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Sammanfattning 

Efter millenniumskiftet uppfattas det som närmast ”rätt” att moderna framtidsinriktade 

verksamheter, stora som små, bör arbeta med kvalitetsstyrning1.  Åtgärder inom kvalitetsstyrning 

innebär att moderera och justera tillverkningsprocessen så att de producerade enheterna håller sig 

till en standard2. Företag ställs ständigt inför flera olika alternativ om hur de kan förändra sitt 

arbetssätt, och öppna sig för att ta till sig olika kvalitetshöjande koncept. Dessa ska leda till att 

organisationen och dess processer blir mer effektiva och produktiva, för att i sin tur sänka 

kostnader, maximera vinsten, bemöta kundernas efterfråga, och kunna leverera billigare 

produkter av högre kvalitet på ett snabbare och enklare sätt. Dessa koncept blir en förutsättning 

för att företag ska växa och kunna konkurrera på en allt mer konkurrenskraftig företagsmarknad. 

Motsvarande 10-30% av företagens kostnader beror på kvalitetsbrister (brister inom processerna 

på produktionen som har inverkan på tid, resultat och effektivitet). Det blir till slut ohållbart för 

företag som vill växa3. Företag tillämpar därför olika välkända koncept, såsom ”Scientific 

Management” för att höja sin kvalité. 

Detta examensarbete syftar till att kartlägga den norska livsmedelsproducentens Best Foods 

verksamhet i fabriken i Sandvika, Norge. Arbetet avser även att jämföra verksamheten med de 

principer som utgör Scientific Management.  

Uppsatsens datainsamling baserar sig på en fallstudie byggd på intervjuer med Best Foods 

ledning och anställda, samt på observationer i Best Foods lokaler. Vidare datainsamling har skett 

via relaterade internetsidor, artiklar samt litteratur. Vid fördjupade studier med berörda parter för 

datainsamling har mailkontakt använts. 

Slutsatsen visar att ledningen omedvetet arbetar efter flera av Scientific Management principer, 

det vill säga ledningen styr företaget enligt det som anses gynna företaget mest, vilket visar sig få 

stöd av många av Scientific Managements principer. 

 
                                                            
1 Røvik Kjell Arne (2000) 
2 Bokföringstips 
3 Sörqvist Lars (2001) 
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1. Inledning 
 

Företag lever i en omgivning i ständig förändring och måste oavbrutet anpassa sig efter nya 

omständigheter. Företag som växer står inför en lång rad olika val om hur de ska gå tillväga för 

att kunna optimera verksamheten och få ut det som företaget maximalt kan få ut av sin 

verksamhet.  

Efter millenniumskiftet uppfattas det som närmast ”rätt” att moderna framtidsinriktade 

verksamheter, stora som små, bör arbeta med kvalitetsstyrning4. Åtgärder inom kvalitetsstyrning 

innebär att moderera och justera tillverkningsprocessen så att de producerade enheterna håller sig 

till en standard5. Företag ställs ständigt inför flera olika alternativ om hur de kan förändra sitt 

arbetssätt, och öppna sig för att ta till sig olika kvalitetshöjande koncept. Dessa ska leda till att 

organisationen och dess processer blir mer effektiva och produktiva, för att i sin tur sänka 

kostnader, maximera vinsten, bemöta kundernas efterfråga, och kunna leverera billigare 

produkter av högre kvalitet på ett snabbare och enklare sätt. Dessa koncept blir en förutsättning 

för att företag ska växa och kunna konkurrera på en alltmer konkurrenskraftig företagsmarknad. 

Motsvarande 10-30% av företagens kostnader beror på kvalitetsbrister (brister inom processerna 

på produktionen som har inverkan på tid, resultat och effektivitet). Det blir till slut ohållbart för 

företag som vill växa6. Företag tillämpar därför olika välkända koncept, såsom ”Scientific 

Management” för att höja sin kvalité.   

Avsikten med Scientific Management är att öka produktiviteten och reducera ansträngningarna 

som krävs för att utföra arbetet7.  Med den målsättningen utformas standardiserade metoder som 

ledningen enligt vetenskapliga principer utformar, på bekostnad av tumregler där man endast 

mäter företeelser på ett ungefär. Inom Scientific Management betonas det att det bästa 

ledarskapet är en sann vetenskap, som vilar på klart definierade lagar, regler och principer. 

Scientific Management är tillämpliga på alla typer av mänskliga aktiviteter, från våra enklaste 

individuella handlingar till arbetet på stora företag, som kräver det mest utvecklade samarbete 

                                                            
4 Røvik Kjell Arne (2000) 
5 Bokföringstips 
6 Sörqvist Lars (2001) 
7 Morf Martin (1983)  
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mellan företagets olika delar.8 En viktig målsättning som delas av många företag är att problem 

ska lösas och behandlas till fullständig grad. Man skall inte ödsla olika parters tid på onödiga 

aktiviteter som i slutändan inte genererar värde. Det är också viktigt inom Scientific 

Management att alla medarbetare och ledningen för företaget är engagerade i utformandet av 

arbetsprocesserna, eftersom det är medarbetarna som utför de dagliga arbetsuppgifterna. 

1.1 Problemdiskussion 

Enligt tidigare forskning kan det uppstå svårigheter med införande av nya arbetssätt. Därför 

måste ledningen på företaget frekvent arbeta med att lösa problemområden som kan uppstå. Ett 

sådant problem är vem som ska ansvara för införandet av nya arbetsmetoder och hur de nya 

arbetsmetoderna ska se ut. Vidare är de anställdas inställning och motivation till att leva efter nya 

vanor och arbetsrutiner ett vanligt förekommande problem bland företag som ska införa nya 

rutiner på en arbetsplats. Vidare kan det vara svårt att veta vilket koncept som ett företag ska 

använda sig av för att höja sin kvalité. Det moderna kvalitetstänkandet tog sin början i den så 

kallade Scientific Management, som handlar om hur industrin ska öka sin produktivitet genom 

studier, kontroll och nedbrytning av varje arbetsmoment i små beståndsdelar. Scientific 

Management kan dock idag anses vara förlegad genom sin auktoritära människouppfattning. 

Scientific Management utvecklades i början av 1900-talet och flera av dess olika delar ses idag 

som självklara delar inom en organisation, men det finns även delar som inte passar på en 

modern verksamhet.  

1.2 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att kartlägga livsmedelsproducentens Best Foods verksamhet i fabriken i 

Sandvika, Norge. Arbetet avser även att jämföra Best Foods verksamhet med de principer som 

utgör Scientific Management.  

1.3 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att enbart innefatta Best Foods verksamhet i Sandvika, Norge, och 

samtliga anställda som arbetar på den fabriken som finns där. De produkter som kommer att 

fokuseras på i arbetet är nöt- och kycklingkebabstock (ett stycke malet nöt- eller kycklingkött 

                                                            
8 Taylor Frederick Winslow (1911) 
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som är formad runt ett cylinderformat rör som passar in på grillmaskinerna hos kund, där köttet 

formas så att det är tjockare upptill på röret och smalnar av nedtill i syfte att möjliggöra grillning, 

hyvling och smaksättning), och kebabskav (nöt- eller kycklingkebabstock som är färdiggrillad 

och hyvlad). Företagets produktion av övriga produkter har inte påbörjats vid skrivandet av detta 

arbete och kommer således inte att tas med i arbetet. 

Forskningsfrågor 

• I vilken mån efterlevs Scientific Managements olika principer på företaget Best Food?  

• Har det tidigare utförts vetenskapliga undersökningar på vilka arbetssätt och metoder 

företaget använder sig av? 

• Hur ser arbetsfördelningen ut i företaget? Har företaget bestämt anställdas arbetsuppgifter 

utifrån den kunskap och erfarenhet denne besitter?  

• Hur fungerar kommunikationen inom företaget, mellan ledning och personal och mellan 

företagets avdelningar? 

• Hur stor vikt lägger företaget på begreppet kvalitetstänkande? Hur går man tillväga för att 

säkerställa samt höja kvaliteten inom hela företaget? 

1.4 Företagsbeskrivning 

Företaget Best Food AS är ett privatägt norskt aktiebolag (norska; aktiesellskap) som bildades 

vid slutet av 2009 av två personer. Dessa hade tidigare varit verksamma i andra företag som de 

grundat inom andra branscher såsom bageri och livsmedelsimport. Innan hösten år 2011 hade 

företaget tio stycken anställda. Best Foods fabrik är beläget drygt tio kilometer utanför Oslo i 

Norge i den del av Baerums kommun som kallas Sandvika. Företaget inriktar sig på att 

producera köttprodukter. Den huvudsakliga fokuseringen inom produktionen kommer från 

framställning och försäljning av kebabstockar och färdigskuren kebab. Producering och 

försäljning har även skett, dock oregelbundet, av andra köttprodukter såsom korv och 

hamburgare av nöt-, kyckling- och lammkött. 
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Det är svårt att avgöra hur stor företagets omsättning, försäljning, kostnader, och vinst är, då 

företaget är relativt nystartat, och därför inte har lämnat in årsredovisningen för år 2010 under 

tiden för datainsamlingen till detta arbete. Best Food har till slutet av augusti på sig att lämna in 

årsredovisningen9 till ”Brønnøysund” (norska bolagsverket) för ett godkännande10. Däremot så 

anger VD:n, någorlunda löst baserat på företagets utgående fakturor, att omsättningen för 

företaget år 2010 var på nästan en miljon NOK i månaden, varav vinsten var cirka 

tvåhundratusen NOK i månaden.  

I företagets produktion sker det olika former av bearbetning av köttet i syfte att förädla det. Det 

utförs flakning (stycken av kött bearbetas i maskin genom att det delas in i mindre delar, vilket 

möjliggör vidare bearbetning av köttet), malning (efter flakning mals köttbitarna till köttfärs i en 

köttkvarn), chockfrysning (köttet fryses ned i frysrum med temperaturen -40°C, för att 

åstadkomma bättre konservering och därmed uppfylla hälsokrav). Vidare utförs kryddning, 

grillning och förpackning i fabriken. Köttet som bearbetas köps in från externa företag. 

Företagets kunder är främst restauranger och gatukök, men Best Food har som mål att börja sälja 

till livsmedelsbutiker i framtiden. De färdiga produkterna lagras i frysrum innan produkterna 

levereras till kund. Dessa frysrum finns i samma anläggning som företagets fabrik. 

Under våren 2011 har företaget successivt flyttat från sina gamla lokaler belägna i norska 

Drammen, till större lokaler i Sandvika. Produktionen i Drammen upphörde helt under 

sommaren 2011. Anledningen till att verksamheten flyttade till Sandvika är främst för att kunna 

producera i större kvantiteter, men också för att man vill kunna forma organisationens 

verksamhet utan att behöva begränsas av brist på arbetsyta. Best Foods VD anser att företaget 

inte har möjlighet att bemöta efterfrågan med den produktionskapacitet som fanns i Drammen.

