna validiteten 
ska uppnås genom att tillämpa mönsteranpassning mellan teorin och empirin, 
vilket skapar en klar bild över hur väl insamlad data stämmer överens med det 
teoretiska ramverket. Extern validitet syftar till om studien är generaliserbar 
bortom den specifika fallstudien vilket innebär att den kan användas i 
verksamheter med liknande utmaningar (Yin, 2003). För att uppnå hög extern 
validitet kommer fokus vara på att generalisera studien så att utmaningar och 
lösningsförslag som kommer påträffas i resultatet kan relateras till andra liknande 
verksamheter såsom äldreomsorgen och skolor.  

Studien ska uppnå hög reliabilitet genom att noggrant dokumentera och 
strukturera vad som kommer att undersökas samt de metoder som kommer att 
användas vid empiriinsamlingen. Studiens tillförlitlighet kommer att öka då ett 
flertal olika metoder såsom intervjuer, observationer och dokumentstudier 
används.  Reliabilitetens tillförlitlighet kommer även att säkerhetsställas genom att 
rapporten utgår från välkänd och accepterad litteratur samt relevanta databas-
sökningar inom ämnesområdena logistik, kvalité och mat inom sjukvård.   
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4 Empiri 

Detta kapitel presenterar en övergripande verksamhetsbeskrivning av fallstudieverksamheten 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Sedan följer en omfattande nulägesbeskrivning som innehåller 
samtliga steg för måltidsprocessen, som sedan visualiseras med ett flödesschema. Slutligen 
presenteras resultatet från en enkätundersökning om hur patienterna uppfattar måltids-

situationen. 

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Länssjukhuset Ryhov i Jönköping är ett medelstort sjukhus med 22 kliniker, där 
arbetar cirka 3300 personer som har ansvar för ett upptagningsområde där 
145 000 människor ingår. Ryhov är en del av ett större sjukvårdsområde bestående 
av Värnamo- och Höglandets sjukvårdsområde vilket ger ett upptagningsområde 
med 338 000 invånare. Ryhov har en tradition av att arbeta med ständiga 
förbättringar och kvalitetsutveckling, där fokus ligger på patientmedverkan. 
Ryhovs övergripande strategiska mål är att uppnå en god folkhälsa genom ett 
kostnadseffektivt arbetssätt, där verksamhetsidén lyder ”Vi skapar hälsa och trygghet i 
vardagen samt bot och lindring vid vårdbehov”.  

På Ryhov finns i nuläget 506 vårdplatser som omfattar både somatisk- och 
psykiatriskvård. Medelvårdtiden vid somatiskvård på Ryhov är 4,2 dygn och det 
utförs i snitt 60 operationer samt 300 undersökningar dagligen. På grund av 
Ryhovs storlek finns höga krav på att produktionsköket kan leverera mat till 
patienter med olika behov. Dagligen tillagas 1500 luncher och 450 middagar till 
patienterna, personal och gäster.  

Ryhov bedriver eget produktionskök och utnyttjar inte utomstående catering-
verksamheter för leverans av måltider till patienter. Förutom vårdavdelningar 
betjänar även produktionsköket sjukhusets egna restauranger för besökare och 
anställda, som har en total omsättning på cirka 42 miljoner. Kostenheten består av 
39 anställda varav 30 arbetar i produktionsköket och resterande i restaurangerna 
samt som administrativ personal. Det övergripande ansvaret över kostenheten 

innehas av produktionsansvarig och serviceansvarig. Figur 8 visar 
organisationsschema över kostenheten 

 

Figur 8. Organisationsschema kostenheten 
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Kostenhetens styrkor är följande: 

 Förutsättningar för storskalig matproduktion.  

 Varierat utbud i form av kylda enportioner, varm- och frysmat till vissa 
avdelningar. 

 Anpassar menyn efter sjukdomstillstånd exempelvis lättsmält-, gelé- och 
flytandekost. 

 Miljömedvetna eftersom svinn och matrester används till att framställa 
biogas och de har som mål att 30 % av maten ska vara ekologisk. 

Målet för kostenheten är att tillfredsställa patienterna genom att erbjuda god- och 
näringsrik mat i ett varierat utbud.    

4.2 Nulägesbeskrivning 
Här presenteras samtliga steg inom måltidsprocessen och aktiviteter som ingår. 
Empirin i detta kapitel ligger senare till grund för att kunna besvara fråge-
ställningarna. I slutet av nulägesbeskrivningen illustreras måltidsprocessen i Figur 

11 genom ett flödesschema och resultat från patientenkäten presenteras i avsnitt 

4.3.  

4.2.1 Inköp 
Kostenheten står under sjukhusets regi och det finns lagkrav på att offentlig 
upphandling skall genomföras vid val av leverantörer. Lista över godkända 
leverantörer finns dokumenterade och där råvarornas kvalité är av avgörande 
betydelse för att få agera leverantör till produktionsköket. Kostenheten har som 
mål att 30 % av de inköpta råvarorna skall vara ekologiska, vilket ställer ytterligare 
krav vid val av leverantörer.  

Inköpen görs utifrån en matsedel och recept som sträcker sig över fem veckor, 
dessa fastställs av produktionschefen på kostenheten. Matsedel skall erbjuda en 
varierad kost där samma huvudingrediens inte får serveras vid två tillfällen under 
samma dag. För att skapa underlag för inköpsorder förs matsedeln in i 
kostenhetens programvara, här kan inköparen se samtliga ingredienser som ingår 
till varje måltid vilket ger beslutsunderlag för orderläggning. Inköpskvantiteterna 
bygger på statistiska beräkningar och egna erfarenheter av vad som förbrukas 
föregående år. En vecka före beställningen stämmer inköparen av med ansvarig 
kock, där beställningsvolymer diskuteras för att på så sätt avgöra om korrigeringar 
behövs. Ledtiden på de flesta färskvarorna är två veckor vilket medför att order 
måste skickas två veckor innan produktion. Eftersom färskvarors kvalité ständigt 
försämras strävar inköpsavdelningen efter att anskaffa precis så mycket som 
efterfrågas, vilket leder till att de arbetar med minimal lagerhållning.    

4.2.2 Varumottagning och lagring 
I varumottagningen arbetar en anställd vars främsta uppgift är att kontrollera och 
lagerföra det inkommande godset. Inleveranser ankommer dagligen mellan 
klockan 07.00 till 14.00, där färska råvaror ankommer en arbetsdag före dess 
tillverkning. Vid ankomsten av råvaror genomförs en noggrann kvalitetskontroll 
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 genom att undersöka dess lukt, datum, temperatur, utseende samt förekomst av 
skadedjur. Därefter sker en översyn mellan leverantörens följesedel och vad som 
egentligen är beställt enligt kostenhetens egna dokument.  

