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Säkerställande av en obruten kylkedja 

Förord 
 
Denna rapport är resultatet av vårt examensarbete, omfattande 20 poäng, vilket utgör det 
avslutande momentet i vår civilingenjörsutbildning inom Maskinteknik vid Lunds Tekniska 
Högskola. Arbetet initierades av uppdragsgivaren Bengt Sahlberg, VD på Bioett AB, i slutet 
av januari 2003 och syftar till att kontrollera hur dagens kylkedja för frysta produkter ser ut i 
praktiken, samt om Bioetts system kan bidra till att kylkedjan på ett enkelt sätt kan 
kontrolleras och hållas obruten. Projektet, som omfattar aktörer inom sektorerna 
livsmedelsproduktion och transport, har fortlöpt fram till mitten av juni 2003. Examensarbetet 
är skrivet under handledning av Annika Olsson, doktorand vid avdelningen för 
Förpackningslogistik, institutionen för Designvetenskaper vid Lunds Tekniska Högskola, och 
Bengt Sahlberg, VD på Bioett AB. 
 
Vi vill framförallt rikta ett stort tack till våra handledare Annika Olsson och Bengt Sahlberg,  
som under våren hjälpt oss på olika sätt så fort vi stött på problem. Annika som hela tiden 
hjälpt oss med allt som innefattar själva rapporten, exempelvis genom regelbunden befogad 
feedback, och Bengt som under projekttiden avsevärt förenklat kontaktarbetet med övriga 
företag i projektet. Detta genom att noggrant och professionellt kontrollera att vi på ett bra sätt 
blivit presenterade för övriga aktörer.  
 
Vi vill även tacka övriga aktörer för den välkomnande inställning vi hela tiden blivit bemötta 
med vid besök, intervjuer och empiriska studier. 
 
 
Författarna, juni 2003 
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Abstract 
 
Title  Assurance of an unbroken cold chain  
 - vision or reality 
 
Orientation A comprehensive logistical study with emphasis on distribution and material 

handling 
 
Authors Christoffer Ousbäck, Petter Olsson 
 
Supervisors Bengt Sahlberg, Bioett AB, Annika Olsson, LTH 
 
Keywords Cold chain, distribution, time for internal flow, destruction of food, 

temperature abuse, quality assurance and quality system 
 
Problem How does the cold chain work for the chosen product today? What differences 

exist between the described and actual cold chain? Can the Bioett system 
simplify the quality work in cold chains today? Can the Bioett system visualize 
possible faults in the cold chain today?  

 
Purpose The purpose of this study is divided into three parts: First shall an investigation 

be carried out, whether the Bioett system can assure an unbroken cold chain. 
The second part consists of an attempt of proving that there are differences 
between the described and actual cold chain. At last shall we present a 
theoretical model for how the Bioett system should be designed to gain as 
much useful information as possible from the system. 

 
Method The data for the case study will at first be of a quantitative sort. This because 

of the collection of statistical data from the readings in the Bioett system. Later 
the project has been widened with a collection of qualitative data. The 
empirical data has been collected via interviews with personnel from the 
companies in the supply chain, and through observations of the internal flow of 
products.       

 
Conclusions The case study points out that the cold chain does not stay intact during 

distribution. A method, like the Bioett system, is therefore needed to control 
and visualize temperature abuse in the cold chain. The personnel higher up in 
the organisation also have to much faith in that the cold chain is intact. 
 
The introduction of the Bioett system will simplify the existing quality work. 
The most important function is that the accumulated temperature abuse is 
presented. The quality inspections that are carried out today can not present 
any information on how the temperature abuse has been earlier in the chain. 
Another benefit is that critical points will be visualized which leads to assured 
quality. Unfortunately we can not guarantee the assurance of the system. More 
statistical data is needed to do this. 

 
If the Bioett system shall work properly it will take further development of the 
system, and more reading points in the chain than exist today. 
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Sammanfattning 
Titel Säkerställande av en obruten kylkedja  
 - vision eller verklighet 

Inriktning Övergripande logistik med inriktning mot distributionsteknik och 
materialhantering.  

 
Författare Petter Olsson, Christoffer Ousbäck 
 
Handledare Annika Olsson, LTH, Bengt Sahlberg, Bioett AB 
 
Nyckelord Kylkedja, distribution, flödestider, livsmedelsförstöring, temperaturbelastning, 

kvalitetssäkring, kvalitetssystem  
 
Problem Hur fungerar dagens kylkedja för den utvalda frysta produkten? Vilka 

skillnader finns mellan av företagen beskriven, och faktisk kylkedja? Kan 
Bioetts system förenkla kvalitetsarbetet i dagens kylkedjor? Kan Bioetts 
system visualisera brister i dagens kylkedjor? 

 
Syfte Syftet är uppdelat i tre olika områden: Dels skall det undersökas huruvida 

Bioetts system kan säkerställa en obruten kylkedja för den frysta produkten, 
dels skall en studie påvisa om det finns skillnader i av aktörerna beskriven 
kylkedja, och den faktiska kylkedjan. Till sist skall en hypotetisk modell 
presenteras för hur Bioetts system kan utformas för att erhålla så mycket nyttig 
information som möjligt ur systemet.  

 
Metod Fallstudien kommer att ha en utgångspunkt i att vara kvantitativ genom att 

ingångsdatan består av statistik i form av avläsningar från Bioetts system. 
Dock har projektet breddats genom insamling av kvalitativ information. 
Insamlingen av denna empiriska data har genomförts genom halvstrukturerade 
intervjuer med respondenter från aktörer i försörjningskedjan, samt genom 
egna observationer av inre flödestider.   

 
Slutsatser Studien påvisar att kylkedjan för den frysta produkten inte förblir obruten 

under distributionen.  En kontrollmetod i form av Bioetts system är därmed 
önskvärd för att visualisera och förhindra temperaturbelastning i kylkedjan. 
Tilliten för att kylkedjan till stor del är obruten är dessutom alldeles för hög 
högre upp i hierarkin hos aktörerna.  

 
Införande av Bioetts system kommer förenkla dagens befintliga 
kvalitetsarbete. Den viktigaste funktionen som systemet frambringar är att den 
ackumulerade temperaturbelastningen återges. Dagens kontrollsystem 
innefattar inte temperaturbelastning tidigare i kedjan. Vidare kommer analys 
av statistiken från systemet medföra att kritiska punkter visualiseras vilket 
leder till säkerställd kvalitet. Tyvärr kan vi i dagsläget inte garantera 
tillförlitligheten i systemet eftersom mer statistik behövs för en grundlig analys 
av denna.  
 
För att Bioetts system skall fungera optimalt krävs det dock vidarutveckling av 
det, samt fler avläsningspunkter i kedjan än vad som finns i dagsläget.  
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Säkerställande av en obruten kylkedja 

1 Inledning 
 
Det inledande kapitlet behandlar bakomliggande orsaker till detta examensarbetets uppkomst. 
Förklaringar till vilka ingångsparametrar som existerat, samt vilken målsättning som ställts 
upp kommer också att diskuteras. Avslutningsvis presenteras rapportens uppbyggnad.     
 

1.1 Bakgrund 
Tidigare forskning och kartläggning av kylkedjan för livsmedel har pekat på att det finns 
brister och problem i denna. Problemen är svåra att komma till rätta med på grund av att de 
inte visar sig omedelbart. Det är först senare, oftast långt fram i kedjan (i butik), som bristerna 
i hantering och kylning gör sig påminda.1   
 
Kyl- och frystransporter av livsmedel blir allt fler till antalet och samtidigt ökar även 
transportsträckornas längd. Detta beror till stor del på att vi konsumenter äter mer förädlade 
produkter2 och att de stora grossisterna (Ica, Axfood och Coop) har centraliserat sin 
verksamhet i jakten på en bättre ekonomi. En annan orsak är att människor idag är mer 
medvetna om vad de äter och då kräver färskare och nyttigare produkter. För att uppfylla krav 
av denna typ har livsmedelstillverkarna tvingats minska sina tillsatser av salt, socker och 
konserverande ämnen i livsmedlen. Ändringar som dessa bidrar till ökade krav på kylkedjan. 
 
Företaget Bioett AB har konstruerat en produkt som är tänkt att identifiera kritiska punkter 
och problem vid transport, hantering och distribution av kyl- och frysvaror. Produkten är en 
programmerbar biosensor, en så kallad TimeTemperatueBiosensor (TTB), som med hjälp av 
en enzymvätska kan återge ett livsmedels totala påverkan av tid och temperatur. I och med att 
problem kan visualiseras med hjälp av TTB:n, kan dessa sedan avhjälpas, vilket i slutändan 
bör säkra kvaliteten på produkter som kräver en obruten kylkedja.  
 

1.2 Problemformulering 
Upplägget och huvudmålet med projektet var i ett tidigt stadium fokuserade på funktionen hos 
Bioetts system. Tanken var att statistik skulle erhållas via avläsningar vid olika punkter på 
den valda försörjningskedjan för frysta produkter. Denna skulle analyseras och ifrågasättas på 
ett objektivt sätt. De första frågeställningarna formulerades följaktligen som följer: 
 

 Kan man med hjälp av insamlad information från TTB:n utnyttja hållbarheten hos 
livsmedel mer effektivt, och därmed styra om varuflödena på frysprodukter så att 
kunderna får en hög kvalitet med längre hållbarhet på varorna? (1) 
 Kan man med hjälp av informationen se var brister finns, och på detta sätt kanske 

minska spillet av frysprodukter i kylkedjan? (2) 
 Kommer informationen att vara tillräckligt pålitlig för att högre krav ska kunna ställas 

på tidigare led i kylkedjan för frysta produkter? (3) 
 

När de tre första frågorna beaktades kom vi efter hand fram till att det krävdes en kartläggning 
av dagens flöde i den valda försörjningskedjan. Således uppstod ytterligare frågeställningar: 

                                                 
1 Karlberg, Magnus, Klevås, Jenny, (2002), Kylkedjan för livsmedel 
2 Björklund, Magnus, (2002), Distribution av temperaturkänsliga livsmedel 
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 Hur ser flödet ut i dagens kylkedja för den valda frysta produkten i praktiken? (4) 
 Vilka kritiska punkter finns i dagens kylkedja för den frysta produkten? (5) 

 
För att ytterligare bredda förståelsen för ovanstående frågeställningars komplexitet för läsare 
av arbetet, utökade vi frågeställningarna än mer. Detta för att belysa fler intressanta aspekter 
som kan förknippas med ovanstående frågor. Vi har därför genomfört intervjuer med personer 
från olika delar av försörjningskedjan. Målsättningarna med intervjuerna var att erhålla en 
uppfattning om hur aktörerna tror att deras inre flöde ser ut för sin del i kedjan, samt hur 
respektive företag hanterar kvalitetsproblematik. Det verkliga flödet skulle sedan jämföras 
med det av aktörerna uppfattade. Resonemanget gav oss följande konkreta frågeställningar: 
 

 Hur beskriver aktörerna tidmässigt sin del av kylkedjan för den frysta produkten? (6) 
 Vilka skillnader finns mellan det verkliga flödet och beskrivningen av det samma? (7) 
 Vilka kvalitetsregler finns idag på respektive företag? (8) 
 Hur upplever aktörerna att reglerna efterföljs? (9) 
 Hur kan Bioetts system användas för att visualisera problem i dagens kylkedja? (10)  

 
För att skapa en så rättvisande analys som möjligt av den insamlade sifferstatistiken ansåg vi 
att vår kompetens inom Bioetts system borde breddas. Vi bestämde oss därför också för att 
genomföra en studie på redan befintlig statistik i ett tidigare påbörjat projekt med andra 
aktörer och med kylda produkter istället för frysta. Liksom ovan för den frysta produkten, var 
det därmed av yttersta vikt att genomföra en kartläggning av flödet för den kylda produkten. 
När statistiken för den nya kedjan studerats ställde vi oss följdfrågan om en liknande analys 
kunde göras på den frysta produkten. Resonemanget ledde oss fram till följande problem: 
 

 Hur ser flödet ut på den utvalda kylda produkten i praktiken? (11) 
 Hur kan statistiken från den kylda produkten analyseras? (12) 
 Kan den statistik vi erhållit från den frysta produkten analyseras på samma sätt? (13) 

 
Som en avslutande del av arbetet har vi skapat en modell för hur ett framtida fungerande 
Bioettsystem för frysta produkter skulle kunna byggas upp. Modellen bygger på alla 
ovanstående frågeställningar samt den information som dessa visualiserat. Frågeställningarna 
formulerades som följer: 
 

 Hur skulle Bioetts system utnyttjas på bästa sätt för att optimera den insamlade 
informationen om den frysta produktens verkliga hållbarhet? (14) 
 Hur skulle ett fungerande Bioettsystem påverka dagens flöde i framtiden? (15) 

 

1.3 Syfte 
Syftet med detta arbete är uppdelat i tre huvudområden. I samtliga områden ligger en 
noggrann kartläggning av kylkedjan för den frysta produkten som grund.  
 

 Det första området behandlar huruvida Bioetts system kan påverka dagens 
kylkedjeproblematik. Syftet är att arbetet skall påvisa om Bioetts system kan vara ett 
kvalitetshjälpmedel för dagens livsmedelstillverkare och transportörer. Det vill säga, 
kommer kvaliteten att säkras genom att använda denna nya kontrollteknik för att 
identifiera felkällor i den befintliga kylkedjan och därmed minska kassationer. 
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 Det andra området behandlar den verkliga kunskap som dagens aktörer egentligen har 
om kylkedjan för sina frysta produkter, samt hur kvalitetsfrågor behandlas inom 
respektive organisation. Syftet är sedan att jämföra den genomförda kartläggningen 
med den återberättade versionen, och identifiera de skillnader som existerar. 
Lösningsförslag skall sedan presenteras. 
 Det tredje området omfattar en framtidsvision av Bioetts system för frysta produkter. 

Syftet är därmed att skapa en modell för hur ett felfritt system skulle kunna fungera. 
 
Studien avser att behandla parametrarna tid och temperatur för att säkra kvaliteten på 
livsmedlet genom hela kylkedjan. Bioetts system kommer att användas vid alla mätningar vid 
datainsamlingen av siffror. Övrig information införskaffas via litteraturstudier och intervjuer. 
 

1.4 Målsättning 
Målsättningen är att för livsmedelsbranschen skapa en bättre bild av dagens kylkedja för 
frysta produkter. Dels genom egna observationer och dels genom empiriska studier via 
intervjuer och datamätningar. Med hjälp av ett effektivt kontrollsystem skall också en ökad 
kunskap om problemställningar runt och i kylkedjan frambringas och med data från 
kontrollsystemet visualisera var svagheter finns i kylkedjan. Dessa svagheter kan därmed 
avhjälpas vilket i sin tur ger slutkunden varor med säkerställd kvalitet.  

1.5 Avgränsningar 
I arbetet har det av olika anledningar införts vissa avgränsningar. Nedan presenteras dessa i 
punktform.  
 
 Studien är bara utförd på en specifik fryst produkt i en specifik kylkedja. 
 Produktflödet är ämnat för storkök och restauranger. 
 Det studerade flödet innefattar bara huvuddelen av var produkterna passerar. 
 Författarna har inte haft möjlighet att personligen följa flödet eller observera hur 

hanteringen av produkten sker på anläggningarna i England, varpå studiens koncentration 
ligger på de svenska anläggningarna. 
 På grund av att tiden är utsträckt, från det att TTB:n appliceras på produkterna till det att 

produkterna når slutkunden, har FIFO frångåtts på mellanlagringsanläggningen. Detta 
beror på att Bioetts system skulle kunna utnyttjas i den senare delen av distributionskedjan 
under tiden studien utfördes. 
 Alla mätresultat i form av flödestider som utvunnits från respektive företag i de empiriska 

studierna är i rapporten konfidentiella. Resultaten analyseras därför via generella 
diskussioner och redovisning av totala flödestider i kedjan.   

 

1.6 Målgrupp 
Rapporten riktar sig främst till ett klientel som arbetar inom livsmedelsbranschen och som har 
logistisk kunskap. Exempel kan vara producenter, transportörer, distributörer och försäljare 
(butiker) för livsmedel. Studenter som innehar kunskap inom ämnet anses också vara en del 
av målgruppen. 
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1.7 Uppdragsgivare 
Detta projekt och examensarbete är initierat av företaget Bioett AB. Bioett AB, som är beläget 
i Lund, är ett innovationsföretag, som utvecklar ett system som säkerställer en obruten 
kylkedja mellan producent och slutkund. Systemets koncept är därmed en kvalitetssäkring av 
temperaturkänsliga produkter. En närmare beskrivning av företagets system återfinns i kapitel 
4. Bioett AB arbetar i skrivande stund med ett flertal pilotprojekt tillsammans med flera stora 
och välrenommerade företag inom livsmedelsbranchen. Ytterligare information om företaget 
erhålls på hemsidan http://www.bioett.com.  
 

1.8 Projektbeskrivningar 

1.8.1 Frysprojekt 
I frysprojektet ingår förutom Bioett, som är initiativtagare till projektet, även tre andra 
aktörer. I rapporten kommer dessa att benämnas som producent, transportör (som även agerar 
lagerhållare) och slutkund. Detta på grund av att författarna och aktörerna vill hålla 
företagsnamnen anonyma.  
 
Produkten som valts är en av producenten tillverkad fryst köttprodukt (färdigmat), som 
anskaffas till av kunden ägda restauranger. Produktvalet motiveras med anledningen att 
flödesvolymen för varan är den enskilt största som producenten tillverkar till slutkunden. Det 
skulle därmed bli enklare att följa de av TTB:n märkta lasterna, och med detta förväntas även 
mängden statistik bli större. 
 
Försörjningskedjan startar i Sverige där den frysta produkten tillverkas och lagerhålls. 
Slutkundens restaurang är belägen i England. Vidare sker alla transporter av produkten med 
frystempererade lastbilar. 
 

1.8.2 Kylprojekt 
I kylprojektet ingår förutom Bioett, som även här är initiativtagare till projektet, fyra andra 
aktörer. Liksom ovan kommer även dessa hållas anonyma, och därför benämnas producent, 
transportör och grossist 1 respektive grossist 2 som är slutkunder i det definierade flödet. 
 
Produkten som valts är en av producenten tillverkad kyld produkt som sedermera 
transporteras av transportören till grossisten. Produktvalet motiveras genom att det är den 
flödesvolymmässigt största varan som grossisten anskaffar av producenten. Mest statistik 
erhålls därför genom avläsningarna. 
 
Försörjningskedjan tar sin början i Sverige där den kylda produkten tillverkas och 
mellanlagras. Innan den slutliga distributionen ut till grossisterna sker, transporteras 
produkten till en crossdocking-central där specifika ordrar till grossisterna sammanställs och 
samlastas på lastbil. Den kartlagda kylkedjan slutar på grossistnivå i Sverige. Dessa grossister 
försörjer därefter butiksledet med den studerade produkten.  
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1.9 Rapportens uppbyggnad 
Kapitel 1 – Inledning 
Det inledande kapitlet behandlar bakomliggande orsaker till detta examensarbetes uppkomst. 
Förklaringar till vilka ingångsparametrar som existerat, samt vilken målsättning som ställts 
upp kommer också att diskuteras. 
    
Kapitel 2 – Metodik 
Detta kapitel är uppdelat i två delar. Inledningsvis behandlas kortfattat den teori som är 
användbar för metodikarbetet för detta projekt. Vidare redovisas vilka metodikinstrument som 
använts praktiskt vid genomförandet. De valda tillvägagångssätten kommer också kritiseras 
för att säkra kvaliteten på rapporten. 
 
Kapitel 3 – Teori 
Detta kapitel syftar dels till att skapa en förståelse för den teori som används i denna rapport 
och dels till att ge läsaren bakgrundsinformation om vad som händer i ett livsmedel under 
infrysning, upptining och om det temperaturbelastas. Avsikten med detta är att ge relevans åt 
empiri- och analysdelen i rapporten. 
 
Kapitel 4 – Bioetts system 
I detta kapitel beskrivs Bioetts system som är skapat för att kvalitetssäkra temperaturkänsliga 
produkter ingående. Kapitlet behandlar även styrkor och svagheter med systemet. 
 
Kapitel 5 – Praktiskt referensram 
Syftet med detta kapitel är att läsaren skall få en insikt i hur flödet för den frysta 
köttprodukten fysiskt ser ut i nuläget. Läsaren bör förstå vilka problem som eventuellt finns 
idag och vilka förändringar som måste göras.  
 
Kapitel 6 – Empirisk studie – Upptiningsprocess för köttprodukten 
För att analysen skulle kunna genomföras på ett korrekt sätt ansåg författarna att en referens 
till hur temperaturförloppet ser ut hos köttprodukten var tvungen att skapas. Tanken var att 
generera en uppfattning om hur lång tid det tar innan köttprodukten tinat till en temperatur 
högre än -18°C vid olika omgivningstemperaturer. Beskrivning av hela studien ges i kapitlet.  
 
Kapitel 7 –  Kylkedjan för den frysta produkten 
I kapitlet presenteras flödet för den frysta köttprodukten ingående. Här analyseras också var 
de kritiska punkterna på respektive anläggning finns. Vidare sammanfattas den ur intervjuerna 
erhållna empirin, som kan härledas till flödestider. Denna analyseras sedan genom en 
presentation av skillnader mellan uppfattade och uppmätta flödestider. Kapitlet skall svara på 
frågorna 4,5,6 och 7 från problemformuleringen. 
 
Kapitel 8 – Kvalitet i kylkedjan för den frysta produkten 
I kapitlet presenteras och analyseras den ur intervjuerna erhållna empirin, som kan härledas 
till kvalitet inom organisationerna. Denna analyseras sedan med avseende på hur 
kvalitetsarbetet kan förenklas och förbättras genom en implementering av Bioetts system. 
Kapitlet skall svara på frågorna 8,9 och 10 från problemformuleringen. 
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Kapitel 9 – Kyld produkt 
I detta kapitel presenteras flödet för den kylda produkten. Därefter analyseras möjliga kritiska 
punkter i kedjan. Slutligen presenteras ett verktyg för hur statistiken från den kylda produkten 
kan analyseras. Kapitlet skall svara på frågorna 11 och 12 från problemformuleringen. 
 
Kapitel 10 – Fryst köttprodukt 
I detta kapitel kommer en diskussion huruvida analysverktyget som nedtecknades för det 
kylda systemets statistik även kan användas inom det frysta området. Dessutom kommer 
nödvändiga förändringar presenteras. Vidare uppvisas och analyseras den inkomna statistiken. 
Till sist introduceras hur en framtida optimal distributionskedja som utrustats med Bioetts 
system skulle kunna se ut. Kapitlet skall svara på frågorna 1,2,3,13 och 14 från 
problemformuleringen. 
 
Kapitel 11 – Slutsatser 
I detta kapitel klargörs slutsatserna som analysen utmynnat i. Dessutom redovisas möjliga 
förbättringar. 
 
Kapitel 12 – Framtida användningsområden för Bioetts system 
I detta avsnitt kommer författarna spekulera i hur vi tror att Bioetts system kan komma att 
förändra dagens produktion och hantering av livsmedel om systemet är fullt utvecklat. Vi 
presenterar fyra olika scenarier på skilda områden. Kapitlet skall svara på fråga 15 från 
problemformuleringen. 
 
Kapitel 13 – Framtida studier 
I detta kapitel ges förslag på kompletterande studier som kan genomföras för att ytterligare 
förklara och visualisera problematik inom dels det analyserade området, men också andra 
områden. 
  
Kapitel 14 – Litteraturförteckning 
 
Bilagor 
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2 Metodik 
 
Detta kapitel är uppdelat i två delar. Inledningsvis behandlas kortfattat den teori som är 
användbar för metodikarbetet för detta projekt. Vidare redovisas vilka metodikinstrument som 
använts praktiskt vid genomförandet. De valda tillvägagångssätten kommer också kritiseras 
för att säkra kvaliteten på rapporten. 
 

2.1 Teoretisk metodik3 
Grundtanken med metodik är att den skall appliceras på problemformuleringen. Valet av 
denna metodik är av stor betydelse för ett projekts resultat. För att en studie skall genomföras 
på ett korrekt sätt krävs en viss planering och struktur i arbetet. Teori och empiri måste samlas 
på ett systematiskt sätt, för att skapa ett tillförlitligt resultat för läsaren. Därför är det viktigt 
att redogöra för hur studien är genomförd. Vid brister i redovisningen av ansatser och metodik 
kan en utomstående aldrig ifrågasätta eventuella brister och resultatet kan därmed inte bli 
vedertaget. Begrepp som exempelvis validitet och reliabilitet (se nedan) är viktiga instrument, 
för att skapa ett så trovärdigt resultat/analys för läsaren som möjligt. 
 
Felkällor vid projektarbete måste göras så få som möjligt. Ett viktigt exempel på en felkälla är 
artefakter, det vill säga när en person som undersöker ett problem, och/eller dess förfarande 
vid mätningar, påverkar resultatet. Med andra ord bör problemet som undersöks få samma 
resultatutgång oavsett vilken forskare och metod som används.  
 

2.1.1 Fallstudie4 
En användning av fallstudier är en systematisk metod som används vid en studie av ett 
specifikt fenomen. Fallstudier är ett effektivt redskap när tidsenliga förlopp skall undersökas. 
Avsikten med en fallstudie är att med resultatet kunna skapa ny teori som kan generaliseras 
och användas inom andra områden än just det studerade. Tyngdpunkten ligger främst på att 
studera en process, det vill säga upptäcka förlopp, snarare än att bevisa.   
 
En fallstudieundersökning kan göras på två sätt: 
 
1. Experimentell metod: Här har forskaren möjlighet att påverka en del av de variabler som 

styr utgången av studien. 
2. Icke experimentell eller deskriptiv metod: Tanken med detta tillvägagångssätt är att 

studera, beskriva och förklara företeelser utifrån studien. 
 
Vid val av dessa två typer skall forskaren ställa upp följande frågeställningar: 
 
1. Vilken frågeställning skall behandlas? 
2. Vilket behov av kontrollgrad önskas? 
3. Vilket resultat eftersträvas? 
  
 

                                                 
3 Wallén, Göran (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik 
4 Merriam, Sharan B (1994) Fallstudien som forskningsmetod 
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2.1.2 Fördelar och nackdelar med fallstudiemetodik5 
Fallstudien baseras alltid på ett verkligt fall med verkliga ingångsdata. Detta medför att 
resultatet blir homogent och omfattande. Fallstudien ger också möjlighet till att studera många 
olika variabler med komplex struktur som i många fall är ett måste för att forskaren/läsaren 
skall förstå situationen i sin helhet. Metoden brukar också med framgång användas i 
pedagogiska syften.  
 
Metodens strävan efter kvantitet gör dock fallstudien arbets- och tidskrävande. Stora mängder 
data måste samlas in under en lång tid för att resultaten skall bli relevanta. Om detta sker så 
finns det möjligheter att rapporten i sig blir lång, allt för detaljerad och opedagogisk. Vissa 
anser också att fallstudier har en tendens att förenkla och överdriva faktorer, lägg där till 
forskarens/författarens kompetens och värderingar om ämnet, som alla kan bidra till att 
läsaren drar felaktiga slutsatser ur rapporten. Till sist kan nämnas att det på många sätt är 
svårt att generalisera en fallstudie på grund av dess individualism. Detta kan ses som en stor 
nackdel.   
 

2.1.3 Kvalitativt och kvantitativt förfarande 
Då en fallstudie genomförs kan den, förutom ovanstående metoder, dessutom delas in i att 
vara antingen kvalitativ eller kvantitativ. I figur 2.1 nedan visas på ett förenklat schematiskt 
sätt skillnaderna mellan dessa två förfaranden, samt vad som kännetecknar respektive metod.6 
Valda delar av figuren kommer att förklaras närmare nedan. 
 
 

Detaljerade, reduktionistiska (7) Allsidiga, utvecklingsbara 

Experiment, objektivitet, mätbar data Fältarbete, subjektivitet, intervjuer

Deduktiv (6) Induktiv (3) 

Statistik, mätningar, kontroller (5) 

Okänd 

Litet, icke slumpmässigt Stort, slumpmässigt, representativt 

Känd  

Beskrivning, bevisning, hypotesprövning

Positivism (4) 

Förståelse, beskrivning,  upptäckt

Djupintervjuer, observationer (2) 

Fenomenologi (1) 

Kvantitativ forskning Kvalitativ forskning 

Forskningsmetodik 

Grundläggande teori 

Projektmål 

Fallstudiesituation 

Statistiskt urval 

Informationsinsamling 

Analys 

Nyckelord 

Resultat/Slutsats 

 
 

Figur 2.1 Schematisk bild med nyckelord signifikativa 
för  kvalitativ respektive kvantitativ metodik 
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Kvalitativa begrepp 
 
Fenomenologi7 (1): En filosofi som handlar om självmedvetandet, intentionalitet och om 
fenomen vi uppfattar direkt. Det kan också sammanfattas med att empiriska studier av 
människors erfarenheter, upplevelser och tankar bedrivs. Dessa ställs sedan samman till 
världsbilder eller tankemönster. 
 