                                                            
9 Firmahjelp 
10 Brønnøysund 
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2. Metod 

2.1 Fallstudie 

En fallstudie innebär en undersökning där undersökningsobjektet utgör ett eller ett fåtal objekt, 

till exempel ett företag eller en organisation. Fallstudier passar arbetet då processer och 

förändringar ska studeras. Det vanligaste tillvägagångssättet är att data av olika karaktär samlas 

in för att därefter ge en så utförlig bild av det aktuella fallet som möjligt11. Som 

datainsamlingsmetoder har intervjuer kombinerat med observationer utförts, vilket lämpar sig väl 

vid denna typ av undersökningsmetod12. Syftet med fallstudier är att samla data från en liten del 

av ett stort förlopp, vidare med hjälp av fallet beskriva hur den verklighet som studien utförs i ser 

ut. En fördel med fallstudier är att man studerar det som sker under verkliga förhållanden. Det 

ges även en möjlighet till en mer ingående kunskap om själva förloppet13. Det är också ett bra 

sätt att få en uppfattning av ett mindre område utan att förklara hela ämnet.  

Arbetet som har en deduktiv ansats vill studera Best Foods arbetsförhållanden. Därför har data 

samlats in för att se hur Scientific Management fungerar, och för att se hur teorier relaterade till 

dessa koncept ser ut, för att sedan undersöka hur Best Food förhåller sig till dessa och därefter 

dra slutsatser i enlighet med arbetets syfte. 

2.2 Datainsamling 

För att erhålla en bred samt allmän kunskap i ämnesområdet och av branschen så inleddes arbetet 

med en förstudie. I denna förstudie gjordes sökningar på bland annat sökmotorn Google med 

sökord som; produktionslinje, kebab, kebabmarknad Norge och kebabtillverkning. Förstudien 

inkluderade även läsande av relevant litteratur som beskriver Scientific Management olika delar. 

Arbetet har utförts på ett sätt som karaktäriserar fallstudier. Arbetet har därför begränsat sig själv 

till att endast studera det som är relevant för det som studien avser att undersöka. Arbetet följer 

en kvalitativ ansats med strukturerade intervjuer, för att på ett så bra sätt som möjligt få en bild 

av de anställdas syn på verksamheten. En kvantitativ ansats hade inte varit passande för arbetet 

                                                            
11 Patel Runa & Davidson Bo (2003) 
12 Ibid 
13 Wallén Göran (1996) 
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anser författarna då Best Food inte är tillräckligt stort. En kvantitativ studie på ett fåtal anställda 

skulle inte resultera i ett bra resultat. 

Data delas in i primärdata och sekundärdata. Primärdata är det data som utgör specifik 

information om just det företag som arbetet avser att undersöka. Sekundärdata är den information 

som finns tillgängligt, och utgör information som endast berör arbetet. Sekundärdata är därmed 

inte data för just det företag som arbetet avser att undersöka.  

2.2.1 Sekundärdata 

Författarna har läst vetenskaplig litteratur som handlar om logistik, detta för att skapa sig en 

djupare förståelse och kunskap i ämnesområdet, men också för att åstadkomma en uppdatering 

av tidigare kunskaper på området. Sekundärdatainsamling innebar även läsning av vetenskapliga 

artiklar på databaser såsom Katalogen miks och Libris, som varit tillgängliga via Södertörns 

Högskolas hemsida. Sökorden som nämns nedan har använts för att leta fram data för arbetets 

olika delar genom internetsökning på sökmotorer såsom Google och Bing. 

Sökorden författarna använde sig av var bland annat; logistik, Scientific Management, industriell 

produktion, produktionsplanering, kvalitet, kvalitetsförbättring, kötthantering, köttindustri. 

2.2.2 Primärdata 

Primärdata är den information som inte finns dokumenterad, och därmed behöver inhämtas 

genom direkta observationer, enkäter eller intervjuer. Vi valde att besöka Best Foods verksamhet 

för att på plats genom intervjuer och observationer samla in data som bedömdes av författarna 

vara viktiga för arbetet.  

 Intervjuer 

Anledningen till att personliga intervjuer utfördes är för att det ger mer utrymme för utförliga 

svar och diskussioner kring företagets verksamhet. Då intervjuerna genomfördes i samband eller 

strax efter båda studiebesöken på fabriken blev det lättare att förstå och relatera till 

verksamheten, samt ställa frågor och följdfrågor på ett bättre sätt jämfört med om vi valt att 

genomföra intervjuerna över telefon eller e-mail. Intervjuerna visade sig fungera bra då det gav 

mycket utrymme för förklaringar och utförliga beskrivningar av produktionen. 
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Respondenterna hade inför studiebesöken blivit underrättade om vår studie och vilka områden 

intervjufrågorna handlade om, vilket gav respondenterna möjlighet att förbereda sig. 

Intervjufrågorna till ledning och övriga anställda skiljde sig från varandra. 

Författarna tog fram en allmän mall med intervjufrågor som berörde verksamheten, dagliga 

arbetet och de anställdas inställning till eventuella förändringar i sitt sätt att arbeta. Intervjuerna 

bestod av flera huvudsakliga områden som hade sina underfrågor. Områdena var företagets 

bakgrund, kunder, marknad, produkter, processer och arbetsförhållanden (se Bilaga 2). I 

samband med intervjuerna har också möjligheten tagits tillvara att insamla faktaunderlag om 

företaget och dess olika processer. Detta gjordes då information, som vanligtvis kan fås utifrån 

en årsredovisning, istället har inhämtats från intervjuer.  

Observation  

För att få en uppfattning om hur Best Foods verksamhet fungerar studerades detta genom 

studiebesök där produktlinjer och arbetsförhållanden studerades genom observation. Detta 

resulterade i data som bland annat användes för att skapa flödesscheman över de olika 

produktlinjerna. Observationerna i Best Foods lokaler i Sandvika hade som syfte att förstå hur 

företagets ledning tänkt planera sin verksamhet och lösa problem som de upplevde fanns i 

verksamheten i Drammen. Alla observationer gjordes tillsammans med VD:n eller 

produktionschefen på företaget. Dessa visade författarna verksamheten, de olika avdelningarna 

på företaget och processerna i tillverkningen.  

2.3 Praktiskt tillvägagångssätt 

Detta projekt har utförts som en fallstudie där vi insamlat information om företaget på plats. 

Detta trots det långa avståndet och trots faktumet att fallstudien utfördes i ett annat land.  Direkta 

observationer bedömdes vara av signifikant betydelse för datainsamling och förståelse av 

studiens syfte, och för att göra arbetet mera tillförlitligt. Transportförbindelserna till Best Foods 

fabrik är relativt goda då det för författarna endast är cirka en timmes restid med flyg och sedan 

ytterligare en timme med tåg för att ta sig dit.  

Första studiebesöket ägde rum 8/3-2011, då författarna fick en rundvandring av Best Foods VD 

både på fabriken i Drammen men också på fabriken i Sandvika, som vid det tillfället var under 

ombyggnad. Under rundvandringen ställdes frågor till VD:n som förklarade processerna i 
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produktionskedjorna och hur verksamheten i övrigt fungerade. Efter rundvandringen utfördes en 

mer utförlig intervju med VD:n och sedan intervjuades produktionschefen som svarade på 

ytterligare frågor. Även produktionsarbetarna, det vill säga de som arbetade direkt med 

tillverkningen av produkterna, intervjuades vid detta studiebesökstillfälle. 

Innan det andra studiebesöket genomfördes, som ägde rum den 6/4-2011, hade författarna god 

mailkontakt med Best Foods VD med frågor som uppkommit under arbetets gång. Vid det andra 

studiebesöket intervjuades tre produktionsarbetare och även Best Foods två anställda som 

ansvarade för företagets transporter. Därmed hade Best Foods samtliga sju anställda intervjuats. 

Den enda som inte har intervjuats och som har en direkt anknytning till Best Foods är en av de 

tre ledamöterna i företagets styrelse. 

Under arbetets gång har mailkontakt genomgående förts med andra företag inom samma 

bransch. Väsentlig information har även inhämtats genom internetsökning på företag och 

institutioner som är relaterade till branschen. De konkurrenter och maskintillverkare som har 

kontaktats har valts ut efter samtal med Best Foods anställda, vilket lett till att ytterligare 

undersökning gjorts på Internet. De ritningar av verksamheten i Sandvika som finns med i 

arbetet har Best Foods VD försett författarna med. Dock har författarna modifierat ritningarna 

och skrivit in namn på de olika delarna av verksamheten, i syfte att förtydliga detta för läsaren av 

studien. Förtydligad version av ritningen över fabriken finns med i Bilaga 2.  

Figur 4 på sida 27 är tagen från Google Maps och har sedan modifierats med hjälp av 

datorprogrammet Photoshop. Figur 3 på sida 25 och Tabell 1 på sidorna 33-34 har författarna 

skapat själva, baserade på sina kunskaper och på de data som erhållits efter genomförda 

intervjuer och observationer av Best Foods verksamhet i Sandvika. 
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3. Teorier 

3.1 Scientific Management 

Scientific Management är en variant av Management. Dess upphovsman var Frederick Winslow 

Taylor, en amerikansk ingenjör som avsåg att förbättra effektiviteten inom industrin. Det är efter 

hans namn som begreppet ”Taylorismen” har sitt ursprung. Han var väldigt pragmatisk i sitt 

synsätt. Taylorism, som Taylor själv kallade för Scientific Management, består grundläggande av 

breda generella principer, och är en bred specifik filosofi som kan bli applicerad på flera olika 

sätt. Det är därför viktigt att förstå att en viss person eller vissa personers applicerande av dessa 

principer inte ska förväxlas med principerna i sig, då dessa kan skilja sig från varandra på ett 

betydande sätt.  

Huvudsyftet för styrning inom ett företag enligt Scientific Management är att säkra det maximala 

välståndet för arbetsgivaren i samband med det maximala välståndet för varje anställd. Orden 

”maximalt välstånd” (eng. "Maximal Prosperity") används i bred mening inom Scientific 

Management. Det innebär inte bara stora utdelningar för bolaget och dess ägare, utan även att 

utvecklingen av varje del av verksamheten förbättras till vad den maximalt kan åstadkomma. 