Vid leveranser av råvaror accepteras inte substitut till ordinarie varor, eftersom det 
ställs strikta krav på innehållet som exempelvis kan leda till allergiska reaktioner 
bland patienter. Det gods som inte uppfyller kvalitetskontrollen kasseras eller 
returneras till leverantören. Vid kvalitetsbrister undanställs råvarorna i ett separat 
lagringsutrymme för att undvika kontaminering i väntan på kassering eller retur-
nering. Godset som uppfyller kvalitetskraven avemballeras för att underlätta 
senare hantering för personalen i produktionsköket. Därefter placeras varorna i ett 
antal olika förvaringsutrymmen anpassat efter dess krav på antingen frys-, kyl- 
eller rumstempererad lagring. För att underlätta hantering av varor vid in- och 
utplock i förvaringsutrymmena finns ingångar både mot varumottagningen och 
mot produktionsköket. För att säkerhetsställa rätt hållbarhet på råvarorna utförs 

intern-märkning av öppnade förpackningar. Figur 9 visar varumottagningen och 
lagringens fysiska layout.    

 

Figur 9. Fysisk layout över varumottagning och lager 

 

 

4.2.3 Beställning av måltider från avdelning 
Beställning av måltider till sjukvårdsavdelning sker senast klockan 12.00 dagen 
innan konsumtion. Det finns möjlighet till att korrigera en beställning fram till 
klockan 10.00 samma dag som konsumtion, dock utnyttjas denna möjlighet sällan. 
Orderläggningen från avdelningen görs via telefonkontakt med kostenhetens 
kundservice, där en anställd har ansvar för mottagandet av beställningarna. I de 
fall avdelningarna glömmer att beställa måltider, ringer kundtjänst och påminner 
om detta. Avdelningen för hjärtsjuka väljer en av de två möjliga varmrätterna som 
produktionsköket erbjuder. Valet av måltider genomförs helt utan någon inbland- 
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ning med patienterna, alltså personal på avdelningen bestämmer vad som skall 
serveras. Eftersom avdelningen för hjärtsjuka har en hög omsättning på patienter, 
cirka fem till åtta nya patienter dagligen skapar detta svårigheter att förutsäga 
efterfrågan. Anledningen till detta är att Ryhov har ett stort upptagningsområde 
som förutom Jönköping även inkluderar Värnamo och Höglandet. På avdelningen 
finns det plats för 33 patienter och beläggningen är i snitt 30 patienter per dag.   

4.2.4 Produktion av måltider 
I produktionsköket arbetar en personalstyrka på 19 personer varav fem kockar 
mellan arbetstiderna 07.00 till 16.00. De aktuella måltiderna kräver ofta 
förberedelse, dessa inleds vanligtvis arbetsdagen före produktion bestående av 
avemballering, upptining och utplock från lager. Detta sker genom FIFU-
principen vilket innebär första inlevererade varan är den som först plockas ur 
lager. Färdiglagade måltider som lagerförs i kyl eller frys efter tillagning skall 
märkas med produktnamn och datum för hållbarhet. I genomsnitt krävs det åtta 
timmars förberedelse respektive tillagning för att framställa snittet 1500 måltider. 
Produktionsköket erbjuder tre olika måltider per dag, ett vegetariskt alternativ 
samt två olika kötträtter och dessa kan erbjudas i tre olika portionsstorlekar. Vid 
tillagning av måltider genomförs noggrann temperaturkontroll för att säkerställa 
att rätt kärntemperatur uppnås enligt riktlinjer för tillagning. Kraven för 
varmhållning av färdiga måltider är max två timmar och får därför inte 
färdigställas före klockan 10.00, eftersom transporten till avdelningarna avgår 
klockan 11.00. Det finns möjlighet för avdelningarna på sjukhuset att beställa 
kylda eller frysta portioner från föregående dags produktion, där dessa nedkylds 
med hjälp av en så kallad ”blastchiller” vilket uppnår kraven som ställs vid 
nedkylning. Nedkylningen av portioner utförs på en av sjukhuset restauranger och 
inte i produktionsköket och transporteras direkt från restaurangen till berörda av-
delningar. Medan nedfrysning av måltider genomförs av produktionsköket och 
transporteras tillsammans med värmeboxarna i separata kylväskor. Om inte 
avdelningarna har möjlighet till uppvärmning av måltider kan produktionsköket 
erbjuda detta. Underlag för vilken kvantitet som ska tillagas samt specialkost 
mottages som tidigare nämnts en dag före tillagning vilket underlättar planeringen. 
En central del för att garantera säkerheten kring måltiderna är dess spårbarhet av 
ämnesinnehåll från leverantör till färdiglagad måltid.  

Produktionsköket är uppdelat i 12 stationer för olika aktiviteter. Figur 10 visar 

produktionskökets fysiska layout och där stationerna är numrerade med en siffra 
under dem.   
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Figur 10. Fysisk layout över produktionsköket 

1. Förberedning – Vid denna station förbereds maten genom exempelvis 
grovhackning och upptagning ur förpackningar. Dessa arbetsmoment 
genomförs ofta en dag innan tillagning. 

2. Produktion av lättuggat/lättsmält – Här produceras mat till patienter med 
specifika behov av lättuggad och lättsmält mat även kallat timbal. Detta 
innebär exempelvis nedmalning av köttprodukter vilket skapar ett lättare 
tuggmotstånd. 

3. Beredning – Här utförs ytterligare förberedande arbete i form av att skapa 
kryddblandningar, denna bänk fungerar även som avställningsplats. 

4. Kokning och blandning – Vid denna station kokas grytor, soppor och såser 
i sammanlagt tio kokkärl av storleksordning mellan 100 till 300 liter. Dessa 
kan även användas som degblandare vid exempelvis produktion av bröd. 

5. Specialkost – Vid denna enhet arbetar två kockar dagligen. Om ett antal 
patienter har specifika krav på måltiderna såsom allergier eller speciella 
preferenser så ska produktionsköket kunna erbjuda detta. Då specialkosten 
inte får kontamineras av annan mat sker produktion av fullständiga 
måltider vid denna avskilda station. 

6. Uppställningsstation – Här sker inplacering av kantiner i värmeboxar till 
respektive avdelning. I samband med detta genomförs en avstämning så att 
rätt mat placeras i rätt värmebox. 
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7. Ugnsstation – Vid denna station rostas grönsaker, gratänger och pajer i 
kantiner. Vid denna station arbetar en person som även ansvarar för 
station 8. 

8. Ångugnsstation – Här kokas potatis, grönsaker och rotfrukter genom 
ångkokning. 

9. Stekbordsstation – Vid denna station steks bland annat kött, kyckling och 
fisk vid fyra stora stekbord.  

10. Cateringstation – Denna station är endast avsedd för cateringkunder och 
önskekost specialiserade för patienter. 

11. Renseriet – Kraven vid hantering av grönsaker är stränga på grund av 
hygienskäl, därför är denna station avskild från övrig produktion. Här 
sköljs, hackas och strimlas grönsaker av två anställda. Här förbereds 
grönsaker både för användning vid tillagning och färdiga sallader. 

12. Väntan inför transport – Detta är en uppsamlingsplats för fyllda 
värmeboxar och kylboxar som innehåller kantiner med måltider. Som 
bilden visar står värmeboxarna eller kylboxarna sammanlänkade i en 
tågformation. I väntan på transport är värmeboxarna kopplade till el som 
förser värmeboxarna med värme. Maten i dessa får inte understiga +60°C 
före servering.       

