
”Att mäta det 

omätbara”  

inom 

kostverksamhet 
 

2016-04-08 



  

9.30 Fika 

  

10.00 Välkomna, programmet för dagen 

  

10.15 Skolmat Sverige, Livsmedelsverket 

 

11.30 Dialog om matrisen äten vikt per elev 

  

12.00 Lunch  

  

13.00 Resultatstyrning och kvalitetsmått 

  

13.15 Gruppdiskussioner 

 

14.30 Fika  

  

15.00 Fortsatt arbete för nätverket 

 

15.30 Tack för idag! 

Hålltider 2016-04-08 



Kvalitet, nyckeltal och jämförelser inom 

städverksamheten 

• I takt med en allt mer ansträngd ekonomi för den offentliga sektorn 

ökar – med all rätt – kraven på att tilldelade medel används till rätt 

saker och på ett effektivt sätt. För att lättare kunna mäta och värdera 

hur väl vi lyckas krävs det att vi hittar bra sätt att mäta kvalitet inom 

städverksamhetens området. Allt viktigare har det också blivit att i 

nästa steg kunna jämföra sig med andra kommuner utifrån dessa 

kvalitetsmått.  

 

• Genom samtal, erfarenhetsutbyte och analyser bör vi kunna komma 

lite närmare någon slags gemensam sanning än de verktyg vi är 

hänvisade till idag. Allt för att kunna förse våra politiska 

uppdragsgivare med trovärdiga och mer korrekta beslutsunderlag än 

vad vi har tillgång till idag.  
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Nyttan 

• Kunna förse politiska uppdragsgivare 

med trovärdiga och mer korrekta 

beslutsunderlag för mål och 

resultatstyrning  

• Ökad kvalité för de vi är till för genom 

kloka beslut och tydliga mål och 

processer som analyseras 

• Skapa ett mervärde för egna mätningar 

• Utveckla generella analyser, 

mätmetoder och pröva idéer inom 

nätverket 

• Synliggöra det mätbara  

• Utveckla mätningar/ kvalitetsmått inom 

kostverksamhet  
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Att gå från att ta information som är lättast att 

hitta, till där det finns störst behov… 
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Vilka behov finns? 

Påverkansgrad? 

Vad vill vi uppnå? 

Vad blev resultatet-

analys? 

 

 

 

 

 

 



Vikten av att jämföra 

http://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOibsI-LiMkCFQkWLAod3LkIQA&url=http://www.dn.se/sport/gunde-svan-slutar-som-landslagschef/&bvm=bv.106923889,d.bGg&psig=AFQjCNEirRSENP1dmOE9CS2s5YLTNGyKiw&ust=1447321524247518


Vad hände under 2014/ 2015? 

-  Syfte 

- Behov och förväntningar 

- Vad är kvalitet? 

- Benchmarkingmodellen- Dining Developement 

- Kvalitet ur Livsmedelsverkets perspektiv 

- Mätning- äten vikt per elev 

- Mål- och resultatstyrning 

- Analys 



Behov och förväntningar 

Förväntningar 

• Bestämma vad som ska jämföras 

• Hitta bra jämförelser 

• Jämförelser på likvärdiga grunder 

• Tydliga principer/ spelregler 

• Prata samma språk/ samma ekonomi 

• Gemensamma nyckeltal för kvalitet 

• Kunskapsutbyte 

• Få ett funktionellt verktyg som är 

användarvänligt och som visar samma 

resultat 

• Tvärinfluenser från olika regioner/ 

kommuner 

• Uppdatering om ny forskning 

• Lyfta blicken mot brukarperspektiv  

• Bra analysmetoder för olika processer 

 

Behov 

• Nationellt nätverk behövs  

• Behov av att fortsätta ses  

• Kostverksamheten behöver ta plats i 

beslutsutrymmet 

• Gemensamt verktyg att arbeta med 

• Samsyn på begrepp 

• Snabbt och lättillgängligt system för att 

se jämförelser direkt 

• Följa upp befintliga data  

• Styrka i att ses och arbetat 

tillsammans 

• Avgränsa eftersom området är brett 

• Stöd för att kommunicera med 

politiken 