Detta för att välstånd och goda resultat ska vara bestående för framtiden. På samma sätt ska 

maximalt välstånd för varje anställd inte bara innebära högre löner än vad en person i dennes 

position normalt sett brukar få, utan det betyder också att varje anställd ska utvecklas till vad de 

maximalt kan åstadkomma så att maximal effektivitet uppnås. Detta så att den anställde uppnår 

högsta möjliga kapacitet inom det arbetsområde som denne jobbar inom.14  

Vissa av de principer som utgör Scientific Management kan tyckas vara så pass självklara att det 

kan kännas barnsligt att ens nämna dem.15 Vissa principer efterföljs helt naturligt av företag 

genom att ledningen använder sunt förnuft. Dock kan dessa principer med tiden tas för givet och 

därmed gå förlorade om de inte etableras inom organisationen. 

Taylor menade att ledningen var maktlös, därför att de saknade verklig kunskap om 

arbetsprocessen. Taylor ville komma till rätta med slöseriet med mänskliga resurser. Han såg 

som sin uppgift att lära företagens ledning att de kunde styra verksamheten på grundval av en 

                                                            
14 Taylor Frederick Winslow (1911) 
15 Ibid 
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detaljerad kunskap om arbetet. Hur arbetena effektivast kunde utföras och olika människors 

fysiologiska förutsättningar att utföra dem kunde fastställas genom systematiska analysmetoder. 

Arbetsstudier tjänade detta syfte att finna ”The one best way of working”, nämligen de 

standardiserade arbetsmetoder som skulle göra det möjligt för en arbetare att arbete på 

effektivast möjliga sätt.16 Denna ”bästa metod” kan sammanfattas på följande sätt: 

 

Arbetsledningen åtar sig exempelvis besväret att sammanföra alla de nedärvda kunskaper och 

färdigheter, vilka hittills varit arbetarens egendom, och vidare klassificera och i tabellform 

utarbeta dem. Samt att av dessa kunskaper uppställa regler, lagar och formler till ledning för 

arbetaren i hans dagliga syssla. Förutom uppgiften att på detta sätt bygga upp en vetenskap, åtar 

sig ledningen tre andra slags plikter som medför nya tunga bördor. Dessa nya plikter som 

tillkommer arbetsledningen, kan indelas i följande fyra huvudgrupper:  

1. Arbetsledarna utvecklar för varje arbetsdetalj ett system, en vetenskap, som ersätter den 

gamla, ”på en höft”-metoden [tumregeln]. 

2. Efter rationella studier väljs arbetare som övas, undervisas och utbildas, under 

förutsättning att arbetaren själv valt att arbeta där, och övar upp sig så bra han kan. 

3. Ledningen arbetar i vänskapligt samförstånd med sina anställda, så att de kan vara säkra 

på att allt arbete utförs enligt de rationella grundsatser som fastställts. 

4. Arbete och ansvarighet delas nästan lika mellan arbetsledningen och arbetarna. 

Ledningen övertar det arbete för vilket den har större förutsättning att klara än 

arbetarna.17 

 3.1.1 Standardisering 

Standardisering är att utveckla och genomföra tekniska standarder. Genom standardisering kan 

samordningsproblem lösas och skapa en situation där samtliga parter kan uppnå ömsesidiga 

vinster genom att göra konsekventa beslut.  

 

Scientific Management innebär att alla arbetsuppgifter ska studeras vetenskapligt och att man på 

en vetenskaplig grund etablerar standardiserade metoder för principer. Man ska inte basera 

                                                            
16 Sandkull Bengt & Johansson Jan (2000) 
17 Ibid 



 15

arbetet efter tumregler som endast ger en ungefärlig uppskattning av vad som behöver 

åstadkommas. Standardisering är ett nödvändigt villkor för effektivisering av tillverkningen. 

Delarna måste vara lika och kunna tillverkas utan att måtten varierar utanför fastställda gränser. 

Ett historiskt exempel som brukar nämnas i utvecklingen av standardiserad produktion som 

resulterar i ökat välstånd är Ford. De visade att montering till en färdig bil med standardiserade 

komponenter medförde avsevärda besparingar i tidsåtgång och kostnader.18 Taylor berättade 

vidare angående välstånd, att det största permanenta välståndet för den anställda kombinerat med 

det största välståndet för företaget bara kan uppstås om arbetet som utförs görs med minsta 

möjliga arbete, lägst användning av resurser och råvaror, samt att kostnaderna är så låga som 

möjligt för användandet av de maskiner, byggnader och så vidare som arbetet innebär. Det 

innebär att bästa resultat uppnås om största möjliga produktivitet av de anställda och de maskiner 

som används i verksamheten används på bästa sätt.19  

Vidare är standardisering ett instrument för att uppnå samordning och kontroll och anses därför 

nödvändigt för en rationell verksamhet. Den begränsar handlingsutrymmet för var och en. 

Genom standardisering blir verksamheten mer förutsägbar och leder till en minskad osäkerhet för 

individen om hur han ska agera i vissa situationer. Det leder också till en minskad osäkerhet om 

hur andra individer kommer att handla. 

3.1.2 Initiative and Incentive 

Taylor hade under lärlingstiden funnit att arbetarna medvetet höll igen på sin arbetstakt. En 

nykomling i arbetslaget fick lära sig av de äldre hur mycket han borde uträtta. Han fick också 

snart klart för sig att det inte fanns någon anledning att göra mer än man måste. När Taylor vid 

ett tillfälle arbetade som förman fann han att det var de erfarna arbetarna som hade ingående 

kunskap om hur tillverkningen i detalj skull gå till. De kunde därför själva bestämma hur det 

skulle utföras och vilken tid det skulle ta.20   

Taylor använde uttrycket “soldiering” (ung. maskande) för att beskriva hur anställda anpassar sitt 

sätt att arbeta utefter den arbetskollega som uppnår minst resultat. Taylor menade att det beror på 

att de anställda anser att om inte de andra arbetar lika hårt som de själva så får de ändå i 

                                                            
18 Ibid 
19 Taylor Frederick Winslow (1911) 
20 Sandkull Bengt & Johansson Jan (2000) 
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slutändan samma lön. Å andra sidan kan en ambitiös anställd anstränga sig mer än vad som 

begärs av denne från ledningen, vilket är något som arbetskollegorna kan uppfatta som något 

som får dem själva att se dåliga ut inför arbetsgivaren.  

Taylor förespråkade också ett belöningssystem för anställda så att dessa presterar så mycket de är 

kapabla till.  Taylor myntade år 1911 uttrycket “Initiative and Incentive” (svenska Initiativ och 

incitament) som innebär att de anställda tar initiativ, och utefter hur bra dessa anses vara så får de 

en belöning, ett incitament, från ledningen.21 Detta arbetssätt kan implementeras genom ett 

bonussystem där de anställda får en högre lön beroende på vilka arbetsuppgifter denne åtar sig. 

3.1.3 Ledning och anställdas relation 

Frederick Taylor menade på att många personer misstar sig när de påstår att de fundamentala 

intressena från anställda och ledning strider mot varandra. Scientific Management innebär att 

intressena från dessa parter är densamma, att välstånd för de som anställer kan inte uppstå och 

förbli under en längre tid såvida det inte kombineras med att välstånd uppnås för de anställda, 

och vice versa. Samt att det är möjligt att ge den anställde det den helst vill ha, det vill säga; höga 

löner, och samtidigt ge dem som anställer vad de helst vill ha, det vill säga; låga 

arbetskostnader.22  

Det är viktigt att det finns ett fungerande samarbete mellan de anställda och ledningen på ett 

företag, så att den anställde arbetar efter sin bästa förmåga i ett intimt samarbete med ledningen, 

som förser den anställde med den hjälp som denne borde få. Det är också en nödvändighet att 

den anställde ska få bestämma det slutgiltiga beslutet för hur denne ska utföra sitt arbete, dock 

med förhållandevis lite hjälp och råd från ledningen av företaget. 

Varje handling från varje anställd är av stor betydelse. Därför är det viktigt att den anställde som 

är bäst passad till respektive uppgift faktiskt finns på den arbetsplats som denne borde vara på.  

De anställde borde dagligen få lära och ta emot hjälp från ledningen, som på ett uppmuntrande 

och på ett vänskapligt sätt förmedlar den hjälpen. 

                                                            
21 Taylor Frederick Winslow (1911) 
22 Ibid 
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3.1.4 Scientific Managements påverkan på andra typer av management 

Det har gått cirka hundra år sedan Scientific Management först utvecklades av Fredrick Winslow 

Taylor. Sedan dess har resonemangen kring arbetslivets organisering utvecklats under betydande 

påverkan av Scientific Management. Den tayloristiska tanken kom genom en ambition av att 

sudda ut den unika karaktären i de lokala lösningarna – det vill säga de faktiska och konkreta 

åtgärder på lokal nivå som fick dem att fungera. Denna lokalt inbyggda kunskap ersattes med 

triviala och ytliga riktlinjer som skulle följas av alla. Dessa olika idéer inom Scientific 

management utvecklades och arbetades vidare på olika forskningsinstitutioner detta ledde också 

fram till en mängd nya koncept. Dessa koncepts gavs en mängd olika namn: Exempelvis 

flödesgrupper, T50, gränsöverskridande flödesorganisationer (GFO), TQM (Total Quality 

Management), processtyrning, målstyrning, balanserade styrkort etcetera.23  

Efter första världskriget utvecklade Henry Ford systemet massproduktion (som också kallas 

Fordismen). I hans system var produkten, produktionsprocessen, och de uppgifter som varje 

enskild anställd var menad att utföra, var alla standardiserade. Vid ungefär samma tid utvecklade 

Frederick Winslow Taylor Scientific Management.24 Fordismen är arbetsorganisationen som 

förstärker dynamiken i Scientific Management men är samtidigt främst inriktad på användningen 

av löpande bandet.25  

 

Japaner och européer följde Ford och Taylors idéer men dessa upplevdes som en återvändsgränd 

då det monotona arbetet i och med konceptens syn på massproduktion betraktades systemet som 

outhärdlig för arbetarna, därför utvecklades olika metoder och koncept för massproduktion, 

koncept som utvecklats från Taylors och Fords idéer. I till exempel Japan i tiden efter andra 

världskriget utvecklade Eiji Toyoda och Taiichi Ohno på Toyota Production System (TPS) som 

senare blev känd som Lean Production System. 26 

 

                                                            
23 www.samarbetsdynamik.se 
24 www.globadvantage.ipleiria.pt 
25 www.exampleessays.com 
26 www.globadvantage.ipleiria.pt 
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3.1.5 Kritik mot Scientific Management 

Taylor brukar ibland anklagas för att ha en nedvärderande syn på anställda arbetare i ett företag. 

