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Sammanfattning  

	

Svinn är ett stort problem i hela livsmedelskedjan inte minst i livsmedelsindustrin. 
Företaget Atria Scandinavia hade år 2015 cirka 300 ton svinn från 
Malmöanläggningen, vilket kostade dem ungefär 5 miljoner kronor. De bestämde 
sig därför att låta genomföra ett examensprojekt med syftet är att minska mängden 
svinn i företagets rullpacksprocess. I denna process tillverkas det bland annat 
risgrynsgröt och ärtsoppa i vikterna 500 g och 1000 g för olika företag med egna 
märkes varor. Produkterna kokas först i grytor och förs sedan över till en 
bufferttank som är kopplad till fyllningsmaskinerna; två KP-maskiner och en 
Polyclip-maskin. Produkten fylls i plastfilm, försluts med metallclips och får 
formen av en korv eller rulle. Rullarna transporteras på ett rullband upp till ett 
kyltorn och med hjälp av en sorterare hamnar de åter på rullbandet. Rullbandet 
transporterar rullarna till en luftblåstork, fortsätter sedan genom en vind och 
övergår tillslut till ett klämband som transporterar rullarna ner till bottenplan. 
Rullarna transporteras in till packhallen där de först får en etikett på ett lutande 
blått band och sedan paketerar en robot rullarna i backar.  

Syftet med projektet var att minska svinnet på rullpacksprocessen. Delmålen var 
att; identifiera i vilken form svinnet uppstår (omställningssvinn, hela produkter, 
söndriga produkter, ätbara produkter, och /eller produkter som överstigit CCP) och 
i vilken eller vilka områden i processen där svinn uppstår (A), ta reda på vad som 
är orsakerna till svinnet (B), ta fram eller ge förslag på en eller flera lösningar för 
att eliminera eller minimera svinnet (C), ta fram eller ge förslag på en eller flera 
lösning på hur det svinn som uppstår kan hanteras på ett mer effektivt och hållbart 
sätt än vad som görs idag (D). 

I detta examensprojekt har det empiriska materialet samlats in och analyserats 
genom kvalitativ analys. Intervjuer, observationer och workshop är metoder som 
använts för att samla in primärdata. Insamling av primärdata har också 
kompletterats med kvantitativa viktmätningar. Svinnstatistik från kassatrummet 
och tillverkningsstatistik har samlats in och räknas som sekundärdata. Det har 
även gjorts litteraturstudier för att få ökad kunskap om var och vilka orsaker som 
ligger bakom uppkomst av matsvinn i livsmedelskedjan och hur svinnet kan och 
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bör hanteras på ett hållbart sätt. Ett induktivt och iterativt arbetssätt har använts 
under projektets gång.  

Svinn uppstår i olika former och i flera områden i rullpacksprocessen; 
fyllningsmaskiner, kyltorn, sorterare, luftblåstork, vind, klämband, etikettering och 
robot. Orsakerna varierar beroende på område. Systematisk hantering av svinnet 
sker endast vid fyllningsmaskinerna och i packhallen, med anledning av att det är 
endast vid dessa två områden som det konstant finns personal på plats. På de andra 
processområdena rör sig inte personalen kontinuerligt och detta svinn lämnas 
därför till städpersonal. Svinn registreras både av operatör i packhall och städarna. 
Underbyggt av de olika metodernas resultat har det kunnat ges förslag på lösningar 
på hur uppkomsten av svinn kan elimineras eller minimeras och hur de olika 
formerna av svinn kan hanteras på ett mer effektivt och hållbart sätt. Exempel på 
lösningar är att ta bort 1000 g produkten, ombyggnation, synkronisera lutande blått 
band med rullband, öka förbättringsarbetet och engagemanget, systematisk 
återföring av produkt och större behållare vid luftblåstorken. Det har även 
diskuterats om byte av film till bioplast skulle kunna vara ett alternativ för att 
underlätta hantering av svinnet samt om donering till välgörenhet skulle vara ett 
mer hållbart sätt att hantera svinnet. 

Nyckelord: Svinn, Livsmedelsproduktion, Risgrynsgröt, Ärtsoppa, Välgörenhet, 
Livsmedelskedjan, Svinnhantering, Förbättringsarbete  
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Abstract  

	

Waste is a major problem throughout the food chain, not least in the food industry. 
Year 2015 the company Atria Scandinavia had approximately 300 tons of waste 
from the Malmö factory, which cost them approximately 5 million kronor. 
Therefore they decided to let an engineering student perform a master thesis 
project with the purpose to reduce the amount of waste in the company's roll pack 
process. In this process it is produced, among other things, rice pudding and pea 
soup in the weights 500 g and 1000 g for different companies with Private Labels. 
The products are first cooked in pots and are then transferred to a buffer tank 
connected to the filling machines; two KP-machines and one Polyclip machine. 
The product is filled into plastic film, sealed with metal clip and has the shape of a 
sausage or roll. The products are transported on a conveyor belt up to a cooling 
tower and end up on the belt again with the help of a sorter. The conveyor belt 
transports the products to an air blow-dryer, proceeds through an attic and then 
passes on to a clamping band which transports the products down to the bottom 
level. The products are transported to the packaging hall where they first receive a 
label on a tilted blue belt and then a robot packages the products in boxes. 

The purpose of the project was to reduce the waste in the roll pack process. The 
sub-goals was to; identify in what form the waste arises (conversion waste, whole 
products, broken products, edible products, and/or products that have exceeded 
CCP), and in what area or areas in the process waste arises (A), find out what 
causes the waste (B) develop or suggest one or more solutions to eliminate or 
minimize the waste (C), develop or suggest one or more solutions how the waste 
can be handled in a more efficient and sustainable way than what is done today 
(D). 

In this master thesis project the empirical material has been gathered and analysed 
by qualitative analysis. Interviews, observations and workshops are methods used 
to collect primary data. Collected of primary data has been complemented by 
quantitative weight measurements. Waste statistics from the disposal room and 
production statistics have been gathered and counts as secondary data. Literature 
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studies have been performed to get a better understanding of where and what 
causes lay behind the generation of food waste in the food chain and how waste 
can and should be handled in a sustainable way. An inductive and iterative 
approach has been used during the project. 

Waste arises in different forms and in several areas in the roll pack process; by the 
filling machines, cooling tower, sorter, air blow-dryer, attic, clamp band, labelling 
and robot. The causes vary depending on the area. Systematic handling of waste 
only occurs by the filling machines and packaging hall, since it is only by these 
two areas where staff constantly are present. By the other process areas staff 
doesn’t move continuously and this waste is therefore left to the cleaners. Waste is 
registered by operators in the packaging hall and by the cleaners. Supported by the 
results from the different methods, it can be presented several solutions on how 
generation of waste can be eliminated or minimized in all identified waste areas 
and how the various types of waste can be handled in a more efficient and 
sustainable way. Examples of solutions are; removal of the 1000 g product, 
reconstruction, synchronize tilted blue belt with the conveyor belt, increase the 
work towards improvement and commitment, systematic replacement of the 
product and larger container by the air blow-dryer. It has also been discussed if 
changing the film to bioplastic film could be an alternative to facilitate the 
handling of the waste and if donation to charity could be a more sustainable way to 
handle the waste.  
 
 
Key words: Waste, Food production, Rice pudding, Pea Soup, Charity, Food 
chain, Waste management, Preventive work    
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Akronym- och förkortningslista  

	

CSR corporate social responsibility 
Står för socialt ansvarsfullt företagande. Ett begrepp som innebär att företag tar 
ansvar över vilken inverkan de har på samhället och utgår från ett ekonomiskt, 
miljömässigt och socialt perspektiv. 

EMV  egna märkes varor 
Dagligvaruhandelns produkter som de säljer under eget varumärke, men som en 
leverantör tillverkar åt dem. Benämns ibland med det engelska ordet, Private 
Labels 

Empiri  
Den information som samlas in inom ramen för en studie och sedan analyseras  

Grundorsak  
Den inledande orsaken som påbörjar en kedja av orsaker till uppkomst av svinn  

Hållbar hantering  
Sättet att hantera av svinnet där det tas hänsyn till hur miljön, människan och 
företagets ekonomi påverkas av detta 

Informant  
En person som svarar på frågor vid en intervju och därmed bidrar med data till en 
kvalitativ undersökning   

LLDPE  linear low density polyethylene 
Polymeren polyeten med en linjär struktur där ett antal korta kedjor sitter längst 
med huvudkedjan 

Nominell vikt  
Det faktiska innehållet i en färdigförpackad produkt och är det som står på 
förpackningen 

OPA oriented polyamide 
En polymerkedja där de repeterade enheterna binds ihop med amidbindingar. 
Kedjorna är orienterade 
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Primär förpackning  
Ligger närmast livsmedlet och förvarar produkten som ska säljas till konsument. 
Kan också kallas konsument förpackning  

Sekundär förpackning  
Innehåller produkter i sina primärförpackningar. I dagligvaruhandeln kan de även 
visas i sekundär förpackningen. Produkterna transporteras och lagras i dessa (kan 
också göras i tertiär förpackning) 

SCM Supply chain management 
Hur material rör sig med olika aktiviteter (inköp, tillverkning, lagerhållning, 
transporter, kundservice, planering, informationsöverföring etc) från en källa till 
en slutkund. Detta innebär råvarans flöde mellan varje aktör i livsmedelskedjan, 
följaktligen dess väg från jordbruket till konsument  
 
Ribbor 
Det som sorterar upp rullarna från kyltornet och det rullarna transporteras i upp till 
rullbandet 

Rullpack 
Flytande/viskös produkt som förpackas i plastfilm i formen av en rulle/korv  

Sluten process  
En process där ingen mänsklig kontakt sker med livsmedlet från att det har 
tillverkats till att det har förpackats  

Standardavvikelse 
Statistiskt mått på genomsnittliga avvikelsen från medelvärdet i ett parti 
undersökta värden. Spridningen är större bland värdena ju större 
standardavvikelsen är  

SQL Structured Query Language  
Används för att kommunicera med en databas, t.ex. uppdatera data eller hämta 
data från en databas 

SWOT  Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threat 
Analysen undersöker styrkor, svagheter, möjligheter och hot som kan finnas 
internt och externt hos ett företag  

Viskös 
Hur ”mycket” ett ämne flyter eller ger motstånd till att flyta när en kraft 
appliceras. En trögflytande vätska, t.ex. yoghurt har högre viskositet än en 
lättflytande vätska, t.ex. mjölk.  
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1. Introduktion 

	

Detta kapitel börjar med en bakgrund till svinn i livsmedelsindustrin. Kapitlet 
fortsätter sedan med en problembeskrivning och syftet med examensprojektet. I 
följande avsnitt redogörs metoden, avgränsningar, målgrupp och slutligen 
företags- och produktbeskrivning.  

1.1 Bakgrund 

	
Matsvinn är ett stort problem i dagens samhälle, både ur ett miljömässigt -och 
ekonomiskt perspektiv. Matsvinn uppstår i hela livsmedelskedjan, i produktion, 
vid försäljning, och slutligen i konsumentledet och är något som diskuteras mycket 
i svensk media just nu (se Figur 1). Med en ständigt växande befolkning kommer 
livsmedelsproduktionen också behöva öka. Enligt Food and Agriculture 
Organization, FAO kan den behöva öka med 70 procent till 2050, vilket i sin tur 
kommer öka svinnet om man inte utvecklar en mer hållbar livsmedelproduktion 
(Fao.org, 2015). Antalet livsmedelsproducenter i Sverige var år 2015 3700 stycken 
där mejerier, bagerier, slakterier och spannmålsindustrier är de största industrierna. 
I Sverige var år 2012 mängden matsvinn, räknat i hela kedjan förutom 
jordbrukssektorn, 1,2 miljoner ton. Den största mängden svinn kommer från 
konsumenterna, 770 000 ton, vilket innebär 81 kg per person och år 
(Naturvårdsverket, 2015). Anledningen till varför jordbrukssektorn inte räknas 
med är att det är svårt att hitta heltäckande data (Matavfallsmängder i Sverige, 
2012). 

Råvaror   Försäljning Produktion   Förädling och 
paketering* 

Konsumtion   

Figur 1 Livsmedelsprodukters livscykel. * kan ske på samma ställe som produktion. 
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1.2 Problembeskrivning  

	

Svinn är ett stort problem för företaget Atria Scandinavia och år 2015 var det 
totala svinnet cirka 300 ton och kostade dem cirka 5 miljoner kronor. Även fast 
svinnet i rullpacksprocessen endast kostade dem cirka 500 000 kronor, en tiondel 
av den totala summan, var mängden cirka hälften av den totala massan svinn, 
ungefär 150 ton. Atria beslutade därför att låta genomföra ett examensprojekt, som 
skulle fokusera på rullpacksprocessen och hur svinnet i skulle kunna begränsas. 
 

1.3 Syfte 
 

Syftet med examensprojektet är att minska mängden svinn i rullpacksprocessen.  

Mål A: Identifiera i vilken form svinnet uppstår (omställningsvinn, hela 
produkter, söndriga produkter, och/eller produkter som överstigit CCP) och i 
vilken eller vilka områden i processen där svinn uppstår.  

Mål B: Ta reda på vad som är orsakerna till svinnet baserat på resultat från mål A. 
Det ska identifieras om svinnet beror på ett område som orsakar svinn i 
efterföljande steg eller om varje svinnområde har sin orsak. I målet ingår även att 
bryta ner orsakerna i grundorsaker, undersöka vilket svinn som är viktigast att 
eliminera och vilket svinn som med dagens resurser går att eliminera.  

Mål C: Ta fram eller ge förslag på en eller flera lösningar för att eliminera eller 
minimera svinnet. Lösningarna kan vara i form av en teknisk påbyggnad, 
investering i ny utrustning när det gäller hur produkterna processas samt hur de 
förpackas, investering i ny eller nya maskiner, borttagning/ersättning/optimering 
av process flöden, förändring av förpackning och/eller förändring av material till 
förpackning.  

Mål D: Ta fram eller ge förslag på en eller flera lösningar på hur det svinn som 
uppstår kan hanteras på ett mer effektivt och hållbart sätt än vad som görs idag.  
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1.4 Metod  
 

Det empiriska material som samlats in och analyserats i detta examensprojekt har 
gjorts genom kvalitativ analys, där primärdata har samlats in genom intervjuer, 
observationer och en workshop. Insamling av primärdata har också kompletterats 
med kvantitativa viktmätningar. Sekundärdata har samlats in i form av 
svinnstatistik från kassatrummet och tillverkningsstatistik. En litteraturstudie har 
gjort för att få kunskap om var och varför matsvinn uppstår i livsmedelskedjan och 
hur svinnet kan och bör hanteras på olika sätt.  
 

1.5 Avgränsningar 
 

Arbetet kommer endast utföras på Atrias Malmöanläggning. Arbetet begränsas till 
produkterna risgrynsgröt och ärtsoppa med fläsk i vikterna 500 g och 1000g då 
främst dessa tillverkats under analysperioden. Om inget särskilt ska anges, 
kommer produkten ärtsoppa med fläsk fortsättningsvis förkortas till ärtsoppa. 
Analysen begränsas till produktion under dagtid. Eftersom en del information är 
sekretessbelagd kommer inte fullständiga bilagor eller namn visas i denna rapport.   

I denna rapport definieras svinn som: 

”Restprodukt som uppstår vid tillverkning, produkter som ramlar av processen, 
produkter som förstörs någonstans i processen och produkter som inte kan säljas”. 

