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Bakgrund 
• I Sverige kastas årligen mat för 

ett sammantaget värde av 40 - 50 
miljarder kronor inom privat och 
offentlig sektor.  

• Stora resurser krävs för 
produktion utöver de rena 
livsmedlen, ex. till personal, 
lokaler och transporter. 

• Sundsvalls sjukhus lagade mat till 
ett värde av 25 miljoner per år 
och kasserade mat för ett värde 
av 8 miljoner per år.  

• Att reducera matspillet 
identifierades  vara en möjlig 
miljöåtgärd och en ansenlig 
ekonomisk besparing.  
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Kassation Sundsvalls syfte 

• Att initiera ett projekt kopplat till 
landstinget Västernorrlands ISO-
certifieringsprocess med syfte att 
minska den mängd mat som 
kasserades.  
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Uppdraget 
• Studien avser undersöka hur 

personal vid Sundsvalls sjukhus 
har arbetat med projektet 
Kassation Sundsvall för att uppnå 
det redovisade besparings – och 
miljöresultaten. 

• Med utgångspunkt i projektet och 
dess resultat, ska en modell för 
arbetet med att reducera 
kassation av mat som kan 
tillämpas i flera olika 
verksamheter i Sverige skapas. 
Sveriges Kommuner och 
Landsting, SKL har tillfört 
ekonomiska resurser till detta. 
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Analytiska utgångspunkter – strategiska 
nätverk 
• Strategiska nätverk 

– Strukturella faktorer 
• Aktörer 
• Resurser 
• Aktiviteter 

– Processrelaterade faktorer 
• Förväntningar 
• Upplevd nytta/kritiska 

framgångsfaktorer och utmaningar 
• Information/dialog 
• Gemensamma värderingar 
• Förtroende/legitimitet 
• Engagemang 

– Utfall 
• Samarbeten 
• Entreprenörskap/innovation 



 

Strukturella faktorer som påverkar samarbetes – och 
innovationsförmåga hos medlemmar i strategiska nätverk 
 

    Engagemang 

AKTÖRER 
Sammansättning 
Nav 
Mål  

 

 
 
 
 

AKTIVITETER 
Projekt 
Kunskapsutveckling 
Sociala aktiviteter 
Kommunikation/ 
Information 
 
 
 
 
 
 
 

RESURSER 
Fysiska  
Finansiella 
Humanresurser 
Socialt kapital 
 
 
 
 
 
 

UTFALL 
Samarbeten/ 
Relationer 
Innovationer 



Förväntningar  Upplevda nytta 

Engagemang Samarbete/ 
Samsyn 
 

Gemensamma 
Värderingar/ 
Arbetssätt 

Förtroende & 
Legitimitet 

Edith Andresen, Mittuniversitetet 
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Dialog/info 

Resurs-
mobilisering/

ISO - 
certifiering 
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• Team 
– Proffessionsbaserade olikheter i 

teamet 
– Tydlig utformning och fördelning 

av roller 
– Distribuera ledarskap (fördela, 

integrera, skapa tydlighet, 
struktur) 

– Likartad attityd till teamarbete 
– Förmåga att samarbeta och 

hantera meningsmotsättningar 
– Administrativt stödsystem som 

fungerar som stöd för processen.  

 

Analytiska utgångspunkter – team 
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Datainsamling 
• Datainsamling 

– Data har samlats genom intervjuer 
med fem nyckelpersoner  
(projektmedlemmar) och anställda 
i Landstinget Västernorrland. 

 

• Urval 
– Miljö-

chef/projektägare/styrgrupps 
medlem 

– Kökschef/projektledare kost 
– Kostchef/styrgruppsmedlem 
– Informatör/projektledare 

information 
– Dietist/rådgivare 
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Analys 

• Insamlad data har analyserats 
och diskuterats utifrån redovisad 
teori kring;  

– strukturella och 
processrelaterade faktorer som 
påverkar samarbeten/innovation 

–  element som är avgörande för 
effektivitet i team.  

• Kvalitativ case-studie. 
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Resultat och iakttagelser – strukturella 
faktorer 

• Övergripande mätbart tydligt mål 

• Heterogen grupp-
sammansättning 

• Delat ledarskap – var avgörande 

• Utvecklings- 

• Resurser fanns 
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Resultat och iakttagelser - processen 

• Förväntningar kopplade till nytta 

• Uppenbar nytta och legitimitet 
att driva 

• Gemensamma  värderingar 
utvecklades utifrån samling kring 
nytta 

• Väl fungerande 
dialog/information/informations
material 

• Förtroende/mandat gavs 

• Stort engagemang 
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Resultat och iakttagelser – processen 
 
Strategi för dialog, information och 

informationsmaterial: 
 

• Informationskampanj  

• Ge tydliga budskap  

• Skapa genomslag i pressen  

• Att engagera vårdpersonalen 
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Resultat och iakttagelser - utfall 
Samarbete, innovation/ 
entreprenörskap som leder till: 

 

• Minskat matspill med 47% 
• Sparade pengar (3,8 miljoner) 
• Friskare patienter 
• Förkortade patienttider 
•  Samarbetsrelationer 
• Ökad kunskap om kost 
• Positiv uppmärksamhet 
• ”Vi ” känsla och stolthet 
• Aktivt miljöarbete 
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Den övergripande ledningens roll 

• Distribuerat ledarskap 

– Ge och skapa legitimitet och 
förtroende 

– Förankra 

– Säkerställa rutiner för 
återapportering och 
kommunikation 

– Låta projektmedlemmarna styra 

– Skapa förutsättningar genom 
att mobilisera resurser 



Genomför  
mätning av  
matspillet 
 

Sätt övergripande , 
mätbara mål 
 

Sätt samman en 
heterogen grupp 
med komplementär 
kunskap/erfarenhet 
 

Tillämpa delat 
ledarskap 
 

Mobilisera  
utvecklings- 
resurser 
 

 
 

 
Identifiera 
förväntningar 
 

Dialog kring nytta 
 

Ge ett tydligt mandat, 
skapa legitimitet för 
projektet 
 

Skapa gemensamma 
värderingar 
 

Facilitera en öppen 
dialog/information 
 

Arr. aktiviteter som 
skapar förtroende & 
engagemang 

 
 
 
 

 
 
 

Samarbete, innovation/ 
entreprenörskap som 
leder till: 
 

Mindre spill 
 

Sparade pengar  
 

Friskare patienter 
 

 Förkortade patienttider 
 

 Samarbetsrelationer 
 

Ökad kunskap om kost 
 

Positiv uppmärksamhet 
 

”Vi ” känsla och stolthet 
 

Aktivt miljöarbete 
 
 
 

Strukturella 
faktorer 

Processrelaterade 
faktorer 

Förväntat utfall  