Den metoden som utvecklades lärdes ut till arbetarna, vilket gjorde att de rutinerade arbetarna 

kände sig förbisedda då deras kunskap var av mindre betydelse än tidigare. Ledningen blev mer 

oberoende av vem som utförde arbetsuppgiften. Detta synsätt på arbetarna har inneburit att 

kritiker menar att företag ser sina anställda som maskiner som ska arbeta i all oändlighet och att 

människan styrs huvudsakligen av ekonomiska motiv, och eftersom dessa står under 

organisationens kontroll blir människan ett passivt verktyg som kan manipuleras, motiveras och 

kontrolleras av organisationen. Människans känslor är irrationella och organisationen är ofta 

utformade så att de neutraliserar och kontrollera de anställdas känslor, så att de inte stör hennes 

rationella beräkning av egennyttan.27 

Scientific Management är ett auktoritärt på så sätt att den ser det som viktigt att beslutsfattandet 

bäst lämpar sig för ledningen i företaget, och detta på grund av att det råder bristande förtroende 

gentemot de anställda arbetarna. Taylor trodde att både produktivitet och effektivitet skulle öka 

om det fanns en uppdelning mellan arbetare och experter, och hävdade att nästan varje handling 

av arbetaren bör föregås av förberedande beslut av ledningen. Denna typ av management kan 

leda till en antimotiverande faktor bland de anställda, som känner att de blir behandlade med 

bristande respekt. Detta kan leda till att det uppstår bitterhet gentemot företaget de arbetar på, 

vilket i sin tur kan leda till att arbetarna inte presterar på sin högsta nivå. Även 

belöningssystemet som Scientific management förespråkar kan innebära att arbetarna 

koncentrerar sig på kvantiteten på bekostnad av kvaliteten.28 

Taylors verk om Scientific Management skrevs redan 1911 och präglas mycket av tidsandan som 

rådde då. I början av 1900-talet hade inte människor ett fritt val mellan olika 

arbetsgivaralternativ, utan var i högre utsträckning än i dag tvungna att inordna sig i auktoritära 

system med direktstyrning.29 

                                                            
27 Schein Edgar H. (1974) 
28 Priestley Sean (2005) 
29 Karlöf Bengt och Lövingsson Fredrik Helin (2007) 
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Vidare finns det kritiska röster angående fokuseringen på effektivitet, som anses vara överdriven, 

och att den överfokuseringen helt överskuggar mindre kvantifierbara sociala förmåner, vilket 

leder till att företag förbiser sådana nödvändigheter.30 

Redan under Frederick Taylors tid fick hans metoder kritik för att vara olämplig då arbetarna 

blev förbisedda. Enligt arbetsmiljöverket kan vissa arbetssätt ha en negativ inverkan på 

personalen, då vissa arbetssätt kan medföra att arbetsuppgifterna blir för ensidiga, upprepande 

och monotona, som vidare leder till små möjligheter till utmaningar och till personlig och 

yrkesmässig utveckling. Vidare kan även detta leda till understimulering som kan bidra till 

ohälsa.31.  

3.2 Kvalitetstänkande 

Taylorismen var en av de tidiga förespråkarna av kvalitetsstandarder. Utifrån Taylorismens 

grunder har en lång rad andra typer av kvalitetsstandarder utvecklats och bildat egna typer av 

management. Total Quality Management är en sådan typ av management som fokuserar på 

kvalitetsutveckling. 

Det finns dock åtskilliga definitioner av begreppet kvalitet. Exempelvis talar man ibland om 

hållfasthetsegenskaper. Under de senaste årtiondena har begreppet dock fått en betydligt bredare 

innebörd32. Den amerikanske forskaren Edwards Deming hade en definition med ett väldigt 

kundfokuserande perspektiv: ”kvalitet borde riktas mot kundens behov, nuvarande och framtida 

sådana”.  

TQM innebär att ”man ständigt strävar efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov 

och förväntningar till lägsta kostnad, genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är 

engagerade och som har fokus på organisationens processer”.33 

För kunden har kvalitet alltid varit en viktig faktor vid köp av varor och tjänster. De företag som 

på ett innovativt och systematiskt sätt har arbetat med kvalitet och kvalitetsutveckling, har ofta 

nått stora framgångar i marknadsposition, och fått lägre interna kostnader.34  

 

                                                            
30 Mintzberg Henry (1989) 
31 Arbetsmiljöverket 
32 Taylor Frederick Winslow (1911) 
33 Bergman Bo och Klefsjö Bengt (2007) 
34 Ibid 
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Centralt i TQM är att sätta kunden i centrum. Normerna för kvalitet sätts av kunderna och i 

förhållande till dess behov och förväntningar. För att organisationen ska ha möjlighet till att 

besvara kundernas efterfrågan måste man ständigt hålla sig informerad om hur kunder uppfattar 

kvalitet. Förutom att sambandet mellan efterfrågan och utbud stämmer så är även 

försäljningspriset avgörande vid värderingen av produktens kvalitet. Därmed bör stor vikt läggas 

på att aktivt ta reda på vad kunderna vill, och sedan systematiskt under utveckling och 

produktion uppfylla, eller överträffa, dessa kvalitetsbehov. 35 

En annan väsentlig del inom TQM är ledningens engagemang.36 Ledarengagemang inom TQM 

handlar om att ledaren ska vara aktiv i organisationen genom att göra sig synlig och tydlig 

genom eget personligt engagemang. Ledaren ska få sina medarbetare att känna sig trygga i sitt 

arbete och stolta över vad de själva och organisationen skapar. Därför är det viktigt att en ledare 

ska kunna informera, delegera och kommunicera på ett bra sätt.37 

 

Gällande TQM så visar undersökningar på att alltför många försök att tillämpa TQM har 

misslyckats. Men det innebär inte att det är något fel på den filosofin. TQM är viktigare än 

någonsin men också svårare och mera krävande att införa. Idag står kunden mera i centrum än 

tidigare. Kvalitet definieras av kunden och företagen måste anpassa sig till kunderna, veta vad 

kunden vill ha, kunna leverera i tid, och ge en service som är bättre än vad kunderna förväntar 

sig. Kvalitet är mycket mer än statistisk processkontroll.38  

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                            
35 Ibid 
36 Røvik Kjell Arne (2000) 
37 Bergman Bo och Klefsjö Bengt (2007) 
38 Bengt Sandkull och Johansson Jan (2000) 
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4. Nulägesbeskrivning 

4.1 Kartläggning av verksamheten 

Byggnaden i vilken fabriken finns i består av ett flervåningshus med totalt fyra våningar, som 

ägs av det norska livsmedelsföretaget ”Brödr. Michels AS”.  Våning två och fyra brukas av 

hyresvärden ”Brödr. Michels AS” medan våning tre hyrs av Best Food. Men Best Foods VD 

berättar att de har fått löfte om att vid en eventuell avveckling av Brödr. Michels AS’s 

verksamhet, så ska Best Food få företräde att hyra de lokaler som i så fall blir lediga för 

uthyrning. Detta ser Best Foods VD som en stor fördel då han har upplevt det som mycket svårt 

att finna lämpliga lokaler för verksamheten, samt att erbjudandet från Brödr. Michels ger Best 

Food en möjlighet att kunna växa i framtiden. 

 

Figur 1. visar ritningen av Best Foods verksamhet i Sandvika. De färgade områdena visar på den delen av 

produktionskedjan som är särskiljande för produkterna nöt- och kycklingkebabstock och kebabskav. De ytor som är 

avsedda för korv- och hamburgerproduktion avser endast företagets planerade produktion för framtiden (ritning 

baserad på dokument erhållna från Best Foods VD, se bilaga 2) 

I byggnaden har man dels ett personalrum i det utrymme som ritningen i Figur 1 kallar för 

”Kontor”, men sedan har man tillgång till ytterligare ett personalrum som finns tillgängligt i en 

våning under den våning som produktionsavdelningen befinner sig på. De lokalerna delas 

tillsammans med personal från företaget Brödr. Michelsens.  
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Ritningen visar att entrén ansluts till en lastkaj vilket är möjligt trots att företaget befinner sig på 

tredje våningen. Detta beror på att byggnaden befinner sig i en sluttning som asfalterats på den 

sida av byggnaden som befinner sig på den övre sidan av det sluttande planet.  

 

Bild. 1. Bilden visar på lastkajen i Sandvika.39 

Vidare har man tillgång till hiss som inte fyller någon funktion så länge Best Food endast är 

verksamma på en våning, men som kan vara nödvändig om man i framtiden eventuellt skulle 

utöka verksamheten till att även inkludera våningen ovanför. 

4.1.1 Produktionsprocesser 

För att uppfylla en del av arbetets syfte att kartlägga Best Foods verksamhet i Sandvika har 

författarna analyserat och kartlagt de tre produkternas produktionsprocesser. De har sedan 

analyserat arbetet som dessa produkter innebär och dess processer, i syfte att se i vilken grad 

standardisering av arbetet förekommer i samband med produktionsprocesserna, samt ge en bild 

av hur effektivt de olika processerna utförs vid analys av dess led- och ställtider. 

Nötkebabstockar 

Nötkebabstockarnas råmaterial består av djupfryst nötkött som levereras i flera köttstycken 

format som avlånga rätblock i femkilosförpackningar á 30 cm på längden, 20 cm på bredden och 

10 cm på djupet. Produktionskedjan inleds med att råmaterialet tas ut från frysrum och rullas 

vidare på speciella vagnar till flakmaskinen som finns på produktionsavdelningen. Momentet vid 

flakmaskinen innebär att det rätblocksformade köttet krossas till mindre delar för att sedan kunna 

bearbetas i kvarnen. Väl vid flakmaskinen krävs det att två anställda samarbetar. Medan en 

                                                            
39 Fotograf: Murat Bayazit (2011-03-19) 
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produktionsarbetare matar flakmaskinen med 10-20 kg nötkött åt gången, så ser den andra till att 

det färdigkrossade köttet kommer ut ur maskinen och landar i speciella vagnar som fylls på med 

cirka 200 kg krossat kött. När maskinen arbetat färdig kör man vagnarna till kylrummet där de 

står och tinar upp i cirka 20 timmar. Efter de 20 timmarna rullar man köttet på skänkvagnar åter 

till produktionsavdelningen där det mals i kvarnen till köttfärs. Kvarnen kan maximalt hantera ca 

600 kg kött samtidigt. Det momentet innebär att en anställd hämtar köttet från kylrummet till 

kvarnen där skänkvagnen appliceras på kvarnen i en slags lyftanordning. Denne matar köttet ner 

i kvarnen medan en annan anställd tar den numera färdigmalda köttfärsen och häller den i 

blandaren. I blandaren blandas köttfärsen med kryddor och andra ingredienser. Blandaren kan 

maximalt hantera cirka 250 kg kött. Sedan skickas den färdigblandade köttfärsen tillbaka till 

kylrummet där det förvaras i ytterligare tjugo timmar i syfte att marineras. Därefter skickas köttet 

till produktionsavdelningen där den bearbetas, vilket innebär att köttfärsen formas i runda platta 

klumpar som har en degliknande konsistens. Dessa träs på ett cylinderformat rör innan det 

förpackas. Detta görs genom att varje kebabstock lindas in i plastfolie och placeras i varsin 

kartonglåda som är formad som en kon. Därefter placeras de i chockfrysen där de hängs upp i 

taket i 24 timmar innan de slutligen lagras i frysrummet eller transporteras till kund.  