 

1.6 Målgrupp  
 

Resultat av detta examensprojekt är avsett för CSR-gruppen på Atria, 
tillverkningschef Chark, tillverkningschef Färdiglagat, deltagarna från workshop, 
miljösamordnare och fabrikschef. Detta kommer vara en del av deras arbete med 
att uppnå målet att minska svinnet på alla deras anläggningar med 25 procent. 
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Uppsatsen ska även kunna utnyttjas av andra examensarbetare som ska utföra 
liknande forskning på andra företag. 

 

1.7 Företags- och produktbeskrivning  

	

Atria Scandinavia (Atria) tillverkar och förädlar charkprodukter, delikatesser och 
fast food för bland annat Lithells, Sibylla, Ridderheims, Lönneberga och 
Pastejköket. Atria produkter produceras främst på anläggningar i Sköllersta 
utanför Örebro och i Fosie utanför Malmö där bland annat rullpacksprocessen 
finns. Just nu sker det mest utveckling, investering, expanderingar och förflyttning 
i/till Malmö anläggningen. Här ska Atria ha sitt skånska matcentrum och det 
kommer att satsas mycket på att utveckla innovationsavdelningen (Atria.se, 2015). 	

 
Atria har åtta fabriker, runt tusen anställda och år 2014 omsatte de 372 miljoner 
euro. Den största fabriken ligger i Sköllersta där det tillverkas korv, hamburgare, 
och sous-videsortimentet där produkterna tillagas i vakuum. Detta görs för att 
bevara råvarornas kvalité så bra som möjligt. De senaste åren har det gjorts stora 
investeringar i Sköllersta för att skapa nordens mest moderna och effektiva 
korvfabrik.  

I Malmö finns en rullpacksprocess där det tillverkas främst risgrynsgröt, ärtsoppa 
med och utan fläsk och bruna bönor, men även risgrynsgröt utan socker, 
köttfärssås, grönsaksfärs, chili con carne och rotmos för en mängd olika egna 
märkesvaror, EMV. Dessa tillverkas i vikterna 500 g, 1000 g och 1150 g och är 
fyllda i en plasttarm gjorde av polyetenfilm. Här tillverkas även charkpålägg där 
Lönneberga är ett av de största varumärkena. Borås är specialiserad på rökt korv, i 
Tranås görs leverpastej och blodpudding, i Moheda tillagas husmanskost, bland 
annat sylta och isterband och i Skene görs såser, dressingar och delikatesser. Det 
finns även två stycken fabriker i Horsens, Danmark, där det tillverkas charkpålägg 
för både för export och för den danska marknaden (Atria.se, 2015). 

Atria tillverkar inte sina rullpacksprodukter i en sluten process. Det använder 
istället ett äldre system där kokning sker i grytor och där produkten sedan förs 
över till en fyllningsmaskin. Att byta från det ”hemmagjorda” sättet att laga dessa 
produkter till en sluten process kräver en stor investering. Då rullpacksprodukter 
har minskat i tillverkning mellan år 2010 och 2015 och är en utgående produkt, se 
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bilaga 1: Tillverkningssiffor, är detta inget Atria vill lägga stora kostnader på i 
nuläget.  

 

1.8 Processvärden vid tillverkning av risgrynsgröt hos 
konkurrent  
 

Hos konkurrenten används en modern och sluten anläggning för tillverkning av 
risgrynsgröt i rullpack.  Ris och mjölk blandas i ett rörsystem och därefter ställs 
tryck och temperatur in. Rörsystemet är 170 meter långt som gröten transporteras 
genom och avtappning sker i en mognadstank efter cirka 20 minuter. 
Risgrynsgröten får svälla i 30 minuter under varmhållning. Därefter fylls gröten i 
plast och förpackas i rullar. Detta sker med en hastighet på 200 rullar/minut och 
temperaturen på rullarna är 90 °C. Direkt efter fyllning kyls rullarna ner till 2 °C i 
ett kylsystem. Detta tar cirka 60 minuter och då kylningen sker så snabbt krävs 
inga konserveringsmedel för att ha lång hållbarhet på produkten. För 
konkurrentens risgrynsgröt är hållbarheten 42 dagar med bevarad smak (Jonsson, 
2015). 
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2. Teori 
 

Detta kapitel börjar med en beskrivning om vad hållbar utveckling är och hur det 
är kopplat till matsvinn. Därefter beskrivs hur viktigt det är med hållbar 
svinnhantering och på vilka olika sätt svinn kan hanteras. Kapitlet fortsätter med 
orsaker samt lösningar till svinnproblemet och avslutas med olika definitioner av 
svinn.  

2.1 Hållbar utveckling och dess koppling till svinn 
 

Begreppet hållbar utveckling uppstod som en kompromiss mellan två olika 
rörelser. Den ena fokuserar på att bevara naturens tillgångar och inriktar sig på 
miljömässig hållbarhet, medan den andra fokuserar på ekonomisk utveckling och 
att uppfylla de mänskliga behoven (Hedenus, Persson och Sprei, 2016). Detta har 
lett till mycket diskussioner kring tolkningen och definitionen av begreppet. Den 
vanligaste definitionen av hållbar utveckling kommer från den FN tillsatta 
Brundtlandskommisionen som år 1987 publicerade rapporten ”Vår gemensamma 
framtid” och beskrev det som ”utveckling som möter nutidens behov utan att 
riskera möjligheten för kommande generationer att möta sina behov” (Gröndahl 
och Svanström, 2011). Denna definition är mer fokuserad på ett mål där mänskliga 
behov och välbefinnande ska uppnås. Den kan tolkas som att den utgår från att 
naturen inte har ett egenvärde, utan endast har ett värde när den medverkar till 
mänsklig välfärd (Hedenus, Persson och Sprei, 2016). För att kunna kommunicera 
kring hållbar utveckling och undersöka vad som krävs för att åstadkomma och 
bevara välbefinnande idag och i framtiden, delas begreppet ofta upp i tre 
kategorier eller pelare; den ekologiska, den sociala samt den ekonomiska. Dessa 
samspelar med varandra och är inte specifika mål utan snarare ett stöd för att 
åstadkomma det övergripande målet, mänskligt välbefinnande (Hedenus, Persson 
och Sprei, 2016). Kategorin ekologi syftar på att naturens produktionsförmåga 
bevaras samt att inte gå över naturens kapacitet att ta hand om utsläpp och annat 
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som påverkar miljön negativt. Kategorin samhälle syftar på mänskligt kapital och 
sociala institutioner t.ex. tillit, demokrati och internationella organisationer. Den 
ekonomiska kategorin syftar på att förvalta ändliga naturresurser och kapital på ett 
effektivt och långsiktigt sätt. De tre kategorierna kan beskrivas med hjälp av de tre 
pelarna nedan och är främst en tankemodell, se figur 2. Det är inte alltid att det 
finns en tydlig gräns mellan kategorierna och det kan vara svårt att komma fram 
till hållbara lösningar som är optimala inom alla kategorier utan att konflikt 
uppstår mellan dem. För att uppnå en hållbar utveckling måste därmed för- och 
nackdelar vägas mot varandra och kompromisslösningar tas fram (Gröndahl och 
Svanström, 2011). Det går heller inte att endast fokusera på en pelare, t.ex. på det 
inom den sociala pelaren och ignorera i att bevara naturen. Problem kommer även 
att uppstå om det blir tvärtom, att fokus endast läggs på naturen (Hedenus, Persson 
och Sprei, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

 

 

 

 

Figur 2  Ekonomisk, -ekologisk och social pelare som tillsammans behövs för att uppnå och 
upprätthålla mänskligt välbefinnande nu och i framtiden (Hedenus, Persson och Sprei, 2016). 
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I alla tider har människan påverkat omgivningen och har länge överutnyttjat 
naturens resurser. Försurning, ozonskiktens uttunnande och klimatförändringar är 
bara några exempel på vad människan har påverkat med olika former av utsläpp. 
Det är genom hur människan lever idag; hur produktion, distribution och 
konsumtion av varor går till, som påverkar den framtida miljön och det är viktigt 
att alla tar ett större ansvar för miljöpåverkan om framtida generationer ska kunna 
upprätthålla en god välfärd (Gröndahl och Svanström, 2011). Detta gäller inte 
minst tillgång på mat som är en av de viktigaste beståndsdelarna för att människan 
ska kunna överleva. Att producera, transportera och konsumera mat är en viktig 
hållbarhetsfråga då cirka 30 procent av Sveriges totala energianvändning utnyttjas 
i livsmedelskedjan (Gröndahl och Svanström, 2011). Mycket av maten som 
produceras äts inte heller i slutändan utan går förlorat i form av svinn. Av Sveriges 
totala växthusgasutsläpp bidrar den årliga produktionen av matsvinn med cirka tre 
procent, vilket är samma som två miljoner ton koldioxid. Därmed bidrar 
produktion av livsmedel till en onödigt stor miljöbelastning. Mer råvaror, material, 
energi och vatten måste användas då industrierna måste producera fler produkter 
för att ersätta det som gått förlorat i produktion. Ökad användning av råvaror leder 
till att fler djur behöver födas upp, haven fiskas ur och mer skog huggs ner för att 
odla t.ex. spannmål (Matavfallsmängder i Sverige, 2012). Med ökad användning 
av råvaror och ökad tillverkning av produkter kommer utsläppen att öka då 
råvarorna måste transporteras till livsmedelsindustrin och fler produkter måste 
transporteras till dagligvaruhandeln. I grunden är det ett lands industriella 
utveckling, livsmedelskedjans struktur samt kultur och välfärdsfaktorer som 
påverkar hur mycket och var svinnet uppstår. I u-länderna uppstår svinnet främst i 
jordbruket på grund av mycket skördeförluster, men också i produktion och/eller 
transport av maten. Inom I-länderna uppstår matsvinn också inom industrierna och 
vid transport, med det är konsumentledet som står för den största andelen som en 
följd av ”det moderna konsumtionssamhället” (Loxbo, 2011). För att minska 
inverkan på dagens samhälle i form av negativa effekter på klimatet, uttömning av 
ändliga resurser samt även på hur det framtida samhället ska utformas handlar det i 
slutändan om att ändra människans attityder och beteendemönster (Gröndahl och 
Svanström, 2011) 

2.2 Hållbar svinnhantering  
 

Ett sätt att minska samhällets miljöpåverkan och reducera förbrukningen av 
naturens resurser, och därmed bidra till en hållbar utveckling, är att hantera det 
svinn som uppstår på ett hållbart sätt. Sverige har blivit mycket bättre på att 
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hantera svinn sedan 90-talet, då det mesta på den tiden deponerades och det är 
mycket accepterat bland befolkningen och involverade aktörer att sträva mot en 
hållbar svinnhantering (Ekvall and Malmheden, 2012). Hanteringen av svinn 
behöver dock utvecklas och effektiviseras mer då den totala livsmedelshanteringen 
i Sverige står för 50 procent av den totala övergödningen och 20-25 procent av den 
totala klimatpåverkan (Naturvårdsverket, 2015). Även fast bara en liten del av de 
resurser som investerats i produktionen av livsmedel kan återfås med hjälp hållbar 
svinnhantering är det viktigt att denna hantering tas på allvar och byggs upp på ett 
bra sätt. I EUs avfallsdirektiv ingår det en avfalls hierarki som rankar olika 
alternativ på förebyggande och hantering av svinn i prioritetsordning. ”US Food 
Recovery Hierarchy”, som kan ses figur 3, följer de generella principerna av EUs 
avfalls hierarki. Den nivån längst upp är den som prioriteras högst, vilket är att 
minska mängden mat som produceras. Därefter prioriteras nivå två som inkluderar 
att skänka maten till välgörenhetsorganisationer. Detta innebär att trots att maten 
äts i nivå två, vilken ändå är den huvudsakliga avsikten med att producera mat, är 
det bättre att jobba på att förebyggande sätt och reducera livsmedelsproduktionen. 
Det finns också begränsningar och regler med att skänka mat till 
välgörenhetsorganisationer som är viktiga att ha i åtanke när en avfallshantering 
planeras. Svinnet måste fortfarande vara ätbart av människor och eftersom hygien 
och säkerhet ökar längre upp i nivåerna är det svårt att ha samma typ av flöde av 
svinnhanteringen i alla nivåer. För de undre nivåerna krävs en mer generell metod 
medan de övre och mest prioriterade nivåerna behöver ett mer komplext system 
(Eriksson, 2015).  
 
Att utvinna energi från matsvinn ligger på nivå 4 i ”US Food Recovery 
Hierarchy”. I Sverige omvandlas en stor del av det matsvinn som uppstår till 
biogas. Biogas består av 45-85 procent metan och 15-45 procent koldioxid 
beroende på produktionsförutsättningarna, och bildas genom att omvandla 
organiskt avfall till gas genom rötning (Avfallsverige.se, 2016). Effektiviteten är 
tio gånger så stor om uppkomsten av svinn undviks än om det används till 
biologisk behandling och att producera biogas från svinn sparar endast tio procent 
av utsläppen som uppstår vid tillverkning av den extra mat som måste produceras 
(Eriksson, 2015). Då biogas är en förnybar energikälla ingår det i naturens 
kretslopp och är därmed en viktig resurs och bra alternativ för hantering av det 
matsvinn som ändå uppstår. Biogas kan användas som fordonsbränsle och är 
miljöanpassat alternativ där utsläppen av miljöföroreningar är låga. Tex så 
motsvarar sju kg matavfall som omvandlats till biogas, 0,7 liter bensin. Biogas kan 
även användas till el- och värmeproduktion och den restprodukt som bildas vid 
rötning, så kallat biogödsel, kan återföras till lantbruket och dess åkermarker 
(Ragnsells.se, 2015).  
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2.3 Orsaker till matsvinn  
 

Det finns många orsaker till varför matsvinn uppstår och de varierar mellan de 
olika stegen i livsmedelskedjan. 

I livsmedelskedjans första steg, jordbruket och primärproduktionen, kan brister i 
hantering och transporter orsaka svinn, t.ex. om råvarorna inte är förpackade 
ordentligt och därmed blir förstörda under transport och lagring. Naturens 
inverkan såsom väder, insektsangrepp och mögel är andra orsaker till svinn inom 
jordbruket, men då Sverige har milda väderförhållanden och då det finns en stor 
tillgång på bekämpningsmedel är det inte jordbrukssteget i livsmedelskedjan som 
är den stora boven till uppkomst av svinn i Sverige (Loxbo, 2011). 

Svinn som uppstår inom nästa steg i kedjan, livsmedelsindustrin, brukar delas upp 
i aktörsintern och aktörsgemensam. Aktörsintern innebär att orsaken till svinnet är 
på det företag där svinnet uppstår och därmed måste en åtgärd sättas in där. Ett 
exempel på aktörinternt svinn är så kallat omställningssvinn som uppkommer vid 
produktbyte. På grund av en ökad efterfrågan på variation av produkter har detta 
omställningssvinn ökat. Att kvalitet hos inkommande råvaror varierar, att 
maskiner stoppar tillfälligt och plötsligt och att ingredienserna i receptet är fel 
doserade är exempel på andra aktörsinterna orsaker till svinn vid 

Figur 3 Food Recovery Hierarchy, framtahen av USEPA 
(Eriksson, 2015). 
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livsmedeltillverkning. Om orsakerna till svinn istället är på ett eller flera andra 
företag än där svinnet uppstår kallas dessa aktörsgemensamma orsaker (Lindbom, 
Gustavsson and Sundström, 2014). 