Djupintervjuer8 (2): Intervjuform där intervjun utförs utan att ha ett standardiserat 
frågeformulär som följs slaviskt. Frågorna kan anpassas efter enskild individ och olika 
följdfrågor eller fördjupningsfrågor kan ställas med hänsyn till vilka svar som respondenten 
ger.  
 
Observationer9 (2): Insamling av information genom observationer kallas för deltagande 
observation. Detta är en primär informationskälla vid fallstudier. Med en deltagande 
observation är forskaren med på fältet till skillnad från en intervju som ofta sker på en 
förutbestämd plats. Vidare är observationer baserade på direkta erfarenheter medan en 
intervju är en återberättelse, alltså andrahandsinformation. 
 
Induktiv10 (3): En induktiv ansats är när forskaren försöker att sammanfatta olika 
regelbundenheter till teorier. Utgångspunkten är alltid observationer från verkligheten.   
 
 
Kvantitativa begrepp 
 
Positivism11 (4): Via filosofiska resonemang i början på 1900-talet formulerades den så 
kallade ”verifierbarhetstesen”, som beskrev att en nyformulerad teori bara kan accepteras om 
den kan bevisas. Tillvägagångssättet var då att verifiera sin nyfunna kunskap empiriskt. De 
inledande diskussionerna om positivismen har lett till att regler har upprättats för hur 
empiriska undersökningar skall genomföras. 
 
Då ett projekt skall genomföras med en metodik som följer en positivistisk struktur skall 
bland andra följande begrepp efterlevas: 
 

 Erhållen kunskap måste kunna kontrolleras och därmed visas vara tillförlitlig (se 
reliabilitet respektive validitet nedan). 
 Mänskliga känslor och upplevelser skall ersättas med fakta från exempelvis mätningar 

och experiment. 
 Forskaren måste ställa sig strikt objektiv till sitt projekt. 
 De tolkningar som beskrivs i projektet skall baseras på fackuttrycket orsak-verkan. 

 
 
 
 
 

                                                 
7 Wallén, Göran (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik 
8 Wallén, Göran (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik 
9 Merriam, Sharan B (1994) Fallstudien som forskningsmetod 
10 Wallén, Göran (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik 
11 Wallén, Göran (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik 
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Statistik, mätningar och kontroller12 (5): För att verifiera och kontrollera den information 
som samlas in till forskningen finns det två viktiga begrepp som måste tillgodoses: 
 

 Reliabilitet: Ett mått på hur hög tillförlitlighet resultaten till en studie har. Med andra 
ord är hög reliabilitet om två oberoende studier genomförs inom samma område där 
resultaten blir desamma. Detta erhålls exempelvis genom att instrument som används 
för mätningar måste kontrolleras genom kontinuerlig upprepning av mätningarna. Den 
tekniska tillförlitligheten hos instrumenten kan på detta sätt säkras. Slutsatsen för god 
reliabilitet är att instrumenten som används inte tillåts vara en felkälla i projektet. 
 Validitet: För att säkra resultatkvalitet på rapporten tillses att det som är planerat att 

behandlas verkligen mäts och analyseras. Med andra ord skall rätt saker studeras utan 
att något yttre påverkar själva undersökningen. Noggrann planering av olika studier, 
innan genomförandet av dem, är en god infallsvinkel för önskvärd validitet. 

 
Deduktiv13 (6): 
Då en deduktiv metodikansats tillämpas ställs en teoretisk hypotes upp. Hypotesen behandlar 
kunskap som dragits ur redan befintlig teori och måste sedan verifieras empiriskt. Viktigt, då 
en deduktiv ansats väljs, är att teorierna inte motsäger varandra. 
 
Reduktionism14 (7): Att hela tiden arbeta sig bakåt från en utgångspunkt, samtidigt som stora 
föremål eller angelägenheter delas upp i mindre och sedan förklaras.   
 

2.1.4 Intervjumetodik15 
Intervjumetodik är vanligtvis det enklaste förfarandet vid informationssökning angående 
personers inställning till en viss situation. Om förarbetet sker på ett korrekt sätt, med 
exempelvis rätt val av respondenter och rätt sorts frågor (krav för god reliabilitet), så kommer 
informationen att kunna användas vid senare analyser och slutsatser. Tillförlitligheten i svaren 
från intervjuobjekten måste dessutom säkerställas genom en kritisk genomgång av insamlat 
material. Intervjuaren måste ställa sig själv frågan om han/hon har tolkat respondenterna på 
ett korrekt sätt så att informationen som fås av intervjuerna verkligen återger det som 
respondenterna sagt. Vidare är det viktigt att intervjuaren redovisar vilken metod som använts 
så att en oberoende person kan undersöka tillförlitligheten för insamlad information eftersom 
det används som underlag för eventuella resultat (krav på god validitet). 
 
Det finns olika former av intervjuer, där var och en ger olika sorters information. Olikheterna 
mellan intervjutyperna ligger i graden av struktur. Nedan kommer uppläggningen av fyra 
sorters intervjuer att beskrivas kortfattat:  
 

 Öppen intervju: Intervjuaren ger respondenten en bred fråga. Svaret blir därmed också 
brett, med respondentens subjektiva åsikt. För att precisera problemet ställs sedan 
följdfrågor (icke förberedda), inom de områden som respondenten anser viktig. 
Analysen av informationen blir kvalitativ eftersom respondenternas svar skiljer sig åt 
(ej jämförbara). 

                                                 
12 Wallén, Göran (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik 
13 Wallén, Göran (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik 
14 Wallén, Göran (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik 
15 Lantz, Annika (1993) Intervjumetodik 
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 Riktad öppen intervju: Intervjuaren ger vida frågeställningar. Frågeställningarna bryts 
dock ner i problemområden. Respondenten beskriver sedan mer noggrant de områden 
som intervjuaren anser viktiga. Analysen av informationen blir kvalitativ. 
 Halvstrukturerad intervju: Fasta väl förberedda frågor ställs, i viss förutbestämd 

ordning. Följdfrågor ställs dock och intervjun blandar därmed öppna och fasta svar. 
Respondenten beskriver noggrant vad intervjuaren anser vikigt. Samtidigt får 
dessutom intervjuaren en bild av vad respondenten anser betydelsefullt inom området. 
Svaren kan variera mellan att ge antingen kvantitativ eller kvalitativ analys beroende 
på frågorna som ställs. 
 Strukturerad intervju: Fasta väl förberedda frågor i viss förutbestämd ordning. Den 

mest extrema formen av strukturerad intervju är en enkät. Respondenten ger sin åsikt 
efter vad intervjuaren anser viktigt. Analys av insamlad information blir kvantitativ 
eftersom intervjuerna kan jämföras. 

 
För att förenkla en intervju bör en intervjuplan användas. Intervjuplanen är helt enkelt en 
uppställning av de frågor som skall ställas. Detta förenklar hela förfarandet för intervjuaren 
som då med hjälp av planen hela tiden vet var i intervjun han/hon är samt att koncentrationen 
kan läggas på svaren istället för på frågorna. En intervjuplan skiljer sig åt beroende på vilken 
typ av intervju som används (se ovan).  
 

2.1.5 Informationskvalitet16 
För att säkerställa litteratur/information som används i ett projekt krävs någon form av 
källkritik. För att få struktur på kritiken kan en checklista med frågor användas: 
 

 Varifrån och hur har informationen framkommit? 
 Vilken målgrupp har informationen? 
 Felkällor vid datainsamlingen? 
 Hantering av felkällor? 
 Förekommer artefakter? 
 Kan informationen generaliseras inom flera områden? 
 Hur har framkommen information sållats? 
 Hur har begrepp och kategorier preciserats? 
 Vem har haft tillgång till informationen? 
 När uppdaterades informationen senast? 
 Finns det ytterligare vägledning inom ämnet som kan komplettera redan framtagen 

information? 
 
Tidigare upptagna begrepp, såsom validitet och reliabilitet, måste givetvis också tillgodoses 
vid fastställning av kvaliteten på informationen. 
 
 
 
 

                                                 
16 Wallén, Göran (1996) Vetenskapsteori och forskningsmetodik 
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2.2 Praktisk metodik 
Projektmetodiken kommer att genomföras med utgångspunkten i att vara kvantitativ. 
Projektet kommer dock att utökas med kvalitativa observationer och intervjuer för att få ett 
större omfång på studien. Empirisk data som samlas in kommer att vara statistisk med 
upprepade kontroller för att säkerställa riktigheten i avslutande analyser och slutsatser. 
Problemformuleringen är på de kvantifierbara problemen uppställd i hypotetisk form, vilket 
resulterar i en deduktiv ansats på dessa, samtidigt som en induktiv ansats skapas runt de 
kvalitativa problemställningarna. Den positivistiska andan kommer att genomsyra det 
kvantitativa arbetet i form av att författarna i så stor utsträckning som möjligt kommer att 
förhålla sig objektiva till alla de experiment som skall genomföras. Vidare kommer hänsyn tas 
till begrepp som reliabilitet och validitet för att säkerställa dessa (se nedan), så att den 
empiriska delen av arbetet bekräftas.  

2.2.1 Fallstudien 
Fallstudien kommer i startfasen att vara deskriptiv. Behovet av att beskriva hur kylkedjan för 
en viss produkt är idag, anser författarna vara en viktig del av arbetet. Då en god insyn i 
nutida arbetssätt väl infunnit sig, kan vi börja fokusera på vilka problem som finns i 
kylkedjan. Studien kommer därmed att alltmer övergå till att vara explorativ ju längre tid 
studien fortgår. Felkällor (relevanta variabler) kommer då att kunna identifieras och närmare 
undersökas. Grundtanken med fallstudien är med andra ord att mäta och observera 
verkligheten både innan och efter det att TTB:n börjar användas, för att sedan övergå till att 
undersöka vad som händer efter en implementering av densamma. Slutsatser kan 
förhoppningsvis i slutändan dras ur den statistik (som är i form av parametrarna tid och 
temperatur) som uppkommer efter att studien avslutats. 

2.2.2 Validitet 
Säkring av validitet i ett projekt är av yttersta vikt. Informationen i denna rapport är förståelig 
och hanterbar för författarna. Detta medför att rapporten torde få en hög validitet. Genom att 
noggrant planera intervjuer och hur avläsningar av TTB:n skall genomföras kan validiteten till 
viss del säkras. Vitalt är sedan att planerna och att kunskaperna som tagits fram verkligen når 
ut till de personer som fysiskt genomför studierna. Görs inte detta kommer insamlad data att 
vara felaktig och validiteten hos statistiken minskar därmed. Författarna ämnar säkra 
validiteten genom att observera och styra personalen som är inblandade i studierna.  

2.2.3 Reliabilitet 
För att säkra reliabiliteten i rapporten kommer författarna att vara objektiva i sina analyser. 
Reliabiliteten i mätningarna skapas genom att mätutrustningen och mättekniken inte tillåts bli 
felkällor i statistiken. Hänsyn måste dock tas till andra fel som exempelvis 
informationsbortfall från TTB:n på grund av yttre omständigheter såsom exempelvis väta på 
förpackningar som helt enkelt kan göra att etiketten lossnar, eller att etiketten sitter ytterst där 
solen kan värma den etcetera. 

2.2.4 Intervjuer 
De intervjuer som kommer att genomföras väljs att vara av formen halvstrukturerade. 
Anledningen till detta val av intervjutyp är att informationen som utvinns från respondenterna 
skall kunna styras till att vara dels kvantitativ och dels kvalitativ. Valet görs för att paralleller 
mellan empiriska studier och intervjuerna skall kunna identifieras och analyseras. Vidare vill 
författarna ha möjligheten att ställa följdfrågor och därför frångår vi den strikt strukturerade 
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intervjun, men samtidigt vill vi erhålla jämförbar information och frångår därmed öppen 
respektive riktad öppen intervju. 
 
Tanken med de intervjuer som skall genomföras är att bli insatt i hur aktörerna i den aktuella 
branschen ser på sina produktflöden och vilket kvalitetsarbete som utförs. Med denna 
information kan författarna uppfatta hur Bioetts system på bästa sätt kan komma till 
användning. Fördelningen av respondenter kommer att blandas mellan dels administrativ 
personal, och dels personer som arbetar fysiskt med varuhantering, på inblandade företag. 
Frågorna som ställs utformas efter hur arbetet fungerar i dagsläget (med exempelvis 
temperaturmätningar) samt hur respondenternas organisationer arbetar med kvalitet. För att 
underlätta och skapa en struktur i arbetet med intervjuerna så utformas en  intervjuguide, 
vilken återfinns i bilaga 1. 

2.2.5 Observationer 
De deltagande observationer som skall genomföras bidrar till att författarna kan skapa sig 
egna uppfattningar och få förstahandsinformation om företeelser i studien. Med dessa skapas 
incitament för att förstå dagens situation och problem. Observationerna bidrar också till att 
författarna skall kunna göra objektiva jämförelser mellan egna och av personalen uppfattade 
problem.  

2.2.6 Valet av metodik 
Vid valet av vilken sorts metodik som skulle appliceras på problemformuleringen så kunde 
varken kvalitativ eller kvantitativ helt uteslutas. Fallstudien som till stor del kommer att ligga 
till grund för arbetet kommer att vara rent kvantitativ (återkommande mätningar). Indatan från 
denna kommer med andra ord att vara av kvantitativ karaktär. Intervjuerna och de deltagande 
observationerna som ingår i arbetet med att kartlägga produktflöden och kvalitetsarbete på de 
undersökta anläggningarna är av kvalitativ natur. Intervjuerna valdes dock att genomföras 
halvstrukturerat för att vid tillfällen kunna jämföras med resultat av kvantitativ karaktär. 

2.2.7 Generaliserbarhet 
I analysen kommer vi att ta ställning till om empirin är av sådan karaktär att den eventuellt 
nya kunskapen kan generaliseras inom fler områden än just det som studerats. Grundtanken är 
att empirin skall kombineras med befintliga teorier. Om de faktiska skeenden som sedan 
framkommer av studien, är så pass självklara att de kan användas för att skapa ny teoretisk 
kunskap, kommer försök göras för att generera nya begrepp. Dessa teoretiska begrepp skall 
förhoppningsvis sedan kunna brukas inom liknande områden i den aktuella branschen. 

2.2.8 Källkritik 
Då ämnet som sådant är relativt nytt finns det inte mycket dokumenterad teori i bokform. Det 
är först på senare år som kylkedjan uppmärksammats och blivit aktuell och därför tvingas vi 
söka teorin främst från vetenskapliga artiklar. Böcker används i den mån de finns tillgängliga. 
Härkomsten av dessa artiklar kommer noggrant att kontrolleras. Faktorer som bland andra när 
artikeln är skriven, vem som skrivit den och vilken målgrupp den har, kommer att beaktas så 
att de utgör tillförlitlig teoretisk kunskap. 
 
Vad det gäller författarnas egna åsikter och syn på uppkomna situationer inom experiment, 
studier och intervjuer, så kommer dessa att förhållas så objektiva som möjligt. För att 
säkerställa att subjektivitet inte florerar i arbetet kommer författarna i stor utsträckning 
använda handledaren så att tillvägagångssättet och alla antaganden genomförs på ett så 
vetenskapligt korrekt sätt som möjligt. 
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Utvärderingen av empirin måste göras på ett ytterst kritiskt sätt då arbetssystematiken är helt 
ny. Pålitligheten hos insamlad data måste säkerställas genom att begränsa felkällor rent 
fysiskt för fallstudien (arbetsrutiner måste skapas). En ytterligare aspekt som eventuellt måste 
tas med i analysen av empirin är att då fallstudien inleds kommer vinterväderlek att råda, 
medan våren, och med den värmen, kommer att infinna sig vid avslutandet av 
undersökningen. Författarna kommer därför ha i åtanke att resultatet antagligen inte blir 
detsamma beroende på vilken årstid det är. 
 
Intervjuerna som kommer att genomföras kommer till stor del generera subjektiv information. 
Även om frågorna kommer att ställas på ett objektivt sätt så kommer svaren att bli subjektiva 
från respondenten. Detta anser vi inte som en felkälla då det är just subjektiviteten vi söker i 
form av inställning till kylkedjan på de olika aktörernas arbetsplatser. 
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3 Teori 
 
Detta kapitel syftar dels till att skapa en förståelse för den teori som används i denna rapport 
och dels till att ge läsaren bakgrundsinformation om vad som händer i ett livsmedel under 
infrysning, upptining och om det temperaturbelastas. Avsikten med detta är att ge relevans åt 
empiri- och analysdelen i rapporten. 
 

3.1 Terminologi 
Kyllagring17 – Lagring av livsmedelsprodukt i temperatur över dess frystemperatur, men 
under rumstemperatur. I siffror motsvarar detta en temperatur mellan -2ºC och +8ºC, eftersom 
de flesta livsmedels initialfryspunkt ligger mellan 0ºC och -2ºC. 
 
Fryslagring18 – Lagring av livsmedel i temperatur som är tillräckligt låg för att större delen 
av vattnet i livsmedlet är is. Lagstadgat idag är under -18ºC.  
 
Crossdocking19 - Lagerarbete kan delas in i fyra olika funktioner: mottagning, lagring, 
plockning och avsändning. Ett sätt att sänka kostnader för lagerarbetet är att eliminera lagring 
och plockning (de två dyraste funktionerna), för att sedan bara behålla mottagning och 
avsändning. Omsättnings- och flödeshastigheten i lagret ökar därmed, vilket leder till lägre 
lagringskostnader eftersom lagersaldot minskas. Systemet kallas crossdocking och är ett 
angreppssätt som reducerar tiden för materialhantering. Detta genom att direkt skicka 
inkommande gods vidare till nästkommande kund i försörjningskedjan utan mellanlagring på 
plats. En ytterligare dimension av crossdocking är att lastbilarnas fyllnadsgrad kan ökas i och 
med att samlastning av olika sorters gods till samma destination kan genomföras. 
 
Shelflife20 - Den hållbarhetstid som en livsmedelsprodukt har innan den blir oätlig. Med 
hållbarhetstid avses den tid som produkten verkligen är tjänlig. Dagens hållbarhetssystem 
med ett tryckt (fast) hållbarhetsdatum frångås därmed. För att kunna mäta den verkliga 
hållbarhetstiden fordras ett tekniskt system som kan lagra exempelvis temperaturbelastning 
under transport av frysta produkter som gör att produktens hållbarhetstid förkortas. 
 

3.2 Kylkedjan 
”Sedan en vara frysts in, förvaras den under en rad olika förhållanden innan den når 
konsumenten. Denna väg kallas kylkedjan, och det är väsentligt för varans kvalitet att man 
har god kontroll över tid och temperatur i de enskilda leden i kedjan” 21  
 
En obruten kylkedja innebär att livsmedlen inte någon gång under transport, distribution och 
lagring får hålla för hög temperatur22. Detta har alltid varit svårt att säkerställa på ett effektivt 
sätt. Svårigheterna ligger i att följa varorna och få kontinuerliga och likvärdiga avläsningar av 

                                                 
17 Andersen, Poul Erner, Risum, Jørgen, (1991) Livsmedelsteknologi 1 
18 Andersen, Poul Erner, Risum, Jørgen, (1991) Livsmedelsteknologi 1 
19 Plant Engineering magazine, Section: Material handling, (2000) Implementing a successful crossdocking 
operation, marsnumret 
20 Björklund, Magnus, (2002), Distribution av temperaturkänsliga livsmedel 
21 Andersen, Poul Erner, Risum, Jørgen, (1991) Livsmedelsteknologi 1 
22 Butikskyla. http://www.effektiv.org/pdf_filer/Rapport%202001-05.pdf 2003-02-05 
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temperaturen. För att detta skall inträffa måste mätningar fysiskt ske på många olika platser, 
exempelvis på lager och i transporter. Rutinerna vid mätningarna måste vara hårt reglerade för 
att en generalisering skall kunna äga rum. Ett annat sätt som utnyttjas är att slumpmässigt 
placera utrustningar som registrerar temperaturen över tiden i vissa sekundärförpackningar. 
Dessa måste sedan skickas tillbaka i kedjan för att informationen skall kunna analyseras. 
Nackdelarna med tillvägagångssättet är att några direkta avläsningar inte kan göras på plats i 
kylkedjan och att utrustningen är dyr och lätt kommer bort på vägen. Tid- och temperaturdata 
uppskattas istället ofta med hjälp av kunskap från respektive varas olika sätt att distribueras.23 
 
Varje gång ansvaret för en produkt lämnas över till en ny aktör i kylkedjan så skall 
temperaturen mätas och dokumenteras.24 Detta skall göras för att den nya aktören skall kunna 
se att kylningen varit tillfredsställande och på så sätt kunna garantera kvaliteten på varan. 
Aktörerna i kedjan har också ett ansvar mot producenten och den beräknade hållbarhetstiden 
på varan. Framtagningen av hållbarhetstiden förutsätter en stipulerad temperatur och att 
kylkedjan är obruten.25  
 
Undersökningar har visat att kontrollen och dokumentationen av varornas temperatur vid 
överlämningar inte sker på ett tillfredsställande sätt. Ofta saknas rutiner för hur mätningarna 
skall genomföras och hur resultaten skall dokumenteras och tolkas. Detta gör att varor av 
sämre kvalitet kan hamna i kyldiskarna hos återförsäljarna. Om dessa varor då håller en för 
hög temperatur så kommer problemen förvärras. Kyl- och frysdiskar i butiker är inte 
konstruerade för att sänka temperaturen på en vara, utan bara tillse att varan bibehåller den 
temperatur som den har vid uppackning. Detta gör att varan i fråga inte kommer att få den 
önskade temperaturen, och dessutom kan den värma upp andra varor vilket leder till kvalitets- 
och hållbarhetsminskning.26 
 

3.3 Distribution av frysta livsmedel 
Innan en livsmedelsprodukt når slutkonsumenten passerar den ett flertal olika punkter i 
distributionskedjan. Punkterna i kedjan är olika sorters mellanlagringar, hanteringar samt 
transporter dem emellan. Transportmetoderna ser annorlunda ut beroende på var i kedjan 
livsmedlen befinner sig. Som regel gäller att transporterna blir mer uppdelade, det vill säga 
samlastade med andra typer av varor, ju närmare slutkunden de kommer.  
 

3.3.1 Hantering och transport 
När frystransporter har en destination som antingen är stora distributionscentraler eller stora 
butiker, går dessa separat. Till mindre butiker, restauranger eller storhushåll är detta 
förfarande dock inte hållbart. Här samlastas därför transporterna många gånger med varor från 
olika temperaturzoner i samma lastutrymme. Detta beror dels på att hanteringen av 
inkommande gods hos kund förenklas, och dels på ekonomiska faktorer. Lastutrymmet delas 
vid samlastningen vanligtvis upp i två temperaturzoner. Den ena delen håller frystemperatur 
samtidigt som den andra delen håller en temperatur för kylda livsmedel. Delningen sker i 
praktiken med någon slags skiljevägg. 27 
 
                                                 
23 Andersen, Poul Erner, Risum, Jørgen, (1991) Livsmedelsteknologi 1 
24 Svenska Kyltekninska Föreningen, Regler för hantering, lagring och transport av kylda livsmedel 
25 Butikskyla. http://www.effektiv.org/pdf_filer/Rapport%202001-05.pdf 2003-02-05 
26 Karlberg, Magnus, Klevås, Jenny, (2002), Kylkedjan för livsmedel 
27 Björklund, Magnus, (2002), examensarbete, Distribution av temperaturkänsliga livsmedel 
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När samlastning tillämpas är det viktigt att veta vilken typ av temperatur som en vara skall 
transporteras i. Livsmedel delas in i tre olika kategorier med hänsyn till deras temperaturkrav, 
dessa är: 
 

 Djupfryst vara: Varor som skall ha en temperatur av -18˚C eller lägre28. 
 Kylvara: Livsmedel som för sin hållbarhet är beroende av att förvaras i kyla men som 

inte är fryst eller djupfryst. 29  
 Ambient vara: Det finns många definitioner, författarna väljer dock definitionen att 

det är en vara som inte har några krav gällande förvaringstemperatur. 
 

3.3.2 Lagring 
Lagring och mellanlagring av livsmedel sker efter vissa principer. Valet av dessa avgörs av 
vilken typ av flöde som genomgår lagret. Nedan förklaras tre olika sorters flödesprinciper:  
 

 FIFO30 (First In First Out): Denna produktflödesmetod innebär helt enkelt att den pall 
som ankommit och placerats in i lagret först, är den pall som avgår först vid 
utsändning. Metoden används när lagret är uppbyggt efter att tillämpa ett rakt flöde för 
produkterna. 
 LIFO31 (Last In First Out): Denna produktflödesmetod innebär att den pall som sist 

ankommit och placerats in i lagret, är den pall som avgår först vid utsändning. 
Metoden används när lagret endast har en terminal, som används vid både mottagning 
och utsändning av produkterna. 
 LSFO32 (Least Shelflife First Out): Denna produktflödesmetod innebär att den pall i 

lagret som innehåller produkter med minst verklig hållbarhet kvar, är den pall som 
först lämnar lagret vid utsändning. Metoden är väldigt ny och utnyttjas ännu inte. Om 
LSFO skall vara möjligt att tillämpas måste ett tillförlitligt system för att mäta verklig 
hållbarhet användas.    

 
Valfriheten för vilken typ av de tre ovanstående metoderna som skall användas, begränsas 
många gånger av flera anledningar. Exempel på en begränsande faktor kan vara om lagret 
använder enhetslaster, vilket till stor del påverkar det fysiska flödet eftersom många olika 
sorters artiklar kan hanteras tillsammans.33 

                                                 
28 Djupfrysningsbyrån, (1998), Djupfrysningsbyråns regler för hantering av djupfryst mat 
29 Svenska Kyltekniska Föreningen, Svenska Kyltekniska Föreningens regler för hantering, lagring och 
transport av kylda livsmedel 
30 Lumsden, Kenth, (1998) Logistikens grunder – Teknisk logistik 
31 Lumsden, Kenth, (1998) Logistikens grunder – Teknisk logistik 
32 Björklund, Magnus, (2002), Distribution av temperaturkänsliga livsmedel 
33 Lumsden, Kenth, (1998) Logistikens grunder – Teknisk logistik 
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3.3.3 Spårbarhet 
Spårbarhet definieras på en mängd olika sätt i skiftande litteratur och sammanhang. Vi väljer 
att definiera det som möjligheten att lokalisera en varas position i en hanteringskedja. 
 
Kundernas krav på spårbarheten av gods har på senare år ökat.34 För transportörer och 
distributörer har då detta blivit en konkurrensfaktor av betydande storlek. Kunderna kräver 
tillgång till information om var produkter och varor är i distributionskedjan för att bättre 
planera och styra sin verksamhet. 
 
För att kunderna skall ha möjlighet att få information om produkternas position i 
distributionskedjan måste de först tilldelas unika identiteter. Detta görs effektivt genom att 
applicera streckkoder på produkterna. På detta sätt kan nu produkter särskiljas där hantering 
och dokumentation kan datoriseras och effektiviseras. För att informationen skall vara 
kontinuerlig måste produkternas position rapporteras från flera platser i kedjan. Dessa 
kontrollpunkter läggs ofta i samband med lossning, lastningar och omlastningar av produkter. 
Informationen från kontrollpunkterna skall sedan skickas till en databas där produkternas 
senast kända position i kedjan kan fastställas.35  

3.3.4 Spårbarhet i framtiden36 
Radio frekvens identifiering (RFID) innebär att produkter märks upp med en liten elektronisk 
bricka. Dessa brickor ger ifrån sig en information i form av radiovågor, som kan läsas av på 
ett visst avstånd av en mottagare. I dagsläget så är RFID-märkning ganska dyrt37 och 
informationen som kan avläsas är inte så uttömmande. Priserna sjunker dock på systemen och 
förmågan att lagra och sända information ökar. Kontentan blir att inom en snar framtid 
kommer mycket av det manuella avläsningsarbetet att kunna rationaliseras och informationen 
som sänds med RFID vara mer komplex.  
 