Kycklingkebabstockar 

När alla förberedelser gällandes maskinomställningar är gjorda och produktionsavdelningen för 

kycklingkebabstockar är redo, inleds produktionen med att en produktionsarbetare lastar en vagn 

med kycklingfiléer av varierande storlek. Dessa kycklingfiléer levereras i femkilosförpackningar 

som innehåller flera kycklingfiléer i varje förpackning, till skillnad från tillverkningen av 

nötkebabstock som endast hade ett köttstycke i varje förpackning. Därifrån går kycklingfiléerna 

igenom samma processer som nötköttet gjorde med skillnaden att kycklingen inte går igenom 

vare sig flakermaskin eller kvarn samt de tillhörande kylningsmomenten. Anledningen till att 

kycklingfiléerna kan hoppa över dessa moment beror på dess konsistens. Efter att 

kycklingfiléerna har fraktats från frysrummet till kylrummet, där den lagras tills den får rätt 

temperatur, går den direkt till blandaren och sedan åter till kylrummet för att marinas i cirka 20 

timmar. Därefter fortsätter produktionen i produktionsavdelningen där den bearbetas på samma 

sätt som nötkebabstocken, vilket också framgår i Figur 3 på sida 25 produktionskedja. Dock är 

det en annan ledtid för produktion av kycklingkebab vilket redovisas i Tabell 1. Även om 

kycklingkött inte kan produceras på samma arbetsyta som nötköttet så är det tillåtet att lagra dem 
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i kyl och frysrum tillsammans med nötkött så länge som de olika köttslagen ej vidrör vid 

varandra.  

Kebabskav 

Produktionsprocessen för kebabskav är en fortsättning av kebabstockarnas produktionskedja, då 

man tar en färdigproducerad kebabstock av antingen kyckling- eller nötkött. Denna installeras 

sedan i en specifik maskin som roterar stocken runt sin egen axel samtidig. Den grillas på ena 

sidan av stocken samtidigt som den på sin andra sida hyvlas av en produktionsarbetare för hand 

med en speciell hyvelmaskin. Med en grillmaskin kan man få fram 5 kg färdigriven kebabskav 

per timme. Därefter låter man skaven svalna i 20 minuter innan den förs vidare till 

förpackningsmaskinen. Förpackningsmaskinen väger, fördelar, förpackar, försluter samt sätter 

etiketter på produkten under 10 minuter. Sedan tar en anställd vid och placerar dessa produkter i 

kartonger som i sin tur placeras på EUR-pallar och körs vidare, varefter processen är klar. 

Påsarna med skav placeras i chockfrysen innan de skickas vidare till färdigvarulagret.  

Best Foods VD berättar att denna produkt har väldigt stor potentiell efterfråga då 

samarbetsgruppen för grossister och detaljister inom dagligvaruhandeln i Norge, som kallas 

Norgesgruppen, har sagt sig kunna tänka sig att sälja kebabskav i sina butiker. Men då kräver de 

en leverans av större kvantiteter än vad Best Food klarar av att producera. Även om kebabskav i 

sig är lätt att sälja medför den tillverkningen flertalet komplikationer i produktionen. Kebabskav 

är inte lönsamt att sälja under de förutsättningar de tidigare haft, berättar VD:n. De tillverkar och 

säljer kebabskav för att stärka sin konkurrenskraft på marknaden, då den produkten lockar 

kunder som vill beställa både stockar och skav från samma leverantör. Detta då de vill slippa 

göra beställningar från flera olika tillverkare. 
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För att ge en överblick på hur produktionsprocesserna är sammansvetsade finns 

produktionskedjan avbildad i Figur 3. 

 

Figur 3. Produktionskedja. De svarta pilarna visar vilka processer råvarorna går igenom först, medan de röda visar 

fortsättningen av produktionskedjan. Till sist visar de blå pilarna kebabskavens särskiljande färd då färdiga 

kebabstockar flyttas till grillmaskinerna innan de paketeras och så vidare en sista gång. 

4.1.2 Lagring 

Inom livsmedelsproduktion bestämmer ”Mattillsynet” normer och regler, vilka Best Food är 

enligt Norsk lag tvungna att följa. Detta medför att produktionen hela tiden måste ske inom en 

viss radie, det vill säga det som är optimalt och effektivast behöver inte alltid vara tillåtet. Men 

VD:n berättar att man hela tiden strävar efter att effektivisera produktionen, detta genom att hålla 

koll på marknaden för diverse köttmaskiner. 
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Hantering och lagring av köttprodukter skiljer sig mycket från andra produkter som till exempel 

tillverkningsindustrier som tillverkar produkter av plast. Plast bibehåller generellt sett kvalitet 

och form under lagerperioden utan att värdet av produkten sjunker eller att förruttnelse sker 

(såvida de inte lagras så länge att produkten går ur tiden). Producering av kött kräver strikta 

restriktioner av hälsoskäl för att förhindra bakteriespridning och därmed spridning av sjukdomar. 

Köttproducenter är därför kontrollerade på ett annat sätt genom lagar och regler jämfört med 

andra branscher. Norska ”Mattillsynet” som är den norska motsvarigheten till Livsmedelsverket i 

Sverige, utför kontroller för att se om givna föreskrifter för företag i den nämnda branschen 

efterföljs. Köttets omgivning måste hela tiden ses över av hälsoskäl då kött är en färskvara som 

blir gammal och ruttnar på ett sätt där bakteriehärdar kan etableras och sprida sjukdomar till dem 

som förtär produkten. Köttet måste därför lagras i rätt temperatur vid rätt moment i 

produktionsprocessen.  

Ett hälsokrav som berör Best Foods produktion är att kycklingprodukter inte får komma i kontakt 

med produkter som består av nötkött. Inte heller får en arbetsyta som används till bearbetning av 

kycklingprodukter användas till bearbetning av nötköttsprodukter förrän en dag efter att den har 

rengjorts. Detta för att risken för bakteriespridning relaterade till kycklingprodukter garanterat 

ska vara borta.  

Ytterligare ett av kraven från Mattillsynet är att köttet måste ”chockfrysas” vid en sekvens i 

produktionen. För att den djupfrysta produkten ska bevara sin kvalitet och konsistens och inte 

förlora vätska när den tinas, är det viktigt att infrysningen sker vid en bestämd temperatur på -

40° C40. Då påverkas köttet i mindre utsträckning än vid långsammare infrysning. Riktigt snabb 

infrysning och låga temperaturer kan endast åstadkommas vid chockfrysning. Detta är en av 

förklaringarna till att industriellt djupfrysta produkter bättre bevarar kvalitet och hållbarhet än 

hemfrysta. Djupfrysning stoppar utvecklingen av mögelsvampar och bakterier. Den bromsar 

andra reaktioner som normalt sker i råvaror eller i den lagade maten. Produktens vitaminer och 

övriga näringsinnehåll liksom smaken påverkas endast i ringa omfattning vid djupfrysning41.  

Noggrannheten måste vara stor då tillsynen och kontrolleringar från statliga institutioner utförs 

oannonserat och oregelbundet. De institutionerna har befogenhet att stänga ner verksamheten 

                                                            
40 Mattilsynet 
41 Ibid 
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med omedelbar verkan, om de bedömer att hantering och lagring inte stämmer överens med 

lagens krav. 

4.1.3 Frakt till kund 

Best Foods leverans av färdiga köttprodukter till kund utförs till en viss del av Best Foods egna 

chaufförer genom en ruttplanering framställd av administrationsavdelningen. Dock består 

kundkretsen endast av kunder inom Norges gränser. Således utförs inga leveranser till kunder i 

Sverige då sådana leveranser inte anses vara lönsamma enligt Best Foods 

administrationsansvarige. Vid leverans till kund använder sig Best Food av sina egna 

transportfordon så länge som kunderna, på ett ungefär, befinner sig inom det markerade området 

som visas i Figur 4. Befinner sig kunderna utanför det markerade området anlitas åkeriet ”Bring” 

som transportör. 

 

 

Figur 4. Av författarna modifierad karta som ursprungligen är tagen från Google Maps. Den visar på ett ungefär 

det begränsade område som Best Foods egna chaufförer utför leveranser inom. 

Best Foods två egna fordon består av en lättlastbil med frysaggregat, då Mattillsynet har bestämt 

att det behövs för att förhindra bakterietillväxt vid transport av köttvaror som tar längre tid att 

transportera än en timme. Det andra fordonet består av en lätt lastbil utan någon typ av 

frysaggregat som används vid kortare transporter av varor till kund (detta i enlighet med 
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Mattillsynets regler om att fryst kött får transporteras i ett fordon utan frysaggregat förutsatt att 

transporttiden är under en timme). För att underlätta transport, samt för att ta hänsyn till de 

hälsokrav som finns, vakuumpaketeras kebabskaven i speciella påsar som inhandlas från det 

svenska företaget Packhuset AB42. Detta är nödvändigt för bevarandet av produktens kvalitet och 

hållbarhet då bakteriespridning därigenom hämmas43. 

4.2 Ansvarsfördelning 

Best Foods VD berättade att Best Food har ett delat ledarskap mellan deras två ägare, det vill 

säga VD:n själv och vice VD:n, som båda äger 50% vardera av företagets aktier. Båda dessa 

ägare ansvarar också för var sin avdelning på företaget. VD:n har det huvudsakliga ansvaret för 

produktionsavdelningen medan vice VD:n har huvudansvaret för administrationsavdelningen. 

Båda ägarna diskuterar större beslut med varandra. De slutgiltiga besluten för respektive 

avdelning tas av respektive avdelningschef, det vill säga av produktionschefen och av 

samordnaren.  

Nuvarande arbetssätt baseras på tidigare erfarenhet som grundarna har inom branschen. Man har 

ingen etablerad styrfilosofi såsom Scientific Management, eller TQM, som man försöker rätta sig 

efter. Ledningen berättar att de istället väljer att basera sina beslut för verksamheten på sunt 

förnuft och sin erfarenhet från tidigare affärsverksamhet.  