4.2.5 Transport av måltider 
Transporterna avgår cirka klockan 11.00 från produktions-köket upp till 
avdelningarna på sjukhuset, där ansvaret för transporterna ligger hos två anställda 
vid kostenheten. Därutöver arbetar ytterligare en person med plockning och 
städning för att underlätta transporterna. Produktionsköket ligger inte i direkt 
anslutning till sjukhuset utan värmeboxarna transporteras i tågformation genom 
en kulvert som sammanbinder produktionsköket med Ryhovs 
sjukvårdsavdelningar. På grund av bristande utrymme får tågforma-tionerna max 
innehålla åtta värmeboxar. De värmeboxar som är placerade sist i tågformation 
avlämnas först på respektive avdelning. Transportören kopplar sedan av den 
gällande värmeboxen för vidare transport i hiss upp till avdelningen där ansvaret 
överlämnas till sjukvårdspersonalen. I hissarna finns det plats för fyra värmeboxar 
och dessa används även för transport av sjuka patienter. Värmeboxen med 
innehållande kantiner anländer cirka klockan 11.15 till avdelningen för hjärtsjuka.  

4.2.6 Hantering av måltider på avdelning för hjärtsjuka 
Avdelningen för hjärtsjuka är storleksmässigt relativ liten till ytan i förhållande till 
antalet platser för patienter. Här finns sammanlagt 33 sjukvårdsplatser, som är 
indelande i tre enheter beroende på patientens sjukvårdstillstånd. Majoriteten av 
patienterna på avdelningen för hjärtsjuka ingår i enheten eftervård, där det finns 
totalt 20 platser. Patienter vid denna enhet är vanligtvis friska nog för att vara 
uppe och röra på sig. De andra två enheterna med plats för sammanlagt 13 
patienter benämns HIA (Hjärtintensivavdelningen) och PCI (Avdelning för akut 
kärlkramp). Lunchrummet har 20 matplatser för patienter och dess anhöriga. 
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Värmeboxen med kantiner ankommer till avdelningen för hjärtsjuka cirka klockan 
11.15 och mottages av ansvarig vårdpersonal. Huvudansvaret kring måltiderna och 
beställningarna tilldelas en anställd från vårdavdelningen, detta sker i ett rullande 
schema. Efter ankommandet plockas kantinerna upp ur värmeboxarna och 
placeras vid matstation för självplock, där lunchen serveras efter ankomst fram till 
och med klockan 12:30. Patienter som ligger inne för eftervård är vanligtvis 
kapabla till att servera sig själv, tillskillnad från patienterna som är inlagda på 
enheterna HIA och PCI som ofta är sängliggande och behöver därför hjälp med 
serveringen vid vårdplatsen. Efter varje måltidstillfälle efterlämnas cirka fem till tio 
portioner som vanligtvis kasseras eftersom det inte finns möjlighet till nedkylning 
på avdelningen. Denna kassationsnivå på avdelningen för hjärtsjuka är något 
högre än resterande sjukvårdsavdelningar på Ryhov, där snittet ligger på 20 %.   

I nuläget finns ingen möjlighet för avdelningarna att beställa nya måltider mellan 
klockan 10.00 samma dag som servering fram tills kvällsmat samma dag. 
Patienterna på avdelningen för hjärtsjuka genomgår ofta olika typer av operationer 
och undersökningar under måltidstillfället och är därför frånvarande. Detta leder 
till att patienter ofta efterfrågar måltider både innan och efter operationer vid 
oregelbundna tidpunkter för måltidsservering. Dessa ovanstående faktorer skapar 
ofta svårigheter vid planeringen av måltiderna då patienter som ska genomgå 
operationer måste fasta minst sex timmar innan.  Utöver detta kan nya patienter 
ankomma efter serveringen av måltiden och som kan ha önskemål att äta. I 
nuläget finns ingen möjlighet för avdelningen att kyla ner mat som blivit över efter 
dagens måltid och erbjuda denna mat till patienter som varit frånvarande på grund 
av undersökning eller operation. 

 

Figur 11. Flödesschema över måltidsprocessen 
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4.3 Enkätundersökning 
Enkätundersökningen visar att patienterna på avdelningen för hjärtsjuka är 
generellt nöjda med måltidsupplevelsen på Ryhov. I detta kapitel presenteras 
stapeldiagram som redovisar utfallet med enkätundersökningen. Det delades ut 
sammanlagt 30 enkäter varav 17 blev besvarade vilket ger en svarsfrekvens på 57 
%. Enkätundersökningsblanketten finns presenterad i Bilaga 2.  

 

Figur 12. Hur upplever du maten här på avdelningen, smakar den bra? 

Som stapeldiagrammet i Figur 12 visar är patienterna på avdelningen för hjärtsjuka 

nöjda med måltidernas kvalité och smak. Detta blir tydligt då 82 % av de 
tillfrågade väljer alternativet ”instämmer helt”.  

 

Figur 13. Är det viktigt för dig att ha flera valmöjligheter av maträtter? 

På frågan om valmöjligheter är viktigt uppkommer en tydlig spridning av 

svarsalternativen som Figur 13 visar. För cirka 30 % av patienterna är det viktigt 
med att flera valmöjligheter vid måltidstillfället. 41 % av de tillfrågade instämmer 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Instämmer ej 1 2 Instämmer
delvis 3

4 Instämmer helt
5

Antal  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Instämmer ej 1 2 Instämmer
delvis 3

4 Instämmer helt
5

Antal 



Empiri  

_______________________________________________________________ 
31 
 

delvis på frågan. Vilket antyder att valmöjligheter av måltider är en central aspekt 
för dessa patienter.  

 

Figur 14. Tycker du att miljön kring måltidstillfället är tillfredsställande? 

Merparten av patienterna instämmer helt på frågan om miljön kring måltids-
tillfället är tillfredsställande vilket Figur 14 visar. Patienterna verkar därför nöjda 

med miljön då ingen av de tillfrågande har valt någon av de två motsägande 
alternativen.  

 

Figur 15. Tycker du att matsedeln är tillräckligt varierad från dag till dag? 

Majoriteten av patienterna ”instämmer helt” på att matsedeln i dagsläget är 
tillräckligt vaierad. Eftersom ingen av patienterna på avdelningen för hjärtsjuka 
valde några av de två motsägande alternativen är patienterna därför nöjda med 

variationen av matsedeln som Figur 15 visar. 
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5 Analys  

I analyskapitlet har den första frågeställningen besvarats utifrån utmaningar som identifierats i 
nulägesbeskrivningen från kapitel fyra. Den andra frågeställningen har besvarats genom en 

analys mellan resultatet från frågeställning ett och det teoretiska ramverket.  

5.1 Vilka utmaningar finns inom måltidsprocessen på 

ett sjukhus? 
Här används nulägesbeskrivningen från kapitel fyra som utgångspunkt för att 
identifiera utmaningar inom måltidsprocessen. Dessa utmaningar har sedan 
kopplats till det teoretiska ramverket.  Utmaningarna illustreras i Figur 16 med 

hjälp av ett fiskbensdiagram. 