3.4 Livsmedelsförstöring38 
När livsmedel lagras sker förändringar över tiden. Förändringarna, vars hastighet i regel ökar 
med temperaturen, påverkar ofta kvaliteten till det sämre, och livsmedlet förstörs därmed 
efterhand som tiden går. En tredjedel av allt livsmedel som produceras i världen kasseras 
innan det hunnit förtäras. Nedan spaltas de olika livsmediala förstörelseprocesserna upp: 
 

 Makrobiell förstöring: Stora däggdjur, fåglar, gnagare och insekter  
 Mikrobiell förstöring: Bakterier, svampar och jäst 
 Enzymatisk förstöring: Förändringar vars hastighet ökar med hjälp av ett enzym, 

exempelvis hydrolytisk härskning 
 Kemisk Förstöring: Hydrolys och oxidation 
 Fysisk förstöring: Mekaniska skador, diffusion och förångning 

 
Med den mikrobiella förstöringen åsyftas att det tillväxer små mikroorganismer i livsmedlet. 
Detta är den reaktion som sker snabbast, vilket leder till att det är denna process  som orsakar 
störst skada (Se figur 3.1). Därför är det endast denna kategori av förstörelse som behandlas 
mer detaljerat nedan.  
                                                 
34Schenker i mobilsatsning med Cap Gemeni Ernst & Young 
http://www.schenker.nu/se/newspage/local/2002_5f12_5f09.html 2003-02-13 
35 Ship & Chip, The importance in of IT for logistic concepts, Rapport, Deneux, S.D.C, de Vlieger, J.J, 2000. 
36 Ship & Chip, The importance in of IT for logistic concepts, Rapport, Deneux, S.D.C, de Vlieger, J.J, 2000. 
37 RFID Systems hemsida, www.rfid.se, 2002-05-08 
38 Andersen, Poul Erner, Risum, Jørgen, (1991) Livsmedelsteknologi 1 
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Figur 3.1 Hastighet hos förstörelseprocesser 
 

3.4.1 Mikroorganismers tillväxt39 
Tillväxten av mikroorganismer är kraftigt temperaturberoende, se figur 3.2. Olika organismer 
växer till vid olika temperaturer och tillväxten kan ske vid så stora temperaturskillnader som 
mellan -15˚C och +90˚C. Dessa temperaturer är dock extremvärden. Tillväxten sker oftast vid 
temperaturer mellan +25˚C och +35˚C och ökar logaritmiskt med ökad temperatur, se figur 
3.3. När livsmedlet når en viss temperatur avstannar ökningen men organismernas antal 
minskar inte. För att detta skall ske så måste den så kallade avdödningstemperaturen uppnås. 
Den ligger ca 10˚C till 20˚C över den temperatur där progressionen avstannar. Detta är dock 
kraftigt beroende på vilken organism som angripit livsmedlet. Kontentan av processen är att 
om ett livsmedels temperatur ökas, så ökar tillväxten av mikroorganismer, men de försvinner 
inte om varan sedan kyls igen. Det vill säga att oönskade organismer ackumuleras hela tiden i 
livsmedlet om temperaturen är för hög. 
 
 

Figur 3.2 Tillväxthastighei i olika temperaturer  
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39 Andersen, Poul Erner, Risum, Jørgen, (1991) Livsmedelsteknologi 1 
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Figur 3.3 Bakterietillväxter 

 
Om ett livsmedel har blivit felbehandlat med hänsyn till temperatur så visar sig detta oftast 
genom att färg och lukt försämras. Försämringen sker genom att organismerna bryter ner 
livsmedlen för att kunna tillgodose sig med näringsämnen för sin egen fortlevnad.  
 
Vid nedbrytningen uppkommer det nedbrytningsprodukter så som mögel och organiska syror. 
Det är dessa som gör att livsmedlens kvalitet minskar drastiskt. Det finns dock fall då 
konsekvenserna kan bli allvarligare. Matförgiftningar och olika sorters infektioner kan 
exempelvis orsakas av dåliga livsmedel. Med förgiftning avses när ett toxin (gift) tillverkats i 
livsmedlet av organismerna som vid förtäring ger en oönskad reaktion i kroppen. En infektion 
kan uppstå när människan intagit ett livsmedel som är angripet av mikroorganismer. 
Infektionen kan också vara luftburen, eller smitta mellan olika människor. Organismerna 
angriper då oftast tarmsystemet och matsmältningskanalen där ett toxin produceras som gör 
att människan insjuknar. Det finns dock metoder som används för att förebygga och skydda 
råvaror mot angrepp från mikroorganismer. Dessa är: 
 

 Värmebehandling av råvaran  
 pH-värdet i råvaran bör hållas under 4,5 
 aw-värde (vattenaktiviteten) bör ligga under 0,9 i råvaran. Detta innebär i praktiken att 

halten av natriumklorid (koksalt) bör ligga under 15 g per 100 ml vatten i råvaran 
 Förvaring av råvaran bör hållas vid en temperatur under 5˚C 
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3.5 Teknik vid kylning40 
Kylning av livsmedel är ett effektivt sätt att förlänga hållbarheten utan att produkten förändras 
nämnvärt. Tanken är att processer som gör livsmedlet otjänligt skall bromsas. De vanligaste 
av dessa processer är mikrobiella, kemiska och fysikaliska som alla avtar eller stannar helt då 
temperaturen sänks.  

3.5.1 Livsmedelsförändringar vid kylning41 
Mikrobiella ändringar 
Exempel på mikrobiella bakterier kan vara Salmonella eller Bacillus. Dessa bakterier växer 
inte till vid en temperatur under 5ºC. Det finns emellertid bakterier som kan föröka sig under 
denna temperatur. Ökningen är dock så liten för den typen av bakterie, att en praktisk regel 
kan formuleras: ”Ett livsmedel som har en lagringstemperatur under 5ºC blir inte 
hälsovådliga.”42 Denna regel tar dock ej hänsyn till tidsaspekten. 
 
När livsmedel angrips av en mikrobiell förstörelseprocess, resulterar det i regel i att 
livsmedlets proteinhalt minskar. Vidare måste det också åter poängteras att de 
mikroorganismer som redan existerar i livsmedlet vid tiden för kylning dör i mycket liten 
skala. När produkten blir varm på nytt så fortsätter tillväxten från den nivå den var vid, innan 
nedkylningen. Det är därför otroligt betydelsefullt för ett livsmedels hållbarhet att det kyls ned 
snabbt efter tillverkning, för att motverka en hög initial mikrobiell bakteriehalt. Det bör också 
nämnas att vanliga kyllager inte klarar denna snabba nedkylning (det tar för lång tid). 
Specialutrustning används därför för detta ändamål. 
 
Kemiska och enzymatiska ändringar 
Kemiska och enzymatiska processer som är av typen önskade förändringar, kan exempelvis 
vara mognad av ett livsmedel. Denna process kan vara långsammare än den mikrobiella 
förstörelseprocessen vid låga temperaturer. Den låga temperaturen är dock nödvändig 
eftersom livsmedlet annars skulle bli otjänligt på grund av bakterieangrepp.  
 
Vidare bör det också framhållas att i ovanliga fall kan kemiska och enzymatiska processer ha 
ett snabbare förstörelseförlopp än den mikrobiella ökningen. Hållbarhetskraven måste då 
anpassas till den process som gör livsmedlet hälsofarligt först. 
 
Fysiska förändringar 
Fysiska förändringar kan vara allt från hanteringsskador vid transport, till att livsmedlet torkas 
ut och eventuellt blir oaptitligt rent visuellt.  
 

3.5.2 Krav på hållbarhet vid kyllagring43 
Nedkylning av lagerutrymme kräver stor åtgång av energi. Temperaturen i lagret måste därför 
ställas in relaterat till hur lång hållbarhet på livsmedlet som önskas. För att förenkla arbetet 
med att åstadkomma rätt temperatur kan användande av så kallade hållbarhetskurvor 
utnyttjas. En hållbarhetskurva är enkelt beskrivet ett diagram där temperatur, kvalitet och 
hållbarhet ställs mot varandra. Målet är att skapa rätlinjiga kurvor för en viss temperatur i 

                                                 
40 Andersen, Poul Erner, Risum, Jørgen, (1991) Livsmedelsteknologi 1 
41 Andersen, Poul Erner, Risum, Jørgen, (1991) Livsmedelsteknologi 1 
42 Andersen, Poul Erner, Risum, Jørgen, (1991) Livsmedelsteknologi 1 
43 Andersen, Poul Erner, Risum, Jørgen, (1991) Livsmedelsteknologi 1 
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lagret. Genom avläsning av diagrammet kan sedan lagerhållaren kontrollera vilken kvalitet 
varorna har efter en viss tid. Det skall dock tilläggas att kvalitet är ett mycket subjektivt 
begrepp. Dessa hållbarhetsdiagram kan alltså se olika ut beroende på av vem och var de är 
framtagna. Nedan i figur 3.4 visas ett exempel på ett hållbarhetsdiagram för blomkål vid olika 
lagringstemperaturer. 

Figur 3.4 Exempel på hållbarhetsdiagram 
 

Nyckelord som måste beaktas vid kyllagring är självklart temperaturen i lagret, men också 
luftfuktigheten. Vill lagerhållaren åstadkomma så lång lagringstid som möjligt bör 
temperaturen vara så nära fryspunkten för produkterna som möjligt (i regel ungefär –1ºC). 
Temperaturen får dock absolut inte understiga fryspunkten eftersom produkterna då förstörs. 
Vad det gäller luftfuktigheten inverkar den på olika sätt. Hög luftfuktighet resulterar i 
tilltagande mikrobiell förstörelseprocess, medan för låg luftfuktighet leder till att produkten 
torkar ut (gäller enbart oförpackat livsmedel), vilket medför kvalitetsminskning av produkten. 
En medelväg måste därmed hittas. 
 

 22



Säkerställande av en obruten kylkedja 

3.6 Teknik vid frysning44 
Precis som vid kylning av ett livsmedel är grundtanken med nedfrysning att förlänga 
livsmedlets hållbarhetstid. I och med att de processer som gör produkterna obrukbara bromsas 
med sänkt temperatur utgör nedfrysning en effektiv teknik för att uppfylla detta ändamål. De 
vanliga förstörelseprocesser som skall förhindras vid nedfrysning är, liksom vid kylning, 
mikrobiella, kemiska och fysiska. Frysning är dock mer effektiv som bromsteknik i och med 
att temperaturen som produkterna håller ligger mellan -18ºC (lagstadgat) och -30ºC vilket är 
markant mycket lägre än vid kylteknik. När en vara skall frysas ned används fem olika sorters 
infrysningsmetoder: 
 
1. Extremt snabb infrysning 
2. Mycket snabb infrysning 
3. Snabb infrysning 
4. Normal infrysning 
5. Långsam infrysning 
 
Livsmedel kan sägas vara en lösning av vatten som innehåller energi, salt och vitaminer 
etcetera. Beroende på fördelningen av ämnen i livsmedlet ter sig infrysningen på olika sätt.  
Detta gör att fryspunkten ligger under 0ºC. Fryspunkten ändras under infrysningen eftersom 
sammansättningen ändras när vattnet i produkten fryser ut gradvis. Då en livsmedelprodukt 
skall frysas ned genomförs processen i flera steg (se även figur 3.5): 
 
1. Temperaturen på produkten sänks till under dess fryspunkt. I detta steg måste alltid 

underkylning användas för att iskristaller skall frambringas. 
2. Vattnet i produkten börjar gradvis att frysa till is. 
3. Då i princip allt vatten i produkten är fryst sker en snabb temperatursänkning med 

marginell isbildning. 
4. När livsmedlet når fryslagret jämnas produktens temperatur ut med lagrets temperatur. 

Figur3.5 Infrysningsprocess för rent vatten och livsmedel 
 
Ett stort antal utredningar har genomförts för hur infrysning, lagring i frystemperatur och till 
sist återupptining, inverkar på ett livsmedels egenskaper. Fryshastighet och frystid hänger 
samman med vilken kvalitet som livsmedlet får. En definition av frystid är den tid det tar för 
att mittpunkten i livsmedlet skall ha gått igenom iskristallisering. 
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3.6.1 Livsmedelsförändringar vid frysning45 
 
Mikrobiella ändringar  
Då en produkt fryses ned eller fryslagras dör i viss utsträckning de befintliga 
mikroorganismerna. När produkterna väl är frysta kan det fortfarande uppträda progressivitet 
av antalet mikroorganismer (dock ej under -15ºC). Progressiviteten är dock väldigt liten. 
Under fryslagringen förekommer sedan avdödning av organismerna (fler vid lagringen än vid 
själva infrysningen). Avdödning av alla mikroorganismer uppnås aldrig och när produkten 
tinas påbörjas direkt tillväxten av nya organismer. 
 
Det finns två grupper av mikroorganismer, dels de som är kylresistenta och klarar alla 
processer som måste genomgås vid frysning, och dels de som inte tål frysning och därmed 
dödas vid någon av frysprocesserna. 
 
För mikroorganismerna är temperaturintervallet -3ºC till -8ºC mest kritisk. Här sker mest 
avdödning av organismerna, men eftersom producenterna av livsmedel vill bevara proteinet 
alternativt minska iskristallbildning i produkterna (se nedan) vid nedfrysningen, uppehålls 
inte livsmedlet inom detta intervall någon längre tid. Snabb infrysning påverkar därför inte 
mikroorganismerna i någon större utsträckning. 
 
Kemiska och enzymatiska ändringar 
Eftersom frysning av vatten sker successivt och på olika sätt i olika delar av produkten 
förekommer koncentrationsskillnader i det vatten som inte hunnit frysa. Exempelvis kan salter 
falla ut vilket resulterar i att parametrar som fryspunkt och pH-värde ändras. I och med att 
koncentrationen på salter ökar kan detta orsaka att proteinhalten minskar. Då 
händelseförloppet inte kan omvändas kan dessa proteiner inte återställas vid upptining vilket 
exempelvis kan ge torrare livsmedlet med sämre kvalitet. Kritiskt temperaturområde för 
reaktionen är mellan -3ºC och -8ºC. 
 
De enzymatiska ändringarna kan skifta beroende på vilket livsmedel som skall frysas ned. 
Både ökad och minskad koncentration kan erhållas. Det vanligaste förfarandet är dock att 
enzymkoncentrationen minskar ju lägre temperatur som produkten håller. 
 
Fysiska förändringar 
Vid infrysning är iskristallbildning väldigt ogynnsam för produkterna med följden av minskad 
kvalitet. Fryshastigheten och frystiden är avgörande för hur iskristalliseringen utvecklas i 
livsmedlet. Beroende på om infrysningen sker snabbt eller långsamt kommer livsmedlets 
utseende förändras på cellnivå. 
 
Vi infrysning riskerar även produkterna att drabbas av förlust av vatten på grund av 
avdunstning, vilket kan leda till uttorkning. Avdunstningsförlusterna kan härledas till ett 
flertal parametrar såsom exempelvis produkternas initiala vattenhalt samt ångbildningsvärme. 
För att förebygga skador av denna art kan olika metoder tillämpas. Exempel kan vara att 
förpacka produkten tätt, eller att ge livsmedlet en ytbeläggning som förhindrar uttorkning.  

                                                 
45 Andersen, Poul Erner, Risum, Jørgen, (1991) Livsmedelsteknologi 1 
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3.6.2 Nedfrysningsteknik46 
Vid nedfrysning av livsmedel kan flera olika tekniker tillämpas. Indelningen görs vanligtvis 
beroende på vilket sätt värmeöverföringen sker mellan produkt och kylmediet. De mest 
använda förfarandena när livsmedel fryses in, är genom ledning eller konvektion. Metoderna 
som tillämpas idag tillhör för det mesta någon av grupperna normal eller snabb infrysning (se 
kapitel 3.6). Vilken metod som skall användas avgörs till största del av vilken produkt som 
skall frysas in, och till vilken kostnad detta får ske. 
 
Om det kylande mediet är en vätska sker den väsentliga värmeöverföringen genom ledning. 
Det vill säga att energin transporteras mellan olika molekyler som stöter samman.  
 
Om det kylande mediet däremot är luft, sker den väsentliga värmeöverföringen genom 
konvektion. Det vill säga att energin transporteras med hjälp av rörelser i gaser och vätskor. 
Vid infrysning av livsmedel är detta det mest använda tillvägagångssättet. Luften, som är det 
kylande mediet, passerar då över eller genom varan som skall frysas in. Infrysning med hjälp 
av stillastående luft är idag en föråldrad process. Införandet av påtvingad konvektion, det vill 
säga att luften passerar varan med en hastighet, har gjort att infrysningen nu kan ske på en 
väsentligt mycket kortare tidsperiod. Den påtvingade konvektionen sker i stora frysaggregat, 
mestadels i någon form av tunnel- eller bandfrys. Båda dessa bygger på principen att varan 
som skall frysas in transporteras genom frysen med en bestämd hastighet. Varan kommer ut, 
efter att ha passerat genom frysen, i infryst tillstånd. Den tekniska prestanda som dessa frysar 
måste ha, gör att de kräver stor plats. Detta beror på att den fysiska sträckan som varan måste 
tillryggalägga i fryst miljö för att få rätt temperatur ofta är lång. För att minska problemet med 
platsbrist så byggs nu ofta frysarna på höjden. Dessa frysar kallas gyrofrysar, se figur 3.6, och 
här passerar varan genom frysen i en uppåtstigande spiralrörelse. I figur 3.7 visas en tabell 
över olika infrysningsmetoder och dess prestanda. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 3.647 Exempel på en gyrofrys 
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Produkt Emballage Vikt Frystid Fryshastighet 

(cm/h) 
Tunnelfrysning     
Potatischips Kartong 400g 4h 0,55 
Köttbullar/sås Kartong 375g 4h 0,63 
Bär Fat 40kg 48h 0,42 
Hackat kött Fat 30kg 24h 0,36 
Plattfrysning     
Spenat Kartong 425g 2h 1,1 
Blåbär Kartong 430g 4,5h 0,5 
Köttfärsbiff Kartong 310g 2h 0,75 
Torskfilé  Kartong 300g 1h 1,3 
Fluidisering     
Ärtor Lösa  7-8 min. 4 
Bandfrysning     
Köttbullar Lösa 23g 20 min. 4.5 
Hamburgare Lösa 60g 20 min. 1,8 
 

Figur 3.7 Frystider och fryshastigheter för några infrysningsmetoder 
 

3.6.3 Hållbarhet vid fryslagring48 
När livsmedel fryslagras försämras kvaliteten över tiden. Parametrarna tid och temperatur är 
vitala för hur mycket livsmedlets hållbarhet förkortas. Kännedom om hur livsmedel reagerar 
vid frysning är därför av stor vikt för alla aktörer som någon gång under kyl- eller fryskedjan 
kommer i kontakt med produkten.  
 
Hållbarhetskurvor 
Ett betydelsefullt hjälpmedel vid fryslagring (liksom för kylning, se kapitel 3.5) är 
hållbarhetskurvor. Enkelt uttryckt är, som tidigare skrivet, en hållbarhetskurva ett diagram där 
hållbarhetstiden ställs mot lagringstemperatur. En vara kan lagras längre tid i en lägre 
temperatur än i en högre, det finns dock sällsynta undantag. Hållbarhetskurvorna kan vara 
uppställda antingen för individuella, eller för grupper av livsmedel. När kurvorna genereras 
för fryslagring av produkter erhålls ofta ett linjärt samband mellan lagertemperatur och 
logaritmen för kvarvarande hållbarhetstid. Detta för temperaturintervallet -15ºC till -30ºC, se 
figur 3.8.  

 
 

                                                 
48 Andersen, Poul Erner, Risum, Jørgen, (1991) Livsmedelsteknologi 1 
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Figur 3.8  Exempel på hållbarhetskurva för fläskkorv 
 
Då en hållbarhetskurva tagits fram för ett livsmedel kan dess information praktiskt 
sammankopplas med hur livsmedlet behandlats med avseende på tid och temperatur. Ur detta 
kan därmed kvalitetsminskning vid olika punkter i kylkedjan kartläggas. 
Kvalitetsminskningen hos livsmedel är i slutändan summerbar. Det spelar därför ingen roll i 
vilken ordning en eventuell temperaturbelastning sker när den kvarvarande kvaliteten skall 
räknas ut.  
 
En produkt kan sägas ha 100 procent kvalitet kvar direkt efter produktion, och 0 procent, då 
den är obrukbar. Om en procentuell kvalitetsförlust per dag vid olika temperaturer är 
uträknad, kan därmed en grafisk åskådligöring av förloppet genomföras. I figur 3.9 visas hur 
kvalitetsminskning på grund av temperaturbelastningar kan summeras. En grafisk lösning 
åskådliggör när en fläskkorv förlorat 75 procent av sin kvalitet. Arean under grafen 
symboliserar totala minskningen av kvaliteten. 

Figur 3.9  Grafisk lösning av kvalitetsminskning med tiden på x-axeln, temperatur på vänstra 
 y-axeln och procentuellt förlorad kvalitet per dag vid en viss temperatur på högra y-axeln 
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3.6.4 Livsmedelförändringar vid fryslagring49 
De förändringar som sker i ett livsmedel då det fryslagras kan även här delas in i olika 
grupper. Dessa är kemiska/enzymatiska, näringsinnehållsmässiga och fysikaliska. 
Utlämnandet av mikrobiella förändringar beror, precis som det är beskrivet ovan, på att 
mikroorganismer inte tillväxer då lagertemperaturen ligger under -15°C.   
 
Kemisk och enzymatisk utveckling 
Kemiska och enzymatiska förändringar i livsmedlet under fryslagring är väldigt vanlig. 
Tecken på denna typ av förändring är smaknedsättning och illaluktande produkter. Även 
visuella tecken såsom förändring av färg kan förekomma.   
 
Näringsinnehåll 
När en hållbarhetskurva genereras tas det ibland hänsyn till de förluster som sker rent 
näringsmässigt. Den kunskap som utvunnits är att ökad lagringstemperatur påverkar 
näringsinnehållet negativt. Olika vitaminer är dock olika känsliga för temperaturskillnader, 
där exempelvis A-vitaminer inte är lika känsliga som C-vitaminer. Dessutom skiljer sig 
förlusterna åt beroende på vilken typ av produkt som studeras. A- och C-vitaminer är de som 
studeras hos frukt och grönsaker, medan det för animaliska produkter är B-vitaminer som 
studeras i störst utsträckning. Nedgången för B-vitamin i animaliska produkter är emellertid 
oftast väldigt liten. 
 
Slutligen har alla sorters livsmedel två negativa egenskaper när det gäller näringsinnehåll: 
 
 Då livsmedlet tinas kan en nedgång av näringsinnehåll förekomma, i synnerhet när 

urlakning av produkten sker. 
 När produkterna används vid matlagningen hos konsumenterna sker en minskning av 

näringsinnehållet.  
 
Fysikaliska utvecklingar 
Många av de fysikaliska förändringar som sker under fryslagring kan återkopplas till isens 
omkristallisering i livsmedlet. Iskristallernas utseende och storlek avgörs dels av hur fort 
produkten frysts ned efter tillverkning, och dels av hur lång tid den lagrats. Under 
fryslagringen ökar iskristallerna storlek med tiden.  
 
För att förhindra allt för stor tillväxt av iskristaller är det av största vikt att säkerställa att 
temperaturen i lagret hålls vid en konstant nivå. Visserligen frambringas det alltid iskristaller 
på produkterna hur konstant temperaturen än är, men om temperaturen varierar blir denna 
generering väldigt mycket snabbare. En frys som öppnas ofta och exponeras av varm luft 
kommer därmed att ge mer frost på produkterna än i en frys som hela tiden hålls stängd.  
 
För att skydda produkterna från fysiska kvalitetsförändringar i ett fryslager kan exempelvis 
följande åtgärder tas: 
 
 Utveckla dörrar till fryslagerna för att truckarna skall komma in och ut ur lagret så fort 

som möjligt för att minska kylförlusterna och därmed temperaturhöjning. 
 Hålla en hög luftfuktighet i lagret. 
 Förpacka materialet på ett optimalt sätt så att sublimering av vattnet till emballaget 

förhindras. 

                                                 
49 Andersen, Poul Erner, Risum, Jørgen, (1991) Livsmedelsteknologi 1 
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3.7 Upptining  av livsmedel50 
När livsmedel tinas upp ökar temperaturen gradvis igenom produkten. Upptiningen börjar i de 
yttre delarna och går sedan in i produkten. Detta beror på att det värmande mediet, som ofta är 
luft, omger produktens rand och tränger inte in i den. För att produktens inre skall värmas upp 
krävs det att värmeenergi transporteras från ytan in mot centrum. Denna process är dock 
komplex. På samma sätt värms också en fylld kartong och en hel pall med kartonger upp, men 
det blir i dessa fall mer komplicerat på grund av olika faktorer. Exempelvis så måste hänsyn 
tas till vad för sorts kartong livsmedlet är packat i och vilken packningsgrad kartongen har. 
Dessutom tillkommer komplexiteten i att kartongerna kyler ner ”varandra”. Studier har gjorts 
på konsumentförpackad spenat som fick tina i en temperatur av 15°C. Diagrammet visar att 
upptiningen går fortast i de övre och undre hörnen på pallen och att centrumtemperaturen tar 
längst tid att höja, se figur 3.10. Beroende på vilken produkt som är förpackad så kommer 
tiden för upptiningen att förändras, dock är mönstret av upptiningsprocessen liknande på 
andra produkter.  
 

Figur 3.1051  Upptining av konsumentförpackad spenat 
 

3.7.1 Temperaturegenskaper52 
Livsmedels olika temperaturegenskaper bestäms nästan uteslutande av dess vattenhalt. Det 
innebär att beräkningar på infrysning och upptining på ett livsmedel kan göras med ett 
godtagbart resultat endast med hjälp av dessa uppgifter. 

                                                 
50 Cengel, Yunus A, Boles, Michael A, (1998) Thermodynamics an engenering approach  
51 Löndahl Göran, (1977) How to maintain a sufficiently low temperature in frozen food distribution, Int. Inst. of 
Refrigeration, Commissions C1 and C2, Karlsruhe, Germany 
52 Cengel, Yunus A, Boles, Michael A, (1998) Thermodynamics an engenering approach 
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När en fryst vara tinar går den igenom tre olika temperaturzoner (se även figur 3.11), dessa är: 
1. Upptining till fryspunkten 
2. Passerande av fryspunkten 
3. Ytterligare upptining.  

Temperatur

Varan helt
upptinad 

Första punkt 
där varan inte
längre är fryst 

Steg 3

Steg 2

Steg 1

Tid

Figur3.11Upptiningsprocess för  livsmedel.53 
 
Fryspunkten på ett livsmedel är ofta inte en specifik temperatur. Beroende på 
sammansättningen av produkten så tinar lokala delar olika fort. Det vill säga att produkten 
tinar över ett intervall, se figur 3.11. Mat i allmänhet tenderar att tina mellan –0,3ºC och 
-2,8ºC. Vid beräkningar brukar denna temperatur approximeras för att förenkla. 
Medelupptiningstemperatur för kött blir då –2,0ºC och för frukt och grönsaker –1,0ºC. 
 

3.8 Temperaturkontroller på frysta produkter idag54 
Vi de tillfällen i kylkedjan då ansvaret för frysta produkter lämnas över till nästa led, skall 
temperaturkontroller utföras. Med vilken frekvens de skall genomföras, bestäms genom 
kundavtal eller separata instruktioner. Kontrollerna skall i första hand vara icke förstörande 
provningar, med detta menas att mätningar i förpackning och produkt skall undvikas. 
Förstörande mätningar skall bara användas då det finns starka indikationer på att produktens 
kvalitet blivit sänkt på grund av temperaturbelastning och att det då finns underlag för 
reklamation.  All mätdata som erhålls bör dokumenteras. Om förpackningens beskaffenhet  är 
sådan att  icke förstörande mätning komplicerar förfarandet drastiskt, exempelvis vid mätning 
på en bulkförpackning, frångås  dock regeln och mätningar i förpackning och produkt utförs. 
 

                                                 
53 Egen figur inspirerad av Cengel, Yunus A, Boles, Michael A, (1998) Thermodynamics an engenering 
approach 
54 www.djupfrysningsbyran.se/egnafragor/98/temp98.htm 2003-03-15 
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3.8.1 Utrustning 
Temperaturkontrollerna genomförs idag på olika sätt. Vid rutinkontroller används ofta en 
enkel ficktermometer som är lättanvänd och som kan bäras med utan problem. Om 
ficktermometern visar att temperaturen inte är den önskade skall ännu en kontroll göras. Vid 
denna kontroll används en annan modell av termometer som skall ha en noggrannhet på minst 
0,1°C och en läsbarhet på minst ± 0,5°C.  

3.8.2 Mätmetoder 
 Icke förstörande metod:  

Med icke förstörande mätningar menas att temperaturen mäts på ytan av förpackningen. 
Med detta menas att mätningen sker mellan ytter- eller innerförpackningarna. För att 
kompensera förpackningarnas yttemperatur och den verkliga produkttemperaturen 
subtraheras två grader från uppmätt värde. Det vill säga att om den uppmätta 
yttemperaturen är -16°C så sätts produkttemperaturen till -18°C. För att få relevanta 
temperaturangivelser bör temperaturgivaren förkylas på något sätt.  
 

1. När det gäller djupfrysta varor skall temperaturen mätas i ett hörn på pallen, mellan de två 
översta lagren av kartonger. Hela givaren måste placeras mellan kartongerna.  

 
2. Om mätningen inte går att genomföra enligt punkt ett så finns det andra tillvägagångssätt.  
 

2.1. Om varorna är förpackade i inneremballage skall givaren placeras mellan 
innerförpackningarna på ett sådant sätt att ingen åverkan görs 

 
2.2. Vid mätningar som sker på varor som är förpackade direkt i ytteremballage är det av 

vikt att givaren sticks in i förpackningen. Detta innebär att givaren måste rengöras 
och desinficeras både innan och efter mätningen. Om mätningen på något sett 
åsamkat förpackningarna skada så måste en etikett klistras över skadan. På etiketten 
skrivs att kontroll utförts. 

 
3. Mätningar på varor som ej är palleterade skall ske i lastutrymmet. Minst tre mätningar 

måste göras enligt punkt 2. 
 