Produktionsavdelningen har, förutom VD:n, en produktionschef samt fyra stycken 

produktionsarbetare. Produktionsverksamheten består av företagets fabrik där framställning av 

företagets samtliga produkter sker. Denna avdelning är ansvarig för underhåll och rengöring av 

de maskiner som används där. Avdelningen ansvarar även för renhållning av fabrikens lokaler. I 

anslutning till dessa fabrikslokaler finns en kontorsavdelning där den administrativa 

avdelningens chef och företagets VD och vice VD har sina kontor.  

Vice VD:n, som huvudsakligen är ansvarig för administrationsavdelningen, ansvarar för 

företagets ekonomi, administration och transport. Denna avdelning har sin egen 

ekonomichef/samordnare som tar emot beställningar från kund, ansvarar för företagets 

fakturering, och har ett övergripande ansvar över företagets samlade ekonomi. 

                                                            
42 Best Foods administrationsansvarig 
43 Norström Lagerstedt Åsa (2011) 



 29

Administrationsavdelningen har även ansvaret för företagets transportenhet, som har två 

anställda chaufförer med varsitt transportfordon.  

 

 

 

Figur 5 .Best Foods organisationsstruktur. 

 

4.3 Kommunikation/Information 

Produktionsavdelningen har en rutinbaserad relation gällande kommunikation med den 

administrativa avdelningen. Detta innebär att datorn i produktionsavdelningen är ansluten via 

företagets interna intranät till datorn i administrationsavdelningen. Via denna anslutning sker det 

kommunikation mellan företagets anställda om allt som kan vara väsentligt för verksamheten, 

såsom frågor som rör ens egna produkter, beställningar från kund, råvaruinköp, scheman för 

personalen, med mera. Samordnaren berättar att det inte finns några riktlinjer för hur 

dataprogrammets kommunikationssystem ska användas, utan alla anställda förväntas att använda 

systemet på ett ansvarsfullt sätt.  

Produktionsarbetarna brukar dra speciella identifikationskort i en kortläsare, kort som de har fått 

av det egna företaget. Dessa kort dras i kortläsaren för att administrationsavdelningen ska kunna 
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läsa av arbetstider i ett datasystem som används som underlag för löneutbetalningar. 

Datorprogrammet som används i detta datasystem heter Unimicro. Vidare fungerar dessa 

personalkort även vid registrering av färdiga produkter. Det innebär att när en batch är 

färdigproducerat ska de färdiga produkterna signeras av personalen. Den anställde skriver ut och 

klistrar på en streckkod på varje kebabstock denne har tillverkat. Detta för att ledningen vid till 

exempel klagomål från kund eller av annan anledning, lättare ska kunna spåra den anställda som 

har tillverkat produkten, och utifrån det vidta åtgärder för att problem inte ska uppstå igen. 

Via datasystemet skriver administrationsavdelningen ut följesedlar som chaufförerna använder 

sig av för att kunna transportera produkter till rätt plats. För företagets inköp av råvaror är det 

administrationsavdelningen som bestämmer vilken mängd som ska köpas in. Dessa mängder 

bestäms med underlag av de uträkningar som räknas ut genom dataprogrammet Unimicro, där 

administrationsavdelningens anställda matat in uppgifter om lagersaldo, tidigare mängder som 

producerats, med mera. Vidare ansvarar den administrativa avdelningen för företagets relation 

till dess leverantörer. Transport av köttråvaror från leverantör erhålls av leverantörerna själva 

som har sin egen ruttplanering. 

VD:n berättar att han försöker hålla en bra kontakt med de anställda genom möten, men han 

tillägger att dessa möten inte är schemalagda. Därför har man dessa möten när cheferna känner 

att det passar för ett möte. Vid dessa möten, som sker minst en gång i veckan, närvarar ledningen 

och oftast samtliga anställda. Här tas bland annat upp komplikationer och problem som har 

upplevts av arbetarna inom produktionsavdelningen och administrationsavdelningen. På 

produktionsavdelningen berättar produktionschefen att han brukar ta en ”time out” när han anser 

att det behövs. Det innebär att produktionsarbetarna lämnar det arbete som de håller på med för 

stunden i den mån som det är möjligt, för att ha ett kortare gruppmöte med produktionschefen. 

Dessa kortare gruppmöten handlar oftast om information som administrationsavdelningen vill 

förmedla till produktionsarbetarna. Till exempel kan den informationen handla om större 

förändringar i arbetsschemat som tillkommit till följd av en stor beställning som inkommit.  

Cheferna på Best Food har ingen ledarutbildning, de använder sin erfarenhet och kunskap utifrån 

tidigare affärsverksamhet berättade VD:n. Den kunskapen försöker de ständigt utveckla genom 

att lära sig av andra företag, såsom nuvarande och tidigare konkurrenters anställda, som VD:n 

och vice VD:n försöker uppehålla en god kontakt med genom att arrangera möten med dessa. 
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4.4 Kultur och kvalitetstänkande  

Best Foods chefer berättar att när det kommer till den kundservice företaget vill förmedla, som är 

en försäljningskultur som innebär att de försöker hålla kunderna nöjda och försöker lyssna på 

kundernas synpunkter i syfte att hålla dem lojala mot det egna företaget. Detta för att Best Food 

säljer förbrukningsvaror som de vill att kunderna ska fortsätta inhandla.  

Ett steg i ansträngningarna i att hålla kunderna lojala och nöjda är att Best Foods anställda åker 

ut till kunderna och håller möte med dem där Best Foods representanter försöker ta till sig 

respons och feedback i syfte att utvecklas. Hos kund brukar Best Food vid behov även lära 

kunden om hur man grillar och hyvlar kebabkött. Men då företaget har kunder runt om i hela 

Norge så upplever VD och vice VD:n att det är mycket svårt att besöka samtliga kunder. Därför 

prioriteras de kunder som gör störst beställningar. Vad gäller de stora kunder som inte befinner 

sig inom närområdet så besöker Best Food cirka en sådan kund i månaden. Då åker både Best 

Foods VD och vice VD till kunden över dagen och passar då även på att besöka andra 

restauranger i syfte att marknadsföra sina produkter. 

Enligt Best Food´s VD har dessa möten ibland varit avgörande för att behålla kunder. VD:n 

berättar att en av deras storkunder i Oslo minskat dess order avsevärt. Efter ett kundbesök 

berättade de att kebabstockarna började spricka under grillningen. Detta ledde till att Best Food 

började tillföra en större mängd stabiliseringsmedel i kebabstockarna. Detta kombinerat med att 

kunden höjde värmen i grillmaskinen en aning löste problemet. VD:n tillägger att kunden inte 

hade för avsikt att kontakta Best Food om detta problem. Hade företaget inte utfört detta 

kundmöte hade de inte fått vetskap om problemet, och kanske även förlorat kunden till en 

konkurrent. 

Ett ytterligare steg i att tillfredsställa kundernas behov är att Best Food försöker bredda sitt 

sortiment av köttvaror. Företaget har som ambition att kunna erbjuda restauranger så många 

köttprodukter som möjligt. Detta för att man inte vill förlora kunderna till konkurrenter med ett 

bredare sortiment, då kunderna inte vill beställa olika produkter från olika leverantörer berättar 

Best Foods VD. 

Administrationschefen och produktionschefen berättar att de har ansvar för arbetet som utförs 

inom respektive avdelning. Ledningen har prövat att på olika sätt reglera produktionsarbetarnas 
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sätt att arbeta. Produktionschefen berättar att mellan de olika delmomenten i 

produktionsverksamheten händer det att arbetarna sitter sysslolösa. Den observationen har lett till 

att man har försökt få de anställda att utföra andra arbetsuppgifter under den tiden då de inte 

utför något arbete. Men detta arbetssätt upphörde berättade produktionschefen, eftersom 

arbetarna inte utförde de extra uppgifter de blev tilldelade. Istället har Best Foods ledning valt att 

tydligt påvisa vem som har vilka arbetsuppgifter. En motiverande faktor är istället att när 

arbetsuppgifterna är avklarade så är arbetaren färdig med sitt arbete för den dagen, oavsett hur 

lång tid det tog att utföra arbetsuppgiften. Men för att kvalitén på produkten ska bestå har 

ledningen infört ett kontrollsystem som innebär att med hjälp av datasystemet Unimicro kan 

ledningen se vilken arbetare som har gjort vilken kebabstock. Om någon kebabstock inte har 

uppnått förväntad standard vidtas åtgärder från ledningen som tar reda på vad som gjordes som 

var utöver det vanliga och vidtar även eventuella disciplinära åtgärder. 
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5. Analys 

5.1 Arbete baserat på vetenskap 

Enligt Scientific Management behövs detaljerad kunskap om företagets arbete för att kunna styra 

verksamheten mot högre effektivitet. Detta kan uppnås genom analys av arbetet och processerna 

och därefter dra slutsatser som har en vetenskaplig grund. Den analys som tas fram kan användas 

som underlag för ledningen för att kunna bedöma vilka moment som behöver förändras. 

5.1.1 Led och ställtider 

Med kartläggningen utförd av verksamheten och dess produkters utveckling har författarna valt 

att göra ett schema för led och ställtider, för att klargöra produktionstiderna för varje moment, se 

Tabell 1. Siffrorna i tabellen kommer från författarnas observationer, samt från intervjuer och 

samtal med Best Foods anställda. 

 

 

    Nötkebabstock - 1100kg Kycklingkebabstock -  440kg Kebabskav -  80kg 

  Moment Ledtid  Ack. Tid Ledtid  Ack.tid Ledtid  Ack.tid 

1 Uttag av råvara   0   0   0 

  L/S 15min 15min 10min 10min 30min 30min 

2 Flakning 35min 50min         

  L/S 10min 1h         

3 Upptining 20h 21h 24h 1d, 10min     

  L/S 25min 21h, 25min 1h 1d,1h, 10min     

4 Malning 1h, 40min 23h, 5min         

  L/S 25min 23h, 30min         

5 Blandning 1h, 20min 1d, 50min 1h 1d, 2h, 10min     

  L/S 10min 1d, 1h 30min 1d, 2h, 40min     

6 Marinering  20h 1d, 21h 20h 1d, 22h, 40min     
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  L/S 40min 1d, 21h, 40min 15min 1d, 22h, 55min     

7 Grillning         4h 4h 30min 

  L/S         20min 4h 50min 

8 Bearbetning/paketering 4h 2d, 1h, 40min 2h 30min 2d, 1h, 25min 10min 5h 

  L/S 1h 2d, 2h, 40min 20min 2d, 1h, 45min 30min 5h 30min 

9 Chockfrysning 24h 3d, 2h, 40min 24h 3d, 1h, 45min 24h 1d, 5h, 30min 

  L/S 1h 3d, 3h, 40min 40min 3d, 2h, 25min 5min 1d, 5h 35min 

10 Lagring             

  Total produktionstid:   3d, 1h, 40min   3d, 2h, 25min  1d, 5h, 35min 

        

 L/S = Led-/ställtiden mellan momenten      

 
Tid anges I minuter och 
timmar       

Tabell 1 visar led- och ställtider samt den ackumulerade tiden för produktion av en batch av nöt- och 

kycklingkebabstock respektive kebabskav. Tabellen är framställd efter samarbete mellan författarna och Best Foods 

VD. 