 

 

Figur 16. Fiskbensdiagram över utmaningar inom måltidsprocessen 

5.1.1 Variationer 
Avdelningen för hjärtsjuka har ett antal utmaningar vid måltidsprocessen när det 
kommer till olika former av variationer kopplat till patientflödet. Utmaningarna 
har sin utgångspunkt i att avdelningen för hjärtsjuka har ett stort upptagnings-
område där patienter från hela norra Småland ingår. Detta leder till försvåring vid 
prognostisering av hur många patienter som dagligen kommer att behandlas. En 
annan faktor som skapar osäkerhet vid prognostisering av antalet måltider är 
avdelningens höga omsättning på patienter. Orsaken till den höga omsättningen av 
patienter är den relativt korta behandlingstiden som sjukdomsbilden kräver. Ytter-
ligare ett problem vid prognostisering av måltider är att hungriga patienter kan 
ankomma till Ryhov efter måltidstillfället och blir då utan mat. 

Den främsta utmaningen kopplat till variationer är att patienter ofta är från-
varande under måltidstillfället på grund av operationer eller undersökningar. 
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Patienter blir ofta kallade till operationer eller undersökningar med kort varsel, 
vilket skapar problem vid beställningstillfället av måltider då personalen på 
avdelningen sällan vet hur många patienter som kommer att närvara vid 
måltidstillfället nästkommande dag. Denna typ av utmaning går att klassificera 
som en systematisk variation (Sörqvist, 2004). I samband med operationer 
behöver patienter fasta minst sex timmer före operationen. Detta leder till att 
patienter som kommer tillbaka från en operation ofta är hungriga och vill då ha 
mat. Beroende på tidpunkten som patienten återkommer finns inte alltid möjlighet 
att få serverad mat. Dessa ovanstående utmaningar leder till att avdelningen för 
hjärtsjuka vanligen beställer fem till tio fler måltider än vad som egentligen 
efterfrågas, detta problem vid prognostisering av måltider bekräftar även 
Rytterstedt et al. (2009). Eftersom avdelningen inte har möjlighet att kyla ner de 
överblivna måltiderna leder detta till att mat kasseras. Ytterligare en utmaning 
kopplat till variationer är hissarna som används vid transport av värmeboxar av 
måltider. Eftersom hissarna även används för transport av patienter kan ibland 
transporttåget med värmeboxar behöva invänta till dess att hissen är ledig. Detta 
skapar variationer vid ankommande av maten till avdelningen.  

De utmaningar som nämnts ovan kan kopplas till fyra slöserier inom Lean som 
Brandt (2013) nämner överproduktion, brister i processer, fel, omarbete och kassationer samt 
väntan. Överproduktion kan kopplas att det i dagsläget produceras fler måltider än 
vad som efterfrågas. Eftersom det inte finns någon möjlighet att kyla ner 
överblivna portioner i nuläget anses detta vara en brist i processer vid hanteringen av 
måltider på avdelningen för hjärtsjuka. Fel, omarbete och kassationer uppkommer vid 
beställningar av måltider utan att beakta patienterna som frånvarande på grund av 
operation eller undersökning. Väntan uppstår i två delar av flödet, dels när 
återkommande- och nyanlända patienter får vänta på att bli serverad mat. Den 
andra delen där väntan uppkommer är när mattransporterna får invänta hissen på 
grund av patienttransporter.            

5.1.2 Bristande kommunikation 
Kommunikationen inom sjukvården mellan personal, patienter och avdelningar är 
viktig dels för att motverka suboptimering samt även för att skapa välbefinnande 
hos patienter (Apker, 2012). Brister i kommunikationen har framkommit i 
fallstudien främst inom tre olika områden. Den första bristen finns i 
kommunikationen mellan de olika sjukvårdsavdelningarna på Ryhov. Problemen 
uppkommer när patienter blir kallade till operationer eller undersökningar med 
kort varsel. I dagsläget sker minimal kommunikation mellan avdelningarna när det 
kommer till planering av eventuella operationer eller undersökningar. 
Kommunikationsbristen här har sin utgångspunkt i att korta tidsintervallet mellan 
kallelse och genomförande av operation och undersökningar. Den andra 
kommunikationsbristen sker mellan personal på avdelningen för hjärtsjuka och 
patienter. Detta handlar främst om att personalen inte redogör för 
valmöjligheterna kring måltiden och inte involverar patienten vid valet av måltid 
utan själva bestämmer vilken rätt som ska serveras. Den sista bristen i kom-
munikationen är den som kan uppstå mellan avdelningen för hjärtsjuka och 
produktionsköket. Möjligheten att korrigera en order under samma dag utnyttjas 
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 inte i större utsträckning vilket ofta leder till överbeställningar. Detta kan kopplas 
till en av Lumsdens (2012) leveransserviceelement, leveransflexibilitet. I dagsläget 
erbjuder produktionsköket en god leveransflexibilitet, men som dock inte utnyttjas 
av avdelningen för hjärtsjuka. Genom detta påvisar fallstudien i enlighet med vad 
Souza och Pidd (2011) anger om att sjukvården arbetar funktionellt och brister i 
kommunikationen är vanligt förekommande. Teorin påvisar att det krävs snabba 
leveranser efter produktion av varor med kort hållbarhet, detta leder till att ett 
nära samarbete mellan olika avdelningar är nödvändigt för ett effektivt flöde 
(Farahani et al., 2012). I nuläget sker minimal kommunikation mellan 
avdelningarna kring leveranserna förutom vid orderläggning.  

5.1.3 Varornas specifika egenskaper 
Vid tillförsel av matvaror finns ett antal olika utmaningar för de upphandlande 
verksamheterna att beakta. Denna fallstudie har tydligt visat att varornas håll-
barhet är en central aspekt vid planering av materialtillförsel. På grund av detta 
strävar produktionsköket efter att behålla låg lagernivå, detta är delvis i linje med 
Landgren och Tjernström (2007) som påpekar vikten av låga lagernivåer och 
frekventa leveranser vid materialförsörjning av färskvaror. Vidare påpekar 
Landgren och Tjernström (2007) att snabba leveranser är viktigt för att uppnå ett 
effektivt materialflöde, detta kriterie uppnår inte fallstudieverksamheten då de i 
dagsläget har en ledtid på två veckor från leverantörerna. Vid utförandet av 
fallstudien har tydliga kopplingar gjorts med Lumsdens (2012) leverans-
serviceaspekter. Vikten av ledtid har framkommit i två delar av flödet, dels vid 
leverans från leverantörer och leveransen mellan produktionsköket och 
avdelningen för hjärtsjuka. Den interna transporten av måltiderna ställs för vissa 
utmaningar. Det största problemet är att värmeboxarna transporteras i samma 
hissar som används för att förflytta sängliggande patienter. Ytterligare en 
utmaning med de interna transporterna är det begränsade utrymmet i kulverten 
mellan produktionsköket och sjukhuset. Detta leder till att flera transporter 
behöver utföras under en och samma dag. 

Det som gör ledtiden mellan produktionsköket och dess leverantörer till en viktig 
aspekt är att de gällande varornas kvalité är under ständig försämring. I den andra 
delen av flödet är ledtiden viktigt på grund av det tidigare nämnda kraven och 
riktlinjerna för varmhållning.  

Under fallstudien har vikten av noggrann kvalitetskontroll i produktionsköket 
framkommit i form av temperaturkontroller. Detta ligger i linje med vad Nilsson 
Balkenäs et al. (2003) beskriver i riktlinjer över temperaturkontroll vid 
matproduktion inom sjukvården. Detta påvisar även Farahani et al. (2012) är 
viktigt för att kunna upprätthålla konsumtionsduglig kvalité.  