Efter att Sverige gick med i EU så ökade möjligheterna att exportera 
livsmedelsprodukter över hela världen och de första 15 medlemskapsåren har 
medfört att Livsmedelsindustrins produktivitet och omsättningar har ökat. 
Eftersom Sveriges livsmedelsföretag nu blev tvungna att konkurrera med 
importerade varor från företag i andra EU-länder var priserna tvungna att rätta sig 
efter den nya marknaden och produktionen tvingades bli storskalig och mer 
effektiv. (Lindbom et al., 2014). Medlemskapet krävde därmed en stor 
strukturomvandling av svensk livsmedelsindustri vilket i sin tur har bidragit till 
personalnedskärningar och rationalisering med 18 procent.  Personalminskningen 
var cirka 2.5 procent, både 2011 och 2012, och detta beror enligt 
livsmedelsbranschen på att kostnaderna av råvaror har ökat och att 
dagligvaruhandeln har ett starkt fokus på lägre inköpspriser (Lindbom et al., 
2014). Eftersom 20 till 22 procent av dagligvaruhandelns omsättning kommer från 
deras egna märkes varor, EMV, är livsmedelsindustrin beroende av dessa 
(Lindbom et al., 2014). Därmed kan dagligvaruhandeln pressa priserna och ställa 
de krav de vill på livsmedelsindustrin. Den ständiga förhandlingen kring priser 
mellan livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln har lett till att utvecklingsfrågor 
och förbättrat samarbete nedprioriterats, däribland hur uppkomst av det matsvinn 
som uppstår i respektive del av kedjan samt mellan dessa steg, ska lösas (Lindbom 
et al., 2014).  
 
Mycket svinn uppstår i livsmedelskedjans sista steg, konsumentledet, och en av 
orsakerna till detta är att hushållen blir allt mindre. Detta att bidragit till att maten 
inte alltid hinner ätas upp innan det blir dåligt och därmed måste slängas (Loxbo, 
2011). Konsumenter köper också mer mat och större förpackningar än vad de 
behöver vilket gör att ”bäst före datum” hinner passeras. Brist på tid och högt 
tempo i samhället är också viktiga faktorer till uppkomst av svinn då 
konsumenterna inte hinner engagera sig i matlagningen. Detta leder till att inköp 
inte planeras, vilket i sin tur medför att inte alla varor tas tillvara 
(Naturvårdsverket 5885, 2008). 

En viktig orsak till uppkomst av livsmedelsvinn i alla delar av livsmedelskedjan, 
och som ofta hamnar i skymundan, är livsmedelsförpackningens utformning.  
 



	 25	

2.3.1 Livsmedelsförpackningen 
 

Förpackningssystemet innehåller många faktorer som måste finnas i åtanke när 
utformning av förpackningar sker. Förpackningens främsta funktion är en barriär 
mellan produkten och omgivningen. Hållbarheten för livsmedlet beror bland annat 
på syretillgång, ljus, stötar, lagringstemperatur och bakterier. Förpackningen har 
därför en viktig funktion i att skydda livsmedlet mot detta (Olsson et al., 2011). 
Förpackningen ska även bevara livsmedlets aromer, smaker och vitaminer 
(Olsson, 2014). Den ska vara utformad för att fungera i industrins processer och 
klara av transport utan att gå sönder, men samtidigt vara enkel att öppna genom att 
använda material som kan brytas lätt. Förpackningen ska dessutom kunna 
användas och tömmas lätt (Olsson, 2014). Sist men inte minst ska det få plats med 
information på förpackningen och den ska vara attraktiv för konsumenter (Wallin 
och Nilsson, 2011). Alla dessa faktorer gör att förpackningssystemet blir mycket 
komplext där faktorerna i vissa fall kan vara motsatsen till varandra vilket gör att 
den bästa lösningen inte är självklar (Handelsradet, 2016). Ännu mer komplext blir 
det då förpackningarna är uppdelade i tre nivåer; primär-, sekundär- och tertiär 
förpackning där alla har varsin roll. Primärförpackningen är den som är i kontakt 
med livsmedlet och det som konsumenterna får med sig från dagligvaruhandeln. 
Primärförpackningarna förpackas i sin tur i sekundärförpackningar som visas i 
dagligvaruhandelns hyllor, men kan även transporteras och lagras i dessa. 
Sekundärförpackningar kan också transporteras i en tertiär förpackning, t.ex. en 
lastpall eller någon annan enhetslast (Livsmedelsförpackning, Ordlista, 2016). 
 
Så fort en primärförpackning öppnas försvinner barriären och beroende på vad det 
är för livsmedel kommer kvalitén på livsmedlet att försämras olika snabbt. När 
barriären försvinner är det fritt fram för kemiska reaktioner (oxidation), 
mikrobiella reaktioner (bakterier), biokemiska reaktioner (lipolys) och fysiska 
reaktioner (textur) att äga rum (Olsson, 2014). Ett problem när det gäller 
köpbeteendet i dagens samhälle är att många konsumenter hellre köper för stora 
förpackningar än för små, då man oftast får mer för pengarna. Detta kan medföra 
att konsumenten inte alltid hinner äta upp innehållet och slänger maten för att det 
blivit dåligt (Wallin, 2012). Många livsmedelsföretag både producerar och 
förpackar livsmedel och dessa företag måste därför ta hänsyn till val av 
förpackning och hur denna påverkar processen på företaget, transporten till 
dagligvaruhandel och hur konsumenterna ska hantera förpackningen. Således kan 
förpackningen påverka mängden svinn som uppstår i alla steg i livsmedelskedjan. 
 
Eftersom produktion av mat sker längre och längre bort från konsumenten är hur 
förpackningen påverkar och påverkas av transport mycket viktig (Molina-Besch, 
2014). Transporten bidrar till en större belastning på klimatet ju mer material som 
används då transporten påverkas av vikt och hur förpackningen är utformad. 
Därför är det viktigt att minimera mängden onödigt förpackningsmaterial och 
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tänka på hur tungt förpackningsmaterialet är vid val av denna. Cylinderformade 
förpackningar är t.ex. mindre effektiva att transportera än kvadratiska eftersom de 
är svårare att packa tätt, vilket gör att det blir mindre produkt per volym 
tranportutrymme (Wallin och Nilsson, 2011). Ur miljösynpunkt är det dock 
viktigare att förpackningen förhindrar att matsvinn uppstår än att själva 
förpackningen blir mer miljövänlig eller materialsnål (Wallin, 2012). Exempelvis 
sparas det fem TWh om svinnet av ost minskar från tio procent till fem procent i 
EU, medan om istället förpackningsmaterialet skulle minska med fem procent så 
sparas endast 0,074 TWh (Olsson et al., 2011). 
 

2.3.1.1 Förpackningsmaterial 
Det finns en mängd olika förpackningsmaterial som alla har sina för-och nackdelar 
när det gäller hur ett livsmedel ska förpackas. Glas är ett inert material och har 
fördelen att det ger fullkomligt skydd mot vätska, luft och olika aromer, men 
används inte i lika stor utsträckning idag på grund av att det är tungt och känsligt 
vid transport (Molina-Besch, 2014). Dock kan glas återvinnas hur många gånger 
som helst utan försämrad funktionalitet (Wallin och Nilsson, 2011). Detta gäller 
också aluminium- och stål konservburkar och är den förpackning som ger 
livsmedlet längst hållbarhet (Wallin och Nilsson, 2011). Nackdelen är att 
utvinningen av metallerna är mycket energikrävande och de är dessutom inte 
förnyelsebara råvaror, vilket har lett till att fler livsmedel förpackas i kartong 
istället. Fördelarna med kartong, som är ett av de vanligaste 
förpackningsmaterialen idag, är den låga vikten av materialet och att det kan 
kombineras med andra material för att uppnå önskade barriäregenskaper (Wallin 
och Nilsson, 2011). Ett annat vanligt förpackningsmaterial är plast och dess 
kombination av lågt pris och unika egenskaper såsom låg densitet, hållfasthet och 
formbarhet samt goda barriäregenskaper, har bidragit till en stor användarökning. 
En fördel med plast, både ur ett miljömässigt- och ekonomiskt perspektiv, är att 
för att innesluta en stor mängd produkt krävs det endast en liten mängd material. 
Detta tillsammans med det stora utbudet av olika sorters plaster ger plast en fördel 
framför andra förpackningsalternativ. De olika plasterna kan kombineras i olika 
fraktioner för att uppnå rätt hållfasthet och barriär beroende på vilket livsmedel 
som ska förpackas (Wallin och Nilsson, 2011). Den plastfraktion som används 
mest är polyeten, PE, som även utnyttjas som vätskebarriär i bland annat olika 
pappersförpackningar. PE existerar som lågdensitetspolyeten, LDPE och 
högdensitetspolyeten, HDPE. LDPE används mest till mjukplast och är transparent 
medan HDPE används mest till hårdplast och är lite mjölkig i färgen. Skillnaden i 
densitet påverkar hur stryktålig plasten är. En lågdensitetplast har högre styrka mot 
t.ex. punktering än en högdensitetplast (Wallin och Nilsson, 2011). Det finns 
också en rad olika förnyelsebara plaster som idag kan användas i 
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livsmedelsförpackningar och där råvaran främst utgörs av stärkelse (Wallin och 
Nilsson, 2011). 

2.4 Lösningar till att minska matsvinnet 
 

Med initiativ av regeringen fick Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och 
Jordbruksverket ett uppdrag att minska matsvinnet i landet. De tog fram en 
nationell avfallsplan, där det prioriteras att både öka hushållning av resurser i hela 
livsmedelskedjan och att minska mängden matsvinn. Uppdraget innefattade 
spridning av information till konsumenter, ta reda på de möjligheter som finns för 
att dra ner på matsvinnet samt undersöka de hinder som kan finnas. En insats är 
också att öka samarbetet mellan olika aktörer som kan medverka till att minska 
svinnet. I uppdraget ingick även att det svinn som inte går att undvika ska 
användas till att producera biogas. Det pågår liknande initiativ inom EU och 
matsvinnet är en viktig fråga för medlemsländerna (Matavfallsmängder i Sverige, 
2012). 

Exempel på konkreta lösningar som kan utnyttjas för att minska svinnet i 
livsmedelskedjan är; förbättringsarbete och användning av ett förebyggande 
arbetssätt, Supply Chain Management samt utveckling av 
livsmedelsförpackningar.  

2.4.1 Förbättringsarbete och förebyggande arbetssätt 
 

Var orsaken till att svinn uppkommer och om svinnet är aktörsinternt eller 
aktörsgemensamt, är viktigt att identifiera då lösningen måste sättas in på rätt 
plats. Ett problem är att de olika aktörerna bryr sig om sin egen verksamhet i första 
hand och fokuserar på vad som händer i form av svinn just hos dem. Vissa delar av 
svinnuppkomsten har dessutom väldigt komplexa orsaker som inte bara kan 
relateras till enskilda företag. Ett operativt samarbete kring förbättringsarbete för 
minskat svinn i livsmedelkedjan behöver då skapas. Dagens stuprörsperspektiv 
måste ändras till ett flödes- och helhetsperspektiv som går tvärsöver gränserna 
mellan aktörerna (Lindbom, Gustavsson och Sundström, 2014). Enligt rapporten 
”Minskat svinn i livsmedelskedjan”, där projektet finansierats av Jordbruksverket 
tillsammans med Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel, finns det ett 
samband mellan datumkassationer i livsmedelsindustrins färdigproduktlager och 
omställningssvinn. Därmed är en stor del av lösningen på samhällets svinnfråga 
sammanlänkad med hur produktionen går till. Rapporten menar att det inte är vilka 
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produkter som företaget producerar som påverkar hur mycket svinn som uppstår 
utan det är framförallt hur företaget jobbar med sitt svinn på ett förebyggande sätt.  
De företag som har kommit långt med förbättringsarbetet och som har stor 
kunskap om ett förebyggande arbetssätt har enligt rapporten lite aktörsinterna 
orsaker till svinn jämfört med de företag som inte har detta. En åtgärd är därmed 
att öka medvetenheten och sprida kunskap om vad svinn är för något och vad det 
för med sig (Lindbom, Gustavsson och Sundström, 2014). En metodik för 
förbättringsarbete är Sex sigma som bygger på tydlig rollstruktur, en arbetsgång 
som är homogen och faktabaserad samt har en kompentens om verktyg när det 
gäller problemlösning. Genom att använda detta koncept kan svinnet, beroende på 
utgångsvärdet, kunna halveras (Sandholm Associates, 2016). Det bedrivs liten 
livsmedelsinriktad produktionsforskning i Sverige jämfört med verkstad - och 
automotive industrin. Forskning kräver stora finansieringar och det behövs därmed 
mer stöd för forskning för att livsmedelsbranschen ska kunna lösa sina 
produktionsutmaningar.  
 

2.4.2 Supply Chain Management  
 

Livsmedelskedjan kan förbättras som helhet med hjälp av vissa principer inom 
Supply Chain Management, men denna måste rikta sig mer mot livsmedelskedjans 
behov för att kunna bidra till ett kedje- och flödes perspektiv för matsvinnet 
(Lindbom, Gustavsson och Sundström, 2014). Begreppet innebär hur varor och 
material rör sig med olika aktiviteter från en källa till en slutkund för att uppnå 
maximalt värde hos kunden och för att uppnå en hållbar och konkurrenskraftig 
fördel. Detta avser råvarans flöde mellan varje aktör i livsmedelskedjan, 
följaktligen dess väg från jordbruket till konsument. Aktiviteter inkluderar inköp, 
produktutveckling, tillverkning, lagerhållning, transporter, kundservice, planering 
och även informationsöverföring som behövs för att koordinera dessa aktiviteter 
upp och ner i kedjan. Det är alltså de inblandande aktörerna som representerar 
”Supply Chain” och som länkas ihop till en kedja med fysiska flöden och 
informationsflöden (Scm.ncsu.edu, 2016). 
  

2.4.3 Utveckling av livsmedelsförpackningar  
 

Genom bättre och innovativa förpackningslösningar och genom att utnyttja de 
resurser som finns på ett optimalt sätt, samtidigt som behoven hos konsumenten 
vid köp i dagligvaruhandel, användning i hushållet och till sist vid återvinning, 
tillgodoses kan matsvinnet minska (Olsson et al., 2011). Lösningarna måste 



	 29	

fungera i hela kedjan, från material- och förpackningsproducenter vidare till 
företag som producerar livsmedel, till dagligvaruhandel och slutligen till 
konsumenterna (Bergh, 2015). Problemet är, som nämndes ovan, att varje aktör 
oftast är angelägen av att sina egna behov uppfylls. För att lättare skapa ett hållbart 
förpackningssystem som i sin tur kan minska matsvinnet, erfordras ett 
tvärdisciplinärt synsätt och kan lösas genom att olika aktörer i kedjan samverkar, 
t.ex. att produktutvecklarprocessen integrerar förpackningsutvecklingen. 
Utformningen av själva förpackningen kan då påverka utformningen av produkten 
för att undvika svinn så mycket som möjligt i hela kedjan (Olsson et al., 2011). 
Permeabilitet, temperaturkontroll av förpackningen och förpackningar med 
modifierad atmosfär kan öka hållbarheten hos livsmedlet och därmed minska 
svinnet (Verghese et al., 2013, Olsson, 2014). Förpackningen har också möjlighet 
att påverka svinnet genom tekniska lösningar såsom fysisk och hygienisk skydd, 
återförslutning, ergonomiska lösningar såsom lättare öppning och tömning samt 
bättre information i form av ”verklig” bäst-före-datum, skillnad mellan bäst-före-
datum och sista förbrukningsdag, innehåll och instruktioner (Olsson et al., 2011, 
Bratt, 2016). 
 