 Förstörande metod: 

Om temperaturen i en fryst produkt skall kontrolleras så kan en borr av något slag med 
fördel användas för att göra ett hål. Temperaturen skall mätas i centrum eller minst 2,5 cm 
under produktens yta. Om produktens tjocklek är under 5 cm så skall mätningen ske i 
centrum av produkten. Hålet där givaren placeras skall vara ungefär lika stort som givaren 
i sig. Redskapen som används vid förstörande metod måste noga rengöras och 
desinficeras både före och efter användning. När en förstörande mätning genomförts  
kasseras provtagningsexemplaret av produkten. Undantag görs dock för mätningar i 
bulkförpackningar  och i hela eller styckade djurkroppar. 
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3.8.3 Åtgärder vid temperaturavvikelser 
Den temperatur som godset skall hålla vid leverans bestäms av kunden. Praxis för fryst gods 
är dock i de flesta fall att godset skall hålla en temperatur av -18°C. Om temperaturen avviker 
från gällande praxis skall fler mätningar göras. För palleterat gods skall dessa 
temperaturmätningar ske mellan det understa och det näst understa kartonglagret på pallen. 
En mätning i centrum av pallen skall också utföras med hjälp av så kallad termoelementtråd 
som kopplas till en elektronisk termometer.  
 
Om temperaturavvikelser upptäcks på ej palleterat gods i samband med transport, så skall 
ytterligare minst åtta mätningar göras i lastutrymmet.  
 
Temperaturavvikelser som uppkommit skall dokumenteras på fraktsedel och på 
avstämningsintyg. Intyget skickas till den som är ansvarig för reklamationer på företaget och 
det är denne som i samförstånd med kund avgör vilka åtgärder som skall tas. Exempel på 
åtgärder kan vara förstörande provning, prisreduktion eller reklamation. 
 

3.9 Kvalitetsarbete 

3.9.1 Begreppet kvalitet55 
Alla människor som nyttjar produkter som tillverkas industriellt, såsom exempelvis livsmedel 
eller fordon, är beroende av att dessa är användbara inom det tillämpningsområde de skall 
brukas. När en kund inhandlar en produkt finns självklart förhoppningar om att varan håller 
den kvalitet som förväntas. Förhoppningarna är olika, vilket beror på olika omständigheter. 
Exempelvis är priset av stor betydelse. Ett högt pris medför större tilltro till att varans kvalitet 
skall vara god, medan ett lägre pris kan innebära att kunden accepterar lite sämre kvalitet. 
 
Om den införskaffade produkten visar sig uppfylla kundens alla uppställda kriterier kommer 
antagligen konsumenten tycka att produkten håller en god kvalitet. Om inte kundens kriterier 
uppfylls på ett godtagbart sätt kommer ett motsatt scenario framkallas, det vill säga kunden 
anser att produkten är av låg kvalitet. 
 
Ovanstående resonemang kan sammanfattas till en första definition av kvalitet: 
 
”En produkts kvalitet är dess förmåga att uppfylla kundens förväntningar”56 
 
En ytterligare dimension på kvalitet är den industriella kvaliteten. En produkt måste hålla en 
given kvalitet mellan olika produktionssteg vid tillverkning för att den över huvudtaget skall 
kunna färdigställas till slutkund. En andra definition av begreppet kvalitet kan därför 
formuleras: 
 
”En produkts kvalitet är dess lämplighet för användning i efterföljande faser i produktionen 
till slutkund”57 
 

                                                 
55 Ståhl, Jan-Erik, m.fl. (2000) Kompendium Tillverkningssystem HT-2002 
56 Ståhl, Jan-Erik, m.fl. (2000) Kompendium Tillverkningssystem HT-2002 
57 Ståhl, Jan-Erik, m.fl. (2000) Kompendium Tillverkningssystem HT-2002 
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Ett direkt exempel på när ovanstående definition är viktig i näringslivet, är när frysta 
köttprodukter tillverkas, fryses ned och skickas till restaurang/storkök. Det är då av största 
vikt att köttet inte tillåts tina och frysa om vartannat under transport, omlastning och 
mellanlagring. Restaurangen eller storköket kommer annars att erhålla en produkt som inte 
håller uppsatt kvalitetsnivå i form av exempelvis torrare produkter. Ett kontrollverktyg för 
upprätthållandet av kvaliteten behövs därmed. 

3.9.2 Kvalitetscertifiering58 
Eftersom många företag arbetar efter egna framtagna kvalitetsregler har standardiserade 
kvalitetssystem önskats, och i vissa fall krävts, av kunderna. För att förenkla insyn och 
kontroll av företagen från kundernas sida, har därför system med givna regler för 
kvalitetsarbete utvecklats. Om ett företag skapar arbetsrutiner efter uppsatta normer, kan det 
bli certifierat med det specifika kvalitetssystem vars regler efterföljs. En certifierat företag har 
fördelar på marknaden gentemot ett företag som inte är certifierat eftersom kunderna då vet 
hur kvalitetsarbetet fungerar hos exempelvis en leverantör (förenklar leverantörsutvärdering). 
Nedan förklaras två vanliga kvalitetssystem som företag kan bli certifierade efter: 
 
ISO 900059 
1987 färdigställdes av det internationella standardiseringsorganet (ISO) ett kvalitetssystem 
som kunde generaliseras till olika affärsområden. Systemet innehåller fem olika standarder 
som företag kan certifiera sig efter. Omfattningen på standarderna skiljer sig åt beroende på 
vilka krav ett företag vill ställa på organisationen. Standarderna är följande: 
 
 ISO 9000 – Den mest omfattande standarden där alla funktionerna i företaget involveras. 
 ISO 9001 – Standard där det ställs krav på konstruktion, utveckling, produktion, 

installation och service. 
 ISO 9002 – Standard där det ställs krav på produktion och installation. 
 ISO 9003 – Standard där det ställs krav på slutkontroll och installation. 
 ISO 9004 – Standard som enbart ger allmänna riktlinjer till kvalitetsarbetet på ett företag. 

 
Vad företagen och kunderna måste ha i åtanke med ISO 9000 systemet är att det bara är ett 
system som metodiskt dokumenterar arbetsrutiner, produktionsrutiner samt hur fel hanteras. 
Systemet i sig förtäljer inte hur hög kvalitet produkterna har eller hur funktionsdugliga de är. 
Med andra ord kan ett företag arbeta efter reglerna från ISO 9000, men detta behöver inte 
betyda att produkterna håller högsta kvalitet. Systemet finns alltså för att kundernas önskemål 
om kvalitet skall infrias på ett enkelt sätt, samt för att kunderna skall veta hur kvalitetsarbetet 
fortgår på företaget. 
 
EFSIS - European Safety Inspection Scheme 60,61,62 
Livsmedelsindustrin söker ständigt nya förbättringar inom kvaliteten på sina produkter. 
Dessutom kräver kunder, exempelvis i Storbritannien, att producenterna måste vara 
certifierade med ett standardsystem som säkerställer produktkvalitetsarbetet innan 
överenskommelser om leveranser genomförs.  
 

                                                 
58 Ståhl, Jan-Erik, m.fl. (2000) Kompendium Tillverkningssystem HT-2002 
59 Ståhl, Jan-Erik, m.fl. (2000) Kompendium Tillverkningssystem HT-2002 
60 Food Manufacturer, Section: Quality & Safety, (1999) EFSIS, januarinumret 
61 Food Manufacturer, (1998) HYGIENE NEWS, septembernumret 
62 Maher, David, Nutrition & Food Science (2001) Integrated software for hygiene management, vol 31,nr 1 

 33



Säkerställande av en obruten kylkedja 

EFSIS är ett europeiskt kvalitetsstandardsystem, som i sina normer inkluderar alla hälsorisker 
och kvalitetsaspekter vid tillverkning av livsmedel. Idag är systemet vida känt i 
livsmedelsbranschen som ett ledande inspektionsverktyg för kvalitetsarbete. Metoden 
utformades i början av 1990-talet av Meat and Livestock Commission och Campden and 
Chorleywood Food Research Association. Målsättningen var att hjälpa företag att förbättra 
kvaliteten på sina produkter och i sin förlängning kommer detta leda till bättre 
produktionsrutiner, som i sin tur förhoppningsvis leder till högre vinstmarginaler.  
 
Vid en eventuell certifiering måste företaget demonstrera att alla produktioner och processer 
överensstämmer med de regleringar som återfinns i EFSIS-standarden. Nedan spaltas de 
övergripande faktorerna som återfinns i EFSIS-standarden upp: 
 
 HACCP (se kapitel 3.9.3) 
 Kvalitetssystem 
 Produktkontroll 
 Processkontroll 
 Personal 
 Miljöfaktorer 

 
Mer detaljerade frågor som varje företag tvingas ta ställning till vid en EFSIS-certifiering kan 
vara: 
 
 Framtagande av kvalitetsmanual 
 Företagsdesign 
 Hygienfaktorer med exempelvis kontroll av ohyra 
 Utbildningar 
 Åtgärdsplaner vid kvalitetsbrister 

 

3.9.3 HACCP 63 64 
Varje år insjuknar 33 miljoner människor i USA på grund av matförgiftning. Av dessa avlider 
cirka 9000 till följd av sjukdomen. Självklart är också kostnaden för alla sjukdomsfall väldigt 
stor. För att stävja dessa problem krävs det ett väl fungerande kontrollsystem av de processer 
som livsmedel genomgår när de förflyttar sig från producent till konsument. Traditionella 
kontrollsystem har fokuserat på den färdiga produkten, vilket har lett till felaktiga resultat, där 
matburna sjukdomar så som salmonella inte upptäckts. På grund av att äldre system inte 
fungerat tillfredställande, utvecklades en metod som kallas Hazard Analysis & Critical 
Control Point (HACCP). Metoden hade ett annorlunda fokus som istället för att kontrollera 
färdiga produkter, går ut på att i ett tidigt skede systematiskt identifiera och förhindra de 
missöden som kan leda till att livsmedel kontamineras. Målet med HACCP är därmed att hela 
tiden förbättra de processer som livsmedel genomgår i försörjningskedjan så att 
mikrobiologiska, fysiska och kemiska skador på livsmedel kan förhindras. Vidare är HACCP 
en bra metod att använda för att få kontroll och överblick över sin egen organisations (men 
även övriga parters) kvalitetsfrågor. 
 

                                                 
63 Hulebak, Karen L., Schlosser, Wayne, (2002) HACCP History and Conceptual Overwiev, Risk Analysis,    
vol. 22, No. 3 
64 Riswadkar, A.V., (2000) An Introduktion to HACCP, Professional Safety, June 
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HACCP uppfanns och utvecklades först av The National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) med anledning av de rymdfärder som gjordes från USA på 1960-
talet. Baktanken var till en början att astronauternas hälsa, med hänsyn till livsmedel, var 
tvungen att säkerställas. Därmed behövdes ett system som på ett effektivt sätt kontrollerade 
alla delsteg som en produkt genomgått från producent till slutanvändare. HACCP-metoden 
föddes därmed och senare i början på 1970-talet introducerades HACCP för hela 
livsmedelsbranschen. Metoden accepterades och principer formulerades av NACMCF65 för 
att företag skulle kunna applicera HACCP på sin egen organisation. Styrkan hos HACCP är 
just att den kan varieras på väldigt många olika sätt varpå många olika typer av 
livsmedelsföretag kan anamma den. Principerna var till en början tre till antalet men har sedan 
dess växt till sju stycken. Nedan spaltas och förklaras samtliga principer: 
 
1. Utförandet av en riskanalys: Det första steget som kanske är viktigast, är att genomföra 

en noggrann analys om var i kedjan som biologiska, kemiska eller fysiska skador kan 
uppstå på livsmedlen. Riskerna som identifieras måste vara av typen förhindrande, 
eliminerande eller reducerande till en acceptabel nivå. Dessa är vitala för produktionen för 
kvalitetssäkerställda livsmedel. De risker som upptäcks kan kategoriseras och härledas till 
olika företeelser eller faktum. Exempel på dessa kan vara: 

 
 Vilken målgrupp en produkt har. Exempelvis är små barn samt äldre människor mer 

känsliga än övriga ålderskategorier. 
 Kontrollen på inkommande råmaterial. 
 Olika tillagningsprocesser så som exempelvis kokning och kylning.  
 Personalhygien  

 
När riskanalysen genomförs kan företagen med fördel börja med att upprätta, och sedan 
använda, ett detaljerat flödesschema vilket förenklar processen att hitta svaga punkter. 

 
2. Identifiering av kritiska kontrollpunkter: En kritisk kontrollpunkt (CCP) definieras 

som ett steg eller en procedur där en eventuell kontroll kan förhindra, eliminera eller 
reducera risken för att maten skall kontamineras eller förstöras på annat sätt. Viktigt är att 
alla eventuella riskområden noggrant måste undersökas och dokumenteras i ett initialt 
skede. Vid identifieringen av  alla CCP:s måste det tas hänsyn till samma punkter som 
ovan.  

 
3. Utveckling av kritiska gränser till respektive CCP: En kritisk gräns definieras som den 

nivå som inte får överstigas vid mätning på respektive CCP utan att åtgärd måste vidtagas. 
Gränserna bygger oftast på fysiska processparametrar som är enkla att mäta. Exempel kan 
vara temperatur, tid, fuktighet eller pH-värde. Det är mycket viktigt att det finns härledda 
kritiska gränser till samtliga kritiska punkter som tagits fram. Detta för att riskkontrollen 
skall behållas god. 

 
4. Utveckling av krav för övervakning av kontrollpunkterna, samt procedurer för hur 

resultaten från övervakningen skall tolkas, så att felaktigheter kan rättas till: 
Övervakningen av en CCP består av observationer eller mätningar. Tanken är att resultatet 
från denna övervakning skall resultera i att exempelvis personal i ett företag skall veta om 
en CCP är under kontroll eller inte. Avvikelse från normala värden kan därmed 
bestämmas. 

                                                 
65 Nationel Advisory Committee on Microbiological Critera for Foods 
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5. Utveckling av korrigerande handlingsplaner när en kritisk gräns överskrids vid en 

CCP: Konceptet för HACCP är som sagt att identifiera potentiella hälsofaror och utveckla 
strategier för att förhindra deras uppkomst. Tyvärr råder inte alltid perfekta 
omständigheter och felaktigheter uppkommer därför. När detta händer är det viktigt att en 
korrigerande handlingsplan är upprättad så att personalen vet hur de skall gå tillväga för 
att identifiera den korrekta felkällan i CCP:n, samt hur den skall rättas till. Detta för att 
återupprätta kontrollen på CCP:n. Handlingsplanen vid fel som upprättas bör alltid 
beskrivas i planen för hela HACCP-metoden på respektive företag. 

 
6. Upprättande av ett effektivt dokumentationssystem för HACCP-planen: Planen och 

målen med HACCP på ett företag måste finnas nedskriven och dokumenterad. Den skall 
innehålla information om exempelvis inkommande ingredienser, tillverkningsprocess, 
packning, lagring, distribution, kritiska gränser och handlingsplaner då felaktigheter 
uppstår. Informationen skall vara strukturerad på ett sådant sätt att konkreta värden kan 
utläsas. Med andra ord skall värdeladdade ord så som exempelvis ”tillfredsställande 
temperatur” utelämnas.  

 
7. Utveckling av procedurer som verifierar att HACCP-systemet verkligen fungerar 

tillfredställande: För att verifiera att HACCP-systemet fungerar som önskat eller om det 
behöver modifieras, kan företagen utnyttja fyra punkter som är utformade för just detta 
ändamål. Punkterna är, liksom principerna för HACCP, utvecklade av NACMCF, och 
lyder som följer: 

 
7.1. Användning av vetenskapliga och tekniska tillvägagångssätt så att alla kritiska 

gränser är adekvata och tillräckliga för att riskerna skall kunna hanteras. 
7.2. Ständigt återkommande revisioner för utvärdering av befintlig HACCP med hjälp av 

dokumentationen som genereras. Beslut om korrekta handlingsplaner vid eventuella 
felaktigheter. 

7.3. Säkerställa dokumentationen genom ständigt återkommande uppdateringar av 
HACCP-planen innehållandes exempelvis nya flödesdiagram, kritiska gränser och 
åtgärder vid fel. 

7.4. Regelbunden verifiering så att planen fungerar tillfredsställande i hela processen 
(inkluderat alla, eller en av ovanstående). Dessutom bör de färdiga produkterna testas 
för att säkerställa resultatet från HACCP-arbetet. 
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4 Bioetts system66 
 
I detta kapitel beskrivs Bioetts system som är skapat för att kvalitetssäkra temperaturkänsliga 
produkter ingående. Kapitlet behandlar även styrkor och svagheter med systemet. 
 

4.1 Syftet med systemet 
 
Bioetts system är uppbyggt av elektroniska och biokemiska komponenter. Tillsammans bildar 
de ett system som har till uppgift att mäta den ackumulerade tid-temperaturbelastningen på en 
produkt i en kylkedja. Syftet med att använda systemet och dess mätdata är:  
 

 Säkerställa att varor har skäligt eller önskat shelflife kvar när de når slutet av 
kylkedjan. 
 Förenkla kontroll och dokumentation av kyl- och frysvaror vid kritiska punkter i en 

kylkedja. 
 Avslöja var det finns brister i kylkedjan. 
 Styra logistik och distribution av varor med hänsyn på kvarvarande shelflife 
 Producenterna kan förlänga hållbarhetstiden på varor om hantering kan ske i en 

obruten kylkedja och en stipulerad temperatur. 
 

4.2 Tid Temperatur Biosensor 
 
Tid-Temperatur-Biosensorn (TTB) är den del av systemet som följer med produkterna i 
kylkedjan och ämnar att simulera verklig hållbarhet på produkten. Det är en programerbar 
biosensor som placeras i en självhäftande etikett. Etiketten klistras sedan vanligtvis på 
produkternas sekundärförpackning där den lätt kan avläsas.  
 
Biosensorn baseras på beprövad teknik, men det är interaktionen mellan dessa olika tekniker 
som är unik. Grunden är en vanlig elektronisk krets som används vid stöldskyddsmärkning i 
butik. Skillnaden är att kretsen är bruten och att en biosensor är infogad över brottet. 
Biosensorn består av en enzymvätska vars egenskaper förändras med ökad tid och temperatur. 
När enzymet förbrukas blir vätskan allt mer strömförande vilket leder till att en större ström 
kan flyta genom den elektriska kretsen. Det är denna ström man sedan mäter för att fastställa 
hur väl kyld varan varit över tiden. Nedbrytningsprocessen i enzymvätskan ökar med ökad 
temperaturbelastning. Vidare är reaktionen i biosensorn inte reversibel vilket leder till att 
temperaturbelastningen lagras i etiketten och kan kontrolleras överallt i kylkedjan. Med andra 
ord detekteras hanteringsfel i kylkedjan. I figur 4.1 visas TTB:n. 
 

                                                 
66 www.bioett.com 2003-02-06 
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Figur 4.1 Illustration av TTB:n 
 

4.3 Aktivator 
Aktivatorn är en maskin som aktiverar enzymreaktionen i TTB:n och applicerar den på 
produktens sekundärförpackning. Detta gör att maskinen alltid finns i anslutning till 
produkten som skall märkas, det vill säga hos producenten. Aktivatorn innehåller också en 
streckkodsskrivare som tillser att varje TTB får ett unikt ID vilket gör spårbarheten genom 
hela kylkedjan enkel och effektiv. I figur 4.2 visas aktivatorn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.2 Illustration av aktivatorn 
 

4.4 Detektor 
Detektorn kan liknas vid en handhållen streckkodsläsare. Denna används för att läsa av TTB:n 
på olika punkter i kylkedjan. I detektorn finns det ett minne som lagrar informationen från 
avläsningarna. Den unika streckkoden gör det lätt att särskilja och följa olika produkter. 
Informationen som samlats in i detektorn kan sedan på ett enkelt sätt överföras till en server 
via Internet för analys och utvärdering. På detektorn finns också en display som direkt ger ett 
värde på hur väl kyld varan varit över tiden. Värdet kan användas för att fastställa hur lång 
återstående tid livsmedlet är tjänligt. I figur 4.3 visas detektorn. 
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Figur 4.3 Illustration av detektorn 
 

4.5 Monitering 
Informationen som samlats in behandlas i ett dataprogram och läggs där efter upp i en 
databas. Databasens syfte är att verka som en informationsportal mot kunder. Kunderna kan 
gå in på portalen via Internet och exempelvis få information om kvarvarande hållbarhet, 
avvikelser eller vad som händer med specifika produkter under hantering i kylkedjan. I figur 
4.4 visas exempel på hur statistiken från databasen kan se ut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4.4 Illustration av databasstatistik 
 

4.6 Teknisk funktion hos Bioetts system 
 
Bioetts system är från början utvecklat för att följa kylda produkter genom kylkedjan. En 
vidareutveckling av systemet har sedan gjort det möjligt att följa kylkedjan för frysta varor. 
Resultatet blev ett helt nytt system som fungerar på ett annorlunda sätt. TTB:ns uppbyggnad 
är dock utformad på samma sätt oavsett för vilket system, kylt eller fryst, som sensorn är 
ämnad att användas inom. Det som skiljer sig åt mellan systemen är sammansättningen på 
enzymlösningen, vilket gör att den uppför sig på ett annorlunda sätt. Med andra ord blir 
lösningen elektriskt ledande olika fort. I kapitel 4.6.1 och 4.6.2 nedan beskrivs respektive 
system mer i detalj. 
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4.6.1 Bioetts frysta system 
Systemet som används på frysta produkter är utformat på ett sådant sätt att så fort en produkt 
befinner sig i en temperatur över -18°C, så reagerar enzymlösningen. Detta ger ett högre 
värde vid avläsning senare i kedjan varpå en temperaturbelastning visualiseras. Om en 
produkt med andra ord genomgår kylkedjan efter produktion utan att någon gång befinna sig i 
högre temperatur än -18°C så kommer TTB:n ge samma värde som när den aktiverades.  
 
Förutsättningen för att kunna använda systemet är en noggrann kartläggning av studerat flöde. 
Detta för att kunna härleda avvikelser i avläsningsstatistik till felkällor i kylkedjan. Statistiken 
som utvinns från avläsningar från det frysta systemet delas in i tre olika färgkategorier 
beroende på hur högt värde som avläses. Färgerna är som följer: 
 
1. Grönt – Acceptabelt värde har avlästs, kylkedjan har därmed varit obruten. 
2. Gult – Värdet tyder på möjligheten att kylkedjan någon gång brutits. 
3. Rött – Värdet tyder definitivt på att kylkedjan någon gång brutits. 
 
En ytterligare dimension med systemet är att TTB:n simulerar produkternas shelflife. Denna 
kortas indirekt ju mer en produkt belastas temperaturmässigt.  
 

4.6.2 Bioetts kylda system 
Systemet som används på kylda produkter har, till skillnad från det frysta systemet, utformats 
på ett sådant sätt att signalen i TTB:n skall öka med ett förutbestämt värde varje dag. 
Enzymreaktionen pågår därmed kontinuerligt. Om produkten belastas temperaturmässigt ökar 
signalvärdet mer än det förutbestämda. Ett korrekt shelflife kan därmed erhållas och 
temperaturbelastning visualiseras. Det förutbestämda värdet bestäms beroende på vilken 
produkt och distributionskedja som skall följas, och styrs med hjälp av enzymlösningens 
sammansättning. 
 
För att kunna fastställa hur mycket signalen ökar i genomsnitt, måste först en kartläggning av 
flödeskedjan för produkten genomföras. Kunskap om minimal temperaturbelastning erhålls 
då, varpå man kan konstruera en TTB vars signalökning motsvarar produktens minskade 
shelflife. Därefter startar produkter som blivit applicerade med TTB:er att skickas och läsas 
av i kedjan. Med statistik från avläsningarna bestäms ett idealiskt värde på signalen som 
motsvarar en normal tid- och temperaturbelastning i kedjan. Avvikelser i statistiken kan sedan 
avslöja temperaturbelastning samt bestämma verkligt shelflife.  

 

4.7 Styrkor och svagheter med systemet 
4.7.1 Styrkor 

Den största nyttan i att använda Bioetts system är att en produkts totala tid- och 
temperaturpåverkan, från tillverkning ut till återförsäljare kan visualiseras för alla aktörer i 
kylkedjan. En helhetsbild för produktens temperaturbelastning kan skapas. Brister i kylkedjan 
kan i och med detta inringas och sedan åtgärdas. En stor fördel är också att alla aktörer i 
kedjan får  tillgång till samma information, genom att samma kontrollsystem används. Olika 
enskilda, men också gemensamma parametrar kan därmed granskas hos alla aktörer. 
Innebörden av detta blir att gemensamma mål kan skapas och att alla strävar mot dessa vilket 
förebygger suboptimering. Systemet bidrar därmed till att alla skall kunna göra arbetet på 
bästa och enklaste sätt. Detta medverkar i sin tur till att produktkvaliteten kan säkras och 
bibehållas på en så hög nivå som möjligt. Allt för slutkonsumentens välbefinnande. 
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4.7.2 Svagheter 
Till en början skall det sägas att Bioetts system fortfarande är i utvecklingsfasen. När det 
gäller frysta produkter så finns det uppgifter att lösa för att anpassa systemet till dess specifika 
användningsområde och en kommersiell lansering i stor skala. Systemet är ju från början 
utvecklat för kylda produkter.  
 
En av de åtgärder som behöver vidtas är att minska temperaturberoendet vid avläsningarna. 
Temperaturen i etiketten och elektroniken i detektorn har stor betydelse för vilka resultat som 
avläsningarna ger. Systemet är kalibrerat för en temperatur på +4°C. Detta innebär att alla 
avläsningar skall göras vid denna temperatur. Det innebär också att etiketten skall hålla denna 
temperatur om resultatet skall bli korrekt. Om detta temperaturberoende kunde minskas och 
göras mer flexibelt så skulle användarvänligheten markant ökas. Detta genom att avläsningar 
kan göras i den temperatur, eller närmare den temperatur, som varan lagras i.  
 
En ytterligare punkt som behöver åtgärdas för att ge förhöjd användarvänlighet, är att öka 
detektorns förmåga att läsa etiketter genom den plastfilm som pallar omslages med. Som det 
är nu så har den svårigheter med att utföra avläsningen om den genomskinliga plasten är för 
tjock eller om den inte är tillräckligt slät. Det egentliga problemet ligger i att dagens 
streckkodsläsare inte är anpassade för avläsningar på så små avstånd som systemet idag 
använder. Frostbildning och väta på plastfilmen kan också vara en faktor som försvårar 
avläsningen av TTB:n.  
 
Den kanske mest negativa aspekten som bör studeras är effekten av att etiketten appliceras på 
utsidan av kartongen. Lufttemperaturen registreras då, när det egentliga syftet med systemet 
är att registrera tids- och temperaturpåverkan på produkten inne i kartongen. Detta problem 
ökar på sommaren då klimatet är varmare. Utsidan värms då upp fortare vid exempelvis 
exponering av solljus. Det måste dock tilläggas att utsidan är den del av föpackningen som 
först blir kyld när produkterna placeras i fryst miljö. Detta kompenserar till viss del problemet 
med att etiketten appliceras på utsidan av produktförpackningen.  
 
Till sist vill författarna peka på ett vanligt problem vid implementering av nya system på 
invanda  arbetsplatser. Arbetsorganisatoriska frågor är alltid viktiga om förändringar skall få 
genomslagskraft. Hänsyn måste tas till den personal som fysiskt skall genomföra 
avläsningarna. Detta leder till merjobb för de berörda vilket kan medföra stort motstånd innan 
automatiserade avläsningar utvecklas. Problemet är inte direkt knutet till Bioetts system, men 
måste ändå beaktas.  
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5 Praktisk referensram 
 
Syftet med detta kapitel är att läsaren skall få en insikt i hur flödet för den frysta 
köttprodukten fysiskt ser ut i nuläget. Läsaren bör förstå vilka problem som eventuellt finns 
idag och vilka förändringar som kan tänkas nödvändiga.  
 

5.1 Kartläggning av den frysta köttproduktens flöde idag 
I ett initialt skede av projektet har en kartläggning av producentens leveranser av frysta 
köttprodukter till en slutkund genomförts. Alla olika sorters flöden har till en början studerats 
så att en helhetsbild kunnat erhållas. Under kartläggningen har författarna sedan definierat ett 
mer riktat flöde som är relevant för detta projekt, och därmed studerat det närmare.  
 
De aktörer som idag finns i den studerade kedjan är en producent, ett företag som agerar som 
transportör/lagerhållare, och till sist en slutkund, vars restauranger är slutmålet för den frysta 
köttprodukten. Transportören står som ansvarig för produkterna från det att de hämtas från 
producenten, till dess att slutkunden tar emot dem. 
  
Försörjningskedjan startar hos producenten där den frysta köttprodukten tillverkas. Då 
tillverkningsprocessen är klar, paketeras produkten i lådor med varierande storlek beroende på 
vilken slutkund produkten skall levereras till. Lådorna packas sedan på europapallar och 
transporteras med lastbil till en anläggning för mellanlagring. Mer detaljerad information av 
det inre materialflödet hos producenten ges i kapitel 7. 
 