5.1.4 Patienternas krav 
Ett antal aspekter som är centrala för att skapa patienttillfredsställelse har 
identifierats såsom matens kvalité, variation och miljön kring måltidstillfället. Som 
enkätundersökningen redogör uppfylls dessa aspekter då patienterna på 
avdelningen för hjärtsjuka generellt är nöjda med måltidssituationen i dagsläget. 
Detta trots att de inte har något direkt inflytande vid val av maträtter. Dessa 
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 aspekter uppfylls väl av Ryhov och ses därför i inte som ett stort problem i 
dagsläget.  Utfallet i frågan om valmöjligheter av maträtter visar att majoriteten av 
patienterna värderar valmöjligheter högt. I nuläget väljer avdelningen för 
hjärtsjuka själva vilken av de två maträtterna som ska serveras dagligen. Här bör 
därför produktionsköket och avdelningen för hjärtsjuka arbeta för att 
tillhandahålla fler valmöjligheter av måltider till patienterna.     

5.1.5 Avsaknad av ett helhetsperspektiv 
Som Carlsson et al. (2005) påpekar är avsaknaden av ett helhetsperspektiv vanligt 
förekommande inom sjukvården då ansvarsfördelningen oftast inte sträcker sig 
utanför den egna avdelningen. Denna utmaning har uppenbarats i fallstudien där 
det tydligt framkommer att varje avdelning arbetar som egna funktionella enheter. 
Detta är framförallt tydligt när patienter på avdelningen för hjärtsjuka genomgår 
operationer eller behandlingar på andra sjukvårdsavdelningar och där kommuni-
kationen mellan dessa är bristfällig. En konsekvens av dessa suboptimeringar leder 
enligt de Souza och Pidd (2011) till försvårad interaktion mellan avdelningar i 
verksamheter, vilket leder till avsaknad av ett helhetsperspektiv. Fallstudien har 
även visat att bristen av ett helhetsperspektiv ofta leder till kassationer av måltider 
vid avdelningen för hjärtsjuka. Att en avsaknad av helhetssyn kan leda till svinn 
och förluster bekräftas även av Lindbom et al. (2013) och Lumsden (2012).  

 

5.2 Hur kan utmaningarna inom måltidsprocessen på 
ett sjukhus hanteras? 
Genom att analysera utmaningarna som identifierades i frågeställning ett har ett 
antal tillvägagångssätt för att förbättra måltidsprocessen identifierats. Förbättrings-
förslagen har formulerats med hjälp av mönsteranpassning mellan teoretiska 
ramverket och empirin från fallstudien.    

5.2.1 Samordningsfunktion 
Fallstudien har påvisat brister i gränssnitten mellan avdelningen för hjärtsjuka och 
produktionsköket vilket leder till avsaknad av ett helhetsperspektiv, här ses därför 
stora möjligheter till förbättringar. Det är framförallt kommunikationen mellan 
avdelningarna som är ofullständig. Denna utmaning skulle kunna hanteras genom 
att förändra tillvägagångssättet och rutiner vid måltidsprocessen på avdelningen 
för hjärtsjuka. Införandet av en samordningsfunktion skulle innebära att frångå 
det rullande schemat som gäller i dagsläget och i stället fördela ansvaret till ett 
mindre antal anställda så att alla skift täcks. Detta skulle innebära att dessa 
anställda har ansvar för kontakten med produktionsköket vid exempelvis 
beställning och korrigering av måltider. I fallstudien har det framkommit att 
sjukvårdsavdelningarna ibland glömmer att lägga beställningar till 
produktionsköket. I nuläget används telefonkontakt vid beställningar av måltider, 
detta skulle kunna förbättras genom införandet av stöd i form av programvara. Att 
införa en samordningsfunktion kring måltids-processen kan ses som en typ av 
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kvalitetssäkring som Bergman och Klefsjö (2007) nämner inom 
kvalitetsutveckling. På så sätt skulle nya rutiner och standardiserade arbetssätt 
skapas, därutöver blir ansvarsfördelningen tydligare.     

Ansvarsområdet skulle även innefatta ständig kontakt och uppdatering med de 
vårdavdelningar som utför operationer och undersökningar av patienter på 
avdelningen för hjärtsjuka. Med hjälp av detta arbetssätt får de ansvariga större 
kontroll över hur många patienter som kommer att befinna sig på avdelningen vid 
måltidstillfället. Detta skulle leda till att planeringen blir enklare och att underlag 
för korrigering av måltidsbeställningar skapas. För att denna samordningsfunktion 
ska lyckas är det centralt att samtliga anställda på avdelningen för hjärtsjuka är 
medvetna om vem som är ansvarig kring måltiden samt att denna person är 
ständigt kontaktbar. Genom att låta ett mindre antal personer ansvara för detta, 
tydliggörs processerna och specialiseringsgraden ökar. Enligt Sörqvist (2004) kan 
detta förhållningssätt skapa ett bättre helhetsperspektiv. Detta skapar även en 
förståelse för den ansvarige personen om föregående och nästkommande 
processteg samt hur dessa interagerar med den egna avdelningen.  

5.2.2 Hantering av variation 
Utmaningen med matsvinnet som uppstår när patienter är frånvarande vid mål-
tidstillfället på avdelningen för hjärtsjuka kan hanteras genom att använda 
möjligheten till att beställa kylda måltider. I nuläget genomförs nedkylnings-
processen av måltider på en av Ryhovs restauranger och alltså inte i produktions-
köket. En förbättring här vore att genomföra nedkylningen av måltider direkt i 
produktionsköket. På så sätt elimineras ett onödigt processteg i form av 
transporten mellan produktionsköket och restaurangen där nedkylningen 
genomförs på Ryhov. Dessa kan kopplas till två slöserier inom Lean som Brandt 
(2013) översatt till sjukvårdsperspektiv. På detta sätt reduceras slöserier i form av 
transporter samt rörelse och förflyttning. Eftersom produktionsköket själva har kontroll 
och besitter all relevant information om nedkylningen underlättas kommun-
ikationen mellan produktionsköket och avdelningen för hjärtsjuka. En viss del av 
svinnet efter konsumtion av den varmhållna maten är svårt att undvika då 
patienter tar till sig olika portionsstorlekar från dag till dag. En lösning på detta 
problem vore att införskaffa en kyl endast avsedd för nedkylning av den 
överblivna maten från varmhållningen. På så sätt skulle den nedkylda maten kunna 
erbjudas som ett alternativ under nästkommande dag. Den nedkylda maten bör 
kasseras efter 24 timmar då det inte får finnas två olika maträtter i kylen, vilket går 
i linje med vad Lantz et al. (2009) beskriver just för att undvika bakteriespridning 
och korskontaminering. 