2.5 Definitioner av svinn 
 

Definitionerna och tolkningarna av svinn är många inom livsmedelsbranschen och 
det pågår ett arbete inom Sverige och andra länder om hur matavfall och matsvinn 
ska definieras. En OECD-studie (Organisation for Economic Co-operation and 
Development) gjordes och data som finns tillgänglig är mycket varierande i både 
definition och vilka metoder som används för att mäta mängden svinn. Detta leder 
till att det är mycket svårt att göra internationella jämförelser (Matavfallsmängder i 
Sverige, 2012).  
 
Naturvårdsverket har gjort följande definitioner:  
 
Onödigt avfall – ”mat som skulle kunnat ätas förutsatt att det behandlats på rätt 
sätt och äts upp i tid.” Exempel på onödigt matavfall är bröd, matrester, frukter 
och grönsaker. Det onödiga matavfallet är sådant som ibland talas om som 
matsvinn” (Matavfallsmängder i Sverige, 2012).  
 
Oundvikligt avfall – ” uppkommer i matlagningen eller tillverkning och är svårt 
att minska”. Exempel på oundvikligt matavfall är kaffesump, olika skal, slaktrester 
etc. (Matavfallsmängder i Sverige, 2012).  
 
Onödigt avfall + oundvikligt avfall = totala mängden matavfall. 
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Det är svårt att definiera vad som är onödigt avfall eller inte eftersom det varierar 
från företag till företag och beroende på vad och hur de tillverkar sina produkter. 
Det varierar också från person till person och mellan olika länder och kulturer. 
Vissa äter ju t.ex. grisfötter, andra inte (Matavfallsmängder i Sverige, 2012). 
 
Andra definitioner som används inom branschen är: 

 
Biprodukt – ” Industriella processer ger upphov till någon form av nytta om än 
inte på så sätt som huvudprodukten. Ett exempel inom livsmedelsindustrin är 
restprodukter från slakterier och mejerier som används som djurfoder” 
(Matavfallsmängder i Sverige, 2012).  
 
Livsmedelssvinn - ” Mat som hade kunnat ätas om den hanterats annorlunda” 
(Lindbom, Gustavsson and Sundström, 2014). 
 
Spill – ”Svinn som är svårare att motverka och som i högre grad uppstår i tidiga 
led i livsmedelskedjan än senare led” (Tapper et al., 2013). 
 
Inom Lean produktion används ordet slöseri och definieras i 7 olika typer; 
överproduktion, väntande, transport, överarbete, lagerhållning, rörelse och 
defekter (Tapper et al., 2013). 
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3. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs vilka metoder som har använts för att genomföra 
examensprojektet. Först beskrivs vad en kvalitativ analys är och dess för -och 
nackdelar. Därefter förklaras vad primär- och sekundärdata innebär. Kapitlet 
fortsätter med en beskrivning av vad intervjuer och observationer är för något och 
dess för- och nackdelar. Det görs en förklaring av vad som menas med en 
workshop och dess för-och nackdelar. Därefter beskrivs kort vilka olika 
angreppsätt det finns vid en studie och vad som användes vid detta 
examensprojekt. Kapitlet fortsätter med distinktionen mellan validitet och 
reliabilitet och hur de används för att diskutera kvalitet i vetenskapliga 
sammanhang. Kapitlet avslutas med att beskriva hur genomförandet för 
examensarbetet har gått till och varför den har byggts upp det sättet för att uppnå 
de olika målen.  

3.1 Kvalitativ analys  
 

Kvalitativ analys kan beskrivas som antropologi och i sin bok The interpretation 
of cultures skriver Antropologen Clifford Geertz att antropologi främst intresserar 
sig för innebörder eller meningar. All kvalitativ forskning är såklart inte 
antropologi, men det är en väsentlig del att intressera sig för det som upplevs 
viktigt av människor och att verkligheten ska ses som konstruerad av de aktörer 
som lever i den, menar Alvehus. När kvantitativ metod används intresserar sig 
forskaren för statistiska och kvantifierbara resultat medan när kvalitativ metod 
används förutsätts det att verkligheten kan upplevas på flera olika sätt och att det 
därmed inte finns någon fullkomlig sanning. Detta gör det svårt att ta fram 
väsentliga enkätfrågor kring det området som ska studeras vilket istället kan göras 
vid kvantitativ analys metod (Hedin, 2011, Alvehus, 2013). 
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Kvalitativ analys är mer subjektiv än ett experiment eftersom data istället samlas 
in och tolkas av forskaren (Hedin, 2011). Meningen med tolkning i kvalitativ 
forskning är att den som interpreterar ska bidra med en generell uppfattning av ett 
fenomen (Alvehus, 2013). 
Bidraget handlar om att bredda den tillgängliga tolkningsrepertoar som 
vetenskapen har, menar Alvehus. Det är alltså ett fenomen som är intressant och 
av någon vikt för andra som tolkningarna handlar om. Detta innebär att tolkningen 
blir bunden till teori och problemval vilket i sin tur gör att dessa tolkningar tvingas 
att röra sig inom uppsatta ramar. Därmed kommer även kvaliteten på tolkningarna 
ha något att analyseras mot, säger Alvehus (Alvehus, 2013). 
  
Intervjuer, observationer, sorteringstekniker, dagbok och fallstudier faller oftast 
inom ramen för kvalitativa studier. Siffror används därmed inte i samma 
utsträckning, men kan utnyttjas som komplettering för att få mer lättöverskådliga 
resultat (Hedin, 2011). Detta innebär att bara för att kvalitativ analys metod 
används är inte kvantitativa element frånvarande. Kvantiteten har självklart 
betydelse i form av hur ofta vissa fenomen förekommer. Om flera personer som 
intervjuats svarar likadant eller utrycker sig på liknande sätt så är det intressant för 
en person som ägnar sig åt kvalitativa studier (Alvehus, 2013). Om samma 
händelser förkommer vid observationer är det också intressant. Det är viktigt att ha 
i åtanke att bara för att något inte förekommer särskilt ofta är det inte självklart att 
det inte är betydelsefull data eller information. Ett fenomen som inte inträffar alls 
kan därmed också vara intressant att studera vidare och tolka (Alvehus, 2013). 
Betydelsen av begreppet ”Kvalitativ metod” kan alltså bero på vad forskaren har 
för mål med projektet eller undersökningen och därmed kan flera, och ömsesidigt 
olika, varianter användas (Alvehus, 2013). 
 
Kvalitativ metod används ofta när kunskapen om det som ska studeras är låg 
(Hedin, 2011). Eftersom det fanns väldigt lite information om processer som 
tillverkar rullpacksprodukter och då kunskapen var begränsad gällande denna 
process innan projektets början är denna metod en fördel vid just detta 
examensarbete. I detta examensarbete användes metoderna intervjuer och 
observationer och kompletterades med en workshop. Genom att använda flera 
metoder fås en mer utbredd förklaring och det går att se hur metoderna 
underbygger resultaten (Hedin, 2011).  

3.2 Primär- och sekundärdata 

	

Vid kvalitativ analys är det skillnad mellan olika slags data beroende på vem som 
samlat in materialet. Empiriskt material som skapats just för ett specifikt projekt 
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eller en särskild undersökning kallas för primärdata. Sekundärdata innebär det 
empiriska material som tagits fram för en annan undersökning, men som utnyttjas i 
den aktuella undersökningen (Alvehus, 2013). Exempel på hur primärdata kan 
samlas in är intervjuer, enkäter och observationer som forskaren själv har 
konstruerat för det specifika området. Vad som räknas och ska behandlas som 
sekundärdata kan ibland vara komplicerat. Slutsatser från tidigare studier och 
vetenskapliga artiklar kan ibland ses som sekundärdata då de innehåller empiriskt 
material. Dock måste det vara en egen analys av det empiriska materialet för att 
det ska räknas som sekundärdata (Alvehus, 2013). Exempel på sekundärdata är 
försäljningsstatistik och produktionsstatistik som samlats in av någon annan vid ett 
tidigare tillfälle. Skillnaden mellan primär-och sekundärdata är alltså vem 
materialet samlats in av och för vilket ändamål (Alvehus, 2013). 

3.3 Intervjuer  
 

En intervju definieras som ett formellt samtal mellan två parter där den ena parten 
frågar ut den andra för att få in information (TheFreeDictionary.com, 2015). 
Intervjuer är en mycket bra metod för att ta reda på hur människor känner, tänker 
och agerar i olika situationer och brukar oftast vara den viktigaste och vanligaste 
metoden vid kvalitativa studier. Vilken typ av interaktion som räknas till en 
intervju kan diskuteras. Den teknologiska utvecklingen har gjort att intervjuer inte 
alltid sker med direkt interaktion ansikte mot ansikte utan kan även inträffa över 
telefon, röst- och videosamtal via Skype och till och med över email och sms 
(Alvehus, 2013). 
 
Intervjuer kan vara ostrukturerade, semistrukturerade eller strukturerade. Vid 
ostrukturerade intervjuer används ett känt frågeområde där informanten är den 
som guidar, där det finns följdfrågor utan styrning och där det inte finns 
standardiserade svarsalternativ. Vid semistrukturerade intervjuer är färdiga frågor 
med öppna svarsalternativ formulerade och ordningsföljden av frågorna är samma 
för alla som intervjuas. Intervjuer av denna typ är oftast den vanligaste. Vid 
strukturerade intervjuer finns färdiga frågor i given ordning med svarsalternativ 
och utförs lika över alla informanter. Denna typ av intervju är kortare och ytligare 
än de andra formerna då den kan likna en enkät, men där intervjuaren fyller i 
svaren istället. 

Det är oftast en fördel att de personer som väljs ut för undersökningen har 
ordentligt med kunskaper om det som ska undersökas och kan svara och diskutera 
de aktuella frågorna som ställs (Hedin, 2011). Det är också bra att frågorna som 
ställs är så öppna som möjligt för att spontan information om attityder och känslor 



	 34	

gällande ämnet ska kunna fångas upp (Eklund, 2012). Det kan vara en fördel om 
de personer som väljs ut som informanter är olika varandra, till exempel har olika 
arbetsuppgifter, erfarenhet, kön och ålder. Detta kan ge en bredare uppfattning av 
det som ska undersökas. Intervjuerna syftar oftast inte till statistisk 
generaliserbarhet och därmed räcker det oftast med fem till tio informanter (Hedin, 
2011).  
Den som leder intervjun bör ha erfarenhet inom intervjuteknik, vara förberedd 
inför intervjun och vara så neutral i området som möjligt. Det är också viktigt att 
frågorna ställs på ett så neutralt sätt som möjligt, eftersom är det lätt att den som 
leder intervjun omedvetet eller medvetet påverkar resultaten. Varje person bör 
intervjuas ensam i ett ostört rum som informanten själv kan få välja ut och tiden 
som behövs är generellt en till två timmar. Val av klädsel och eget uppträdande är 
viktigt att tänka på när det gäller vilket budskap intervjuaren vill förmedla. 
Informanten bör vara förberedd genom att blivit informerad varför intervjun hålls 
och vad syftet med undersökningen är. Informanten bör även få veta vem personen 
är som genomför intervjun, hur lång tid intervjun beräknas ta, att data behandlas 
konfidentiellt och att han/hon har rätt att avsluta intervjun när som helst då det är 
frivilligt att medverka. Det ska också framgå hur resultaten ska presenteras och att 
informanten kan ta del av resultaten. Om inspelning ska ske bör detta godkännas 
av informanten (Hedin, 2011). Fördelen med inspelning är att det som sägs kan 
tolkas ord för ord. Nackdelen är att den som blir intervjuad kan känna sig 
begränsad i hur öppen han/hon kan vara. Inspelning kan kompletteras med 
anteckningar, men bör inte ersättas helt (Eklund, 2012). 
 
Intervjuer är en bra metod för att ta reda på hur en person känner och tänker kring 
en särskild händelse eller visst ämne (Alvehus, 2013). En fördel är att följdfrågor 
kan kontrollera att informanten har förstått frågan och ger därmed hög validitet. 
Andra fördelar är att det är en flexibel datainsamlingsmetod med hög 
svarsfrekvens och att det fås en personlig kontakt med informanten (Sallnäs, n.d.). 
Det finns också en del nackdelar med intervjuer som är viktig att ha i åtanke när 
analysen görs. En nackdel är att det i de flesta fall inte går att dra generella 
slutsatser från data som samlats in. Det tar också mycket lång tid att bearbeta data 
och datainsamlingen är inte heller anonym (Bibik et al., 2003). Styrda 
intervjumallar gör också att den intervjuade inte har så stor möjlighet att lämna 
extra information. En annan viktig nackdel är att metoden kräver mycket resurser 
och är därmed dyr. Detta kan göra att antalet intervjuer bli färre än vad som 
kanske är optimalt (Sallnäs, n.d.). 
 
I detta examensprojekt påbörjades den kvalitativa analysen med semi-
strukturerande intervjuer. Fördelen är att intervjufrågorna har en ordningsföljd, 
men att det till skillnad från strukturerade intervjuer kan ställas följdfrågor utifrån 
vad kandidaten svarar. Fördelen är också att frågorna är mer öppna vilket 
uppmuntrar informanten att själv utveckla sina svar, tex beroende på vilket 
arbetsuppgift informanten har. Nackdelen är att på grund av de färdiga frågorna 
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kan samtalet bli mindre naturligt med dåligt flöde jämfört med om intervjun var 
ostrukturerad (Hedin, 2011). Fördelen med strukturerade intervjuer är att samma 
intervju kan genomföras av flera intervjuare med olika informanter. Nackdelen är 
att det interaktiva mellan intervjuare och informant försvinner vilket är en stor del 
av poängen med att ha intervjuer som analysmetod (Alvehus, 2013). 
 
För att kompensera för denna kostsamma metod genomfördes flera intervjuer på 
en och samma dag. Informanterna fick själva välja tid när det passade in i deras 
arbetsschema så att inte arbetsuppgifterna blev lidande. Tid sparades genom att 
spela in intervjun samtidigt som alla svar antecknades. För att kompensera för ifall 
samtalet kändes onaturligt eller om informanten inte kom på något svar i stunden, 
fick informanterna chansen att komma tillbaka till tidigare frågor. De fick tala så 
mycket de kunde om varje fråga vilket ofta gjorde att de svarade eller kom in på 
flera frågor samtidigt. Detta medförde att de ibland omedvetet kom in på tidigare 
obesvarade frågor.  

I detta examensprojekt ingår även telefonintervju i definitionen intervju. Fördelar 
med telefonintervju att den inte är så kostsam, det krävs inte en speciell utformad 
lokal och det är lättare att välja tid för intervjun eftersom varken intervjuaren eller 
informanten behöver resa till en särskild plats. Nackdelen med denna metod är att 
intervjuaren inte interagerar med informanten på samma sätt och ansiktsuttryck 
kan därmed inte uppfattas. En annan nackdel är att den omgivande miljön kan vara 
ett störmoment (F 7 Datainsamlingsmetoder för primärdata, datorstöd, 2015).  
 