När produkten når anläggningen där mellanlagringen sker finns det idag två befintliga vägar 
in i anläggningen. Valet av väg beror på vilken sorts förpackning som produkten befinner sig i 
på pallarna. Antingen används bulkförpackningar varpå en särskild terminal används vid 
mottagningen. Denna del av flödet kommer dock inte beskrivas närmare eftersom det inte är 
relevant för detta projekt, av den orsaken att TTB:n inte kommer fästas på denna typ av 
förpackning.  
 
Den andra typen av förpackning är inte bulk, utan lådor av olika storlekar som packats hos 
producenten. Dessa tas emot vid en annan terminal än bulkförpackningarna. I studien kommer 
enbart lådorna som distribueras till den valda slutkunden att följas. Lådorna innehåller 10 kg 
av den frysta köttprodukten, och på varje pall packas det 40 stycken av dessa lådor som 
fördelas på fem lager i en fix packningsstruktur, se figur 5.1. Därmed väljs de lådor med ovan 
given viktkvantitet, eftersom det är den enda som slutkundens restauranger distribueras med. 
Inre materialflöde på anläggningen för mellanlagring beskrivs mer detaljerat i kapitel 7. 
 

 42



Säkerställande av en obruten kylkedja 

 
Figur 5.1 Den frysta köttproduktens packningsstruktur på pall 

 
När de frysta köttprodukterna lämnar mellanlagringen i lastbil, distribueras de ut i Europa via 
någon av de fyra plattformar som används för att försörja slutkundens restauranger med 
producentens produkter. Var och en av plattformarna förser olika länder med de frysta 
köttprodukterna.  
 
Plattformarna i Europa är belägna i: 
 
  Sverige som förser Sverige, Danmark, Finland och Ryssland 
 England som förser hela Storbritannien 
 Frankrike som förser Spanien, Frankrike och Belgien 
 Italien som enbart förser Italien 

 
Av dessa är det bara anläggningen i Sverige som är ägd av transportören. Det skall också 
nämnas att de länder i Europa som inte innefattas av de olika plattformarna och har 
slutkundens restauranger i landet, inte distribueras med producentens frysta köttprodukter. 
Dessa länder, exempelvis Polen, förses med frysta köttprodukter som är tillverkade av andra 
producenter, dock är det samma recept som används vid produktionen.67 
 
Uttransporterna från transportören kan ske på två olika sätt. När en lastbil kan fyllas helt med 
frysta köttprodukter från mellanlagringen, går transporten direkt ut till respektive plattform. 
Det finns dock ett undantag: Om transporten har en destination i Sverige, Danmark, Finland 
eller Ryssland forslas produkterna direkt till den destinationen utan att gå via plattformen i 
Sverige.  
 
Det andra transportsättet utnyttjas om lastbilarna inte kan fyllas helt vid transport från 
mellanlagringen. De frysta köttprodukterna fraktas då alltid till plattformen i Sverige för att 
samlastas i ett crossdocking-system med andra typer av varor så att fyllnadsgraden blir så stor 
som möjligt i lastbilarna ut till plattformarna. Plattformen i Sverige kan därmed sägas vara en 
”plattform för plattformarna” när lastbilarna inte kan fyllas helt efter mellanlagring. En 
närmare beskrivning av plattformen i Sverige kommer inte ges eftersom denna del av flödet 
inte är relevant för projektet (se avgränsningarna). 

                                                 
67 Kommentar från ansvarig hos slutkunden 2003-02-24 
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Den distributionskedja som valts att studeras inriktas mot plattformen i England, samt vidare 
till slutkunden. Till plattformen i England sker det cirka en transport i veckan, året runt. 
Lastbilarna anländer två till tre dagar efter de lämnat transportörens mellanlagringsanläggning 
i Sverige. Vidare fungerar anläggningen i England som en distributionscentral för slutkundens 
restauranger i hela Storbritannien. Från distributionscentralen fortsätter det utvalda flödet till 
en av slutkundens restauranger, också den belägen i England. Här kommer den frysta 
köttprodukten att tillagas och serveras till konsumenter. Med andra ord är detta slutdestination 
i flödesstudien för den frysta köttprodukten. En mer detaljerad beskrivning av utvald 
plattform och slutkund återfinns i kapitel 7. 
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6 Empirisk studie – Upptiningsprocess för köttprodukten 
 
För att analysen skulle kunna genomföras på ett korrekt sätt ansåg författarna att en referens 
till hur temperaturförloppet ser ut hos köttprodukten var tvungen att skapas. Tanken var att 
generera en uppfattning om hur lång tid det tar innan köttprodukten tinat till en temperatur 
högre än -18°C vid olika omgivningstemperaturer. Beskrivning av hela studien ges i kapitlet. 
 

6.1 Redovisning av genomförande samt bakgrundsdata 
Viktig information punktas nedan upp för att beskrivningen av studierna skall bli så noggrann 
som möjligt: 
 
 Lådorna som köttprodukten packas i, är gjorda av wellpapp. Varje låda innehåller en 

plastpåse med 10 kg av köttprodukten. På en enskild pall packas 40 lådor. 
 Temperaturstudierna är genomförda på en låda som placerats på ett sådant sätt att bara 

omgivande luft samt underlaget påverkar den. Underlaget håller samma temperatur som 
den omgivande miljön innan lådan placerats på det. 
 Tre studier i två olika omgivningstemperaturer är genomförda. De två första studierna är 

gjorda i kyld miljö för att simulera förhållandena i mottagningsterminalen hos 
transportören (benämns Studie 1 och Studie 2 nedan). Den tredje studien är genomförd i 
rumstemperatur för att simulera förhållandena hos producenten (benämns Studie 3 nedan). 
 Instrumentet som använts vid studien är noggrant kalibrerat av en inom området kunnig 

handhavare. Instrumentet är en digital termometer som via isolerade kablar kopplats till 
tre olika insticksgivare.  
 I studie 1 och studie 3 mäts temperaturen i centrum på köttprodukten. Detta ger således 

den exakta temperatur som köttprodukten verkligen håller. Givarna i  de två studierna är 
placerade på tre ställen i den förslutna lådan: centrum och  övre respektive undre hörnet 
(se figur 6.1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.1  Placering av insticksgivare 
 
 I studie 2 mäts enbart yttemperaturen på produkten i centrum av lådan. Detta 

mätförfarande används hos producenten vid kvalitetskontroll. I studien valde vi att enbart 
fokusera på centrumtemperaturen.  
 Produkttemperaturen har i samtliga studier lästs av och antecknats var 15:e minut till dess 

att samtliga givare visade en temperatur över -18°C.  
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6.1.1 Kritik mot studien 
En aspekt som författarna är väl medvetna om är studien är genomförd på en enda låda istället 
för på en hel pall, vilket antagligen hade varit optimalt. Om lådan hade stått packad 
tillsammans med andra lådor hade de ”kylt” varandra med resultatet att upptiningsprocessen 
hade tagit längre tid. Författarna har dock valt att enbart studera en enskild låda eftersom detta 
är det värsta scenariot som lådan kan utsättas för. Med andra ord ville vi ha den minsta tid 
under vilken en låda kan tina, eftersom det är just är denna tid som ett logistiskt system måste 
byggas efter.  

6.2 Resultatredovisning 
 
Nedan redovisas utvalda delar av införskaffad mätdata samt övrig relevant information. En 
analys och tolkning av allt insamlat material återfinns i kapitel 7 och 8. Alla antecknade 
mätvärden redovisas i bilaga 2. 

6.2.1 Studie 1 
 

 Omgivningstemperatur (°C) 
Initialt 1 
Efter 2 h 4 
Efter 4 h 1 

 
Figur 6.2 Omgivningstemperaturer under studien 

 
 

 Initialtemperaturer kl. 10.05 (°C)
Nedre hörn -22,7 
Övre hörn -20,7 
Centrum -21,3 

 
Figur 6.3  Initialtemperaturer i respektive mätpunkt 

 
 

 Total temperaturökning  
efter 4 h 10 min (°C) 

Nedre hörn 14,3 
Övre hörn 14,3 
Centrum 3,5 

 
Figur 6.4  Temperaturökning under studien 
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Figur 6.5  Diagrammet åskådliggör temperaturökningen över tiden 
 

6.2.2 Studie 2 
 

 Omgivningstemperatur (°C) 
Initialt 1 
Efter 2 h 3 
Efter 4 h 1 

 
Figur 6.6  Omgivningstemperaturer under studien 

 
 Initialtemperaturer (°C) 

Centrum -22,4 
 

Figur 6.7  Initialtemperaturer i respektive mätpunkt 
 

 Total temperaturökning  
efter 3 h 45 min (°C) 

Centrum 4,5 
 

Figur 6.8  Temperaturökning under studien 
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 Figur 6.9 Diagrammet åskådliggör temperaturökningen över tiden 
 

6.2.3 Studie 3 
 
 

 Omgivningstemperatur (°C) 
Initialt 21,5 
Efter 2 h 21,5 
Efter 4 h 21,5 

 
Figur 6.10  Omgivningstemperaturer under studien 

 
 Initialtemperaturer (°C) 

Nedre hörn -24,8 
Övre hörn -23,7 
Centrum -22,9 

 
Figur 6.11  Initialtemperaturer i respektive mätpunkt 

 
 Total temperaturökning  

efter 4 h 10 min (°C) 
Nedre hörn 20,5 
Övre hörn 22,3 
Centrum 5,0 

 
Figur 6.12  Temperaturökning under studien 
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Figur 6.13  Diagrammet åskådliggör temperaturökningen över tiden 
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7 Kylkedjan för den frysta produkten 
 
I kapitlet presenteras flödet för den frysta köttprodukten ingående. Här analyseras också var 
de kritiska punkterna på respektive anläggning finns. Vidare sammanfattas den ur intervjuerna 
erhållna empirin, som kan härledas till flödestider. Denna analyseras sedan genom en 
presentation av skillnader mellan uppfattade och uppmätta flödestider. 
 

7.1 Detaljerad flödesstudie av kylkedjan 

7.1.1 Beskrivning av flödet hos producenten 
Fysiskt flöde 
Slutkundens frysta köttprodukter tillverkas av producenten på en anläggning i Sverige. 
Tillverkningen startar med att produkterna fysiskt framställs i ett flertal automatiserade steg. 
Efter att köttprodukterna stekts, fryses de snabbt ned med hjälp av en gyrofrys, för att direkt 
efter bli maskinellt förpackade i wellpapplådor om 10 kg. Godkänd temperatur i lådorna 
direkt efter packning är fastställd till maximalt -15°C. I praktiken, vid fungerande produktion, 
håller de dock en temperatur på cirka -20°C. Kontroller som styrker att köttprodukten håller 
rätt temperatur genomförs en gång per timma. Detta sker med hjälp av en digital termometer 
som kopplas till en insticksgivare, som i sin tur sticks genom wellpappen in i den aktuella 
lådan. Ytterligare kvalitetstest, i form av smaktest och uppvärmningstest, genomförs även de 
en gång per timma. 
 
Efter att lådorna fyllts passerar de i nästa steg en etiketteringsmaskin, samt efter det en maskin 
som tillsluter dem. Det är precis före de två sistnämnda stegen som Bioetts TTB appliceras på 
kortsidan på lådorna. Vidare placeras kartongerna manuellt på plastpallar. Från palleteringen 
förs sedan de frysta köttprodukterna med truck till en station där plastpallen byts mot en 
vanlig europapall. Den färdiga lasten omslages efter pallbytet med plast, och märks upp med 
ett speciellt identifikationsnummer. Pallen förs sedan i in i ett frystempererat lager via ett 
conveyorsystem, där den väntar på att bli transporterad med lastbil till transportörens 
mellanlagringsterminal. All hantering av köttprodukten mellan infrysning och införsel i 
frysrum sker i rumstempererad miljö (cirka 20°C). Det skall också tilläggas att när lastbilarna 
kommer till producenten så är terminalen byggd på ett sådant sätt att chaufförerna helt enkelt 
backar in lastbilarna i frysen. Även denna hantering sker därför i fryst miljö. 
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Schematisk sammanställning av produktion 
Produktflödets alla steg hos producenten åskådliggörs i blockschemat nedan i figur 7.1. 

 
 

Figur 7.1  Förklaring av produktflödet hos producenten. 
 
Produktion och transport 
Tillverkningen av de frysta köttprodukterna till slutkunden sker varje vecka hos producenten.  
Produkterna transporteras i genomsnitt fyra gånger per dag till transportörens mellan-
lagringsanläggning. 
 
Tidsåtgång i produktionen 
Författarna har observerat  ungefärlig tidsåtgång i de olika stegen i produktionen, samt total 
tid i rumstemperatur. Detta för att skapa en uppfattning om var i produktionen det eventuellt 
finns tidsmässigt dolda kritiska punkter. Tre observationer har genomförts vid tre olika 
produktionstillfällen. Detta för att förhoppningsvis erhålla en rättvis bild av produktionen som 
på ett korrekt sätt speglar verkligheten. Resultatet från observationerna kommer att diskuteras 
och analyseras i kapitel 7.2.1. Dessutom inkluderas den totala tiden i rumstemperatur från 
observationerna i den totala flödestiden utanför frystempererad miljö som redovisas i kapitel 
7.1.5. 
 

7.1.2 Beskrivning av flödet på anläggningen för mellanlagring 
Fysiskt flöde 
På transportörens terminal tas de frysta köttprodukterna emot på en temperaturkontrollerad 
godsmottagning. Temperaturen i terminalen är 1-4°C. Här lossas lastbilarna och pallarna 
placeras efterhand på ett conveyorsystem. Det är vid ankomst till godsmottagningen som den 
första avläsningen av TTB:erna sker. Lossning av tre lastbilar sker ibland samtidigt, men 
strävan är att inte göra detta eftersom det direkt uppkommer platsbrist vid ett sådant scenario.  
 
Lastningen av conveyorn sker under vissa omständigheter från tre olika stationer. Sedermera 
går dessa tre system ihop till ett. Beroende på vilka av dessa conveyorbanor som prioriteras 
kan produkters tid i kyld miljö variera. Med hjälp av conveyorsystemet transporteras pallarna 
till en mottagningskontroll där ID-nummer avläses och pallens skick kontrolleras. Här 
bestäms också manuellt till vilket frysrum som respektive pall skall skickas till. Efter kontroll 
och dokumentation fortsätter pallarna på conveyorn in i ett av två stora frysrum. Väl inne i 
frysrummet placeras pallarna på hyllplatser med hjälp av truckar. Temperaturen i frysrummen 
är ca -26°C. Pallarna står sedan på sin hyllplats i fryslagret fram tills dess att uttransport sker. 
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Vid uttransport hämtas pallarna i frysrummet av truckar. Truckföraren väljer här att antingen 
placera pallarna på ytterligare ett conveyorsystem som transporterar dem till en av de två 
hallarna för uttransport, eller att fysiskt köra dem till de samma. Från 
mellanlagringsanläggningen transporteras alla frysta köttprodukter med lastbil till någon av 
plattformarna i Europa. 
 
Schematisk sammanställning av produktion 
Produktflödets alla steg i anläggningen för mellanlagring åskådliggörs i blockschemat nedan i 
figur 7.2. 

 
Figur 7.2 Förklaring av flödet på mellanlagringsanläggningen. 

 
 
Produktion och transport 
Intransporter till transportörens mellanlagringsanläggning från producenten sker med lastbil 
cirka fyra gånger per dag, de dagar som produktionen pågår. 
 
Tidsåtgång i anläggningen för mellanlagring 
Författarna har vid ett flertal tillfällen observerat  ungefärlig tidsåtgång för produkterna i kyld 
miljö vid godsmottagningen hos transportören. Detta eftersom det är här produkterna 
spenderar den längsta (och enda) tiden i icke fryst miljö på anläggningen. Tiden definieras 
som förloppet mellan det att lastutrymmet på lastbilarna öppnas, tills dess att sista pallen av 
lasten kommit in i en fryst miljö. Anledningen till observationerna är, liksom hos 
producenten, att skapa en uppfattning om var i hanteringen som eventuella tidsmässiga dolda 
kritiska punkter finns.  
 
Observationerna som genomförts har ägt rum vid skiftande beläggning på godmottagningen. 
Inga större fel eller stillestånd inträffade, utan arbetet fungerade smidigt utan längre avbrott. 
Dock vill vi poängtera att flödestiden kan variera på avdelningen. I kapitel 7.2.2 diskuteras 
och analyseras resultatet från observationerna. Den totala tid som produkten spenderar  i kyld 
miljö på godsmottagningen inkluderas även i den totala tidsåtgång utanför fryst 
omgivningstemperatur som redovisas i kapitel 7.1.5. 
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7.1.3 Beskrivning av flödet på plattformen i England 
Lastbilarna som anländer till plattformen i England lastas av på en godsmottagning som har 
ett kylt omgivande klimat. Temperaturen kan variera något, speciellt närmast 
avlastningsramperna. Avlastningen av produkterna sker med truck. Innan pallarna placeras i 
ett frysrum så läses TTB:erna av för andra gången i distributionskedjan. När produkterna skall 
skickas till slutkundens restauranger händer det att olika varor samlastas på samma pall. 
Denna plockning av varor sker i en kyld miljö. Lastningen av lastbilarna sker i samma 
terminal som mottagningen, alltså i en kyld miljö. 
 
Eftersom denna korta beskrivning av flödet från plattformen i England är baserade på 
återberättad information och inte genom egna observationer kommer detta flöde inte att 
beröras mer. 

7.1.4 Beskrivning av flödet på slutkundens restaurang 
När produkterna når slutkundens restaurang lastas de av på en lastkaj utomhus. Pallarna 
transporteras därefter genom en rumstempererad transportgång in i ett mindre frysrum som 
bara kan rymma ett fåtal pallar. Vid mottagningen av produkterna sker den tredje avläsningen 
av TTB:n. 
 
Liksom för flödet på plattformen i England är den ovan korta beskrivningen av flödet hos 
slutkundens restaurang baserat på en återberättad version och inte via egna observationer, 
varpå detta flöde heller inte kommer beröras mer. 
 

7.1.5 Produktens totala tid utanför fryst miljö 
I figur 7.3 åskådliggörs den totalt uppmätta tid som köttprodukten befinner sig utanför 
frystemperatur på anläggningarna i Sverige. Eftersom författarna inte personligen har haft 
möjlighet att mäta flödestider i England, innefattas inte hanteringstiden utanför fryst miljö 
från dessa anläggningar. 
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7.2 Analys av flödet för den frysta köttprodukten 
 
Vid genomförandet av kartläggningen av flödet var vi uppmärksamma var i 
produktionen/mottagningshanteringen som temperaturbelastning är möjlig. Med andra ord 
identifierade vi kritiska punkter i hela kylkedjan samt summerade den tid som produkten 
spenderat utanför fryst miljö. Som befarat framkom det att kylkedjan för den frysta produkten 
inte förblir obruten, där produkten spenderar relativt lång tid utanför önskat temperaturområde 
(se kapitel 7.1.5).  
 
För att överhuvudtaget ha någon möjlighet att förbättra kylkedjan för den frysta produkten 
anser vi att identifieringen av kritiska punkter är det viktigaste steget. Vet inte ett företag var 
felaktigheter finns, kan de heller inte åtgärda dem. När vi som en objektiv part synar 
produktionen/mottagnings-hanteringen visar det sig vara ganska enkelt att identifiera möjliga 
temperaturmässiga svagheter. I detta kapitel sammanställs de aktiviteter som vi anser kritiska, 
dels hos producenten och dels hos transportören. Beskrivna observationer och redovisade 
resultat från kapitel 7.1 ligger till grund för analysen. 
 

7.2.1 Kritiska delar i anknytning till produktionen 
 Packningen av köttprodukten är en tid som är svår att påverka eftersom tillverkningen av 

produkten inte kan genomföras med en högre hastighet. Dock kan felkällor som härrör till 
personalen förbättras. Om produktionen avstannar ligger ansvaret hos personalen att tillse 
att den pall som packas vid produktionsstoppet förs in i fryst miljö.68 Detta sköttes vid 
observationerna på varierande sätt. Om stoppet väntades bli kortvarigt blev ibland 
pågående pall stående i rumstemperatur innan produktionen startade igen. 
Beslutsunderlaget för hur långt stoppet skulle bli var dock bristfälligt där personalen gick 
efter erfarenhet från olika produktionsfel varpå stoppet ändå kunde bli långvarigt. Tilliten 
till att personalen verkligen genomför palltransporten in i fryst miljö vid 
produktionsstopp, är stor högre upp i administrationen.69 Vid observationen inser vi dock 
att personalen ibland gör det som är enklast i arbetet, det vill säga låter pallen stå vid 
produktionsstopp. Detta eftersom personalen inte informeras, och därmed inte har 
teoretisk kunskap, om vad som händer med köttprodukten vid temperaturbelastning.  
 
Vid den empiriska studien (se kapitel 6) framkom det redan efter 15 minuter att den 
yttersta delen på köttprodukten i lådan har stigit över lagstadgade -18°C. Kontentan av 
ovanstående diskussion blir att eftersom temperaturen stiger så pass snabbt i lådan när den 
befinner sig i rumstemperatur måste tiden för packningen vara så kort som möjligt. 
Produktionstakten kan som sagt inte förkortas, men det betyder inte att lådornas tid i 
rumstemperatur inte kan kortas genom ökat ansvarstagande hos personalen. Detta skulle 
kunna avhjälpas genom att producenten ger personalen erforderlig kompetensutveckling. 

  
 Den första dolda felkällan vi upptäckte, är att de färdigpackade pallarna ibland blev 

stående kvar vid produktionslinjen i rumstemperatur. Producenten rekommenderas här att  
undersöka vilka tider som är acceptabla. Vid den empiriska studien (se kapitel 6) framkom 
det att det går snabbt innan delar av produkten i lådan inte håller lagstadgad 
frystemperatur. Tider över den acceptabla kritiska tiden måste därför minimeras.  

                                                 
68 Intervju fabriksnivå och ledningsnivå 
69 Intervju fabriksnivå och ledningsnivå 
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Vidden av denna dolda felkälla beror på hur mycket truckförarna i fabriken hade att göra. 
En effektivisering av trucktransporterna till frysrummet är därmed önskvärd för att 
förhindra onödig temperaturbelastning 
 
 En ytterligare dold felkälla hos producenten som vi ser det, är trucktransporten från 

produktionslinjen till frysen. Denna transport innehåller, som vi tidigare skrivit, inte 
enbart den fysiska förflyttningen av pallen från linjen till frysrummet, utan pallen skall 
också via ett conveyorsystem plastas in och tilldelas ett unikt identitetsnummer. Processen 
fram hit tar inte särskilt lång tid. Den sista sträckan på conveyorsystemet genom dörren 
till frysrummet, är dock den sträcka som tar oslagbart längst tid. Vid kontroll av orsaken 
till att pallarna blir stående på conveyorn utanför frysrumsdörren, identifieras anledningen 
till förseningen. Inne i frysen finns det bara plats för tre pallar på conveyorn. För att det 
automatiskt skall kunna transporteras in ytterligare en pall måste personalen manuellt med 
truck flytta en av de pallar som redan är i fryslagret till annan avsedd plats i samma lager. 
Personalens effektivitet är med andra ord väldigt viktig i detta steg, eftersom pallar annars 
kan bli stående utanför dörren till frysen.  

 
Acceptabla värden grundat på företagets egna tester måste även här utvecklas så att tider 
över acceptabel nivå kan minimeras.  

 
 Den sista kritiska punkten i samband med produktionen är transporten till 

mellanlagringen. Visserligen sker lastningen i fryst miljö men en felkälla här kan vara att 
lastbilarna inte håller tillräckligt låg temperatur när inlastningen sker. Slarv med att starta 
släpens frysaggregat i tid kan leda till detta, särskilt under de varma sommarmånaderna. 
Producenten kan inte påverka detta steg mer än genom kontroller och nära samarbete med 
den kontrakterade transportpartnern. 

 
Analys av total tid hos producenten 
Den totala tiden för produkten i rumstemperatur är ibland onödigt lång. Eftersom den 
empiriska studien påvisar att det går relativt snabbt för den yttersta delen av köttprodukten att 
tina till en för hög temperatur är det viktigt att minimera temperaturbelastningen hos 
producenten. Av den orsaken borde producenten ta hänsyn till att temperaturbelastningen hela 
tiden ackumuleras i produkten. Kvaliteten minskas drastiskt ju fler i kedjan som 
temperaturbelastar produkten. Detta kan ses vid ett upprättande av hållbarhetsdiagram. Många 
små felaktigheter i kedjan bidrar i slutändan till försämrad kvalitet vilket kan leda till bad will. 
Om producenten då temperaturbelastar produkten direkt blir kvaliteten lidande redan från 
början. 
 

7.2.2 Kritiska delar på mellanlagringsanläggningen 
 Tiden för lossningen på mellanlagringsanläggningen bestäms av flera olika faktorer och 

kan därmed variera. Till att börja med så kan antalet pallar som lastbilen transporterar 
skilja sig mellan olika tillfällen. Belastningen på godsmottagningen kan också skilja sig 
mellan olika tillfällen beroende på om fler lastbilar lastas av samtidigt. Vidare så har 
conveyorsystemet som pallarna transporteras på en teoretisk maxhastighet som inte går att 
ändra på. Den fysiska hastigheten av conveyorn bestäms dock till stor del av mänskliga 
faktorer. Exempel på dessa faktorer är lastning av pallar och manuellt val av vilket 
frysrum som pallen skall skickas till. Det skall också poängteras att vid avlastning av 
lastbilarna så ställs de pallar som inte direkt kan placeras på conveyorsystemet åt sidan i 
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väntan på att bli placerade på conveyorn. Konsekvensen av dess placering blir att de pallar 
som blir avlastade från lastbilen först kommer att bli de pallar som kommer sist in i en 
fryst miljö. Egentligen borde inlastning i frysrum från lastbilarna ske efter omvänd FIFO, 
det vill säga FOFI, (First Out First In).  

 
För att göra situationen ytterligare problematisk så kan det även hända att en annan lastbil 
lastas av innan alla pallarna från den förra är placerade på conveyorsystemet. Detta 
innebär att de pallar som ännu ej har blivit placerade på conveyorn från den första 
lastbilen blir förbisedda och inte placerade på conveyorn förrän den nya lastbilens pallar 
placerats på conveyorsystemet. Detta leder till ytterligare onödig tid i icke fryst miljö. 
 
Enligt den empiriska temperaturstudien, (se kapitel 6), ökar temperaturen på den yttre 
randen i lådan relativt snabbt till en temperatur över lagstadgade -18°C. Tiden för 
lossningen måste därför minimeras i så stor utsträckning som möjligt. Det skall också 
tilläggas att centrumtemperaturen i lådan inte överstiger -18°C förrän efter relativt lång 
tid. Lagen är emellertid utformad så att alla delar av produkten skall hålla en temperatur 
under -18°C. Därmed spelar det ingen roll vilken temperatur centrumdelen har i 
produkten. 
  
 Transporten ut till de europeiska plattformarna kan även här vara en dold felkälla. 

Lastningen av utgående gods, från mellanlagringen, sker till störst del i en fryst miljö. Det 
är temperaturen i lastutrymmet på lastbilen som transporterar de frysta köttprodukterna 
som kan ses som en kritisk punkt. Om gällande regler följs så skall kylaggregatet i 
lastutrymmet redan innan lastning vara påslaget så att det råder fryst miljö i lastutrymmet 
vid lastning. Indikationer visar dock på att detta inte alltid följs. Det skapas då stora 
problem, speciellt under sommarmånaderna då lastutrymmets temperatur kan vara svårt 
att kyla ner med hjälp av det relativt svaga kylaggregatet i lastutrymmet. 

 
Ytterligare felkällor som eventuellt kan härledas till själva transporten är att kylaggregatet 
skall vara igångsatt under hela transporttiden. När chauffören skall sova, kan 
kylaggregatet vara en faktor som stör sömnen eftersom den avger ett relativt högt ljud. 
Aggregatet kan därmed stängas av de timmar som chauffören ämnar sova. Denna typ av 
temperaturbelastning kan vara svår att komma ifrån. Ett kontrollsystem som övervakar 
obruten kylkedja är därför välkommen så att eventuella felaktigheter kan elimineras.  

  
 

7.3 Aktörernas uppfattning av flödestider 
 
För att få en uppfattning om vilken medvetenhet producenten och transportören/lagerhållaren 
har till temperaturbelastningar i den egna hanteringen, har ett antal intervjuer genomförts. 
Respondenterna har fördelats i olika nivåer av organisationerna i Sverige för att en helhetsbild 
skall kunna skapas. Intervjufrågorna som utnyttjades vid samtliga intervjutillfällen, se bilaga 
1, har fokuserat på kvalitetsfrågor men framförallt på uppfattningen om hur lång tid 
köttprodukten befinner sig i rumstemperatur respektive kyld miljö vid hantering av produkten. 
Samtliga respondenters uppfattning  av inre flödestider redovisas i summerad form för hela 
kylkedjan i kapitel 7.3.3.   
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7.3.1 Producentens uppfattning av inre flödestider 
Tre intervjuer har genomförts hos producenten. Alla respondenterna var innan frågorna 
besvarades medvetna om vilka olika delmoment som produkterna genomgår innan pallarna 
når frysrummet. Resultatet från intervjuerna utmynnade i att författarna erhöll önskad 
information om vilket uppfattning respondenterna hade om det genomsnittliga värde i minuter 
som köttprodukten genomgår från det att de börjar packas på pallen till dess att pallen 
befinner sig i fryst miljö.  
 