Ett förbättringsförslag som skulle underlätta hanteringen av variationen är 
införandet av programvarustöd. Syftet med detta program är att skapa bättre 
kontroll över var patienterna befinner i vårdprocessen för att på sätt generera 
tydligare kontroll över måltidsbeställningarna. I praktiken innebär detta att 
systemstödet har översikt över vilka patienter som är frånvarande på grund av 
operation eller undersökning, därefter avgör hur många varma respektive kylda 
portioner som skall beställas.      
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Rapportens första frågeställning påvisar en utmaning gällande ledtiden mellan 
produktionsköket och dess leverantörer. I nuläget är ledtiden från leverantörerna 
två veckor.  Som Landgren och Tjernström (2007) påpekar är det viktigt med 
snabba och frekventa leveranser av denna typ av varor. Därför borde 
produktionsköket kunna begära kortare ledtider vilket skulle underlätta 
prognostisering och planeringen kring måltidsprocessen.  

Då mathissarna även används för att transportera sjuka patienter kan ibland 
måltidstransporterna bli lidande och tvingas därför vänta tills hissen blir ledig. En 
lösning på denna utmaning vore att använda en hiss som endast är avsedd för 
mattransporter vissa bestämda tider. Detta skulle skapa effektivare interna flöden 
och även undvika variationer vid ankomst av måltider till avdelningen för 
hjärtsjuka. 

5.2.3 Synsätt 
Fallstudien har påvisat ett flertal utmaningar nära sammankopplat med de som 
diskuteras inom Lean och de problem som uppstår vid avsaknad av process-
orientering. Kopplingen är framförallt tydlig mellan de sju slöserier inom Lean och 
de utmaningarna med måltidsprocessen som redogörs i 5.1. Avsaknaden av ett 
helhetsperspektiv har också påträffats i fallstudien. Genom att anta 
processorientering kan denna utmaning hanteras enligt Sörqvist (2004). En metod 
för processorientering inom sjukvården som Ryhov skulle kunna anta är den som 
Berlin och Kastberg (2011) beskriver som vårdkedjan. Genom att kartlägga och 
förutse processer kopplade till patientens väg genom Ryhov förenklas styrning 
samt planering. Ett exempel på där detta skulle vara lämpligt är att kartlägga de 
situationer där variationer uppstår, det vill säga när patienter är frånvarande vid 
måltidstillfället på grund av operationer eller undersökningar. Samordnings-
funktionen som beskrivs i kapitel 5.2.1 går tydligt att koppla till vårdkedjans andra 
punkt som behandlar standardisering av processer. Vårdkedjans sista punkt som 
behandlar dokumentation om patientens vistelse går att koppla till införandet av 
programvara som stöd vid beställning och korrigering av måltider från 
avdelningen av hjärtsjuka. Ryhov arbetar i dagsläget för att införa dessa synsätt i 
verksamheten dock finns inga tydliga exempel på att det påverkar det operativa 
arbetet i dagsläget. Därför finns mycket att vinna på att fastställa nya arbetssätt 
och rutiner operativt som grundar sig i dessa filosofier.     
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6 Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel förs en diskussion kring studiens resultat och slutsatser. Här behandlas även 
studiens implikationer och en diskussion förs kring metodvalen. Kapitlet avslutas med förslag på 

vidare forskning.  

6.1 Resultat 
Vilka utmaningar finns inom måltidsprocessen på ett sjukhus? 

Den första frågeställningen har besvarats genom en analys mellan det teoretiska 
ramverket och empirin från fallstudien, som har genomförts på Länssjukhuset 
Ryhov i Jönköping. Utmaningarna som identifierats i frågeställning ett har 
kategoriserats utifrån fem grundorsaker: variation, bristande kommunikation, 
varornas specifika egenskaper, patienternas krav och avsaknad av ett 
helhetsperspektiv.  Den mest kritiska utmaningen som framkommit anses vara 
variationer kopplat till patientflöden. Uppkomsten av dessa variationer har sin 
utgångspunkt i att sjukvårdsavdelningarna arbetar i funktionella enheter vilket 
leder till bristande samordning mellan avdelningar på sjukhuset. Ett tydligt 
exempel på denna variation är när patienter är frånvarande under måltidstillfället 
på grund av operation eller undersökning, detta sker ofta med kort varsel och tätt 
inpå. Konsekvenserna av detta är att det ofta beställs för många varma portioner 
än vad som efterfrågas vilket leder till kassationer. Ytterligare en konsekvens av 
variationerna är att patienter som återkommer från operationer eller under-
sökningar efter måltidstillfället inte kan bli serverade dagens måltid.  

En annan utmaning som framkommit är kommunikationen på Ryhov, eftersom 
denna anses vara bristfällig inom tre olika områden. Det är framförallt 
kommunikationen mellan sjukvårdsavdelningarna som anses mest avgörande för 
att interaktionen här i mellan påverkar patienternas välbefinnande. Det har även 
framkommit brister i kommunikationen mellan vårdpersonal och patienter samt 
avdelningen för hjärtsjuka och produktionsköket. Denna bristfälliga 
kommunikation anses skapa komplexitet och svårigheter vid styrning av 
beställningstillfällena. 

Varornas specifika egenskaper är en ofrånkomlig utmaning i sig och går därför 
inte att helt eliminera. Eftersom det handlar om färskvaror är dessa föremål för 
ständig försämring vilket skapar problematik vid planering. För att upprätthålla 
konsumtionsduglig kvalité vid servering finns diverse krav och riktlinjer som ska 
efterföljas vid varmhållning och nedkylning av mat. Denna utmaning går inte att 
helt eliminera, därför bör fokus ligga på att förebygga de negativa konsekvenserna 
som hantering av färskvaror kan leda till.  

Enkätundersökningen visade att patienterna är nöjda med måltidssituationen på 
avdelningen för hjärtsjuka dock anser de att det är viktigt med flera valmöjligheter 
av måltider. För att förbättra den nuvarande situationen bör därför fokus läggas på 
att erbjuda fler valmöjligheter av måltider för att på så sätt uppnå en högre 
patienttillfredsställelse.  
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För att sammanfatta utmaningarna med måltidsprocessen går det att tyda en 
avsaknad av ett helhetsperspektiv hos personalen och avdelningarna på Ryhov. 
Det har framkommit att avdelningarna ser sig som funktionella enheter och 
beaktar endast sina egna kostnader vilket styrker att det finns en avsaknad av ett 
helhetsperspektiv. 

Genom en noggrann och strukturerad datainsamling har underlag för att besvara 
den första frågeställningen erhållits. Utifrån analys mellan empiri och befintlig 
teori har utmaningar identifierats och därför anses första frågeställningen vara 
besvarad.    

Hur kan utmaningarna inom måltidsprocessen på ett sjukhus hanteras? 

Utifrån utmaningarna som identifierades i den första frågeställningen har fråge-
ställning två kunnat besvaras. Detta har utförts genom en analys mellan det 
teoretiska ramverket och resultatet från frågeställning ett.  För att hantera 
utmaningarna som påvisats har ett antal förbättringsförslag utvecklats. 
Utmaningarna med variation och varornas specifika egenskaper kan hanteras 
genom att utnyttja funktionen korrigering av måltidsbeställning i större 
utsträckning vilket skulle leda till färre kassationer. För att hantera variationen som 
uppkommer när patienter är frånvarande vid operationer och undersökningar 
anses det vara lämpligt att införa ett kylsystem på avdelningen för hjärtsjuka, vilket 
innebär att patienterna även kan få måltider efter det ordinarie måltidstillfället. 
Genom att försöka minska ledtiden från leverantörerna till produktionsköket 
skulle inte endast planering och styrning förenklas utan även varornas kvalité 
säkerhetsställs vid ankomst och detta skulle därför underlätta hanteringen av 
variationer. 