3.4 Observationer 

	

Poängen med observationer som analysmetod är att undersöka situationer som 
sker naturligt (Alvehus, 2013). Observationer är ett bra komplement till intervjuer 
som undersökningsmetod därför att de kan bekräfta eller jämföra resultaten från 
intervjuerna. För att en situation eller en miljö ska studeras med 
observationsmetoden måste tre kriterier vara uppfyllda. Det första kriteriet är att 
den som betraktar informationen ska kunna göra så med egna ögon. Det andra 
kriteriet är att det som ska observeras måste upprepas kontinuerligt. Det tredje och 
sista kriteriet är att det som ska observeras måste äga rum under en viss tidsperiod 
(Bibik et al., 2003). Observationer kan vara ostrukturerade eller strukturerade. 
Ostrukturerade observationer är vanligast och då antecknas allt det som händer 
medan det händer vilket gör att man kan plocka ut det som är relevant för 
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undersökningen. Vid strukturerade observationer har istället särskilda områden 
eller aktiviteter tagits fram på förhand (Bibik et al., 2003).  
 
Förutom att metoden är bra att kombinera med andra metoder så har den fördelen 
att informationen är mycket tillgänglig. En annan fördel är att den är passande att 
använda när man inte vet så mycket innan om det som ska studeras. Nackdelen 
med denna metod är att felaktiga tolkningar och teorier lätt kan göras (Bibik et al., 
2003). 
 
Observationerna i detta examensarbete gjordes både strukturerat och ostrukturerat. 
Denna kombination gjorde att risken för felaktiga tolkningar minimerades och 
kompenserade därmed för metodens nackdel. Alla tre kriterier uppfylldes. 

3.5 Workshop 

 

En workshop är en bra metod att använda om ett problem ska åtgärdas, lösningar 
ska tas fram eller, som i detta fall, komma vidare i ett projekt.  En workshop kan 
definieras som ett möte där det sker ett gemensamt skapande eller 
handlingsinriktat arbete (Boettge, 2002). Den som leder workshopen, facilitatorn, 
ska inför mötet ha satt upp ett tydligt och uttalat mål och regler som deltagarna ska 
följa under hela workshopen för att få ut så mycket som möjligt av tiden som ges. 
Exempel på regler är; var kreativ, var närvarande, respektera varandras idéer, alla 
har ansvar för resultatet, var positiv och ha öppet sinne (Ericson, 2013). Det är bra 
om deltagarna som väljs ut är från olika avdelningar inom ett företag eller experter 
inom olika områden. Arbetssättet ska vara demokratiskt där det tas tillvara på alla 
deltagarnas kompetens och där det ges chansen att lära av varandra. Övningarna 
bör vara kreativa där det ges möjlighet för ett dynamiskt arbete mellan individ och 
grupp (Boettge, 2002).	Innan själva workshopen kommer igång är det bra att hålla 
en introduktion där det som ska utredas tas upp. Här bör också nämnas vad 
deltagarna kan förvänta sig av mötet och en del praktikaliteter såsom när kaffe- 
och toalett pauser ska inträffa. Reglerna ska redogöras och det ska informeras på 
vilket sätt resultatet ska presenteras, t.ex. att det skickas ut en sammanfattning till 
alla deltagare.  
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En fördel med att hålla en workshop när t.ex. ett problem ska lösas är att den kan 
ge chansen för mycket mer kreativitet än ett vanligt möte. Dock har vissa 
människor en tendens att bryta in med åsikter om vad som är möjligt eller inte när 
kreativa lösningar diskuteras vilket kan hindra det kreativa lösnings arbetet som 
workshopen bygger på. Därmed är nackdelen med denna arbetsmetod att den inte 
passar för alla typer av grupper (Ericson, 2013).  

3.6 Vägning av produkt 
 

En aktörsintern orsak till svinn i livsmedelsindustrin kan vara att förpackningarna 
fylls med för mycket produkt och därmed kan gå sönder någonstans i 
livsmedelskedjan. Viktmätningar av färdigförpackade produkter kan då göras för 
att undersöka om och hur mycket den verkliga vikten av produkten skiljer sig från 
den avsiktliga vikten av produkten. Ett visst antal produkter vägs slumpartat ett 
visst antal gånger under en viss tidsperiod. Utifrån detta kan medelvikten och 
standardavvikelsen från avsiktliga vikten, beräknas. Enligt SWEDAC, styrelsen 
för ackreditering och teknisk kontroll, får medelvikten för färdigförpackade varor 
inte vara mindre än den mängduppgift som anges på förpackningen. En enskild 
färdigförpackad vara får enligt SWEDAC inte heller ha en negativ avvikelse som 
är mer än dubbelt så stor som den godkända avvikelsen. För 500 till 1000 g 
förpackningar är den godkända negativa avvikelsen 15 g, vilket innebär att om en 
enskild färdigförpackad vara väger mindre än 470 g respektive 970 g får inte varan 
säljas.   

Fördelen med denna metod är att tidsåtgången är hyfsat kort och den kräver inte 
mycket resurser. Nackdelen är att eftersom inte alla rullar under tidsperioden vägs 
kan enstaka icke tillåtna avvikelser förekomma (Handbok, Märkning 
färdigförpackade livsmedel, 2014). 

3.7 Angreppsätt 
  

För att det empiriska resultatet ska kunna bearbetas är det viktigt att välja hur 
projektets angreppssätt ska se ut och då används ofta begreppen deduktiv och 
induktiv. Ett deduktivt angreppssätt har utgångspunkten i hypoteser, existerande 
teorier och modeller som testats mot empiriska material. En induktiv angreppsätt 
utgår och bygger slutsatser på det empiriska materialet, alltså har data samlats in 
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och med det skapat modeller och teorier för att förklara verkligheten (Tapper et al., 
2013, Alvehus, 2013). 
 
Under detta examensprojekt användes ett induktivt arbetssätt och mycket av 
arbetet var iterativt. Att arbeta iterativt menas att gå tillbaka till tidigare data och 
göra en ny tolkning då andra uppfattningar eller idéer har skapats från senare 
analysmetoder.  

3.8 Reliabilitet och Validitet  
 

För att motivera ett projekt eller en studies kvalité måste den granskas utifrån dess 
reliabilitet och validitet. Validitet beskriver ifall det undersökts och mätts det som 
faktiskt ska undersökas och mätas. Med kvalitativ validitet menas att resultaten har 
kontrollerats noggrant genom att använda olika analysmetoder. Med reliabilitet 
menas om de resultat som tagit fram kan tas fram igen av en annan forskare, alltså 
hur tillförlitliga resultaten är. Detta kan vara svårt vid kvalitativ analys eftersom 
vissa miljöer och upptäckter från dessa inte sker kontinuerligt. Därför 
rekommenderas att alla steg i analysprocessen dokumenteras noggrant (Johansson, 
2015). En undersökning kan alltså ha en hög reliabilitet utan att ha en hög validitet 
(Alvehus, 2013). 

I detta examensarbete stärktes resultatens validitet genom att val av 
observationsområde inte begränsades av primärdata som hämtats från intervjuerna. 
De områden som informanterna menade hade mest svinn sågs som områden att 
börja fokusera analysen på, men begränsade inte undersökningen från andra 
områden. Intervjuerna genomfördes med personer från olika avdelningar på 
företaget och med personer utanför företaget samt en konkurrent vilket gjorde att 
projektet kunde hålla högre validitet än om informanterna endast var inom 
företaget och från samma avdelning. Workshopen bidrog också till projektets 
validitet då resultat från tidigare steg i arbetsprocessen kunde ifrågasättas och 
diskuteras för att få större perspektiv på hur dessa kan tolkas. Validiteten stärktes 
ytterligare då deltagarna vid workshopen kom från olika avdelningar och hade 
olika arbetsuppgifter.  

För att försöka hålla en hög nivå på reliabiliteten i detta examensarbete 
genomfördes ett flertal intervjuer istället för några enstaka. Då intervjuerna var 
semi-strukturerade kunde följdfrågor och kontrollfrågor ställas vid särskilda 
områden vilket stärkte projektets reliabilitet. Reliabiliteten stärktes ytterligare 
genom att filmer från observationerna kan utnyttjas av någon annan inom 
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företaget. Därmed har denna person möjlighet att göra samma slutsatser som detta 
projekt när det gäller uppkomsten av svinn i rullpacksprocessen. Kvalitativ analys 
är dock, som nämns ovan, en tolkande process vilket leder till att olika personer 
kan ha olika perspektiv och använda andra angreppsätt som därmed ger olika 
slutsatser. Det är dock svårt att täcka allt som skulle kunna påverka projektets 
validitet och reliabilitet och enligt Le Compte och Goetz är det omöjligt för en 
analysmetod att uppnå fullkomlig validitet och reliabilitet (Johansson, 2015). 
 

3.9 Arbetsprocess 
 
Examensprojektet utgick från att minska svinnet och hitta en mer hållbar 
och effektiv hantering av svinnet på Atrias rullpacksprocess. I figur 4 visas 
en beskrivning på hur arbetsprocessen har gått till i olika steg. Arbetet 
började brett vid empiriinsamligens början, men under arbetes gång 
smalnade fokus av.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

För att få en uppfattning om personalens syn på miljö- och svinnproblem 
genomfördes semistrukturerade intervjuer. Dessa intervjuer la även grunden till att 
börja identifiera i vilka områden i processen där svinnet uppstår och hur svinnet 
hanteras. Det gjordes även en strukturerad intervju med konkurrent, för att göra en 

Identifiera i vilka områden i processen där 
svinnet uppstår och hur svinnet hanteras	

Få en uppfattning om vad personalens syn är på miljö- och 
svinnproblem	

Identifiera orsaker som ligger bakom 
svinnet och varför svinnet hanteras 

som det gör	

Feedback från personal på 
identifierade orsaker till svinn 

Analysera	
och	testa	

Lösningar till minskat svinn och en mer effektiv och 
hållbar hantering av svinnet på Atrias rullpacksprocess 

Figur 4 Arbetsprocessen, uppifrån och ner i 5 steg. 
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jämförelse med deras rullpacksprocess och svinnhantering, med 
materialleverantör, för att reda på förpackningsmöjligheterna, samt med städbolag 
för att få en uppfattning var och hur de samlar upp svinnet. En strukturerad 
intervju hölls även med planerare för att undersöka om eller hur mycket svinn som 
uppstår i varulagret. Om detta svinn är tillräckligt mycket, var tanken att ett system 
ska läggas upp där svinnet skänks till välgörenhet. Intervjuerna kompletterades 
med observationer som gjordes genom filmning och fotografering i produktion. En 
workshop hölls för att få feedback gällande de svinnorsaker som identifierats från 
analysen av intervjuerna och observationerna. Deltagarna fick här chansen att sätta 
sin syn på vad problemet är på de områden som identifierades. Under workshopen 
diskuterades även eventuella lösningar till att eliminera det som orsakar svinnet.  

En möjlig orsak som identifierades från tidigare steg i analysen testades genom en 
viktundersökning på rullarna för att se om eller hur mycket den verkliga vikten 
avviker från den avsiktliga.  

Analysen kompletterades med svinnstatistik från kassatrummet och 
tillverkningsstatistik. 

Litteraturstudier gjordes på svinn i livsmedelskedjan, på avfallshantering i 
process- och mat industrin och på livsmedelsförpackningar och det undersöktes 
även hur konkurrenten tillverkar risgrynsgröt och vilka processvärden som då 
används. Detta gjordes för att öka kunskapen inom var och vilka orsaker som 
ligger bakom uppkomsten av svinn, kunna göra en jämförelse med andra företags 
svinnhantering och få en uppfattning om vilka möjligheter förpackningen har.  

3.10 Genomförande  
 

3.10.1 Insamling av primärdata 
 

Insamling av kvalitativ primärdata gjordes genom intervjuer, observationer och en 
workshop. Detta kompletterades med kvantitativ primärdata i form av viktmätning 
på rullarna. 

3.10.1.1 Intervjuer med personal 
Intervjuerna inleddes genom att en intervjumall togs fram och delades upp i fyra 
teman; Miljö & Hållbar utveckling, Svinn, Lösning till svinn samt Företagskultur. 



	 41	

Varje intervju avslutades med att tillsammans med informanten göra en SWOT- 
analys av Atrias miljöarbete gällande reducering av svinnet. Intervjun med 
förpackningsansvarig avslutades med en SWOT-analys av 
livsmedelsförpackningar. Se Bilaga B.1. 

Det valdes ut sju stycken informanter för intervjuerna. Dessa var anställda som 
kom från olika avdelningar på företaget; tillverkningschef rullpacksprocessen, 
tillverkningschef chark, controller, teknikchef, teamledare rullpacksprocessen, 
miljösamordnare Atria och förpackningsansvarig Atria. En var kvinna och resten 
var män. De första fem intervjuerna hölls under 1 dag. De sista hölls över telefon 
under två olika dagar. 

Intervjuerna analyserades genom att utgå från frågeställningarna; Vad är Atria bra 
på och vad ger Atria marknadsfördelar? Vad saknar Atria och vad är Atria dåliga 
på? Hur kan Atria avancera och finns det något som kan utvecklas? Vad kan 
skada Atria i framtiden? De olika informanternas syn på definitionen av svinn 
plockades även ut. Nyckelord och citat som kunde kopplas till dessa 
frågeställningar från de olika intervjuerna skrevs upp på en färgkodad Post it lapp 
och sattes upp på en Mindmap, se Tabell 1. Mindmap-områdena var uppdelade i 
fyra teman, Lösningar av svinnproblem, Hantering av svinnet, Egna idéer och 
Definitioner av svinn som nyckelorden och citaten kunde klassificeras under.  

Tabell 1 Mindmap frågeställningar för analys av intervjuer. 

Frågeställningar Färg 

Vad är Atria bra på och vad ger Atria 
marknadsfördelar? 

 

Gul 

Vad saknar Atria och vad är Atria dåliga 
på? 

 

Vit 

Hur kan Atria avancera och finns det 
något som kan utvecklas? 

 

Grön 

Vad kan skada Atria framöver/i 
framtiden? 

 

Blå 
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3.10.1.2 Sammanställning av intervjuer med personal 
Tre av de fyra teman, Lösningar av svinnproblem, Hantering av svinnet och Egna 
idéer som nyckelorden och citaten från intervjuerna kunde klassificeras under, 
bröts ner och samlades under följande gemensamma överskrifter: 

- Orsaker som hindrar Atria att minska svinnproblemet 
- Åtgärder som eliminerar de hindrande orsakerna 
- Orsaker som genererar största mängder svinn 
- Åtgärder som eliminerar orsakerna 
- Orsaker till begränsad/dålig hantering av svinn 
- Åtgärder för att eliminera orsakerna 
- Grundorsaker till begränsad/dålig hantering  
- Åtgärder för att eliminera grundorsakerna. 

Temat Definitioner av svinn exkluderades eftersom alla olika definitioner som 
informanterna nämnde, i sig är en orsak till varför det inte har gjorts något åt 
svinnproblemet och varför det inte finns ett hållbart system för hantering av 
svinnet på Atria.  

3.10.1.3 Intervju med konkurrent 
En strukturerad kort telefonintervju hölls med en konkurrent för att ta reda på hur 
deras fyllningsprocess ser ut och hur de hanterar sitt svinn i rullpacksprocessen. 
Inför telefonintervjun gjordes en undersökning om konkurrentens miljöarbete. 
Hemsidan informerade om hur viktigt omsorgen om miljön är för dem och att de 
ständigt jobbar med att minska deras svinn. 