Vidare framkom ytterligare åsikter under intervjuerna. En respondent säger att köttprodukten 
inte är en känslig produkt, som exempelvis glass, varpå flödet inte anses vara speciellt 
känsligt. Samma respondent säger också att det inte finns något reglerad maxtid som 
köttprodukten får vistas i rumstemperatur. Målsättningen är självklart så kort tid som möjligt. 
 

7.3.2 Transportörens uppfattning av inre flödestid 
Fem intervjuer har genomförts hos transportören. Alla respondenterna var innan frågorna 
besvarades medvetna om vilka delmoment som skall genomgås innan pallarna når 
frystempererad miljö.  Intervjuerna resulterade i att författarna fick önskad information om 
respondenternas uppfattning gällande flödestiden för produkten från det att en lastbil öppnas 
till dess att alla pallar i lastbilen befinner sig i frysrummet. 
 
Vidare framkom det ytterligare åsikter från intervjuerna. Exempelvis ansåg en respondent att 
personalen vet vilka produkter som är känsligast. Jämförelse mellan bröd och fiskblock 
gjordes här. ”Bröd tinar fort medan fiskblock kan stå väldigt länge utan att påverkas”70 
 

7.3.3 Aktörernas samlade uppfattning av flödestiden 
Figur 7.4 åskådliggör den totala tid som aktörerna tror att köttprodukten i genomsnitt befinner 
sig utanför frystemperatur på anläggningarna i Sverige. I figuren är resultaten uppdelade i två 
olika hierarkinivåer på företagen. Medeltiderna från respektive nivå i respektive företag är 
sedan summerad för att en av respondenterna beskriven total flödestid utanför önskat 
temperaturområde skulle erhållas. Eftersom författarna, liksom vid kartläggningen, inte 
personligen har haft möjlighet att besöka England, innefattas bara uppfattningen av 
hanteringstiden utanför fryst miljö på de svenska anläggningarna. 
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Figur 7.4 Diagrammet åskådliggör genomsnittlig  total 

beskriven flödestid utanför fryst miljö i kylkedjan 

                                                 
70 Intervju med personal vid anläggningen för mellanlagring 
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7.4 Analys av skillnader mellan beskrivet och faktiskt flöde 
 
Vid en granskning av skillnaderna mellan uppskattade och observerade flödestider hos 
producenten och  transportören uppträder en ganska tydlig och naturlig trend. Tendensen är 
att de personer som befinner sig högre upp i hierarkin har en alltför optimistisk och felaktig 
syn på flödestiderna, medan de personer som jobbar närmare det aktuella flödet har en mer 
realistisk och rättvisande syn på tiderna. I figur 7.5 åskådliggörs skillnaderna mellan 
beskriven och faktisk flödestid grafiskt. 
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Figur 7.5 Diagrammet åskådliggör genomsnittlig  total uppmätt och 
beskriven flödestid utanför fryst miljö i kylkedjan 

 
Antagligen beror skillnaderna till stor del på att personerna högre upp i hierarkin har större 
fokus på hur flödet kan fungera i teorin, medan personalen som jobbar närmare flödet bättre 
förstår komplexiteten och den faktiska tidsåtgången för alla arbetssteg som produkterna kan 
eller måste passera. Informationsdelningen mellan leden i hierarkin kan därmed anses 
bristfällig och borde ses över för att skapa förbättringsmöjligheter. Skillnaderna är i och för 
sig i vissa fall inte speciellt stora, men eftersom det empiriska testet påvisar att temperaturen 
stiger snabbt hos produkten är alla skillnader av intresse. Om ledningen skall kunna ta beslut i 
frågor som härrör till flödeshastighet och kvalitet, måste beslutsunderlaget var korrekt. 
Konsekvensen kan annars bli att exempelvis kunder vid revisioner kan upptäcka skillnaderna, 
vilket i sin tur kan leda till bad will. Dessutom kan en överskattad tro på att produktions- eller 
hanteringstakten leda till för hög arbetsbelastning på respektive avdelning, vilket antagligen 
leder till ytterligare temperaturbelastning. 
 
Andra negativa aspekter med skillnaderna mellan observerad och beskriven flödestid är att 
ledningarna för respektive organisation har dålig information om var de kritiska punkterna 
finns. Arbetet med HACCP grundas på dessa och kan i nästa steg därmed bli lidande.  
 
Lösningsförslag 
Det har uppenbarligen framkommit att skillnader mellan faktisk och uppskattad tid existerar. 
Frågan är om vissa delar kan, och behöver, åtgärdas. Oavsett vilket måste producenten och 
transportören inse att det är bättre att vara medveten om felaktigheter så att de kan åtgärdas, 
än att var omedveten om dem. Annars blir kvaliteten lidande i slutändan vilket kan leda till 
bad will hos kunder. I kapitel 8 presenteras förslag om hur Bioetts system kan hjälpa till att 
rätta till dolda felkällor i hanteringen för produkten. 
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8 Aktörernas kvalitetsarbete 
 
I kapitlet presenteras och analyseras den ur intervjuerna erhållna empirin, som kan härledas 
till kvalitet inom organisationerna. Denna analyseras sedan med avseende på hur 
kvalitetsarbetet kan förenklas och förbättras genom en implementering av Bioetts system. 
 

8.1 Kvalitetsarbete - Producent 
 
Kvalitetsrutiner – Fördelning av ansvar 
Ansvaret för kvaliteten hos producenten har förlagts till alla i personalen. Den enskilda 
individen är därmed ansvarig för kvaliteten i sin del av produktionen. Övergripande ansvar 
har dock kvalitetsansvarig på företaget. Producenten har utvecklat en tillverkningsinstruktion 
där det detaljerat är skrivet vad, och hur, testerna på respektive del i produktionen skall 
genomföras. Dessutom är en person per skift ansvarig för att produkten värms upp tillräckligt 
vid tillagning, samt ansvarig för avsmakningstesterna som genomförs varje timma. 
 
Certifiering – dagens befintliga kvalitetsarbete 
Producenten arbetar i skrivande stund med att certifiera sitt företag enligt EFSIS-standard. 
Anledningen till detta är att noggrant säkra kvaliteten, och därmed följa lagstiftningen, på 
livsmedlet som produceras i koncernen där producenten ingår. En ytterligare dimension i 
arbetet är att alla medlemmar i koncernen skall arbeta likadant inom kvalitetssektorn.    
 
Dokumentation av kvalitetskontroller 
Producenten har infört ett elektroniskt dokumentationssystem där alla kontroller skall föras in. 
I systemet finns också med hur en produkt skall tillverkas, vilka tester som skall göras, samt 
vilka mätresultat som är godkända vid kvalitetstesterna. 
 
Skador och stillestånd som påverkar produktionen skrivs på papper som sedan skickas till 
dataavdelningen hos producenten. Papperskopiorna används sedan som underlag för 
elektronisk dokumentation av felaktigheter. Exempel på vad som rapporteras in via detta 
förfarande är vad som orsakat ett produktionsstopp, samt hur länge produktionen stod still. 
 
Säkerställning av att kvalitetsregler efterlevs 
Genom att söka certifiering anser producenten sig säkerställa kvaliteten. Dessutom påverkar 
andra faktorer kvalitetsarbetet. Dessa kan vara: 
 
 Revisioner från kunder 
 Tillsynsveterinärer som avsynar produktionen två gånger i veckan 
 Livsmedelsverket genomför hygieninspektioner 
 Regler som är lagstadgade 
 Konsumentreklamationer 
 Höga krav i och med mediabevakning 
 Produktionstester en gång i timman som förs in i datasystemet 
 Utbildning och samspråk med den del av personalen som genomför kvalitetstest 

 
Om någon av ovanstående punkter påvisar fel i kvaliteten följs felet upp så att det kan 
åtgärdas. 
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Idag finns det ingen funktion hos producenten som direkt kontrollerar de anställda så att de 
gör rätt. Organisationen bygger därför mycket på förtroendet för personalens egna 
inställningar och ansvarstaganden. När vi frågar respondenterna om fusk förkommer med 
kvalitetstesterna får vi svaret att det absolut skulle synas i statistiken som förs in i det 
elektroniska dokumentationssystemet. 
 
Då respondenten får frågan om han/hon tror att kvalitetsrutinerna efterlevs i praktiken ute i 
fabriken svarar de ansvariga i organisationen direkt att de tror att reglerna efterlevs väl. 
Produktionsledaren är positiv, dock ej lika mycket, eftersom han/hon anser att människan av 
naturen är lat, varpå exempelvis pallar kan bli stående i rumstemperatur vid produktionsstopp. 
 
Svårigheter inom kvalitetsarbetet 
Den enda kontrollen på de anställda är den statistik som förs in från kvalitetstesterna. 
Ledningen litar dock på att om fusk förekommer kan detta identifieras genom kontroll av 
testerna. Produktionsledaren har en annorlunda åsikt angående personalen där han/hon som 
sagt anser att personalen gör det som är enklast. Det finns därmed en risk att oegentligheter 
förekommer och går obemärkt förbi organisationen. Vidare anser produktionsledaren att 
personalen har för liten teoretisk kunskap inom temperaturbelastning, varpå de kan handla 
efter felaktiga antaganden. 
 

8.2 Kvalitetsarbete - Transportör 
 
Kvalitetsrutiner - Fördelning av ansvar 
På mellanlagringsanläggningen har alla medarbetare ett ansvar för att kvaliteten hålls så hög 
som möjligt på produkterna. Detta dels genom att använda sig av produktionshandboken där 
instruktioner finns för hur frysta varor skall behandlas, och dels genom att genomföra vissa 
temperaturkontroller på inkommande produkter. Det övergripande ansvaret ligger dock dels 
hos kvalitetsansvarig, som bestämmer vilka kvalitetsrutiner som skall gälla, och dels på 
lagercheferna som lägger upp det faktiska arbetet efter dessa rutiner. 
  
Certifiering – dagens befintliga kvalitetsarbete 
Arbetet med kvalitet fortgår kontinuerligt på anläggningen för mellanlagring. Idag har de 
dock inget kvalitetscertifikat. Företaget var fram till 2001 certifierade enligt ISO9002, men i 
samförstånd med sina kunder avslutades certifieringen eftersom det inte ansågs ge något 
mervärde. Dagens kvalitetsarbete syftar mer till att bestämma de kritiska punkterna på 
anläggningen efter HACCP-metoden. De jobbar dock fortfarande efter samma reglering som 
då de var ISO-certifierade.  
 
Ett nytt kvalitetssystem håller på att utvecklas tillsammans med producenten av den frysta 
köttprodukten. Detta syftar till att förenkla arbetet med kvalitet. Exempelvis så görs 
gemensamma hanteringsrutiner. Dessutom skall produktionshandboken, där alla hanterings- 
och kvalitetsrutiner är nedtecknade, spridas på företagets interna nätverk. Vid osäkerheter 
skall alltså de anställda enkelt kunna hitta och kontrollera specifika rutiner på nätverket 
istället för att leta i en handbok. 
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Dokumentation av kvalitetskontroller 
När hänsyn skall tas till hela företaget så finns det olika system för att bibehålla en hög 
kvalitet. Exempelvis kan det nämnas att företaget har olika system för att säkra elförsörjning 
till de olika kyl- och frysrummen, så att temperaturen skall kunna hållas på en acceptabel 
nivå. Det mer vardagliga kvalitetsarbetet vid godsmottagningen består oftast av olika 
kontroller på inkommande gods. Kontroller som utförs är att europapallen är hel, att pallens 
plastfilm är acceptabel och att produkterna håller rätt temperatur. Temperaturkontroller 
beskrivs utförligt i kapitel 3.8. Om uppmätta värden på temperaturen skiljer sig från gällande 
praxis så dokumenteras detta på den elektroniska fraktsedeln som sedan arkiveras. Vid större 
fel så kontaktas också producenten till varan och åtgärdsbeslut tas därmed i samråd med den 
motstående parten. Avvikelserapportering genomförs sedan, varpå denna skickas till 
kvalitetsansvarig på anläggningen. Rapporten följs i ett senare skede upp och försök till att 
hitta varför avvikelsen uppkommit görs.  
 
Säkerställning av att kvalitetsregler efterlevs 
Ett kontinuerligt kontrollsystem för att säkra företagets kvalitetssystem finns inte idag. 
Transportörens största kund, producenten av de frysta köttprodukterna, gör dock dels en 
revision varje år på mellanlagringsanläggningen, och dels hålls månadsmöten mellan 
producenten och ansvariga från mellanlagringsanläggningen. Här diskuteras kvaliteten. 
Åtgärderna syftar till att producenten kan säkerställa ett gott kvalitetsarbete på 
mellanlagringsanläggningen. I framtiden är planen att också interna revisioner skall 
genomföras. 
 
Svårigheter inom kvalitetsarbetet 
De svårigheter som idag finns i kvalitetsarbetet har flera olika grunder. Till att börja med kan 
det vara svårt att lokalisera gällande rutiner, samt skapa en struktur i arbetet. Dessutom finns 
det brister i kunskapen hos de anställda om hur frysta livsmedel skall behandlas. Detta beror 
till viss del på en hög personalomsättning. Ny personal introduceras för fort, utan tillräcklig 
utbildning om frysta varors egenskaper. En ytterligare svårighet som transportören har är att 
få alla att känna sig delaktiga i kvalitetsarbetet. 
 

8.3 Användandet av Bioettsystemet som ett verktyg för en 
förenkling av kvalitetsarbetet i kylkedjan för den frysta 

produkten 
 
Vid ett införande av Bioetts system hos producenten och på mellanlagringsanläggningen kan 
en del av arbetet förenklas och förbättras. Drastiska förbättringar skulle vara den kontinuerliga 
kontrollen av hur väl produkterna varit frysta över tiden. De enda kvalitetskontrollerna 
(temperaturrelaterade) som idag existerar i kedjan är dels vilken temperatur köttprodukten har 
när den packas hos producenten efter nedfrysning, och dels vilken temperatur produkten har 
vid ankomsten till alla godsmottagningar i distributionskedjan fram till slutkunden. 
Ankomsttemperaturen mäts inte vid varje tillfälle och den säger inget om hur väl produkten 
varit fryst i tidigare steg i kedjan. Kontentan blir då att det saknas information om vilken 
temperatur produkterna haft över tiden, vilket dels gör att den ackumulerade tid- och 
temperaturpåverkan som produkterna utsatts för inte går att mäta, och dels går det då inte 
heller att säga om en mikrobiell tillväxt skett. Om en mikrobiell tillväxt skett försvinner 
organismerna inte om varan fryses ner igen. Tillväxten avstannar enbart, kvalitetsminskning 
på produkten är ett faktum. 
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Ett gemensamt kvalitetssystem skulle i och med Bioetts system kunna skapas i hela 
distributionskedjan. Med gemensam standard på mätningar, dokumentation och uppföljning 
skulle arbetet förenklas betydligt. Informationen om hur produkterna behandlas och hur de 
reagerar på viss behandling skulle öka förståelsen som i sin tur skulle kunna bidra till att 
optimera distributionskedjan samt undvika eventuella felbehandlingar från aktörerna i kedjan. 
Exempel kan här vara att åkerierna, och i sin ytterlighet chaufförerna, skärper sig när det 
gäller temperaturen i lastbilen. Dessutom kan personalens ansvarstagande öka i produktionen 
eftersom de vet att de kontrolleras. 
 
Bioetts system skulle också med fördel kunna användas som ett kontrollsystem för hur hög 
kvalitet produkterna håller vid en given tidpunkt och samtidigt utnyttjas för att hitta kritiska 
punkter (HACCP) i distributionskedjan. De kritiska punkterna visualiseras genom att göra 
avläsningar på alla hanteringspunkter och på så sätt erhålls siffror på hur mycket tid- och 
temperaturpåverkan de olika stegen i kedjan har på produkterna. Kvalitetsarbetet med 
HACCP skulle då underlättas på grund av att ledningen får bättre information om de kritiska 
punkterna. Förbättringar kan sedan göras på dessa. 
 
Dokumentationen av kvalitetskontrollerna förenklas med hjälp av systemet på grund av att all 
information lagras i en databas. I denna kan sedan informationen utläsas och tolkas av 
samtliga aktörer i den aktuella distributionskedjan. Samtidigt som tid- och 
temperaturpåverkan presenteras i databasen så kan också produkternas position i kedjan 
utläsas, detta kan exempelvis vara relevant vid spårning av försvunna produkter eller vid olika 
slag av verksamhetsplanering på butiksnivå. Slutresultatet av ett gemensamt 
dokumentationssystem i distributionskedjan blir högre informationsdelning som förebygger 
suboptimering genom att alla har samma mätsystem. Dessutom förebyggs missförstånd 
mellan organisationerna eftersom alla tolkar samma information på samma sätt. Med ett 
gemensamt kontroll- och dokumentationssystem skapas också incitament för ett gemensamt 
kvalitetssystem. Om detta sker så kan samtliga aktörer följa kvalitetsarbetet på databasen och 
se att skapade regler och normer följs. 
 

8.3.1 Analys  av befintligt kvalitetsarbete och de direkta förbättringar 
som kan göras hos producenten 

Kvalitetsrutiner - Fördelning av ansvar 
Oavsett vilket kvalitetssystem som används i en organisation är det viktigt att instifta en 
decentraliserad stomme i arbetet. Detta får all personal att känna delaktighet i arbetet vilket i 
slutändan gör att ansvarstagandet och lojaliteten mot företaget ökar. Falska resultat från tester 
kan då minimeras eftersom personalen känner uppskattning från företaget. 
 
Eftersom producenten använder ett decentraliserat system kan de antagligen vänta sig lojalitet 
från personalen. Dock måste ledningen i företaget inse att lojaliteten bara går till en viss gräns 
och att omedvetna fel alltid kommer att finnas i hantering och produktion. Om personalen 
bara går efter egna erfarenheter utan teoretisk bakgrund, kommer det med tiden någon gång 
uppstå fel som leder till temperaturbelastning. En implementering av Bioetts system kan här 
vara till hjälp genom att fungera som en kontroll på att personalen, omedvetet eller inte, 
handlar inkorrekt. Ledningen i respektive organisation kan därmed ta beslut om 
kompetensutvecklingar av personalen på kritiska punkter. 
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Certifiering – dagens befintliga kvalitetsarbete 
Eftersom producenten i skrivande stund arbetar med en certifiering av EFSIS kan Bioetts 
system vara till stor hjälp. Då HACCP ingår i EFSIS måste alla kritiska punkter, inklusive de 
som är temperaturrelaterade, i produktionen identifieras.  
 
En ytterligare dimension som producenten kan nyttja med systemet är möjligheten att skapa 
ett internt kvalitetssystem för hela koncernen. Alla delar av organisationen kan då arbeta efter 
samma normer vilket är ett mål som producenten har. Interna stadgar kan upprättas som alla 
sedermera kan arbeta efter. 
 
Dokumentation av kvalitetskontroller 
De kvalitetskontroller som kan göras med Bioetts system hos producenten är få. Detta beror 
på att TTB:erna appliceras på produkterna efter infrysning och packning, det vill säga i slutet 
av det interna flödet. Men som det påvisas i kapitel 7 kan det även där finnas kritiska punkter. 
Producenten skulle dock ha möjlighet att applicera TTB:n tidigare och därmed även få 
möjlighet att mäta temperaturbelastningen i det interna flödet. Om avläsning därefter sker 
innan produkterna transporteras till mellanlagringsanläggningen kan brister dokumenteras hos 
producenten och förbättringar skapas. 
 
Producenten kan dock använda dokumenteringarna i hela kedjan för att kontrollera om 
kvalitet i hantering och distribution hålls på en acceptabel nivå. Viktigt är dock att inte ”jaga 
syndabockar” i kedjan utan att alla är ärliga och strävar mot samma mål, som är att bibehålla 
en så hög kvalitet på produkterna som möjligt. 
 
Säkerställning av att kvalitetsregler efterlevs 
Dokumentationen kan med fördel användas för att få en kontinuerlig kontroll på att 
producenten och alla andra aktörer i distributionskedjan sköter sitt arbete på bästa sätt. Detta 
sker genom att gemensamma kvalitetsnormer för hela kedjan skapas. I databasen presenteras 
därefter resultaten och en jämförelse kan äga rum mellan avläsningarna på olika platser i 
kedjan.  
 

8.3.2 Analys  av befintligt kvalitetsarbete och de direkta förbättringar 
som kan göras hos transportören 

Kvalitetsrutiner - Fördelning av ansvar 
Dagens kvalitetsrutiner förlitar sig på att alla medarbetare är ansvariga för att produkternas 
kvalitet upprätthålls, exempelvis genom befintliga temperatur- och kvalitetskontroller. Bioetts 
system kan vara ett bra komplement till dessa genom att avläsningarna sker på en större 
kvantitet av produkterna och att avläsningarna inte bara registrerar den momentana 
temperaturen vid avläsningen. Avläsningarna kan också svara på om befintliga rutiner är bra 
eller om de behöver utvecklas. 
 
Certifiering – dagens befintliga kvalitetsarbete 
Transportörens kvalitetsarbete grundar sig, liksom hos producenten, på HACCP. 
Bioettsystemet är därmed ett användbart verktyg för transportören i arbetet med att identifiera 
kritiska punkter i kylkedjan för den frysta produkten. En ytterligare dimension är att 
transportören med ett felfritt Bioettsystem får ett kvitto på att kylkedjan är obruten från 
producent till slutkund. Detta kan användas i saluförandet av företaget eftersom goodwill 
skapas om organisationen verkligen kan bevisa hur bra man är.     
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Dokumentation av kvalitetskontroller 
Transportören ansvarar för produkten från det att den lämnar producenten tills det att den 
överlämnas till slutkunden. Det vill säga att transportören ansvarar för att upprätthålla 
produktkvaliteten under absolut längst tid i distributionskedjan. Med hjälp av 
dokumentationen från Bioetts system kan då en kontroll av alla transporter, mellanlagringar 
och all hantering som de ansvarar för ske.  
 
Säkerställning av att kvalitetsregler efterlevs 
Genom att kontrollera och följa upp avläsningarna av TTB:erna på alla hanteringspunkter i 
distributionskedjan kan transportören kontrollera att kvalitetsreglerna följs. Först måste dock 
referensvärden för vad som är godkänt på alla punkter i kedjan bestämmas. Avvikelser i 
avläsningarna kan innebära brister i kvalitetsrutinerna.  
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9 Kyld produkt 
 
I detta kapitel presenteras flödet för den kylda produkten. Därefter analyseras möjliga kritiska 
punkter i kedjan. Slutligen presenteras ett verktyg för hur statistiken från den kylda produkten 
kan analyseras. 
 

9.1 Flödesbeskrivning av kyld produkt 
 
I figur 9.1 nedan åskådliggörs distributionskedjan för den kylda produkten i ett blockschema. 
Följande underkapitel förklarar respektive del av schemat. 
 

 
 

Figur 9.1 Distributionskedja för den kylda produkten. 
 

9.1.1 Producent (1)  
Den kylda produkten tillverkas på en anläggning i Sverige. De slutliga stegen vid 
tillverkningen är att produkten fylls i förpackningar, som sedan packas i 
sekundärförpackningar innehållandes sex primärförpackningar. På sekundärförpackningen 
appliceras sedan Bioetts TTB innan den placeras på pall.  
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När fyllnad av förpackningen sker, är produktens temperatur cirka 19-20°C. Efter 
palleteringen, som äger rum i rumstemperatur, placeras pallarna i kylceller för att sänka 
temperaturen på produkten. Efter cirka tolv timmar i kylcellerna hämtas pallarna ut. 
Produktens temperatur i samtliga förpackningar på pallen är då 5-6°C. Pallen omslages 
därefter med plastfilm och placeras i ett stort kylrum. När pallarna skall transporteras vidare 
så lastas de på lastbil via en godsterminal. Denna terminal är sammanbyggd med kylrummet 
vars temperatur ligger på 6-7°C.  

9.1.2 Mellanlagring (2)  
Från producenten transporteras produkten till en anläggning i Sverige för mellanlagring. Detta 
sker dels på grund av att vissa  kvalitetsprover på produkten måste analyseras och godkännas, 
och dels för att ordrarna till specifika grossister här sammanställs och plockas ihop. 
Mellanlagringen sker i en miljö som håller kyltemperatur. Anläggningens ankomst- och 
avgångshall har även de en kyld omgivningsmiljö. Det är vid mellanlagringen som den på 
produkten applicerade TTB:n för första gången läses av. Detta sker vid intransporten.  

9.1.3 Crossdocking (3)  
Från mellanlagringen transporteras produkten, tillsammans med andra produkter från 
producenten, till en crossdocking-central i Sverige. Produkterna på de nu plockade pallarna 
lastas av på centralen, som håller kyld miljö, och placeras sedan på de specifika grossisternas 
avsedda platser. På anläggningen inkommer det också varor från andra 
livsmedelsproducenter, som här samlastas med produkten, för att därefter transporteras till en 
specifika grossister. Transporterna till grossist är i regel direkttransporter. Även utlastningen 
från anläggningen sker i en kyld miljö.  
 

9.1.4 Grossist 1 (4)  
Hos grossist 1 sker avlastningen och utlastningen i en kyld miljö. Temperaturen precis vid 
portarna där in- och utlastning sker kan dock vara något högre. Tiden som produkterna 
spenderar där är dock obetydlig. Efter ankomsten placeras den kylda produkten i ett kylrum 
där den inväntar fortsatt transport ut till butik. Det är i detta kylrum som Bioetts TTB:er 
avläses av lagerpersonalen. Avläsningen sker i anknytning till ankomsten av produkten.71  

9.1.5 Grossist 2 (5)  
Till grossist 2 inkommer varorna via nattransporter. Avlastningen och utlastningen sker i en 
kyld miljö. Den kylda produkten placeras i ett kylrum där den inväntar vidare transport ut till 
butik. När personalen som jobbar dagskiftet börjar, görs avläsningarna av Bioetts TTB:er i 
kylrummet.72  
 

                                                 
71 Intervju med ansvarig hos grossist 1. 
72 Intervju med ansvarig hos grossist 2. 
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9.2 Analys – möjliga kritiska punkter i distributionskedjan 
 
Eftersom produkten som hanteras är en kyld produkt är den inte känslig för att bli stående på 
en kylterminal. Detta i motsats till frysta produkter som självklart tinar om de blir stående i 
kyld miljö. Produkten är därför markant mindre känslig för transport- och 
hanteringsmomenten i den studerade distributionskedjan jämfört med den frysta 
köttprodukten. Detta kan tänkas självklart eftersom det är enklare att bibehålla nödvändigt låg 
temperatur som förhindrar livsmedelsförsämring hos kylda varor än hos frysta. Anledningen 
är att skillnaden mellan kyltemperatur och omgivningstemperatur vid hantering är mycket 
mindre än för frystemperatur, särskilt om terminalerna inte är temperaturkontrollerade. 
 
Av ovanstående resonemang framkommer att flera av de kritiska punkter som författarna 
visualiserat för den frysta produkten, se kapitel 7.2, inte existerar för kylda produkter. De 
delar som möjligtvis kan ge temperaturbelastning i kedjan för den kylda produkten är: 
 
 Packningstid i rumstemperatur: Denna tid är svår att påverka eftersom den är direkt 

knuten till den tekniska produktionen. Givetvis skall produkterna så snabbt som möjligt 
in i kylcellerna för att förhindra att produkten försämras kvalitetsmässigt. Vidare 
behöver personalen dock inte oroa sig för att produkten skall bli varm eftersom den 
håller samma temperatur som omgivningen.  

 
 Färdigpackad pall kan eventuellt bli stående i rumstemperatur: Denna tid måste 

minimeras. Produkterna skall direkt placeras i en kylcell när pallen är fullpackad. 
 
 Total tid för distribution kan vara för lång: Den totala flödestiden från produktion till 

slutkund kan vara för lång. Detta kan ge lägre kvalitet och kortare hållbarhet till 
slutkund. 

 
 Transportproblematik: Liksom för den frysta köttprodukten kan transporten vara en 

oerhört kritisk punkt. Vid lastning kan exempelvis kylaggregaten vara påslagna försent, 
vilket leder till att lastutrymmet inte håller rätt temperatur. Vidare kan aggregaten 
felaktigt stängas av vid olika tillfällen. 

 
 Många stopp på vägen till grossisten: Om det är många stopp, med många 

lastutrymmesöppningar, kan produkterna temperaturbelastas. Vid varje öppning av 
lastutrymmet ökar temperaturen i omgivningen runt produkterna. I den studerade kedjan 
är dock de flesta transporterna direkt, vilket gör att denna felkälla minskas. 