För att förbättra kommunikationen kring måltidsprocessen har en samordnings-
funktion föreslagits. Här bedöms att planering och styrning skulle förbättras om 
ett mindre antal anställda på avdelningen för hjärtsjuka bär ansvaret för 
beställningarna av måltider och kommunikationen kring måltidsprocessen. I 
praktiken innebär detta att de ansvariga fungerar som kontaktpersoner för 
produktionsköket och avdelningar där patienter genomför operationer samt 
undersökningar. Om samordningsfunktionen ska fungera väl anses det viktigt att 
tydligt informera samtliga berörda parter om förändringen i ansvarsfördelningen. 

En avgörande utmaning som framkommit i fallstudien är avsaknaden av ett 
helhetsperspektiv, det är framförallt i gränssnitten mellan avdelningar som detta är 
tydligt. Dessa problem anses vanligt förekommande inom svensksjukvård och 
därför finns stor förbättringspotential här. Här kan tydliga kopplingar göras till de 
utmaningar som kan hanteras med hjälp av Lean och processorientering. Inom 
Lean är det framförallt de sju slöserierna som kan kopplas till utmaningarna med 
avsaknad av helhetsperspektiv. Ett annat praktiskt sätt som har föreslagits för att 
kunna motverka brister i gränssnitten är att arbete med processorientering som 
enligt Berlin och Kastberg (2011) är vårdkedjan. För att hantera denna utmaning 
anses Lean-konceptet vara väl anpassat för att effektivisera processer som inte 
direkt är relaterade till patienter och patientflöden, exempelvis måltidsprocessens 
flöde fram till avdelningen för hjärtsjuka. Eftersom vårdkedjan är mer 
patientfokuserad anses denna vara lämplig att tillämpa vid processer direkt kopp- 
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lade till patienterna, exempelvis delaktighet vid val av måltid.  

Genom att utgå från etablerad teori för att sedan analysera detta emot den erhållna 
empirin har studiens generaliserbarhet säkerhetsställts. Genom att besvara 
frågeställning ett och två som innebär identifiera utmaningar och presentera 
tillvägagångssätt för hantera dessa anses studiens syfte ”Att undersöka vilka 
utmaningar som finns inom måltidsprocessen på ett sjukhus och hur utmaningarna kan hanteras 
för att på så sätt effektivisera måltidsprocessen” vara uppfyllt.  

 

6.2 Implikationer 
Denna studie har undersökt de utmaningar som finns inom måltidsprocessen på 
ett sjukhus och hur dessa kan hanteras. Genom en analys av utmaningarna har ett 
antal förbättringsförslag kunnat fastställas. Förbättringsförslagen som arbetats 
fram är av olika karaktär, där vissa är konkreta och förmodligen enklare att impl-
ementera än de mer abstrakta som handlar om alternativa synsätt. De konkreta 
förbättringsförslagen består bland annat utav införandet av ett nytt kylsystem på 
avdelningen för hjärtsjuka samt utnyttja funktionen till korrigering av beställning. 
Fördelarna med dessa förändringar skulle vara större flexibilitet vid 
beställningstillfället av måltider vilket i sin tur skapar enklare planering. Införandet 
av kylsystem skulle också leda till att färre antal portioner kasseras per dag vilket 
ger kostnads-besparingar. Ytterligare en förbättring kopplat till nedkylning är att 
flytta nedkyln-ingsfunktionen från restaurangen på Ryhov till produktionsköket. 
En följd av denna förändring är eliminering av ett onödigt processteg i form av 
transport. Detta skulle i sin tur skapa en bättre kontroll över planeringen då 
produktionsköket ansvarar för ordermottagning från avdelning. Dessa konkreta 
förbättringsförslag bedöms vara relativt enkla att implementera och anses därav 
lämpliga att prioriteras först.  

En annan förändring som skulle innebära praktiska implikationer är införandet av 
den tidigare nämnda samordningsfunktionen. Detta skulle i praktiken betyda 
förändringar i kommunikationen mellan avdelningar och i personalens arbetssätt 
på Ryhov. För att denna förändring ska bli framgångsrik krävs någon form av 
utbildning inom operativt inköp eller samordning och kommunikation för de 
ansvariga personerna. Den positiva konsekvensen av denna förändring skulle 
bidra till en tydligare styrning och kommunikation vilket skulle leda till mindre 
matsvinn inom måltidsprocessen. 

Förändringar som anses abstrakta och omfattande är införandet av nya synsätt och 
ledningsfilosofier för att motverka avsaknaden av helhetsperspektiv. Här bedöms 
det vara möjligt att anta vissa aspekter hämtade från Lean och processorientering. 
För att implementeringen skall lyckas krävs utbildningsinsatser som riktar sig till 
samtlig berörd vårdpersonal.  Förändringen skulle leda till att vårdpersonalen 
skapar sig en bättre förståelse för hur processerna hänger samman och därför 
minska risken för suboptimering.  

Studien har inte utvecklat några nya teorier eller modeller inom ämnesområdet 
vilket betyder att studiens resultat inte har medfört några teoretiska implikationer. 
Då det finns luckor i litteraturen har utgångspunkten varit att tillämpa befintliga 
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teorier från ämnesområdena logistik, kvalité samt krav och riktlinjer på mat inom 
sjukvård.  Trots detta anses studien vara relevant för sjukvården då den antar ett 
annat perspektiv för måltidsprocessen inom sjukvården.     

 

6.3 Metoddiskussion 
Här utvärderas metodvalen som har använts i studien och alternativa 
tillvägagångssätt. Inledningsvis diskuteras metoder för datainsamling och 
dataanalys som har utnyttjats, för att sedan utvärdera studiens reliabilitet och 
validitet. 

6.3.1 Datainsamling 
Datainsamlingen bygger på litteraturstudier och en fallstudie som utförts på 
Ryhov. Inledningsvis upprättades ett initialt teoretiskt ramverk för att sedan 
använda mönsterpassning vilket tydliggjorde vad som behövde korrigeras i 
ramverket.  Detta tillvägagångssätt anses vara lämpligt då gav möjlighet att anpassa 
det teoretiska ramverket efter insamlad empiri från fallstudien. Då problem-
området är relativt outforskat går det att rikta viss kritik i kopplingarna mellan 
litteraturen och fallstudien, vilket har inneburit att egna tolkningar har krävts.  

Observationerna som genomförts har bidragit till att skapa en opartisk syn av 
flödet inom måltidsprocessen, vilket inte går att säkerhetsställa med endast 
intervjuer. För att säkerhetsställa att empirin är tillförlitlig har observationerna 
genomförts vid ett flertal tillfällen, detta för att styrka att inte empirin bygger på 
händelser av engångskaraktär.   