Intervjun började med att informera konkurrenten om att ett examenprojekt görs 
på svinn som uppstår på en rullpacksprocess och vilka orsaker i processerna som 
leder till svinnet. Det upplystes om att det tagits del av informationen gällande 
deras miljöarbete och reducering av svinn via hemsidan och att det som var 
intressant för examensprojekt är hur de jobbar med detta främst i 
rullpacksprocessen.  

Frågorna som ställdes var: 

- Använder ni en sluten process? 
- Har ni problem med svinn i rullpacksprocessen?  
- Fylls produkterna kallt eller varmt?  
- Har ni något system på hur svinnet hanteras? 



	 43	

3.10.1.4 Intervju med material leverantör   
En strukturerad kort telefonintervju hölls med företaget Amcor som i dagsläget 
förser Atria med plastfilm till rullpacksprocessen. Detta gjordes för att ta reda på 
om de har bioplaster i sitt sortiment som på något sätt kan underlätta hanteringen 
av svinnet. Kraven på en eventuell ny plastfilm är att produkten ska kunna fyllas 
med den utrustning, vid den temperaturen och vid det tryck som används idag. 
Den ska kunna omsluta rullpacksprodukterna så att de inte förstörs i dagens 
process och den ska inte påverka hållbarheten hos rullpacksprodukterna negativt. 
Kostnader och detaljer skickades via email.  
Frågorna som ställdes var: 

- Vad består Atrias nuvarande plastfilm av och vad kostar den? 
- Har ni bioplastfilm i ert sortiment?  

Eventuella följdfrågor: 

- Skulle bioplastfilmen fungera för ändamålet, alltså risgrynsgröt och 
ärtsoppa i rullpack?  

- Har ni andra filmer i ert sortiment som klarar av kraven? (se krav ovan) 

Eventuell följdfråga: 

- Vilka krav behöver ändras för att andra filmer, framförallt sådana som ger 
produkten längre hållbarhet, ska kunna användas till Atrias 
rullpacksprodukter? 

3.10.1.5 Intervju med städbolag 
En strukturerad telefonintervju hölls med platschefen för städbolaget Remax, som 
har städat på Atria sedan 2012. 13 frågor ställdes angående svinnet och hur det 
påverkar städarnas arbete. Intervjun hölls för att få en uppfattning om hur de 
samlar upp svinnet på de olika svinnområdena i rullpacksprocessen. Se Bilaga B.2. 

3.10.1.6 Intervju med planerare 
En kort strukturerad intervju hölls med en av Atrias planerare. Detta gjordes för att 
undersöka om eller hur mycket svinn som kan uppstå i varulager steget i 
livsmedelkedjan. Utifrån detta ska en bedömning kunna göras om detta svinn är 
tillräckligt mycket för att lägga upp ett system där svinnet skänks till välgörenhet. 
 
Frågorna som ställdes var: 
 

- Hur många dagars hållbarhet har ärtsoppa och risgrynsgröt? 
- Hur många dagar får det passera innan produkterna ärtsoppa och 

risgrynsgröt måste lämna Atrias varulager? 
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- Är det ett problem med att rullpacksprodukterna överskrider antal dagar 
de får vara på Atrias varulager? 
 

Eventuella följdfrågor: 
 

- Om det nu är så vad gör ni med de dessa produkter?  
- Kan ni sälja dem billigare eller slängs de?  

  

3.10.1.7  Observationer  
För att identifiera de områden där svinn uppstår i rullpacksprocessen och hur 
svinnet hanteras gjordes observationer genom filmning med filmkamera och stativ 
samt filmning och fotografering med mobilkamera. Fotografering gjordes 
kontinuerligt på de olika processområdena i produktion. Alla observationer genom 
filmning med stativ fördes in i Excel där även orsak och möjlig grundorsak till 
svinnuppkomsten antecknades. En daglig produktionsplanering skickades ut från 
produktplanerare dagen innan filmning. En tidsplan, se Bilaga C, för när filmning 
skulle ske sattes för att inkludera både ärtsoppa och risgrynsgröt med vikterna 500 
g och 1000 g på de olika svinnområdena. Detta gjordes för att se om mängden 
svinn beror på vilken produkt som tillverkas och hur stor påverkan storleken och 
vikten på rullen har. Tiden för filmning på de olika svinnområdena sattes till en 
timme. Under analysens gång exkluderas i vissa fall en produkt eller vikt på ett 
svinnområde där dessa faktorer inte hade betydelse. Vid vissa områden ersattes 
filmning med filmkamera till filmning med mobilkamera vilket gjorde att tiden 
inte alltid var en timme.  

En filmkamera med stativ ställdes först på de svinnområden i processen som 
identifierats från analysen av intervjuerna med personal och dessa var klämband, 
kyltorn och sorterare. Det togs även bilder på hur svinnet hanterades och 
samlades upp vid dessa identifierade svinnområden. 

Vid klämbandet var det viktigt att ställa kameran så den inte var i vägen för 
körande truckar.  

Vid kyltornet kunde filmning med stativ endast göras där rullarna transporteras 
från rullbandet ner i första facket. Detta gjordes endast på risgrynsgröt 1000 g. 
Korta filmer och bilder togs med mobilkamera på alla sju behållarna i kyltornet.  

Uppe vid sorteraren var det viktigt att ha i åtanke att rullarna kunde falla ner på 
kameran. Filmning gjordes inte på ärtsoppa 500 g då själva produkten inte 
påverkade svinnet vid detta område i processen. Genom att fotografera, mäta, 
känna och titta på hela och söndriga rullar, kunde orsaken till att produkten blivit 
förstörd analyseras fram. Frågan ”Vad gör ni om rullar börjar ramla av rullbandet? 
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”, ställdes till kockarna för att ta reda på hur de hanterar det svinn som uppstår vid 
sorteraren. Mätningar som gjordes på sorteraren var: 

- Tiden det tar för en rulle att transporteras från slutbehållaren av kyltorn, 
genom sorteraren och upp på rullband  

- Bredd och längd på den plats rullarna har när de transporteras från 
sorteraren upp på rullband 

- Rullens fallhöjd från rullband till golvet 

Då uppfattningar skapades genom att fråga kockar och operatörer, fotografera och 
studera i produktion, utökade observationsområdena efterhand till 
fyllningsmaskiner, luftblåstork, vind, etikettering och robot. Det togs även 
bilder på hur svinnet hanterades och samlades upp vid dessa identifierade 
områden. 

Personalen rör sig mycket vid och runt fyllningsmaskinerna och därmed var val 
av filmningsposition viktigt för att inte störa eller vara i vägen för deras arbete. 
Filmning gjordes endast på risgrynsgröt 500 g och ärtsoppa 1000 g. Det 
begränsades till dessa då undersökningen av storlekarna var intressanta och inte 
produkterna. Bilder togs på de skänkvagnar som används för att transportera 
gröten från grytorna till bufferttanken, se ”Flödesbeskrivning rullpacksprocess” 
nedan. Frågor som ställdes till kockarna var: 

- Hur många gånger använder ni skänkvagnarna innan de diskas?  
- Varför uppstår så mycket plastsvinn vid slutet av en körning? 
- Varför görs det inte rullar av första produkten som fylls i tarmen? 

Kockarna berättade ofta frivilligt varför de gjorde som de gjorde när de vägde de 
första rullarna vid start av fyllningsmaskin, när de sprättade upp bortplockade 
rullar och vad de ansåg orsaken var till svinnet vid sorteraren.  

Luftblåstorken filmades från två håll: 

1. När rullen kommer bakom kameran. I denna vinkel var det lättare att titta i 
närbild på hur rullarna rörde sig genom luftblåstorken 

2. När rullen kommer framför kameran. Detta gjordes för att kunna 
identifiera om något problem hade uppstått med rullen från ett tidigare 
processteg 

Rullens fallhöjd från rullband till golvet mättes. 

På vinden gjordes endast korta filmsessioner under olika icke tidsplanerade 
tillfällen. Detta berodde på att det var för mörkt att ställa en filmkamera där. Det 
var även svårt att hitta en bra position att ställa stativet då det var trångt och lågt i 
tak.  
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Etiketteringen filmades genom att ställa stativet på andra sidan rullbandet. 
Filmning gjordes på ärtsoppa 500 g och risgrynsgröt 1000 g. Endast en överblick 
på denna processdel kunde göras då filmkameran stod en bit bort. För att få mer 
detaljerade observationer gjordes även korta filmsessioner med mobilkamera på 
ärtsoppa 1000 g och risgrynsgröt 500 g. Frågor ställdes och diskussion uppstod 
med operatör i packhallen angående vilka svinnproblem som uppkom hos dem och 
hur de agerar när svinn uppstod plötsligt.  

Vid roboten gjordes ingen filmning eller fotografering som orsaken till svinn 
kunde baseras på. Detta berodde på att det inte gick att ställa stativet någonstans 
utan att störa operatörerna. För att kunna observera om svinn uppstod vid roboten 
var man tvungen att stå väldigt nära, vilket också kunde störa operatörernas arbete 
och var därmed ännu en anledning till att ingen filmning eller fotografering 
gjordes. Istället skrevs möjliga orsaker till svinn vid roboten ner på ett dokument 
och lämnades till operatör i packhallen. De två orsakerna de kunde välja mellan 
var: 

1. För få rullar i back 
2. För långa/ för korta rullar  

Dessa orsaker baseras på resultat av workshop(se nedan) och diskussion med 
operatör. Personalen i packhallen fick i uppgift att under en veckas tid markera hur 
mycket svinn som uppstod av varje orsak och om det var 500 g eller 1000 g rullar. 
Produkten var ointressant.  

3.10.1.8  Observationer av operatör i packhall 
De olika orsakerna till svinn i hela packhallen som identifierats från intervjuer, 
tidigare observationer och workshop skrevs ner på ett separat dokument. Detta 
dokument gavs till operatör i packhallen som under en veckas tid markerade 
vilken orsak som låg bakom svinnet. De tre orsakerna de kunde välja mellan var: 

 

1. Dubbeletikettering 
2. Robot kastar ut rullar,  

där grundorsaken är att den inte kan suga upp då det antingen är för få 
rullar i backen eller då det är fel längd på rullarna 

3. För långa/för korta rullar eller att rullarna inte är tillräckligt fyllda,  
där grundorsaken kan vara fel på Polyclip-maskinen 

Denna typ av observation gjordes för att undersöka hur mycket svinn som uppstår 
i detta område i processen, för att sedan kunna göra en bedömning om detta svinn 
är tillräckligt mycket för att kunna skänkas till välgörenhet. Det svinn, i form av 
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hela rullar, som uppstår här är nämligen det ända som passerat hela kylkedjan på 
korrekt sätt. Det är också det ända svinn som personalen kan identifiera när det 
uppstår och som därmed kan garanteras vara ätbart. Dock har svinnet som hamnat 
på golvet vid sorteraren och luftblåstorken också gått igenom kylprocessen, men 
då ingen personal rör sig vid dessa områden kontinuerligt är det svårt att veta hur 
länge svinnet har legat på golvet. Rullarna kan precis ha ramlat ner, men kan också 
vara från en tidigare sats, vilket gör att man inte kan garantera att det är ätbart.   

Om produkten ska vara ätbar måste nedkylning ske inom fyra timmar från att 
produkten försluts och vid normal produktion tar det en timme och 30 minuter. 
Hälsofaran är matförgiftning på grund av förekomst och tillväxt av B. cereus och 
C. Perfringens och förebyggs genom tillräcklig nedkylning så att de överlevande 
sporer som eventuellt utvecklas till levande celler, inte tillväxer i produkten. 
Temperaturen på produkten får inte överstiga + 8 °C vilket är det kritiska 
gränsvärdet. Detta gäller enligt Atrias farobedömning.  

Inspiration togs från Axfoods riktlinjer avseende donering av varor till sociala 
organisationer. Se Bilaga D. 

3.10.1.8.1 Flödesbeskrivning Rullpacksprocess 
Personalen i rullpacksproduktionen jobbar i två skift där varje skift består av tre 
kockar och två operatörer i packhallen. Se Bilaga E.  

Gröt i rullpacksprocessen  

Kokning, D1 

Månaderna innan jul, november och december, är risgrynsgröt den produkt som 
tillverkas mest i rullpacksprocessen.  

Gröten kokas i fem stycken 700 liters grytor samt i kokblandare nummer fem som 
rymmer 2500 liter. Ris tillsätts först och sedan pumpas mjölken in. Under tiden 
tillsätts salt, socker och block av margarin under omrörning. Uppkoket i de mindre 
grytorna tar cirka 45 minuter och i den större kokblandaren tar det cirka 1,5 
timmar. Mjölken förbereds i ett tidigare skede i ett närliggande rum.  Mjölkmängd 
beställs utav kockarna som sköter grytorna och blandas i två stycken 2000-liters 
tankar efter recept baserat på standardmjölk. Helmjölkspulver vägs automatiskt 
upp och går genom en turbomixer som blandar pulvret med vatten. Därefter 
blandas mjölken i tankarna till rätt torrsubstans halt. Kockarna har sedan färdig 
mjölk att dosera till sina grytor efter förvalt recept.  
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Ärtsoppa i rullpacksprocessen  

Blötläggning och kokning, B1 och D1 

Ärtsoppa är en maträtt som i Sverige traditionellt äts med pannkakor på torsdagar. 
Detta är en produkt som har mest efterfrågan under tidig vår och höst och som 
dippar markant under sommaren. I december lämnar ärtsoppa produktionen plats 
åt risgrynsgröten som har störst efterfrågan under denna månad.  

Ärtorna blötläggs kvällen innan produktion vilket tar mellan sex och sexton 
timmar. Tiden beror på ärtans kvalitet, som varierar mellan säsong. Därefter tippas 
ärtorna upp i kokblandare ett till fem. Vatten, fläsk och kryddor tillsätts under 
omrörning och sedan kokas detta i cirka två timmar.   

Gemensamt för båda produkter 

Fyllning och förslutning, F1 och F2 

Kockarna tömmer sedan grytorna i mindre kärl, så kallade skänkvagnar. Dessa 
transporteras och töms i bufferttanken på 2500 liter. Omröraren i tanken rör om 
produkten och därefter pumpas det till fyllning och förslutning. Det finns två 
fyllningsmaskiner, Kartlidge Package (KP)-maskiner, som fungerar på samma sätt. 
Båda används samtidigt vid tillverkning av 500 g produkt, men bara den ena 
används till tillverkning av 1000 g produkt. Det finns även en nyinköpt Polyclip-
maskin som istället fyller och försluter horisontellt. Varm produkt fylls i plasttarm 
gjord av polyeten film, LLDPE, och försluts sedan i båda ändarna med metallclips. 
För 1000 g produkterna tillverkas 72 rullar per minut och för 500 g produkterna 
tillverkas det 144 rullar per minut fördelat på både maskinerna. Temperaturen för 
risgrynsgröt ligger mellan 75 och 82 °C medan den är något högre, mellan 85 och 
95 °C, för ärtsoppa. Temperaturen får aldrig understiga 72 °C. Detta är den 
kritiska punkten (CCP, critical control point), som krävs för att förebygga, 
eliminera eller minska en livsmedelsburen fara till en nivå som är acceptabel 
(Jonsson, 2006). Plastfilmen köps in av Amcor. Det utförs temperaturkontroll och 
viktkontroll direkt efter fyllning. Vid start av fyllningsmaskinerna fås alltid rullar 
som inte har rätt vikt då det tar ett tag att uppnå rätt fyllningstryck. Om det finns 
tid sprättas rullarna och återförs till bufferttank.  
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Nedkylning, G1 
 
Produkten i form av rullar transporteras på ett band upp för en brant backe till ett 
kyltorn på plan 1. Kylningen sker med vatten som passerar genom en 
värmeväxlare och temperaturen på vattnet är cirkaa 1 °C. Rullarna förflyttas 
genom sju behållare med fjorton fack i varje och det tar cirka en timme och 45 
minuter att transporteras genom hela. Varje fack rymmer 55 till 60 kilo produkt. 
Temperaturen på produkten efter kylning ligger på cirka 6 °C. En sorterare är 
kopplad till kyltornet där rullarna hamnar i avsatser/ribbor och transporteras upp 
på ett rullband. Rullbandet går i en skarp vänster kurva fram till en blåstork. Med 
hjälp av kall luft tar den bort vatten som är kvar på rullarna. Därefter transporteras 
rullarna på rullbandet genom en vind. Vid slutet av vinden sitter ett klämband som 
i 90 graders vinkel transporterar rullarna till plan 0.  
 