Dessa siffror får betraktas som ungefärliga, då produktionen i tiden för studiens genomförande 

ännu inte kommit igång till sin planerade nivå. Faktorer som man inte förutsett under 

planeringen av produktionen kan spela roll för ledtiderna. Vidare är det värt att nämna att 

kebabskavens produktionskedja är en fortsättning på kebabstockarnas produktionskedja, vilket 

innebär att man kan tolka dess siffror på ett missvisande sätt, om man bara ser den totala 

produktionstiden för kebabskav som redovisas i Tabell 1 som representativt för hela dess 

produktionskedja. Däremot räknas kebabskaven som en egen produkt som finns tillgänglig till 

försäljning såsom kebabstock, och har därför en egen särskiljande ställning i tabellen.  

Tabellen visar att vissa processer i produktionen tar lång tid. Vid eliminering av vissa av dessa 

processer skulle Best Food kunna reducera produktionstiden och tillverka fler köttprodukter 

under kortare tid. Om leverans av nötkött till fabriken skulle kunna arrangeras på sådan sätt att 

köttet anländer i en konsistens som gör det möjligt att direkt mala dem i kvarnen, skulle de långa 

frys- och kyltiderna kunna elimineras, och därmed skulle produktens ledtid kunna reduceras med 

nästan en hel dag. 
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5.1.2 Standardisering 

Best Foods chefer berättade att de försöker standardisera i den mån som de personligen finner att 

det är lämpligt. När en ny standardiserad arbetsrutin blivit etablerad har cheferna som vana att 

följa upp förändringen för att se om den blir permanent och om direktiven från ledningen 

verkligen efterlevs. Ett sådant exempel är då Best Food försöker tillverka alla kebabstockar på 

samma sätt för att produktionen ska resultera i homogena produkter. Man använder sig av 

samma förpackningsmaterial och struktur på sina kebabstockar för att kunden ska veta vad de 

kan förvänta sig av produkten nästa gång de beställer från Best Food. 

Ett annat exempel är då man i sin relation till kund vill att kunden ska veta vad de kan förvänta 

sig av produkterna de beställer. För att kunder ska kunna grilla och hyvla kebabstockarna måste 

kebabköttet på kebabstocken vara format runt ett cylinderformat rör, som består av 

värmebeständigt pappmaterial inlindat i folie. Detta rör är nödvändigt för att kunden ska kunna 

installera kebabstocken i sina egna grillmaskiner. Röret är en engångsprodukt som slängs efter en 

användning. Best Food beställer in dessa från olika tyska företag. Dessa beställs in från olika 

återförsäljare, men man ser till att rören är av samma sort som de man alltid brukar beställa in. 

Gällande den färdiggrillade kebabskaven så paketeras den i vakuumförslutna påsar i en maskin 

med syfte att förenkla användning, hantering och förlänga produktens hållbarhet. Alla Best 

Foods produkters design är standardiserade till att kunna placeras på EUR-pallar.  

Kryddblandningen som används till produkterna blandades tidigare på den egna fabriken. Men 

det resulterade i att kryddblandningen kunde bli annorlunda från gång till gång. 

Produktionschefen berättar att ibland har en batch på 200 kg vägt 200 g för lite, pga att man har 

missat att tillföra för lite eller helt missat att tillföra vissa kryddor. Dessa kryddor är ibland svåra 

att komplettera till den färdiga kryddblandningen. Därför måste en omgångs kryddblandning 

ibland helt kasseras för att inte förstöra hela batchen. Ett steg i att medvetet försöka standardisera 

smaksättningen av kebabprodukterna har varit att man anlitat ett externt företag som levererar 

homogena kryddblandningar till Best Food. Det externa företaget blandar kryddor i förväg och 

sedan paketeras dessa i speciella säckar. Dessa säckar innehåller rätt mängd kryddor som behövs 

till en batch. De förblandade kryddsäckarna har bidragit till en mer standardiserad kebab, 

samtidigt som produktionsarbetarna fått en uppgift mindre att utföra då de anställda inte behöver 

väga kryddorna överhuvudtaget, utan häller istället i en förberedd säck till varje batch som ska 
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blandas. Det förändrade arbetssättet gällande kryddning resulterade inte i en minskad ledtid för 

produkterna i sig. Dock innebar det att arbetsmoment mindre utförs av produktionsarbetarna. 

5.2 Ansvarsfördelning 

Enligt Scientific Management ska arbetarna väljas utifrån rationella studier och därefter 

undervisas och utbildas till att kunna prestera så bra som möjligt. Taylor använde uttrycket 

”soldiering”, och antydde då att en duktig arbetare anpassade sig till sina medarbetares mindre 

effektiva arbetsnivå. Ett exempel på detta har förekommit i Best Foods verksamhet när de har 

avsett att effektivisera arbetet hos de anställda, som mellan olika processer har mycket dötid som 

kan vara upptill i flera timmar i sträck. Ledningen beslutade därför att en av de anställda skulle få 

fler arbetsuppgifter i form av att städa lokalerna, en arbetsuppgift som lades till den utvalda 

produktionsarbetarens övriga arbetsuppgifter. Som belöning för dennes ökade arbetsbörda, skulle 

han få en högre lön än sina arbetskamrater som endast arbetade med produktionen av produkter. 

Det systemet fungerade inte då den utvalde produktionsarbetaren tog samma pauser som sina 

arbetskamrater, samtidigt som denne åkte hem efter arbetsdagen samtidigt som sina 

arbetskamrater utan att ha utfört det städningsarbete som denne åtagit sig. Arbetaren verkar ha 

anpassat sig till sina medarbetares produktivitet, trots den högre lön som han blev lovad. Denna 

typ av ”soldiering” från arbetarna resulterade i att ledningen iscensatte ett nytt arbetssystem. Det 

beslutades att varje anställd har en maskin som de ansvarar för, dels för att meddela om något 

behöver bytas ut eller repareras, och dels för att hålla maskinen ren. De anställda får i enlighet 

med den utjämnade arbetsfördelningen också lika lön. De allmänna ytorna som golv, väggar, tak, 

arbetsredskap och arbetsbänkar rengörs istället av en extern städfirma.  

Uppdelningen mellan cheferna och de anställdas arbetsuppgifter på Best Foods fabrik är tydlig. 

Cheferna bedöms ha större kunskap om hur arbetsuppgifterna ska utföras och har därför ett 

övergripande ansvar att arbetsuppgifterna efterföljs, vilket är anledningen till att vissa konkreta 

arbetsuppgifter inom produktionen endast får utföras av produktionschefen. Såsom när köttfärsen 

är färdigblandad är det endast produktionschefen som får ge produktionsarbetarna tillåtelse att ta 

färsen till nästa steg i produktionen. Detta för att produktionsarbetarna bedöms av ledningen att 

inte ha tillräcklig kunskap om när blandningen är färdig.  

Enligt Scientific Management ska samtliga aktörer i en organisation arbeta med det de har bäst 

förutsättningar för. Best Food har tidigare upplevt problem med att utse rätt person till rätt 
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arbete. Därför har styrelsen tagit beslutet att dra tydligare gränser mellan personal för 

produktion, städning och administration. Detta för att personal ska koncentrera sig mer på sina 

specifika arbetsuppgifter, för att därmed specialisera sig på sitt område. 

5.3 Kommunikation/information 

Ledningen ska kontrollera att personalen arbetar enligt de rationella grundsatser som fastställs, 

det vill säga att personalen verkligen utför det arbete som ingår i deras arbetsuppgifter, men även 

att de utför det på det vis som ledningen fastställt. Detta är speciellt viktigt vid 

livsmedelshantering då Mattillsynet har befogenhet att stänga ner verksamheten med omedelbar 

verkan om företaget inte följer de regler och lagar som gäller vid livsmedelsproduktion. Dessa 

regler och lagar finns för att säkerställa kvaliteten till kund. För att ledningen ska kunna övervaka 

och följa produktionen har Best Food ett datorsystem vid namnet “Unimicro”, som med hjälp av 

personalkort registrerar färdiga produkter för den anställd som har tillverkat den. Detta för att 

ledningen ska ha större inblick i vem som gör vad, när och hur, för att i sin tur kunna identifiera 

problemet om klagomål från kund skulle uppkomma. 

5.4 Kultur och kvalitetstänkande 

För att cheferna på Best Food ska ha en ständigt uppdaterad kunskap om vad deras kunder 

efterfrågar så genomförs regelbundna kundbesök där de inte bara försöker marknadsföra sina 

egna produkter. Man försöker även lösa problem som kunden inte vet om existerar. Best Foods 

högsta ledning försöker hjälpa kunden att lära sig att använda produkterna på bästa sätt samt 

håller samtal med kunder, men också med konkurrenter för att lära sig mer om hur kunderna 

tänker och vad de efterfrågar. Dessa kundbesök har vid flera tillfällen lett till förändringar i 

produktionen, som planeras få ett bredare sortiment då kunderna efterfrågar färre leverantörer 

med större utbud av varor. Kundbesöken leder till en ökad effektivisering och till att Best Foods 

chefer får inspiration och konkreta idéer till att förbättra företagets kvalitet, och då främst i 

produktionsverksamheten och i hur de ska förhålla sig i sina relationer till kund. 
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En annan viktigt faktor som påverkar efterfrågan är försäljningspriset i förhållande till kvalitén. I 

samband med dessa kundbesök försöker man samordna så att fler arbetsuppgifter såsom leverans 

av produkter utförs samtidigt, detta i syfte att hålla kostnader på en låg nivå. Då företaget även 

har kunder runt om i hela Norge så kan inte Best Foods VD och vice VD besöka samtliga kunder 

då det inte finns resurser till att finansiera sådana kundbesök. Därför prioriterar man de största 

kunderna, det vill säga de kunder som gör beställningar som resulterar i störst inkomster för Best 

Food. Ledningen på Best Food har valt att göra på det sättet då de bedömt att det inte är 

ekonomiskt försvarbart att besöka samtliga kunder. För de stora kunder som inte befinner sig 

inom närområdet så besöks endast cirka en kund i månaden. Enligt Best Food´s VD har möten 

med kund ibland varit avgörande för att behålla denne som kund. VD:n berättar att en av deras 

storkunder i Oslo under en period hade minskat sina order avsevärt. Efter ett kundbesök 

berättade de att kebabstockarna började spricka under grillningen. När det kom till Best Foods 

lednings vetskap ledde det till att Best Food började tillföra en större mängd köttprotein i 

kebabstockarna. Detta kombinerat med att kunden höjde värmen i grillmaskinen en aning löste 

problemet med de sprickande kebabstockarna. VD:n tillägger att kunden inte hade för avsikt att 

kontakta Best Food om detta problem. Hade man inte utfört detta kundmöte hade man inte blivit 

medveten om problemet och eventuellt förlorat denna kund. 
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6. Slutsatser 

Standardisering: 

• Best Foods ledning tar initiativ för att standardisera olika delar i verksamheten och 

försöker göra detta kontinuerligt. Dessa förändringar följs upp för att se efter om de nya 

bestämmelserna efterlevs. 