 
 Omlastningar: Alla omlastningar i en kylkedja är kritiska eftersom temperaturen i 

produkterna tenderar att höjas vid just denna del av hanteringen. 
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9.3 Analys av avläsningsstatistik 

9.3.1 Företagets metoder för analys 
Bioetts statistikanalys av avläsningarna görs på ett specifikt sätt. Först samlas alla avlästa 
siffror relaterade till samma tillverkningsdatum. Därefter delas de olika värdena in i grupper 
baserade på olika avläsningsplatser i distributionskedjan. Här beräknas nu 
genomsnittssignalerna i TTB:erna på respektive plats, samt spridningen av de avlästa värdena. 
Lokala avvikelser kan därmed urskiljas på det specifika tillverkningsdatumet. De olika 
genomsnittssignalerna plottas sedan mot den ideala signalen och ett diagram erhålls. Om 
spridningen av siffrorna är stor kan det tyda på att något är fel med utrustningen, exempelvis 
tekniska fel eller handhavandefel, eller att det uppstått lokala skillnader i hanteringen av 
produkterna. Med andra ord kan vissa produkter ha temperaturbelastats mellan föregående 
avläsning och senast genomförd avläsning. Slutresultatet av efterforskningarna blir att 
skillnader direkt kan urskiljas mellan uppmätt och idealiskt värde på signalen. Ur diagrammet 
kan också läsas var skillnader eller avvikelser uppkommit jämfört med den idealiska kedjan. 
Om dessa avvikelser kan kopplas till en viss aktivitet eller en viss dag kan kritiska punkter 
identifieras.  
 
Ur analysen av statistiken från avläsningarna erhålls också ett mått på produkternas 
kvarvarande shelflife. När flödeskedjan och den ideala signalökningen är framtagen för den 
specifika kedjan och produkten måste produktens livslängd kopplas till specifik 
temperaturbelastning. Med detta menas att forskning och framtagning av hållbarhetsdiagram 
för produkten måste ske. Ur hållbarhetsdiagrammen kan det sedan utläsas hur mycket det 
faktiska bästföredatumet minskar vid en specificerad temperaturbelastning. När denna fakta är 
framtagen kan informationen från avläsningarna i kedjan direkt kopplas till hur långt 
återstående shelflife produkterna har. Ett verkligt bästföredatum kan därmed bestämmas. 
 

9.3.2 Verktyg för analys av statistiken – kylda produkter 
När statistikanalysen genomfördes skapade författarna samtidigt ett verktyg för hur statistiken 
kan tolkas och användas vidare. Verktyget består i ett antal frågor/påståenden som den person 
som analyserar statistiken skall använda sig av. Frågorna/påståendena är:  
 
 Söka och finna alla former av repeterande avvikelser i statistiken. 

 
 Härledning av funna avvikelser till felkällor genom att jämföra avläsningspunkterna med 

kartläggningen av produktflödeskedjan. Stämmer avläsningsstatistiken överens med den 
verkliga temperaturbelastningen? Om felkällan inte kan identifieras på grund av att det är 
för långt tidsavstånd mellan avläsningarna, kan dess antal ökas. Detta för att minska 
intervallet där det eventuella felet finns så att felkällan korrekt kan identifieras. 

 
 Redogöra för vilken typ av felkälla som avvikelsen motsvarar. Är det en teknisk faktor, 

exempelvis i form av ett icke fungerande kylaggregat, eller är det en mänsklig faktor som 
exempelvis medveten felhantering? 

 
 Aktörerna måste se kritiskt på Bioetts system. Avvikelserna måste återigen jämföras med 

det verkliga flödet så att eventuella felaktigheter hos systemet elimineras. Felaktigheterna 
kan kanske vara tekniska, exempelvis fel på enzymlösningen, eller återspeglar 
avläsningarna statistik som är framtagen på fel sätt via handhavandefel. 
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 Om det inte existerar avvikelser i statistiken måste det tas reda på om flödet verkligen är 
så perfekt som systemet påstår. Om detta inte är fallet måste systemet eventuellt förändras 
och utformas så att felkällor visualiseras. Förändringarna kan ligga i att antingen kalibrera 
om systemet eller alternativt utreda om tidpunkterna och positionerna för avläsningarna är 
optimerade. 

 
Samtidigt som statistikanalysen genomfördes skapade författarna en arbetsmodell för 
användandet av Bioetts system. Då hänsyn tagits till ovanstående frågor/påstående måste alla 
aktörer arbeta vidare efter de resultat som analysen utmynnat i. Ett första steg är att aktörerna 
i ett senare skede träffas, diskuterar avvikelser samt kommer överens om förbättringsåtgärder. 
Om statistiken saknar avvikelser måste det diskuteras om kylkedjan verkligen är obruten. Om 
aktörerna kommer fram till att systemet är reliabelt kan arbetet fortgå genom utformning av 
gemensamma kvalitetsnormer som bygger på Bioetts system.   
 
Det sista steget, är att när väl systemet kalibrerats och fungerar tillfredsställande kan det 
utnyttjas som ett heltäckande kvalitetssystem. Verklig hållbarhet kan då utläsas ur statistiken 
varpå  kvaliteten till slutkunden kan förbättras eftersom kylkedjan hela tiden kontrolleras. 
Detta gör i slutänden att felkällor kan minimeras eftersom personal hos alla aktörer 
(exempelvis åkeriernas chaufförer) vet att deras brister kan visualiseras och kontrolleras. I 
figur 9.2 visualiseras arbetsgången i den så kallade kvalitetsspiralen. 
 

 
 

Figur 9.2 Kvalitetsspiralen – arbetsmodell för tillämpning av Bioetts 
system för säkerställd kvalitet till slutkund 
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10 Fryst köttprodukt 
 
I detta kapitel kommer en diskussion om huruvida analysverktyget som nedtecknades för det 
kylda systemets statistik, även kan användas inom det frysta området. Dessutom kommer 
nödvändiga förändringar presenteras. Vidare uppvisas och analyseras den inkomna statistiken. 
Till sist introduceras hur en framtida optimal distributionskedja som utrustats med Bioetts 
system skulle kunna se ut. 
 

10.1  Skillnader mellan systemen 
 
Skillnaden mellan Bioetts två system skiljer sig tekniskt på ett fåtal punkter. Utöver de 
tekniska detaljerna finns det dock ytterligare skillnader som gör att analysen för 
avläsningsstatistiken måste genomföras på ett lite annorlunda sätt. Den största skillnaden 
mellan systemen, se även diskussionen i kapitel 9.2,  är att antalet kritiska punkter för den 
frysta produkten är fler på grund av att produkttemperaturen skiljer sig mer från 
omgivningstemperaturen. Därmed utkristalliseras felaktigheter enklare från statistiken för den 
frysta kedjan. Detta beror till stor del på att enzymvätskan i TTB:n bara bryts ned när den 
befinner sig i en temperatur över -18°C. I och med att systemet fungerar på det sättet som det 
verkligen gör, se kapitel 4.6.1, anser vi att en vidareutveckling av Bioetts system är att 
utvinna ett verkligt hållbarhetsdatum för en vara i det frysta systemet. I dagsläget anser vi 
dock att systemet skall användas som ett kvalitetsverktyg som säkrar en obruten kylkedja.   
 

10.2  Omarbetning av statistikverktyget från kylt till fryst system 
 
Frågorna/påståendena från det kylda systemets verktyg repeteras, jämförs och vidareutvecklas 
nedan: 
     
 Söka och finna alla former av repeterande avvikelser i statistiken. 

 
Denna punkt står fast även för det frysta systemet. Avvikelserna kommer dock antagligen att 
bli fler i statistiken för en fryst produkt eftersom det existerar fler kritiska punkter. Statistiken 
som analyseras måste liksom hos det kylda systemet vara i form av siffror. Statistiken som 
systemet genererar idag är en kombination av färger (se kapitel 4.6.1) och siffror. 
  
 Härledning av funna avvikelser till felkällor genom att jämföra avläsningspunkterna med 

kartläggningen av produktflödeskedjan. Eventuell ökning av antalet avläsningspunkter för 
att ringa in felkällan.  

 
Viktigt i denna punkt, liksom i det kylda systemet,  är att kylkedjan noggrant kartlagts i ett 
initialt skede då det är omöjligt i praktiken att hantera produkterna i fryst miljö hela tiden. 
Med andra ord måste det tas hänsyn till en ”normal” temperaturbelastning där alla tänkbara 
kritiska punkter tas med i beräkningen. 
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 Redogöra för vilken typ av felkälla som avvikelsen motsvarar.  
 Aktörerna måste se kritiskt på Bioetts system.  
 Om det inte existerar avvikelser i statistiken måste det tas reda på om flödet verkligen är 

så perfekt som systemet påstår. Är det inte det så måste systemet eventuellt förändras 
(kalibrera om systemet) och utformas så att felkällor visualiseras. 

 
De tre ovanstående punkterna skall genomföras likadant oavsett vilket system som skall 
analyseras.  
 
Kontentan av ovanstående resonemang är att verktyget kan användas på ett snarlikt sätt 
oavsett vilken systemstatistik som skall analyseras. Det fortsatta arbetet bör även det ske på 
ett likadant sätt med ett möte där samtliga aktörer diskuterar avvikelser och eventuella 
åtgärdsförslag. Därmed anser vi även att kvalitetsspiralen också är tillämpbar i det frysta 
Bioettsystemet. 
 

10.3  Redovisning av inkommen statistik i kedjan 
 
Den statistik som det tas hänsyn till i rapporten består av 358 avläsningar hos transportören 
och 70 avläsningar på plattformen i England. Av dessa är det 30 avläsningar som är avlästa på 
båda platserna. Ingen avläsningsstatistik har erhållits från slutkunden i England. 
Analysverktyget som sammanställts i kapitel 9 är ämnat att användas, och kan bara användas i 
sin helhet då det finns statistik i form av avläsningar på fler än en plats. En sammanställning 
av inkommen statistik redovisas i bilaga 3.  
 

10.3.1 Avläsningsstatistik från transportören 
Som skrivet ovan kan inte analysverktyget användas i sin helhet på enstaka avläsningspunkter 
eftersom man måste ha två avläsningspunkter för att kunna identifiera fel dem emellan. Dock 
kan första delen användas, det vill säga att söka avvikelser. Uppmätta signaler varierar mellan 
1 och 38, med ett medelvärde på 29 och en median på 30. Spridningen kan tänkas vara relativt 
stor, med stor skillnad mellan största och minsta värde. Det bör dock sägas att 
standardavvikelsen är cirka 5. De flesta värdena ligger därmed mellan 24-34. Innanför detta 
intervall kan statistiken inte analyseras närmare eftersom värdena kan skilja lite exempelvis 
på grund av vilken temperatur etiketten håller vid avläsning.  
 
Extremvärdena kan däremot diskuteras. När värdet är så lågt som 1 kan det misstänkas att 
etiketten har ett tekniskt fel eller att ett handhavandefel med detektorn gjorts. Detektorn kan 
ha hållits för långt ifrån etiketten vilket leder till låga värden. En annan förklaring kan vara att 
etiketten varit för kall vid avläsningen vilket också leder till en låg signal. Maxvärdet 38 kan 
bero på temperaturbelastning, men den slutsatsen kan med säkerhet inte fastställas. Detta 
beroende på avsaknad av statistik.      
 

10.3.2 Avläsningsstatistik från plattformen i England 
Återigen måste det poängteras att analysverktyget inte kan användas i sin helhet när det bara 
existerar en avläsningspunkt. Statistiken som rapporterats in från England tyder på flera saker. 
Siffrorna som kommit in är väldigt låga. Värdena varierar mellan 1 och 26, med ett 
medelvärde på 4,6 och en median på 2. Spridningen i intervallet blir relativt stor varpå vi 
bortser från denna.  
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Anledningen till de låga värdena kan härledas till två felkällor. Antingen är det ett rent 
tekniskt fel på detektorn, eller så hanterar personalen den på ett sätt som skiljer sig från 
avläsningsinstruktionerna. Eftersom det finns enstaka värden som tyder på att vissa 
avläsningar gjorts korrekt tror vi att det är ett handhavandefel som ligger till grund för 
statistiken. Detta antagande har vi i ett senare skede också bekräftat med personal på 
plattformen. Handhavandefelet i England medför att statistiken är utan värde vilket leder till 
att analysverktyget inte kan användas på hittills inkommen statistik. 
 

10.3.3 Avläsningsstatistik med två avläsningspunkter 
Eftersom de värden som kommit in från plattformen i England anses felaktiga kan ingen 
analys göras på statistiken. Om personalen avläst på ett korrekt sätt hade statistiken påvisat 
vilken temperaturbelastning som förekommit från transportörens anläggning i Sverige till 
plattformen i England. En svaghet med systemet har därmed påvisats med denna statistik. 
Bioett och aktörerna i kedjan måste tillse att avläsningsutbildningen av personalen genomförs 
på ett bättre sätt så att korrekt statistik erhålls.    

10.3.4 Utvärdering av analysverktyget 
Det föreligger svårigheter i att utvärdera ett verktyg som inte använts fullt ut ännu. Författarna 
är dock positiva till att det kan användas då korrekt statistik erhålls. I dagsläget kan det dock 
inte garanteras att verktygets angreppsmetod är korrekt eftersom statistiken är obefintlig. 
 

10.3.5 Riktigheten av utvunnen information från Bioetts system 
Informationen från avläsningarna i kylkedjan för frysta produkter kan på sikt med fördel 
användas för att komma till rätta med för hög temperaturbelastning. Kontrollen i sig är unik 
där många dolda felkällor kan komma att visualiseras. Dock är statistiken i dagsläget alldeles 
för knapphändig för att en objektiv utvärdering skall kunna genomföras. Det visar sig först 
när tillräcklig mängd statistik från fler avläsningspunkter inkommit till Bioett, hur olika 
aktörer som arbetar med kylkedjor kommer att reagera vid en implementering av systemet, 
samt vilka kvalitetsförbättringar som erhålls. 
 
Systemets koncept är att skapa en kylkedja med mer effektiv hantering av temperaturkänsliga 
produkter. Detta för att möjliggöra frångåendet från FIFO som lagerstyrningsmetod och med 
en övergång till LSFO. Tanken med detta är att slutkunderna i olika kylkedjor kan erhålla 
produkter som är kvalitetssäkrade, samt att kassationer av hanterade produkter minskas. Om 
systemet kommer fungera på ett sådant sätt, och samtidigt vara tillräckligt tillförlitligt går 
dock inte att säga förrän mer statistik mängdmässigt kan läggas som grund för en analys. 
Först då kan slutsatser dras om systemet fungerar reliabelt.  
 

10.3.6 Teoretisk uppbyggnad av ett optimalt system 
För att Bioetts system skall fungera på bästa sätt och att kritiska punkter enkelt skall kunna 
identifieras, behövs åtskilliga avläsningspunkter i distributionskedjan. Om tid och avstånd 
mellan avläsningarna blir för lång uppstår det svårigheter med att lokalisera specifika 
problem.  
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Till en början ser vi ett behov av att ha en avläsning redan hos producenten. Avläsningen bör 
ske precis innan transporten till mellanlagret. Detta behövs dels för att upptäcka eventuella 
kritiska punkter i producentens hanteringsrutiner och dels för att få ett referensvärde på 
TTB:n innan transporten. Det kan dock uppstå problem hos producenten då det inte finns 
någon bra plats att utföra avläsningarna på.  
 
Nästa avläsning skall ske vid ankomsten till transportörens mellanlagringsanläggning. Här 
kontrolleras att produkten varit väl kyld under transporten. Vid uttransport från 
mellanlagringen görs tredje avläsningen för att skapa ett referensvärde innan transporten. 
Dessutom erhålls via denna avläsning en kontroll på att värdet inte stigit nämnvärt under 
hantering och lagringen i frysrummet. Problemet med avläsningen vid uttransporten är att 
produkterna hela tiden befinner sig i en fryst miljö och där kan för tillfället inte avläsningarna 
göras då systemet är kalibrerat för avläsningar i kyld miljö.  
 
Den fjärde avläsningen skall ske när produkterna når godsmottagningen på plattformen i 
England. Återigen jämförs värdena på TTB:erna före och efter transporten för att kontrollera 
att inget oförutsett hänt under denna tidsperiod. Innan transport från plattformen till 
slutkundens restaurang görs ytterligare en avläsning, syftet är som alltid att skapa en referens 
för transporten samt för att skapa incitament för att hitta kritiska punkter på plattformen.  
 
När restaurangpersonalen hos kunden tar emot produkterna läses TTB:erna av för sjätte 
gången. Problem som kan uppstå på restaurangen är att det inte finns något kylt utrymme att 
göra avläsningarna i. Om sedan restaurangen vill kontrollera hur väl deras hantering fungerar 
kan också en sista avläsning ske när produkterna tas ut ur frysen för att tillagas. 
 
I dagsläget är denna uppbyggnad av det optimala systemet inte möjlig. Detta beror främst på 
tids- och platsbrist men också på att det på vissa platser inte finns gynnsamma miljöer att 
utföra avläsningarna i. Förändringar så som att avläsningarna sker automatiskt genom RFID 
eller annan teknologi bör ske för att minska tidsåtgången vid avläsningarna, och att TTB:erna 
kan avläsas i annat klimat än kylt omintetgör också problemen med platsbrist.  
 
Även om systemet idag inte är optimalt finns det mycket information som kan utvinnas ur det 
befintliga systemet. Förslaget på ett optimalt system är författarnas uppfattning om hur 
systemet kan användas på bästa sätt och då skapa så många fördelar som möjligt för aktörerna 
i den beskrivna distributionskedjan.   
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11 Slutsatser 
 
I detta kapitel klargörs slutsatserna som analysen utmynnat i. Dessutom redovisas möjliga 
förbättringar.  
 
 
Kylkedjan för den frysta produkten 
Den studerade kylkedjan uppvisar ett flertal kritiska punkter. Av de studerade flödena har det 
visat sig att den frysta produkten spenderar längre tid utanför önskat temperaturområde än den 
kylda. Anledningen ligger i att det är svårare att hålla frystempererade produkter tillräckligt 
kalla eftersom hanteringsterminalerna i de flesta fall har en högre temperatur än varorna i sig. 
En kontrollmetod i form av Bioetts system är därmed önskvärd för att visualisera och 
förhindra temperaturbelastning i kylkedjan. 
 
I ett första steg drar författarna slutsatsen att om ett företag skall kunna korrigera felaktigheter 
i kedjan måste man kartlägga var felaktigheterna finns. Det är bättre att veta om bristerna i 
kylkedjan så att de kan åtgärdas. Det är just inom detta område som många felaktigheter 
uppstår. Personer högre upp i hierarkin är inte medvetna om befintliga problem, varpå de tror 
att kylkedjan förblir obruten. Tilliten att kylkedjan till stor del är obruten är för hög, varpå de 
också tror att det teoretiska flödet överensstämmer med det praktiska. Skillnaden mellan dessa 
är dock stor. Intervjuerna påvisar att personal högre upp i hierarkin förskönar flödet rent 
tidmässigt. Personal lägre ner i organisationen vet dock om att problemen finns. Tyvärr har de 
inte tillräcklig teoretisk kunskap om vad som händer med livsmedlet, för att veta vad som är 
godtagbart eller vad som inte är det. Följden blir då att de antar att felaktigheterna är 
acceptabla eller till och med normala eftersom de inte vet bättre. En ond cirkel bildas därmed 
där ledningarna har ett för högt förtroende till att personalen skall ta riktiga beslut i alla 
situationer som kan uppstå.  
 
Beslut från ledningen som rör produktionen eller hanteringen kan på grund av den bristande 
informationsdelningen därmed tas på felaktiga grunder, med överbelastning på arbetsplatsen 
och mer temperaturbelastning på produkterna som följd. Personalen som fysiskt jobbar 
närmare produktionen eller hanteringen måste därför delge personer högre upp i hierarkin om 
hur arbetet i praktiken fungerar. Kontentan av detta blir att flödet och produktionen kan 
optimeras och temperaturbelastning elimineras i så stor utsträckning som möjligt. 
 
Lösningsförslag till problemen kan i ett första steg vara att genomföra en 
kompetensutveckling av personal. Acceptabla tider för frysta produkter i olika 
temperaturzoner måste tas fram och delges eftersom det går mycket snabbt för en produkt att 
värmas till en temperatur över lagstadgade –18C°. I ett andra steg måste en noggrann 
kartläggning av flödet genomföras så att alla kritiska punkter visualiseras (se kapitel 7). I 
denna del av arbetet kan Bioetts system med fördel användas. I det sista steget måste 
ledningen säkerställa ett bättre informationsflöde genom hierarkin.  

 
Användning av Bioetts system för att förenkla kvalitetsarbete 
Införande av Bioetts system hos producenten och på mellanlagringsanläggningen kommer att 
förenkla och förbättra dagens befintliga kvalitetsarbete markant. Den viktigaste funktionen 
som systemet bidrar med är att kontrollen på kylkedjan skulle öka drastiskt eftersom den 
ackumulerade temperaturbelastningen återges i statistiken. Denna funktion är viktig eftersom 
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det idag bara utförs vissa stickprov på vilka temperaturer som produkterna håller i kedjan. 
Dessa momentana temperaturer säger inte något om hur väl produkterna behandlas tidigare i 
kedjan. Vidare kommer systemet medföra att kritiska punkter hela tiden visualiseras vilket 
leder till snabba åtgärder med säkerställd kvalitet som följd. Ett effektivt kontrollsystem 
medför att felhantering elimineras. Dessutom ger det en motivationshöjning hos personalen 
eftersom de vet att de hela tiden kan kontrolleras.     
 
Andra aspekter inom kvalitetsarbete, så som dokumentation och gemensamma 
kvalitetsnormer, förenklas också i och med Bioettsystemet. Dokumentationen samlas i en 
gemensam databas där alla får tillgång till samma information och alla använder ”samma 
språk”. Missförstånd och suboptimering i kedjan kan därmed elimineras. I sin förlängning kan 
då systemet ligga till grund för ett gemensamt kvalitetssystem som täcker samtliga företag i 
kedjan. 
 
Statistikanalys 
Bioetts kylda respektive frysta system fungerar till viss del på olika sätt. Vid närmare analys 
av systemen anser vi att funktionen med LSFO idag kan fungera på det kylda systemet medan 
det frysta systemet måste vidareutvecklas tekniskt för att det skall fungera på liknande sätt. 
Fryssystemet skall i dagsläget därför enbart användas som ett kontrollsystem för att 
säkerställa en obruten kylkedja. 
 
Trots att systemen fungerar på olika sätt tror vi att kvalitetsspiralen som utformats för arbete 
med systemet och analys av den kylda statistiken, även till stor del kan användas vid arbete 
och analys av statistiken för det frysta systemet. Detta går dock inte att säga säkert eftersom 
det inte inkommit tillräckligt med statistik från kylkedjan för den frysta produkten.  
 
Tillförlitligheten i statistiken 
Vi tror att avläsningsstatistiken på sikt kan användas för att komma till rätta med 
kvalitetsproblem som temperaturbelastning i olika kylkedjor. Systemet är i sig unikt där alla 
dolda felkällor kommer att visualiseras med ett fungerande system. Tyvärr kan vi dock inte 
garantera tillförlitligheten i systemet eftersom statistiken till stor del uteblivit på grund av 
tidsbrist för projektet. Det går därför bara att spekulera i vilka kvalitetsförbättringar eller 
kassationsminskningar som verkligen erhålls. Vi kan tyvärr inte heller ta ställning till om 
Bioetts system och statistiken som det genererar kan ligga till grund för att ändra 
lagerstyrningsystem från FIFO till LSFO. Framtida studier med större mängd statistik måste 
därmed vidareutveckla dessa frågeställningar.   
 
Framtiden 
För att Bioetts system skall fungera tilfredsställande krävs fler avläsningspunkter än vad som 
finns i dagsläget. Det skulle därmed bli lättare att ringa in felaktigheter till en början. Vidare 
kan man sedan minska antalet punkter när väl kylkedjan fungerar på ett önskvärt sätt. Trots 
detta kan dock systemet redan idag generera mycket intressant information även om 
avläsningspunkterna är få. Ett optimalt system måste dock utvecklas i framtiden för att skapa 
så många fördelar som möjligt för aktörerna i den beskrivna distributionskedjan. 
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12 Framtida användningsområden för Bioetts system 
 
I detta avsnitt kommer författarna spekulera i hur vi tror att Bioetts system kan komma att 
förändra dagens produktion och hantering av livsmedel om systemet är fullt utvecklat. Vi 
presenterar fem olika scenarier på skilda områden 
 

12.1  Scenario 1 - Kontroll av råvaror 
 
Vid produktion av färdigmat bestäms bästföredatumet på produkten mycket av de ingående 
råvarornas kvalitet vid tillverkning. För att då bättre kunna bestämma ett relevant 
bästföredatum för produkterna ser vi en möjlighet att applicera en TTB på temperaturkänsliga 
råvaror direkt efter skörd eller slakt. Om en obruten kylkedja kan garanteras med hjälp av 
Bioetts system, skapas incitament för att en mer exakt kvalitet kan bestämmas på råvaran. Det 
vill säga fram till dess att den används i livsmedelsproduktionen. Bästföredatumet på den 
färdiga produkten kan då bättre anpassas till gällande omständigheter och detta ger positiva 
effekter vad det gäller säkerställande av kvalitet, som i sin tur ger goodwill och bättre 
ekonomi.  
 

12.2  Scenario 2 - Omstyrningar av godsflödet 
 
När produkter som märkts med TTB:er avläses, erhålls återstående shelflife på produkten. Om 
dessa avläsningar görs vid alla knutpunkter i distributionskedjan så kan relevanta 
omstyrningar av produkterna i kedjan göras. Omstyrningarna skall göras efter LSFO. 
Exempelvis kan produkter som haft en sämre kylning och alltså har mindre shelflife skickas i 
en kortare distributionskedja så att de snabbare når slutkunden. Ett annat förslag är att skicka 
dem till restaurang eller storkök där de inte lagras utan snabbt konsumeras. Mindre shelflife 
innebär inte att kvaliteten på produkten är sämre. Det innebär dock att produkten ligger 
närmare den punkt där initiala kvalitetsskillnader kan uppstå. För att lyckas med detta krävs 
dock också att dagens system med bästföredatum förändras eller avskaffas, ty människors 
vanor är svåra att bryta. Omstyrningarna i flödet bidrar till att minska kassationer och öka 
företagens goodwill då produkternas kvalitet säkras. Om ett företag sätter kvaliteten främst, är 
detta dessutom bra PR. Mindre kassationer ger en bättre ekonomi. Exempelvis minskas 
arbetet med reklamationer och ersättningsvaror. 
 

12.3  Scenario 3 - Applikationer för kontinuerliga automatiska 
avläsningar 

 
Om TTB:n, produktinformationen och den nuvarande streckkoden, kunde implementeras i 
primärförpackningar med hjälp av en RFID, alternativt om varje förpackning märktes med en 
RFID-etikett som bestod av en sammansatt produktstreckkod och TTB, kan uppdatering av 
spårbarheten och tid- och temperaturpåverkan på produkten markant förenklas. Avläsningarna 
skulle kunna ske automatiskt med hjälp av RFID-mottagare vid varje punkt i kedjan där 
hantering av varorna sker. Databasen som lagrar den sammansatta informationen om var 
varorna befinner sig och hur tid- och temperaturpåverkan ändras uppdateras kontinuerligt. 
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Personalens jobb med att manuellt läsa av TTB:er och överföra informationen till databasen 
försvinner då helt. Kontentan blir att informationen i databasen blir större. I dag kommer det 
att finnas två databaser, en som ger information om varans senaste position i kedjan och en 
med information från Bioetts system. Med en gemensam databas skulle slutbutiken ges större 
chans att planera sin verksamhet gällande beställningar, olika risker och åtgärder för varor 
som temperaturbelastats. Uppdateringen av databasen sker automatiskt, vilket leder att 
spårbarheten blir hög och effektiv. 
 

12.4  Scenario 4 - Inriktning mot konsumenten 
 
Att konsumenten i framtiden själv skall kunna göra avläsningar i butik för att få varans 
korrekta bästföredatum, shelflife, ser vi som ett naturligt steg av systemet. Detta på grund av 
att det ändå är konsumenten som betalar för produkterna i slutändan. Kanske kan 
avläsningarna genomföras med hjälp av en mobiltelefon eller med någon slags applikation i 
butiken som presenterar återstående shelflife. Systemet med dagens bästföredatum måste här 
ändras eller tas bort för att scenariot skall ha möjlighet att inträffa.  
 