Intervjuer har framförallt genomförts med personer som besitter stor kunskap om 
måltidsprocessen på Ryhov vilket stärker rapportens tillförlitlighet. För att 
säkerhetsställa att inget empiribortfall skedde lades stor vikt att sammanställa 
informationen direkt efter intervjutillfällena. Ytterligare en fördel med intervjuerna 
var möjligheten att bekräfta empiri från dokumentstudier. Den kritik som kan 
riktas här är antalet intervjuobjekt. Om fler personer intervjuats skulle eventuellt 
ett bredare perspektiv kring måltidsprocessen erhållits, dock bedöms att detta inte 
skulle påverka studiens djup. Flera intervjuobjekt skulle även ha säkerhetsställt att 
inte en specifik åsikt förmedlas.   

Enkätundersökningen anses var ett lämpligt tillvägagångssätt för att redogöra hur 
väl Ryhov uppfyller patienternas krav i dagsläget. Detta metodval passade bra då 
studien utfördes på ett sjukhus där sekretess och anonymitet är viktiga faktorer. 
Enkätundersökningen anses även bidra till ett bredare perspektiv då denna 
inhämtar åsikter från utomstående parter. Den kritik som går att rikta mot 
enkätundersökningen är framförallt dess omfattning och hur frågorna har 
formulerats. Vid frågornas formulering fanns det visst inflytande från sjukhuset 
och på så sätt fanns inte möjlighet till fri formulering. Det går även att rikta viss 
kritik mot svarsfrekvensen vilket kan ha lett till ett missvisande utfall. Resultatet 
från enkätundersökningen skulle ha kunnat verifieras ytterligare om under-
sökningen utförts under en längre tid och med fler respondenter på avdelningen 
för hjärtsjuka. Det skulle även varit intressant att genomföra en mer omfattande 
enkätundersökning som skulle täcka flera avdelningar på Ryhov.    
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6.3.2 Dataanalys 
Dataanalysen har genomförts främst genom mönsterpassning mellan det 
teoretiska ramverket och empirin. Detta har säkerställt att relevant information 
återfinns i båda kapitlen. Denna analysmetod anses fördelaktigt vid denna typ av 
studie där ny och relevant empiri kan framkomma under arbetets gång och bör 
därför beaktas. Genom mönsteranpassning har studiens frågeställningar besvarats, 
varav den första visualiserades med ett fiskbensdiagram. Fiskbensdiagrammet 
bedöms ge en tydlig och övergripande bild över utmaningar inom måltids-
processen vilket är fördelaktigt för utomstående läsare. Upprättandet av 
flödesschemat anses gynnsamt för att sammanfatta empirikapitlet på ett visuellt 
sätt för läsaren. Den kritik som går att rikta mot dataanalysen är brister i 
kopplingen mellan teorin och empirin. Här har istället egna tolkningar av teorin 
stått till grund för analysen. 

6.3.3 Reliabilitet och validitet 
Studien bedöms uppnå god reliabilitet genom en väl strukturerad och planerad 
datainsamling, där varje metods tillvägagångssätt tydligt redovisats. Genom att 
studien har utnyttjat flera olika metoder för insamling av empiri har reliabiliteten 
stärkts. Reliabilitetens tillförlitlighet har även säkerhetsställts då välkänd och 
etablerad litteratur har stått till grund för analysen.  

Konstruktiv validitet har uppnåtts genom att triangulering har tillämpats vid både 
metodval och litteraturstudier. Genom att datainsamlingen på Ryhov har utförts 
vid ett antal separata tillfällen har den konstruktiva validiteten förstärkts, då risken 
för utfall av slumpmässig karaktär minskas. För att stärka denna ytterligare skulle 
ett flertal personer med olika befattningar inom måltidsprocessen intervjuats för 
att på så sätt skapa ett bredare perspektiv.  

Den interna validiteten anses vara god då ett tydligt syfte formulerades utifrån 
bakgrunden och problembeskrivningen. På så sätt har det säkerhetsställt att det 
som avsåg att undersökas är ett konkret problem. Mönsteranpassning har 
utnyttjats för att kontrollera överensstämmelse mellan empirin och teoretiska 
bakgrunden.  

Under arbetets gång har stor vikt lagts på att göra studiens resultat generaliserbart 
för att säkerhetsställa extern validitet. Detta har åstadkommits genom att tydligt 
redovisa metoder och tillvägagångssätt för datainsamlingen. Det bör vara möjligt 
för andra sjukhus att tillämpa studien resultat då de utmaningar sjukvården ställs 
inför anses vara relativt likartade över hela landet. För ytterligare öka den externa 
validiteten kunde fler sjukhus ingått i studien.  

     

6.4 Slutsatser 
Denna studie visar att sjukvården har mycket att vinna på med att arbeta aktivt för 
en effektiv måltidsprocess. Det är framförallt kostnadsbesparingar och effektivare 
resurshantering som kan uppnås genom att hantera utmaningarna som finns inom 
måltidsprocessen.  
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Utmaningarna inom måltidsprocessen som framkommit i studien är variationer, 
varornas specifika egenskaper, bristande kommunikation och avsaknad av helhets-
perspektiv. Det är dock viktigt att hänseende tas till ytterligare utmaningar som 
kan finnas på andra sjukhus. För verksamheter inom sjukvården som vill förbättra 
sin måltidsprocess är det viktigt att de utvärderar vilka utmaningar som är mest 
kritiska för deras situation.  

Genom att förändra tillvägagångssättet och införandet av nya metoder vid 
nedkylning av måltider kan utmaningar kopplade till variation och varornas 
specifika egenskaper hanteras. För att hantera de kommunikationsbrister som 
upptäckts i samband med måltidsprocessen bör en samordningsfunktion införas. 
Denna samordningsfunktion skulle innebära bättre och tydligare kommunikation 
mellan avdelningar på Ryhov samt ge varje avdelning ökad kontroll över 
måltidsprocessen. För att hantera utmaningen med avsaknad av helhetsperspektiv 
bör ett nya synsätt införas. Dessa synsätt skulle innebära att personalen får en 
utökad förståelse för hur processer hänger samman och på så sätt minskas risken 
för suboptimering. Införandet av dessa synsätt skulle även generera fördelar för 
Ryhov inom andra områden såsom patientflöden och väntetider.  

Eftersom studien har identifierat utmaningar och tillvägagångsätt för att hantera 
dessa anses rapportens syfte ”att undersöka vilka utmaningar som finns inom 
måltidsprocessen på ett sjukhus och hur utmaningarna kan hanteras för att på så sätt 
effektivisera måltidsprocessen” vara uppfyllt. 

 

6.5 Vidare forskning 
Problemområdet som studien behandlar är relativt outforskat och därför finns det 
behov av vidare forskning. Eftersom denna studie är av enskildkaraktär skulle det 
vara intressant med en undersökning där fler sjukhus är involverade. Genom detta 
skulle eventuellt fler utmaningar kunna identifieras och på så sätt bidra till 
ytterligare kunskap kring måltidsprocessen inom sjukvården.  

En aspekt som vore intressant att utreda närmare vore patientfokus inom sjuk-
vården. Eftersom denna studies tyngdpunkt ligger på att effektivisera aktiviteter 
kopplade till måltidsprocessen skulle det även vara intressant med en studie med 
sin utgångspunkt i patienternas upplevelse av sjukhusbesöket. För att öka 
patientfokus vore det även givande att utveckla någon slags teknisk hjälpmedel för 
beställning, korrigering och valmöjligheter där patienterna blir mer involverade.  
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