Etikettering, H1 
 
Produkten transporteras via rullbandet till packhallen. Etikettering av produkterna 
sker on-line med en etikettprinter. Rullbandet övergår till ett lutande blått band 
som gör att när rullen fått sin etikett, rullar den ner mot en undre sarg och kan 
transporteras upp på rullbandet igen.  
 
Packning, H2 
 
En robot packar produkterna i SRS-backar (svenska retur system). För rullarna 
med vikten 1000 g får åtta stycken plats och för 500 g får sexton stycken plats i 
varje back. Backarna transporteras på ett transportband i taket till ett centralt pall 
lasteri. 

3.10.1.9 Workshop  
En kreativ workshop i två delar hölls i konferensrummet Fållan 26 november 2015 
och 1 december 2015. Workshopen delades upp under två dagar då deltagarna 
hade lite tid att disponera utanför deras ordinarie arbetsuppgifter.  Det var sex 
stycken deltagare från olika avdelningar på anläggningen; teknik, miljö och 
kvalité, produktplanering, tillverkningschef, teamplanering. FUNC3 valdes som 
kreativ metod eftersom det är en väldigt rolig metod som är lätt att anpassa till 
olika frågeställningar (Törlin & Ericson, 2010). 
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Del 1 av den kreativa workshopen började med en kort presentation om vem 
examensjobbaren är. Därefter presenterades syftet med workshopen; att dels 
introducera en kreativ metod och även att presentera identifierade svinnområden 
där deltagarna har chansen att jobba med sin syn på problemet. Workshopens 
slutliga mål presenterades; att komma därifrån med en eller flera idéer på en 
lösning till det område som prioriterades av deltagarna.  

Uttryck som dykt upp i intervjuerna och som ofta hörs i olika svinndebatter 
visades för att påminna deltagarna att ignorera dessa och inte låta det begränsa 
kreativiteten under workshopen. Uttrycken som visades var, ”Det tar för lång tid”, 
”Det är ingen idé”, ”Det är för dyrt”, ”Det går inte” samt ”Så har vi alltid gjort”.  

Därefter hölls en genomgång av vad FUNC3 är; en workshopmetod som bygger på 
de tre stegen NOW! WOW! HOW! Var är Atria idag när det gäller svinn i 
rullpacksprocessen, vad är möjligt att åstadkomma och hur ska detta göras. Varje 
steg har en eller flera övningar och mellan varje steg tas något form av beslut med 
hjälp av en ”Transition” övning. Varje workshop avslutas med en slags 
utvärdering på en ”I like I wish” poster. Där får deltagarna chansen och skriva ner 
vad tyckte var bra med workshopen och vad de önskar kunde vara bättre. Det hölls 
en presentation av agendan och de regler som gällde, vilka var följande; spela 
spelet, var närvarande, ha öppet sinne, var positiv, bidra till gruppen och till 
övningarna samt visa empati.  

Första NOW! övningen kallas ”Word Association”. Där skulle varje deltagare 
skriva ner på Post it lappar vad de associerar med svinn i rullpacksprocessen och 
sedan gavs det tid för diskussion. Därefter jobbade deltagarna tillsammans i grupp 
med att hitta gemensamma nämnare mellan de olika associationerna, sedan placera 
dessa i kluster och slutligen tilldela lämpliga överskrifter. Andra övningen var 
också inom NOW! och kallas ”The Challenge”. Deltagarna delades upp i par och 
blev tilldelade en utmaning. Uppgiften var att diskutera och komma fram till deras 
egen syn på utmaningen.  De tre olika utmaningarna baserades på resultat från 
intervjuerna och observationerna. Varje grupp hade en kort presentation och 
därefter fanns det möjlighet för diskussion. Tredje övningen var en HOW! och 
kallas ”A day in heaven”. Deltagarna fick jobba i nya par med hur de önskade att 
rullpacksprocessen såg ut eller ska förändras om inga begränsningar fanns och om 
allting var möjligt.  FUNC3 workshopen avslutade med övningen ”I like I wish”. 

En vecka senare fortsatte del 2 av workshopen. Ifall deltagarna hade glömt det 
som togs upp under del 1 av workshopens och för att återberätta det som gruppen 
åstadkommit, hölls en kort sammanfattning där slutsatser från alla övningar som 
genomförts presenterades. Genom att ha en tvådelad workshop fick deltagarna 
chansen att ställa frågor som möjligtvis kommit upp i efterhand. De fick och 
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möjlighet att smälta intrycken från del 1. Därefter presenterades agendan och 
återigen workshopens slutliga mål. 

Workshopens första övning gick ut på att deltagarna skulle hitta gemensamma 
nämnare mellan de olika önskningarna från förra veckans ”A day in heaven”, 
sedan placera dessa i kluster och slutligen tilldela lämpliga överskrifter. Nästa 
övning kallas ”Allocate money” där var och en av deltagarna fick allokera 
monopol pengar i den/de kluster de tyckte var bäst. Det var viktigt att motivera hur 
de allokerade sina pengar för att se om de olika deltagarna hade samma syn på 
idéerna. Första HOW! övningen kallas ”Solution” där deltagarna jobbade i par 
med att hitta lösningar för att åstadkomma den förändring/önskad rullpacksprocess 
som fick mest allokerade pengar i föregående övning. Workshopens sista övning 
kallas ”Combine” där deltagarna jobbade tillsammans som en hel grupp med att 
kombinera och hitta gemensamma nämnare från de olika lösningarna. FUNC3 
workshopen avslutade med utvärderingen ”I like i wish”. 

3.10.1.10 Sammanställning av intervjuer med personal, observationer och 
workshop 
Sammanställningen av Intervjuer med personal när det gäller uppkomst av svinn 
uppdaterades med resultaten från observationerna och workshopen. Överskriften 
”Orsaker som genererar största mängder svinn” bröts ner till ”Grundorsaker”, 
annars användes samma överskrifter. Dessa överskrifter bröts ner till 
underrubriker som var följande: 

- Orsaker som hindrar Atria att minska svinnproblemet och dess åtgärder 
o Kostnad kontra vinst 
o Implementering 
o Vardag/hemmablind 
o Mindre intresse för rullpacksprodukter 

- Orsaker som genererar största mängder svinn, grundorsaker och dess 
åtgärder 

o Dagens linje/rutt/ process 
o Dagens utrustning/teknik 
o Variation av tidigare orsaker 
o Processvinn i recept  
o Produktomställningar  

3.10.1.11  Vägning av produkt 
Baserat på intervjuerna och observationerna beror en del svinn på att rullarna 
spricker i ändarna eller då metallclipen släpper. Detta gäller främst när de klämts i 
kyltornet och framförallt för risgrynsgröt i vikten 500 g. Det identifierades även att 
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trasiga rullar kan resultera i att svinn uppstår i efterföljande processteg. En vanlig 
orsak till att förpackningar spricker är om de är överfyllda. För att undersöka om 
eller hur mycket den verkliga vikten skiljer sig från den avsiktliga vikten gjordes 
viktmätningar på rullarna. Sammanlagt sex mätningar gjordes. Ärtsoppa med 
vikten 500 g och 1000 g vägdes slumpmässigt under en timmes produktion och 
likadant gjordes för risgrynsgröt. Både risgrynsgröt och ärtsoppa vägdes för att se 
om det var någon skillnad på fyllningsgrad när de olika produkterna produceras. 
När produkterna med vikten 500 g produceras används både fyllningsmaskinerna, 
KP-maskinerna. Förpackningarna för 500 g och 1000 g vägdes för att kunna 
beräkna hur mycket det verkliga produktinnehållet var. Detta kallas för nominell 
vikt.  

Enligt Livsmedelsföretagens märkningshandbok 2014 finns det tre grundregler 
som måste följas när det gäller hur mycket vikt eller volym för ett parti 
färdigpackade varor får differera från märkningen: 
 
1. Det faktiska innehållet får i genomsnitt inte underskrida den mängd som anges 
på förpackningen (nominella mängden) 

2. Inte fler än 2,5 procent av förpackningarna får ha en negativ avvikelse som är 
större än den tillåtna negativa avvikelsen 

Enligt märkningshandboken är en negativ avvikelse på 15 g tillåtet för 
förpackningar med märkningen 500 g-1000 g.  

3. Ingen förpackning får ha en negativ avvikelse som är mer än dubbelt så stor 
som den negativa avvikelsen  

Hur många förpackningar som helst får väga över 500 och 1000 g. (Handbok, 
Märkning färdigförpackade livsmedel, 2014) 

Första mätningen var på risgrynsgröt med avsiktliga vikten 500 g. Efter att gröten 
fyllts i en plasttarm och metallclipsen är fästa hamnar rullarna på ett band. Samma 
rullband går från båda KP-maskinerna. 50 stycken slumpmässigt valda rullar 
tillverkade från KP- maskin 1 och 50 stycken slumpmässigt valda tillverkade från 
KP- maskin 2 vägdes. Dessa räknas som ett parti produkter. Vikten för varje vald 
rulle antecknades och rullen återplacerades på bandet. Värdena fördes in Excel vid 
ett senare tillfälle och en medelvikt, en standardavvikelse och en nominell vikt 
från varje maskin beräknades. Ett punktdiagram gjordes där de olika vikterna av 
rullarna plottades mot antalet rullar av varje vikt. Andra mätningen var på ärtsoppa 
med avsiktliga vikten 500 g. Samma procedur följdes som ovan. Tredje mätningen 
var på 500 g förpackningen. Tio stycken rullar tömdes på risgrynsgröt och sköljdes 
ur med vatten och fick därefter torka. Dessa vägdes och värdena fördes in i Excel 
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vid ett senare tillfälle. En medelvikt och en standardavvikelse beräknades. Denna 
medelvikt subtraherades från den beräknade medelvikten för ärtsoppa och 
risgrynsgröt med den avsiktliga vikten 500 g, vilket gav den nominella vikten. Ett 
punktdiagram gjordes där de olika vikterna av förpackningarna plottades mot 
antalet rullar av varje vikt. Fjärde mätningen var på ärtsoppa med den avsiktliga 
vikten 1000 g. 50 stycken slumpmässigt valda rullar tillverkade från KP maskin 2 
vägdes. Därefter följdes samma procedur som för risgrynsgröt och ärtsoppa med 
avsiktliga vikten 500 g. Femte mätningen var på risgrynsgröt med den avsiktliga 
vikten 1000 g. Samma procedur följdes som ovan. Sista och sjätte mätningen var 
på 1000 g förpackningen. Samma procedur följdes som för 500 g förpackningen.  

3.10.2 Insamling av sekundärdata 

3.10.2.1 Svinnstatistik kassatrummet   
Svinn som uppstår i rullpacksprocessen under en dag samlas upp i kärl och vägs 
av både personal i rullpacksproduktionen och städfirman. Det finns inga särskilda 
svinnkärl för risgrynsgröt eller ärtsoppa, utan alla produkter som producerats 
under dagen samlas upp i samma kärl. Svinnet kasseras sedan i kassatrummet av 
operatör i packhall. Detta behöver inte ske samma dag, utan sker oftast dagen efter 
uppsamling.  I kassatrummet blandas svinnet från rullpacksprocessen med svinn 
från resten av anläggningen, såsom skinkbitar som inte kan återföras etc. Plast och 
metallclips separeras från livsmedlet med hjälp av en maskin som heter Biosilmix 
(denna fungerade inte vid examensarbetets början). På resten av anläggningen 
registreras mängden svinn dagligen av personal i ett program som heter 
Causefindr. Då registreras orsaken till svinnet såsom svinn vid skivning, svinn 
som hamnar på golvet, gammalt eller övrigt. Causefindr används inte på 
rullpacksprocessen och eftersom orsakerna till svinnet är oklart kallas dessa alltid 
för process fel. Eftersom svinn uppstår på så många olika områden i 
rullpacksprocessen och då städfirman samlar in cirka hälften av svinnet, är det 
svårt för personalen att har full kontroll på all svinnmängd. Företaget har löst 
problemet genom att operatören i packhallen rapporterar mängden svinn till 
teamledare på rullpacksproduktionen och städfirman rapporterar till Atrias miljö 
och kvalité avdelning, som i sin tur rapporterar till teamledare. Teamledare för 
sedan in mängden svinn som uppstått under veckan i ett program som heter Linfo 
II och som är en SQL. Detta görs innan företagets fredagsmöte där svinnmängden 
oftast diskuteras och jämförs med tidigare siffor. Dock diskuteras det inte vad 
eventuella förändringar kan bero på och hur man kan åtgärda problemet. 
Kassatrummet töms två till tre gånger i veckan och transporteras till 
biogasanläggningen ”Söderåsens Bioenergi” där matsvinnet rötas till biogas. Då 
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plastfilmen består av polyeten går plasttarmsvinnet till förbränning. Sifforna 
sammanställs till sist av controller.  

3.10.2.2 Tillverkningsstatistik  
Mängden tillverkade rullpacksprodukter av varje vikt och EMV samlas in av 
produktionsplanerare och sammanställs i Excel månadsvis.  

Tillverkningssiffror från år 2010 till år 2015 analyserades för att göra en 
bedömning om vilken vikt, 500 g eller 1000 g, som tillverkats mest och ifall någon 
eller båda av vikterna har minskat i tillverkning under de senaste fem åren. Då 
mycket svinn i form av 1000 g rullar har identifierats i tidigare analyser, kan ett 
alternativ för att minimera svinnet vara att sluta tillverka denna vikt. Det är därför 
intressant att undersöka hur stor andel 1000 g rullarna har av tillverkningen och 
om populariteten på rullpacksprodukter har gått ner.  