12.5  Scenario 5 - Nytt kvalitetssystem med Bioetts system 
 
I dagsläget  finns det flera olika system företag kan använda sig av för att kontrollera  
kvaliteten och tillförlitlighet i alla olika arbetetsprocesser. Detta görs för att företaget skall 
säkra sin egen kvalitet men också för att visa medvetenhet mot kunder. Systemen är dock ofta 
begränsade till specifika företags- eller koncerngränser. Det vill säga att om en produkt 
transporteras mellan olika företag eller koncerner är chansen stor att produkten passerar 
genom olika kvalitetssystem. (ISO, EFSIS, HACCP, m.m.) Med Bioetts system ser vi en 
möjlighet att inom industri som jobbar med temperaturkänsliga produkter, exempelvis 
livsmedels- och läkemedelsindustrin, skapa ett kvalitetssystem som sträcker sig från råvara till 
konsument. Detta system gäller dock endast tid- och temperaturbehandlingen av produkterna. 
Uppbyggnaden av systemet skulle bygga på att produkters totala shelflife kopplades till ett 
specifikt TTB-värde. I hela distributionskedjan skall det sedan ske avläsningar. Avläsningarna 
skall jämföras med fastställda referensvärden på avläsningsplatserna som fastslår 
produkternas återstående shelflife. I slutet av kedjan kommer det att vara konsumenten som 
gör egna avläsningar på produkterna för att konstatera att produkten har tillräckligt 
återstående shelflife och en god kvalitet. 
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13 Framtida studier 
 
I detta kapitel ges förslag på kompletterande studier som kan genomföras för att ytterligare 
förklara och visualisera problematik inom dels det analyserade området men också andra 
områden. 
 
 
 Då vi inte personligen kunnat följa flödet eller observera hur produkterna hanteras i 

England ser vi detta som mycket väsentligt för att kunna dra relevanta slutsatser ur den 
insamlade informationen från Bioetts system. 

 
 Uppföljning av inkommen information från Bioetts system när en större kvantitet 

avläsningar gjorts och rapporterats in. 
 
 Försök till att sammankoppla värden från TTB:erna med specifika kvalitetsnivåer på 

produkterna och återstående shelflife på desamma. 
 
 Kontroller på om det går att göra relevanta omstyrningar i produktflödet, baserade på 

återstående shelflife. Detta för att säkerställa hög produktkvalitet, minska svinn och 
därmed kostnader.   

 
 Försök med att överföra informationen från TTB:n med hjälp av RFID. Detta för att 

minska det manuella arbetet med avläsningar och dataöverföring. 
 
 Analysera på vilket sätt som konsumenterna själva kan utnyttja Bioetts system. 
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Bilagor 
 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
Datum:_____________________________________________________________________ 
 
 
Respondent:_________________________________________________________________ 
 
 
Företag:____________________________________________________________________ 
 
 
Arbetsuppgifter/titel:__________________________________________________________ 
 
 
 
 Kan du ge oss en beskrivning av er del i kylkedjan? Med andra ord ge oss en beskrivning 

av ert inre flöde? Fokusera på produktbelastning som uppkommer på grund av 
parametrarna tid och temperatur? 

 
 Vilka kvalitetsrutiner arbetar ert företag med idag? Finns någon ansvarig inom 

organisationen? 
 
 Existerar det regler alternativt en policy (exempelvis HACCP) hos ert företag? 

 
 Hur sker dokumentationen av dagens kvalitetsarbete i företaget? 

 
 Hur säkerställs kvalitetspolicyn av företagsledningen? 

 
 Hur väl tror du att policyn efterlevs i praktiken? 
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 Bilaga 2 – Empirisk studie – upptiningsprocess för den frysta produkten 
 

Studie 1 - Kyld miljö (produkttemperatur) 
 

Omgivningstemperatur: (°C) 
Initialt 1
Efter 2 timmar 4
Efter 4 timmar 1

 
Initialtemperaturer kl. 10.05 (°C) 
Temperatur - Nedre hörn: -22,7 
Temperatur - Övre hörn: -20,7 
Centrumtemperatur: -21,3 

 
Tid Temperatur - Nedre hörn Temperatur - Övre hörn Centrumtemperatur

10:15 -19,5 -17,4 -21,6 
10:30 -16,9 -14,9 -21,7 
10:45 -15,6 -13,7 -21,9 
11:00 -14,5 -12,5 -21,8 
11:15 -13,5 -11,4 -21,6 
11:30 -12,7 -10,6 -21,4 
11:45 -12,5 -9,9 -21,2 
12:00 -10,9 -8,6 -20,4 
12:15 -10,6 -8,3 -20,1 
12:30 -10,3 -8,0 -20,0 
12:45 -9,9 -7,6 -19,9 
13:00 -9,5 -7,3 -19,6 
13:15 -9,3 -7,0 -19,2 
13:30 -8,8 -6,8 -18,7 
13:45 -8,8 -6,8 -18,5 
14:00 -8,6 -6,6 -18,1 
14:15 -8,4 -6,4 -17,8 

 
Total temperaturminskning: (°C) 
Övre hörn: 14,3 
Nedre hörn: 14,3 
Centrum: 3,5 
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Studie 2 - Kyld miljö (Yttemperatur centrum) 
 

Omgivningstemperatur vid provtagning 1-3°C 
  

Tidpunkt Temperatur (°C) 
11:00 -22,4 
11:15 -22,7 
11:30 -22,7 
11:45 -22,5 
12:00 -22,3 
12:15 -21,8 
12:30 -21,6 
12:45 -21,1 
13:00 -20,8 
13:15 -20,3 
13:30 -19,9 
13:45 -19,5 
14:00 -19,1 
14:15 -18,7 
14:30 -18,3 
14:45 -17,9 

 
 

Studie 3 - Rumstemperatur (produkttemperatur) 
 

Omgivningstemperatur: 21,5 °C 
 

Initialtemperaturer (°C) 
Temperatur - Nedre hörn: -24,8 
Temperatur - Övre hörn: -23,7 
Centrumtemperatur: -22,9 

 
Tid Temperatur - Nedre hörn Temperatur - Övre hörn Centrumtemperatur

12:10 -24,8 -23,7 -22,9 
12:25 -16,7 -15,2 -23,6 
12:40 -13,4 -11,5 -23,5 
12:55 -10,9 -8,8 -23,2 
13:10 -9,4 -7,5 -22,9 
13:25 -8,2 -6,1 -22,4 
13:40 -7,5 -5,4 -22,0 
13:55 -6,8 -4,7 -21,4 
14:10 -6,1 -4,1 -20,9 
14:25 -5,7 -3,6 -20,3 
14:40 -5,2 -3,0 -19,6 
14:55 -5,0 -2,7 -19,0 
15:10 -4,6 -2,2 -18,5 
15:25 -4,3 -1,4 -17,9 

 
Total temperaturminskning: (°C) 
Övre hörn: 22,3 
Nedre hörn: 20,5 
Centrum: 5,0 
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Bilaga 3 – Avläsningsstatistik 
 

 
TTB (nr) Produktionstidpunkt Plats för avläsningen Avläsningstidpunkt Värde 

184   2003-03-11 07:00 

Avläsningsstatistik hos transportörens mellanlagringsanläggning 

Mellanlagringsanläggning 2003-04-22 15:01  13 
189   2003-03-11 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-22 15:01  25 

14118   2003-04-01 17:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:45  25 
14123   2003-04-01 17:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:45  25 
14124   2003-04-01 17:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:44  25 
14131   2003-04-01 17:00 2003-04-16 09:45  24 
14132   2003-04-01 17:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:44  25 
14139   2003-04-01 17:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:45  22 
14140   2003-04-01 17:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:44  25 
14145   2003-04-01 17:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:44  27 
14150   2003-04-01 17:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:45  25 
14238   2003-04-01 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:39  30 
14244   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:39  26 
14245   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:38  24 
14251   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:39  29 
14252   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:37  27 
14259   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:38  26 
14260   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:37  25 
14264   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:38  30 
14271   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:36  29 
14274   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:48  28 
14278   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:49  27 
14280   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:49  26 
14282   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:48  24 
14288   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:49  25 
14295   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:48  24 
14296   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:49  24 
14303   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:48  26 
14306   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:48  24 
14311   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:49  17 
14316   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:47  28 
14317   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:48  22 
14324   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:46  14 
14325   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:47  17 
14332   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:46  19 
14333   2003-04-01 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:47  19 
14338   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:47  17 
14341   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:46  16 
14345   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:46  18 
14352   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:47  27 
14355   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:32  26 
14359   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:35  27 
14361   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:35  19 
14367   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:31  17 
14368   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:33  22 
14375   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:31  24 
14380   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:34  20 
14381   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:30  24 
14387   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:32  24 
14388   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:30  20 
14409   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:41  16 
14410   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:40  23 
14417   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:41  12 
14418   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:40  13 
14426   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:41  27 

Mellanlagringsanläggning 
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14427   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:40  22 
14432   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:40  17 
14439   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:41  23 
14445   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:43  27 
14452   2003-04-01 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:43  24 
14458   2003-04-01 21:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:42  16 
14459   2003-04-01 21:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:42  20 
14463   2003-04-01 21:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:43  27 
14470   2003-04-01 21:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:43  30 
14476   2003-04-01 21:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:51  30 
14477   2003-04-01 21:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:52  29 
14483   2003-04-01 21:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:51  24 
14484   2003-04-01 21:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:52  30 
14491   2003-04-01 21:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:51  26 
14492   2003-04-01 21:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:52  19 
14498   2003-04-01 21:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:51  25 
14501   2003-04-01 21:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-16 09:51  24 
16254   2003-04-17 05:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:38  31 
16258   2003-04-17 05:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:38  31 
16260   2003-04-17 05:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:36  31 
16267   2003-04-17 05:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:36  28 
16271   2003-04-17 05:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:37  32 
16273   2003-04-17 06:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:37  32 
16276   2003-04-17 06:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:35  34 
16283   2003-04-17 06:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:37  30 
16286   2003-04-17 06:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:35  23 
16294   2003-04-17 06:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:42  29 
16297   2003-04-17 06:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:41  31 
16301   2003-04-17 06:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:42  30 
16308   2003-04-17 06:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:40  28 
16311   2003-04-17 06:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:42  27 
16313   2003-04-17 06:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:42  35 
16318   2003-04-17 06:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:40  31 
16324   2003-04-17 06:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:40  32 
16326   2003-04-17 06:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:42  29 
16375   2003-04-17 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:32  29 
16382   2003-04-17 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:32  28 
16385   2003-04-17 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:41  33 
16388   2003-04-17 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:22  31 
16392   2003-04-17 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:40  27 
16394   2003-04-17 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:41  25 
16400   2003-04-17 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:40  31 
16401   2003-04-17 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:23  30 
16406   2003-04-17 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:31  30 
16414   2003-04-17 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:40  33 
16458   2003-04-17 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:39  33 
16460   2003-04-17 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:34  23 
16467   2003-04-17 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:34  32 
16471   2003-04-17 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:39  30 
16477   2003-04-17 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:39  29 
16478   2003-04-17 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:23  31 
16485   2003-04-17 08:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:39  32 
16486   2003-04-17 08:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:33  31 
16493   2003-04-17 08:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:38  31 
16494   2003-04-17 08:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:33  28 
16495   2003-04-17 08:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:29  32 
16503   2003-04-17 08:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:30  33 
16510   2003-04-17 08:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:30  30 
16511   2003-04-17 08:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:29  28 
16517   2003-04-17 08:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:29  32 
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16520   2003-04-17 08:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:30  31 
16526   2003-04-17 08:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:30  31 
16527   2003-04-17 08:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:29  32 
16535   2003-04-17 08:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:30  31 
16536   2003-04-17 08:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:29  26 
16583   2003-04-17 09:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:08  33 
16584   2003-04-17 09:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:45  6 
16592   2003-04-17 09:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:08  33 
16601   2003-04-17 09:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:05  32 
16611   2003-04-17 09:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:08  32 
16615   2003-04-17 09:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:43  30 
16617   2003-04-17 09:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:07  30 
16707   2003-04-17 10:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:44  34 
16708   2003-04-17 10:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:43  30 
16716   2003-04-17 10:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:44  33 
16741   2003-04-17 10:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:01  28 
16743   2003-04-17 10:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:43  31 
16744   2003-04-17 10:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:43  32 
16745   2003-04-17 10:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:43  31 
16746   2003-04-17 10:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:43  32 
16747   2003-04-17 10:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:43  31 
16749   2003-04-17 10:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:44  31 
16751   2003-04-17 10:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:57  29 
16752   2003-04-17 10:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:02  30 
16757   2003-04-17 10:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:44  32 
16760   2003-04-17 10:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:00  32 
16762   2003-04-17 10:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:10  29 
16769   2003-04-17 10:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:10  32 
16772   2003-04-17 10:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:00  31 
16780   2003-04-17 10:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:09  34 
16783   2003-04-17 10:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:00  30 
16789   2003-04-17 11:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 11:02  31 
16791   2003-04-17 11:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 11:02  29 
16803   2003-04-17 11:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 09:59  22 
16804   2003-04-17 11:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:11  29 
16811   2003-04-17 11:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 09:59  30 
16815   2003-04-17 11:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:44  30 
16819   2003-04-17 11:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:56  28 
16825   2003-04-17 11:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:56  28 
16873   2003-04-17 13:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:26  32 
16874   2003-04-17 13:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:25  30 
16881   2003-04-17 13:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:26  32 
16882   2003-04-17 13:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:25  32 
16889   2003-04-17 13:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:26  31 
16890   2003-04-17 13:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:25  34 
16897   2003-04-17 13:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:26  30 
16898   2003-04-17 13:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:25  29 
16903   2003-04-17 13:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:25  29 
16908   2003-04-17 13:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:26  32 
16912   2003-04-17 13:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:41  33 
16916   2003-04-17 13:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:40  37 
16919   2003-04-17 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:40  31 
16922   2003-04-17 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:40  32 
16930   2003-04-17 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:40  31 
16933   2003-04-17 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:39  29 
16937   2003-04-17 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:39  32 
16938   2003-04-17 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:40  33 
16943   2003-04-17 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:40  31 
16947   2003-04-17 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:37  34 
16953   2003-04-17 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:59  29 

 86



Säkerställande av en obruten kylkedja 

16954   2003-04-17 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:58  28 
16961   2003-04-17 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:59  30 
16962   2003-04-17 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:58  30 
16969   2003-04-17 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:59  28 
16970   2003-04-17 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:57  29 
16977   2003-04-17 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:58  24 
16978   2003-04-17 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:57  24 
16985   2003-04-17 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:58  30 
16989   2003-04-17 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:57  31 
16992   2003-04-17 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:42  32 
16994   2003-04-17 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:42  33 
17001   2003-04-17 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:42  33 
17003   2003-04-17 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:41  32 
17006   2003-04-17 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:41  29 
17013   2003-04-17 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:42  30 
17015   2003-04-17 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:42  31 
17020   2003-04-17 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:41  31 
17022   2003-04-17 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:41  30 
17030   2003-04-17 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:42  31 
17073   2003-04-17 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:55  33 
17076   2003-04-17 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:50  34 
17078   2003-04-17 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:50  30 
17085   2003-04-17 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:55  29 
17087   2003-04-17 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:55  28 
17092   2003-04-17 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:50  35 
17094   2003-04-17 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:49  32 
17098   2003-04-17 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:55  30 
17103   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:54  30 
17108   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:49  35 
17111   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:48  27 
17115   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:47  27 
17119   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:48  35 
17122   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:46  33 
17127   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:48  33 
17131   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:46  33 
17137   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:46  33 
17138   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:47  33 
17145   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:47  31 
17147   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 10:46  29 
17153   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-02 13:34  33 
17154   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:33  1 
17161   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-02 13:34  33 
17162   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-02 13:35  33 
17169   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-02 13:33  34 
17170   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-02 13:35  32 
17177   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-02 13:33  26 
17178   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:33  3 
17185   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:31  30 
17186   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-02 13:34  30 
17190   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:45  31 
17191   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:46  30 
17201   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:46  29 
17202   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:45  32 
17208   2003-04-17 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:45  22 
17212   2003-04-17 17:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:45  21 
17217   2003-04-17 17:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:45  27 
17219   2003-04-17 17:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:45  4 
17222   2003-04-17 17:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:45  28 
17223   2003-04-17 17:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:45  28 
17237   2003-04-17 17:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:22  28 
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17242   2003-04-17 17:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:22  28 
17243   2003-04-17 17:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:23  29 
17247   2003-04-17 17:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:21  29 
17254   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:23  29 
17256   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:21  23 
17263   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:23  24 
17266   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:23  16 
17270   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:21  30 
17275   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:47  28 
17279   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:47  28 
17283   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:47  32 
17287   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:46  32 
17288   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:47  31 
17295   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:46  30 
17297   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:46  32 
17301   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:47  29 
17305   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:46  34 
17309   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:47  27 
17316   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:48  31 
17318   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:50  31 
17323   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:48  34 
17324   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:50  31 
17331   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:48  26 
17332   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:50  28 
17339   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:48  29 
17340   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:50  33 
17347   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:47  31 
17348   2003-04-17 18:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:49  31 
17398   2003-04-17 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:47  30 
17403   2003-04-17 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:47  30 
17408   2003-04-17 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:46  29 
17415   2003-04-17 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:47  31 
17416   2003-04-17 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:46  31 
17421   2003-04-17 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:47  30 
17426   2003-04-17 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:46  28 
17428   2003-04-17 19:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:47  32 
17515   2003-04-17 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:38  31 
17516   2003-04-17 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:37  27 
17521   2003-04-17 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:37  28 
17525   2003-04-17 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:38  34 
17529   2003-04-17 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:36  31 
17532   2003-04-17 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:38  33 
17539   2003-04-17 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:37  31 
17540   2003-04-17 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:36  31 
17547   2003-04-17 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:55  29 
17548   2003-04-17 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-04-25 12:36  28 
17555   2003-04-17 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-02 13:46  36 
17556   2003-04-17 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-02 13:47  33 
17563   2003-04-17 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-02 13:45  33 
17564   2003-04-17 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-02 13:47  35 
17571   2003-04-17 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:30  29 
17572   2003-04-17 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-02 13:47  34 
17579   2003-04-17 20:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:30  28 
17583   2003-04-17 21:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-02 13:47  29 
17585   2003-04-17 21:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-02 13:46  32 
17590   2003-04-17 21:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:30  29 
17634   2003-04-17 21:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-02 13:27  32 
17637   2003-04-17 21:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-02 13:27  34 
17642   2003-04-17 21:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-02 13:27  36 
17647   2003-04-17 21:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-02 13:27  34 
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17649   2003-04-17 21:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-02 13:23  35 
17656   2003-04-17 21:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-02 13:28  35 
17787   2003-04-25 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:17  31 
17788   2003-04-25 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:19  28 
17795   2003-04-25 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:17  32 
17800   2003-04-25 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:18  27 
17804   2003-04-25 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:17  28 
17805   2003-04-25 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:18  29 
17813   2003-04-25 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:18  31 
17815   2003-04-25 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:17  29 
17818   2003-04-25 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:18  29 
17823   2003-04-25 07:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:11  35 
18502   2003-04-25 13:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:57  34 
18503   2003-04-25 13:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:58  32 
18505   2003-04-25 13:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:57  32 
18511   2003-04-25 13:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:57  32 
18515   2003-04-25 13:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:58  34 
18519   2003-04-25 13:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:57  34 
18523   2003-04-25 13:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:57  21 
18527   2003-04-25 13:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:57  30 
18534   2003-04-25 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:57  31 
18538   2003-04-25 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:57  26 
18542   2003-04-25 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:54  31 
18543   2003-04-25 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:56  27 
18548   2003-04-25 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:55  33 
18551   2003-04-25 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:54  31 
18556   2003-04-25 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:55  32 
18561   2003-04-25 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:54  26 
18564   2003-04-25 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:55  28 
18568   2003-04-25 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:54  30 
18573   2003-04-25 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:55  33 
18576   2003-04-25 14:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:52  33 
18662   2003-04-25 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:21  26 
18663   2003-04-25 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:20  33 
18669   2003-04-25 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:20  32 
18670   2003-04-25 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:19  32 
18675   2003-04-25 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:19  31 
18678   2003-04-25 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:20  25 
18685   2003-04-25 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:20  33 
18686   2003-04-25 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:19  31 
18692   2003-04-25 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:19  32 
18696   2003-04-25 15:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:20  35 
18779   2003-04-25 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:24  32 
18782   2003-04-25 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:25  34 
18788   2003-04-25 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:24  33 
18792   2003-04-25 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:24  35 
18795   2003-04-25 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:24  30 
18799   2003-04-25 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:24  31 
18805   2003-04-25 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:24  31 
18806   2003-04-25 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:23  31 
18811   2003-04-25 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:23  33 
18814   2003-04-25 16:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:24  33 
18978   2003-04-25 17:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:28  33 
18979   2003-04-25 17:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:28  30 
18980   2003-04-25 17:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:28  34 
18981   2003-04-25 17:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:28  36 
18982   2003-04-25 17:00 Mellanlagringsanläggning 2003-05-07 11:28  38 
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Avläsningsstatistik på plattformen i England 
 
TTB (nr) Produktionstidpunkt Plats för avläsningen Avläsningstidpunkt Värde 
15191   2003-04-02 11:00 Plattform - England 2003-04-28 17:01  10 
15192   2003-04-02 11:00 Plattform - England 2003-04-28 17:00  26 
15199   2003-04-02 11:00 Plattform - England 2003-04-28 17:01  13 
15200   2003-04-02 11:00 Plattform - England 2003-04-28 17:00  21 
15205   2003-04-02 12:00 Plattform - England 2003-04-28 16:59  13 
15208   2003-04-02 12:00 Plattform - England 2003-04-28 17:01  10 
15213   2003-04-02 12:00 Plattform - England 2003-04-28 17:00  17 
15216   2003-04-02 12:00 Plattform - England 2003-04-28 17:01  12 
15224   2003-04-02 12:00 Plattform - England 2003-04-28 16:59  17 
15227   2003-04-02 12:00 Plattform - England 2003-04-28 17:01  16 
16196   2003-04-17 05:00 Plattform - England 2003-05-14 10:00  2 
16201   2003-04-17 05:00 Plattform - England 2003-05-14 09:59  2 
16206   2003-04-17 05:00 Plattform - England 2003-05-14 09:59  2 
16207   2003-04-17 05:00 Plattform - England 2003-05-14 09:59  3 
16209   2003-04-17 05:00 Plattform - England 2003-05-14 10:00  2 
16225   2003-04-17 05:00 Plattform - England 2003-05-14 10:47  2 
16231   2003-04-17 05:00 Plattform - England 2003-05-14 10:47  2 
16232   2003-04-17 05:00 Plattform - England 2003-05-14 10:46  2 
16240   2003-04-17 05:00 Plattform - England 2003-05-14 10:46  2 
16242   2003-04-17 05:00 Plattform - England 2003-05-14 10:46  2 
16251   2003-04-17 05:00 Plattform - England 2003-05-14 10:17  2 
16260   2003-04-17 05:00 Plattform - England 2003-05-14 10:17  2 
16267   2003-04-17 05:00 Plattform - England 2003-05-14 10:17  2 
16276   2003-04-17 06:00 Plattform - England 2003-05-14 10:17  2 
16286   2003-04-17 06:00 Plattform - England 2003-05-14 10:17  2 
16301   2003-04-17 06:00 Plattform - England 2003-05-14 09:33  1 
16311   2003-04-17 06:00 Plattform - England 2003-05-14 09:32  25 
16313   2003-04-17 06:00 Plattform - England 2003-05-14 09:32  7 
16318   2003-04-17 06:00 Plattform - England 2003-05-14 09:33  2 
16326   2003-04-17 06:00 Plattform - England 2003-05-14 09:32  14 
16336   2003-04-17 06:00 Plattform - England 2003-05-14 10:34  2 
16344   2003-04-17 06:00 Plattform - England 2003-05-14 10:34  2 
16351   2003-04-17 06:00 Plattform - England 2003-05-14 10:34  2 
16359   2003-04-17 06:00 Plattform - England 2003-05-14 10:34  2 
16364   2003-04-17 06:00 Plattform - England 2003-05-14 10:33  2 
16385   2003-04-17 07:00 Plattform - England 2003-05-14 10:10  2 
16392   2003-04-17 07:00 Plattform - England 2003-05-14 10:10  3 
16394   2003-04-17 07:00 Plattform - England 2003-05-14 10:10  5 
16400   2003-04-17 07:00 Plattform - England 2003-05-14 10:10  3 
16414   2003-04-17 07:00 Plattform - England 2003-05-14 10:10  3 
16419   2003-04-17 07:00 Plattform - England 2003-05-14 10:49  2 
16428   2003-04-17 07:00 Plattform - England 2003-05-14 10:49  2 
16433   2003-04-17 07:00 Plattform - England 2003-05-14 10:49  1 
16443   2003-04-17 07:00 Plattform - England 2003-05-14 10:49  3 
16449   2003-04-17 07:00 Plattform - England 2003-05-14 10:49  2 
16458   2003-04-17 07:00 Plattform - England 2003-05-14 10:12  1 
16471   2003-04-17 07:00 Plattform - England 2003-05-14 10:12  2 
16477   2003-04-17 07:00 Plattform - England 2003-05-14 10:12  2 
16485   2003-04-17 08:00 Plattform - England 2003-05-14 10:12  2 
16493   2003-04-17 08:00 Plattform - England 2003-05-14 10:12  2 
16503   2003-04-17 08:00 Plattform - England 2003-05-14 10:27  3 
16510   2003-04-17 08:00 Plattform - England 2003-05-14 10:27  3 
16520   2003-04-17 08:00 Plattform - England  3 
16526   2003-04-17 08:00 Plattform - England 2003-05-14 10:26  3 
16535   2003-04-17 08:00 Plattform - England 2003-05-14 10:26  3 
16544   2003-04-17 08:00 Plattform - England 2003-05-14 10:20  2 
16553   2003-04-17 08:00 Plattform - England 2003-05-14 10:20  2 
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Säkerställande av en obruten kylkedja 

16557   2003-04-17 08:00 Plattform - England 2003-05-14 10:20  2 
16568   2003-04-17 08:00 Plattform - England 2003-05-14 10:20  2 
16573   2003-04-17 08:00 Plattform - England 2003-05-14 10:20  2 
16583   2003-04-17 09:00 Plattform - England 2003-05-14 10:07  2 
16592   2003-04-17 09:00 Plattform - England 2003-05-14 10:07  2 
16601   2003-04-17 09:00 Plattform - England 2003-05-14 10:07  2 
16611   2003-04-17 09:00 Plattform - England 2003-05-14 10:07  2 
16617   2003-04-17 09:00 Plattform - England 2003-05-14 10:07  2 
16625   2003-04-17 09:00 Plattform - England 2003-05-14 10:24  2 
16632   2003-04-17 09:00 Plattform - England 2003-05-14 10:24  2 
16634   2003-04-17 09:00 Plattform - England 2003-05-14 10:24  2 
16650   2003-04-17 09:00 Plattform - England 2003-05-14 10:24  2 
16660   2003-04-17 09:00 Plattform - England 2003-05-14 10:24  2 

 
 

Avläsningsstatistik med två avläsningspunkter 
 

TTB 
(nr) 

Produktions
- datum 

Plats för 
avläsning 

Avläsnings-
datum 

Värde Plats för 
avläsning 

Avläsnings-
datum 

Värde

16260   2003-04-17 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  31 Plattform England 2003-05-14  2 
16267   2003-04-18 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  28 Plattform England 2003-05-14  2 
16276   2003-04-19 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  34 Plattform England 2003-05-14  2 
16286   2003-04-20 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  23 Plattform England 2003-05-14  2 
16301   2003-04-21 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  30 Plattform England 2003-05-14  1 
16311   2003-04-22 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  27 Plattform England 2003-05-14  25 
16313   2003-04-23 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  35 Plattform England 2003-05-14  7 
16318   2003-04-24 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  31 Plattform England 2003-05-14  2 
16326   2003-04-25 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  29 Plattform England 2003-05-14  14 
16385   2003-04-26 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  33 Plattform England 2003-05-14  2 
16392   2003-04-27 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  27 Plattform England 2003-05-14  3 
16394   2003-04-28 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  25 Plattform England 2003-05-14  5 
16400   2003-04-29 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  31 Plattform England 2003-05-14  3 
16414   2003-04-30 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  33 Plattform England 2003-05-14  3 
16458   2003-05-01 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  33 Plattform England 2003-05-14  1 
16471   2003-05-02 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  30 Plattform England 2003-05-14  2 
16477   2003-05-03 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  29 Plattform England 2003-05-14  2 
16485   2003-05-04 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  32 Plattform England 2003-05-14  2 
16493   2003-05-05 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  31 Plattform England 2003-05-14  2 
16503   2003-05-06 Anl. Mellanlagring 2003-05-07  33 Plattform England 2003-05-14  3 
16510   2003-05-07 Anl. Mellanlagring 2003-05-07  30 Plattform England 2003-05-14  3 
16520   2003-05-08 Anl. Mellanlagring 2003-05-07  31 Plattform England 2003-05-14  3 
16526   2003-05-09 Anl. Mellanlagring 2003-05-07  31 Plattform England 2003-05-14  3 
16535   2003-05-10 Anl. Mellanlagring 2003-05-07  31 Plattform England 2003-05-14  3 
16583   2003-05-11 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  33 Plattform England 2003-05-14  2 
16592   2003-05-12 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  33 Plattform England 2003-05-14  2 
16601   2003-05-13 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  32 Plattform England 2003-05-14  2 
16611   2003-05-14 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  32 Plattform England 2003-05-14  2 
16617   2003-05-15 Anl. Mellanlagring 2003-04-25  30 Plattform England 2003-05-14  2 
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