• Förändringarna i produktionsverksamheten baseras inte på vetenskapliga undersökningar. 

Istället baseras besluten på sunt förnuft, på erfarenhet inom tidigare affärsverksamhet, 

och på råd och tips från kontakter i andra företag. 

• Regelbundna kundbesök leder till standardisering i Best Foods produktionsverksamhet. 

Slutsats: Standardisering eftersträvas efter beslut tagna av ledningen.  Besluten är dock inte 

baserade på vetenskapliga undersökningar utan baseras istället på sunt förnuft hos ledningen, på 

chefernas erfarenhet, och på ny kunskap som införskaffas genom samtal med anställda, kunder 

och kollegor inom andra företag. 

Led och ställtider, arbete baserat på vetenskap 

• Best Food har ingen kartläggning av produktionsprocessernas led- och ställtider.  

Slutsats: Med den tabell med led- och ställtider som författarna tagit fram i arbetet, fås en 

tydligare överblick på företagets processer och kan användas som underlag för ökad effektivitet i 

verksamheten. 

Ansvarsfördelning 

• Soldiering har förekommit i produktionsverksamheten. Ledningen tar itu med det allt 

eftersom. 

• Det finns en tydlig uppdelning i vad som är ledningens arbetsuppgifter och vad som är 

arbetarnas arbetsuppgifter. 

• Med hjälp av datorprogrammet Unimicro har ledningen god kontroll på vem som gör vad 

och i vilken utsträckning. 
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Slutsats: Det förekommer en tydlig ansvarsfördelning om vem som ska göra vad inom 

verksamheten. 

Kultur och kvalitetstänkande 

• Best Food försöker ständigt öka sina produkters kvalité, främst genom kundbesök men 

också genom samtal med kollegor i andra företag. 

Slutsats: Best Food har en företagskultur som innebär fokus på kvalitetstänkande och 

kontinuerlig strävan för att förbättra företagets kvalitet. 

Kommunikation/information 

• Best Foods anställda har arbetat gemensamt med företagets ledning i tidigare 

affärsverksamhet som även där inneburit produktionsverksamhet. 

• Best Food har ett internt kommunikationssystem i och med datorsystemet Unimicro, 

genom vilken administrationsavdelningen har kontroll på vem som har gjort vad i 

produktionsverksamheten. 

• Ej schemalagda möten mellan ledningen och de flesta övriga anställda förekommer 

sporadiskt en eller ett par gånger varje vecka. 

Slutsats: Ledningen har god kontakt med företagets anställda och tar till sig respons och är öppna 

för förändringar som innebär högre effektivitet för verksamheten. Möten mellan de anställda och 

ledningen för företaget förekommer men inte regelbundet. 
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7. Avslutande kommentar 

7.1 Egna tankar om studien 

Det har varit svårt att under arbetets gång samla in faktaunderlag om Best Foods verksamhet. 

Detta då företaget är relativt nystartat och har haft problem med att få in en godkänd 

årsredovisning. Ytterligare problematik har varit faktumet att Best Food inte rättar sig efter 

någon specifik styrprincip som författarna har kunnat utgå ifrån. Istället har intervjuer och 

observationer varit de primära informationskällorna för att kartlägga Best Foods verksamhet. 

Under studiens gång har författarna fått en ingående kunskap om hur best Foods verksamhet 

fungerar och vilka olika faktorer som påverkar företaget. Författarna har även fått en insikt i de 

olika problemområden som har tagits upp i studien. Vidare har författarna fått en förståelse för 

vilken betydelse kvalitetstänkande kan vara för ett företag. 

Flera delar inom Scientific Management appliceras av ett företags ledning genom sunt förnuft, 

vilket gör att den typen av management inte blir till särskild stor nytta för företaget som vill höja 

sin kvalité. De företag som har så pass få anställda såsom Best Food har det enklare än ett större 

företag att styra sin egen företagskultur åt det håll som ledningen för företaget önskar. 

Betydelsen för ett applicerande av ett nytt företagskoncept är mindre för ett företag av Best 

Foods storlek, då marginalerna för resultatet i stort inte är värt de ansträngningar som krävs för 

att införa konceptet i fråga.  

Kritiken som vanligtvis brukar riktas mot Scientific Management grundar sig till stor del på dess 

bristande människosyn på företagets arbetare. Den tiden då Frederick Taylor utvecklade 

Scientific Management var relationen mellan ledning och arbetarna på ett företag på ett sätt som 

idag skulle ses som föråldrat. Organisationer påverkas av den tid de lever i, tiderna förändras och 

koncepten utvecklas därefter. Kvalitetsfokuserande koncept som organisationer anammar idag, 

har ofta utvecklats utifrån grundläggande idéer som har sitt ursprung inom Scientific 

Management. 
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7.2 Förslag på förbättringar och framtida forskning 

Best Food skulle kunna undersöka om de ska tillämpa någon typ av styrfilosofi i syfte att öka sin 

kvalité och effektivitet, eller om Best Food eventuellt skulle vara för litet för att en sådan 

satsning ens ska vara lönsam. 

Utifrån tabell 1 skulle man kunna undersöka om det är möjligt att minska led- eller ställtiderna 

för vissa moment eller alternativt eliminera vissa moment helt. Undersökning skulle också kunna 

göras för att se vilka alternativ det finns till mer effektiva maskiner. Författarna föreslår att Best 

Food ser närmare på en maskin vid namnet ”Frozen Meat Grinder”. Denna maskin klarar av att 

mala frusna köttblock, vilket i sin tur betyder att tre arbetsmoment och två maskiner ersätts av en 

maskin. En investering på denne maskin skulle för företaget betyda en mer effektiv produktion, 

det vill säga en produktion som generar större ”output” under samma tid som produktionen gör 

idag i företaget eller förkorta produktionstiden med cirka ett dygn.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

 

Bakgrund  
Hur startades verksamheten? 
Hur har företaget utvecklats sedan starten fram till idag?  
Hur ser företagsstrukturen ut?  
 
Produktbeskrivning 
Vilka typer av produkter har ni?  
Hur mycket tillverkar ni av respektive produkt? 
Hur ser tillverkningsprocessen för respektive produkt ut?  
 
Kunder 
Har ni både företags- och privatkunder?  
Hur ofta får ni in beställningar?  
Hur anpassas produktionen i samband med orderna? 
Vilken typ av kundkontakt finns vid beställningar eller vid andra tillfällen?  
 
Marknad 
Hur stor är konkurrensen på marknaden?  
Utmärker ni er på något speciellt sätt? 
Finns det någon samarbetspartner?  
Hur ser efterfrågan på era produkter ut? 
Vilka framtida förväntningar har ni? 
 
Produktionsprocesser 
Hur många maskiner finns i er ägo?  
Vilka maskiner använder ni er av? 
Är maskinparken ny/gammal?  
Hur stor kapacitet har de olika maskinerna? 
Hade ni några flaskhalsar i de gamla lokalerna? 
Hur stor är ledtiden mellan de olika maskinerna? 
Är maskinparken i behov av att uppgraderas/förändras?  
Hur ser det ut från när man tar emot en order tills den levereras? 
Vilka processer och maskiner sätts igång för vilken order?  
Vem planerar/bestämmer vilka order som ska göras?  
Finns det någon tydlig layout för organisationen?  
Typ av system/program som används vid planering? 
Hur upplever du att kommunikationen mellan anställda är? 
Hur stor betydelse har arbetsytan? 
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Frågeformulär Ledning  

1. Hur ser den hierarkiska beslutstrukturen ut?  

2. Kan ni beskriva de ingående delarna i beslutsstrukturen och motivera varför ni använder just 

dessa?  

3. En kultur kan vara svår att definiera, men hur beskriver du Best Foods företagskultur?  

4. Hur är din inställning på vanor och rutiner hos de anställda?  

5. Vad gör ni för att behålla nya vanor och rutiner hos de anställda?  

6. Hur sker utbildningen/informationen till anställda angående införande av nytt arbetssätt?  

7. Hur motiverar du/ni anställda att fortsätta jobba med dessa nya vanor? 

8. Finns det några komplikationer när ni försöker motivera de anställda att jobba på ett nytt sätt? 

9. Hur hanterar du dessa i så fall?  

10. Hur är din inställning till införande av nya arbetsrutiner?  

11. Har du fått en utbildning i hur arbetsprocessen skall se ut?  

12. Varifrån kommer den information du fått när du valt att införa dessa förändringar i 

arbetsrutinerna?  

 

Frågeformulär anställda 

 

1. Vad tycker du om din egen delaktighet/påverkan på ledningens direktiv? Har du möjlighet att 

påverka om du stöter på problem med dina arbetsrutiner?  

2. Har du/ni fått utbildning i de arbetsmetoder som ni använder?  

3. Vad är viktigast för dig/er på en arbetsplats?  

4. Kulturer är svåra att definiera men vad anser du/ni att du/ni har för kultur på Best Food? 

5. Vilka förändringar skulle du vilja se i dina arbetsrutiner? 
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Bilaga 2 – Egen ritning, fabriken 
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Bilaga 3 – Frozen Meat Grinder 

GX 400 

Frozen Meat Grinder 
 

 

 

Description: 

• 400 mm hole plate diameter 
• Almost completely made of solid stainless steel 
• For frozen meat blocks till maximum 900 x 500 x 200 mm 
• On request with special fresh meat worm 
• 1- or 2-speed working worm, 3-phase motor IP 23, completely closed, 140 or 85/140 kW 
• On request steplessly working worm with 6 pre-programmable speeds, 3-phase motor IP 23, 

completely closed, approx. 200 kW, with separate panel box 
• Hopper capacity approx. 460 liters  
• Hydraulic worm ejector, manually operated 
• Thermal overload switch-off 
• Worm, worm housing and closing nut completely stainless 
• Protection device at the outlet, electrically interlocked 
• Hopper safety frame with rocker switch 
• Crane of stainless steel for easier fixing and removing of the working worm 
• Loading via conveyor belt (on request with metal detector) or via separate vertical loading 
• device  

• Many further options 