Då tillverkningssiffrorna för de olika EMV är sekretessbelagda nämns inte namn 
utan benämns istället med bokstäverna A, D, F, O, S, U, X, Y, Z, Ä 

 
 
 
4. Resultat  

4.1 Primärdata  
 

4.1.1 Intervjuer med personal 
 

Resultaten från intervjuerna kan sammanfattas med att majoriteten av 
informanterna har en god inställning till att en förändring på rullpacksprocessen 
måste ske för att minska uppkomsten av svinn och för att få en bättre lösning på 
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hur det ska hanteras. Denna positivitet kan dock tolkas som att de försöker hålla 
med intervjuaren då informanterna är medvetna om att arbetet i fråga handlar om 
just detta problem. Eftersom intervjusituationen är intim finns det en sannolikhet 
att svaren har färgats av intervjuaren. En del av informanterna anser att det inte går 
att lösa vissa problemområden, har accepterat att det ser ut som det gör och en del 
områden anses inte ha ett svinnproblem alls. Denna inställning kan bero på 
informanterna är hemmablinda och att de har varit omgivna av svinnproblemen 
under en lång tid. Då förändringar kräver mycket förarbete och eftersom 
implementering endast kan göras under vissa perioder, kan Atria bli hindrad till att 
minska svinnproblemet. Att det i slutändan alltid handlar om kostnad och vinst och 
att de EMV Atria tillverkar för styr marginalerna, kan också vara en hindrande 
faktor. Det skapar också en oro att göra förändringar då det är lätt att förlora EMV. 
Att skapa ett samarbete med dem för att tillsammans jobba med att öka intresset 
hos kunden för hur de jobbar mot ett mer hållbart samhälle, kan minska denna oro. 
Arbetet mot att minska miljöpåverkan blir alltså lidande till följd av att 
produkterna ska ha minsta möjligt pris och att produktionen ska vara så effektiv 
som möjligt. Detta är ett vanligt problem i livsmedelsindustrin, inte minst när 
Sverige gick med i EU.  

Antalet år som informanterna hade jobbat på Atria varierade från fyra till 30 år. 
Vissa hade bytt från ett annat livsmedelsföretag medan andra hade jobbat sig upp 
och haft flera olika arbetsuppgifter inom företaget. Första frågan som ställdes var 
vad de anser att Atrias främsta leverans till kunden är om man bortser från själva 
produkten. Nästan alla var överens om att kvalité, produktsäkerhet och bra 
livsmedel är det de levererar till kunden. En del nämnde också att deras arbete med 
CSR revisioner och miljöarbete är något som skapar nöjda kunder, men att detta 
bör jobbas vidare med och utvecklas.  

Nedan följer svaren från de fyra olika teman som byggde upp intervjumallen; 
Miljö & Hållbar utveckling, Svinn, Lösning till svinn samt Företagskultur. 
Resultaten från SWOT-analyserna av Atrias miljöarbete mot att minska svinnet 
och av livsmedelsförpackningar kan också ses nedan. 

 

1. Miljö & Hållbar utveckling 

Informanternas syn på de miljöproblem som finns i samhället är att det är viktigt 
att alla kan bidra med vad man kan, både som företag och som privatperson.  ”Alla 
måste dra sitt strå till stacken och det är viktigt att jobba mer internationellt”, sa en 
informant. De hjälper inte att Skandinavien jobbar på ett visst sätt med miljöfrågor 
med ett helt annat sätt används i Kina. En av de intervjuade sa sig ha dålig koll på 
miljöfrågorna. ”Vet inte mer än vad som står i tidningarna”, sa informanten. De 
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flesta av informanterna var dock ense om att fler människor är miljömedvetna idag 
än för några år tillbaka. ”Generellt i samhället är vi på god väg med återvinning, 
men det varierar”, sa en informant. En annan sa, ”Atria har full kontroll på 
mätningar av utsläpp”. ”De stora drakarna tar miljöproblemen på allvar”, sa en 
informant. Informanten menade att det beror på att de har de medel som behövs 
för att kunna göra miljövänliga förändringar. ”De får alla lättnader, medan man 
straffbelägger de som inte har råd”, sa informanten. Denna informant nämnde 
också att vissa saker som premieras inte borde det och tvärtom. Det borde satsas 
mer av de medlen som finns så att de stora massorna verkligen kan göra något, 
menade informanten. Informanten sa, ”mer hade kunnat växlas ut då”. Flera av 
informanterna tyckte att elbilen är något som behöver satsas mer på och måste 
utvecklas längre. ”Den är alldeles för dyr idag”, sa flera informanter. Något som 
en av de intervjuade tyckte borde diskuteras mer är transporter av livsmedel och 
ställde sig frågan ”bör man slakta i ett land, processa i ett annat och sälja i ett 
tredje?”.  

Definitionen av hållbar utveckling beror mycket på sammanhang, menade en 
informant. Informanten sa, ” om man har miljön som en stöttepelare i definitionen 
och kvalité som den andra, så handlar det om att sätta mål och delmål och sedan 
inte vara rädd att korrigera.” Det är viktigt att göra om och sedan göra rätt, för att 
få en hållbar utveckling på sikt, menade informanten. ”Det handlar i slutändan om 
vad miljömedvetenhet kostar” sa en av de intervjuade. En annan informant 
menade att flera aspekter måste tas hänsyn till för att utvecklas hållbart nämligen 
miljö, ekonomiskt och socialt.  

 

2. Svinn 

Hur informanterna definierade svinn varierade en del. Några av informanterna 
använde ordet spill och definierade det som ”fullfärdig vara som hamnar på 
golvet” och andra använde definitionen ”det som inte borde kasseras”. Vissa 
definierade svinn som t.ex. ”ändbitar på bacon som tas till vara på men som inte är 
lika mycket värd som en ändbit på den färdiga baconen”. Någon sa att endast det 
som inte går att omarbeta definieras som svinn. En del av informanterna använde 
ordet svinn till båda dessa definitioner och inkluderade även det som går sönder 
vid leverans eller som inte kommer fram till slutkund av någon anledning. ”Att 
inte kunna säkerställa fullständig och säker produkt” definierades också som svinn 
av några informanter. Alla intervjuade var ense om att det finns så kallat naturligt 
svinn. ”Det finns alltid svinn i receptet”, sa en informant och en annan sa, ”det är 
det man kan räkna med t.ex. grötrester i kärl, koksvinn och det som försvinner vid 
tillagning av bacon”. “Denna typ av svinn uppstår både när du tillagar gröten eller 
ärtsoppan hemma och när den tillagas här på Atria”, sa en informant. Det nämndes 
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att det svinn som kommer från privata hushåll är det som slängs från kylen, medan 
en annan informant menade att svinn är samma hemma som på ett företag. ”Svinn 
är samma som matavfall”, sa informanten. Förpackningsmaterial ansågs också 
som svinn och att orsaken till svinnet på rullpacksprocessen är maskin- och 
process fel.  

När det gällde hantering av svinnet varierade erfarenheten mellan de intervjuade. 
Vissa jobbar dagligen med detta och kan mycket om hur svinnet kasseras. ”I 
dagens kassationsavdelning slängs allt, kött, gröt, you name it!” sa en av de 
intervjuade. Det var meningen att kassationsavdelningen skulle kunna separera 
livsmedel och plast, men enligt informanterna, ”pallade maskinen inte trycket”. 
”Nu kastas allt i samma och går till förbränning för biogas”, sa en informant. Om 
det sker ett haveri som tar lång tid att åtgärda blir gröten stående. ”Då blir det som 
tapetklister och då måste allt kasseras”, sa en informant. Om de har otur står alla 
grytor fulla och då måste en sugbil kallas dit eftersom Atria inte har kapaciteten 
för att hantera en sådan stor svinnmängd. ”Om man ska minska kostnaden, börja 
med att minska svinnet”, sa en informant. Flera av informanterna nämnde att 
svinnet följs upp varje månad, men att det inte görs något konkret åt det. En av 
informanterna jobbar med att hitta mottagare för biogas och liknande. ”Det är 
viktigt att svinnet används till något vettigt”, sa en informant. En annan menade att 
förpackningsmaterialet som används för rullpacksprodukter är besvärligt att 
återvinna på grund av att plasten består av olika laminat och att den är 
kontaminerad av produkten. Denna informant menade också att förpackningen i 
sig bara är en sådan liten del av svinnet och att problemet är matsvinnet som 
uppstår på grund av en dålig förpackning.   

En del av de intervjuade jobbar eller har jobbat dagligen med att räkna på utbyte 
och svinn. ”Då ser man direkt om det är relevant eller inte” sa en informant. Flera 
av informanterna menade att minska uppkomsten av svinn är ren teknisk 
problemlösning. Svinnproblemet i rullpacksprocessen beror inte på att flera olika 
produkter körs, menade en av de intervjuade. ”Detta har vi minimerat genom bra 
produktplanering”, sa denna informant. Vid produktbyte av ärtsoppa till bruna 
bönor finns rester i rören, men detta är inte mycket alls, menade den intervjuade.  
Att tillverka många produkter handlar mer om att produktionstid går förlorad, 
menade en informant och sa även, ”ju fler omställningar, desto mer städning, men 
det är inget som ökar svinnet”. Vissa av informanterna hade erfarenhet med att 
jobba med reducering av svinn i projektform, t.ex. att minska svinnet på en viss 
artikel eller minska svinnet på en särskild skivlinje. En av de intervjuade menade 
att rullpacksförpackningen är väldigt optimal och inte bidrar till uppkomsten av 
svinn. ”Den är enkel i sin utformning och är både primär och sekundär 
förpackning”, sa informanten. Däremot har förpackningen inga speciella 
funktioner och är ganska otymplig, menade den intervjuade.  
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Svaren på hur mycket svinn som uppstår på Atria varierade. Alla de som 
intervjuades var ense om att svinnet var alldeles för mycket. Vissa svarade i vikt, 
där någon nämnde 2.5-3 ton i veckan medan en annan menade att det var 4.5-5 ton 
i veckan och mer om det blir produktions fel. Andra svarade i kostnad, 300 000- 
400 000 kronor i månaden och då inkluderades även det från charkprocessen. En 
annan informant menade att svinnet kostade 40 000 kronor i veckan. En av de 
intervjuade sa att de kostnader som svinnet för med sig måste täckas på något sätt 
och att det är därför de måste öka produktionskapaciteten i rullpacksprocessen. 
Någon svarade i arbetstimmar, ”1-1.5 timmars arbete i veckan på 
rullpacksproduktionen motsvarar det svinn som uppstår”. Då räknades endast de 
rullar som trillade av rullbandet och inte de som kläms sönder eller blir 
bortsorterade vid uppstart. En del av informanterna hade inga siffror på mängden 
svinn, men de visste att det var mycket.  Någon sa ” det kostar mycket pengar vet 
jag, men jag har inga siffor.” En annan informant sa, ”det är kilo mässigt mycket 
svinn, men inte om man räknar procentuellt”. Flera nämnde att siffrorna egentligen 
borde vara högre eftersom inte allt svinn tas om hand och räknas.  

De intervjuade var oense om huruvida svinnet på rullpacksprocessen ska 
prioriteras eller inte och om ett utvecklingsprojekt ska tillsättas. Någon menade att 
det kan” ställa till med följdproblem, störa produktion och bli för kladdigt”. En 
annan informant tyckte att det är jätteviktigt att detta problem prioriteras. ”Även 
fast det inte är så högt produktvärde i rullpacksprodukten så har dess svinnmängd 
stor miljöpåverkan”, sa denna informant. Någon nämnde mervärde och att många 
kunder tittar på CSR och vad Atria har för miljöpåverkan. En av de intervjuade 
menade att det är så svårt att ta tillvara på svinnet i rullpacksproduktionen 
jämförelsevis med charkproduktionen. Denna informant menade att det låga 
produktvärdet på rullpacksprodukterna och att processer på charksidan är lättare 
att optimera, kan bidra till dålig motivation att förminska svinnet på 
rullpacksprocessen. Enligt en av de intervjuade uppstår svinnet i 
charkproduktionen mycket under skivningen. ”Då går vi tillbaka i tidigare 
processteg och korrigerar det som påverkar slutprodukten när den skivas”, sa 
informanten. En annan av de intervjuade sa, ” svinnet i rullpacksprocessen är den 
enkla pucken att lösa”. Informanten menade att det inte handlar om avsättning 
eftersom det redan är en färdig produkt.  

Informanterna fick svara på vad den mesta mängden svinn i rullpacksprocessen 
beror på och fick välja och rangordna mellan personal, teknik och rutiner. Alla var 
överens om att tekniken är den största faktorn till svinn i rullpacksprocessen. Sättet 
de transporterar rullarna är inte så optimalt, menade flera av informanterna. De 
förklarade att när rullarna transporteras från kyltornet med hjälp av en sorterare 
upp på rullbandet händer det ibland att rullarna åker ner på golvet. ”Ibland hör 
operatörerna att rullar börjar dunsa ner på golvet, men inte alltid och därför borde 
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det finnas ett signalsystem!”, sa en av de intervjuade. ”Oftast är rullarna hela när 
de ramlat av och då kan de åka upp på bandet igen”, sa en annan informant. 
Informanten nämnde också att eftersom detta problem kan uppstå flera gånger om 
dagen finns det ofta en osäkerhet ifall de tillhör en tidigare sats eller inte. ”Då 
vågar vi inte riskera att lägga upp rullarna på bandet igen och allt måste kasseras”, 
sa informanten. Informanten nämnde också att Atria ligger på gränsen i kapacitet 
till vad linjen klarar av. ”72 kg körs i minuten vilket ger 400 ton produkt i 
timmen”, sa informanten. Enligt denna informant är detta vad kyltornet och 
sorteraren klarar av och sorteraren hinner inte alltid svälja rullarna innan det 
kommer fler. ”Det blir då en kapacitetsfråga kontra svinnfråga”, sa informanten. 
En av de intervjuade menade att det är när produkterna kläms i kyltornet som de 
största problemen uppstår i följande utrustning. Informanten menade att det kan 
bero på fel vid förslutning av plastfilmen, men att det troligen främst beror på att 
det är för många rullar per fack i kyltornet. ”Kyltornet är byggt för 50-55 kg per 
fack, men de kör på 62-63 kg per fack”, sa informanten. Efter sorteraren 
transporteras rullarna genom vinden och via ett klämband in i packhallen. ”Mycket 
svinn ligger vid klämbandet, då klämtrycket inte varit tillräckligt hårt eller att 
produkterna är hala”, sa en informant. Transportbanden och maskinerna är orsaken 
till svinn och människorna har nog inte så stor påverkan, menade en informant. I 
charkprocessen var det istället en faktor som inte lades fram som förslag som 
orsakade mycket svinn, nämligen receptet på charkprodukten. 

 

3. Lösning till svinn 

När frågan om företaget ska fokusera på att hitta en teknisk lösning till 
svinnproblemet eller prioritera själva fysiska hanteringen av svinnet, svarade 
informanterna olika. Någon menade att det ska läggas lika mycket fokus på båda 
delarna. Flera av informanterna nämnde att de har idéer som kan minska svinnet 
på rullpacksprocessen, men att det inte finns pengar eller resurser till det. ”Det 
borde tillsättas ett projekt på kylprocessen, t.ex. ha en för-kylning”, sa en 
informant. En annan informant menade att det är mycket viktigt att återanvända 
svinnet på något sätt och att följa upp materialsvinnet bättre. En informant nämnde 
att svinnet i plasttarm ska återföras, men visste inte om detta följs av personalen i 
produktion. Denna informant menade också att det aldrig kommer kunna gå att 
lösa det som kläms i kyltornet. Informanten tyckte istället att de bör testa små 
enkla saker som att sätta upp en plåtbit, sarg, nät mm. för att lösa svinnet vid 
sorteraren. ”Vi får ha manuell upplockning för det som ramlar av om inget annat”, 
sa informanten. ”Etikettproblematiken är var den är och vi får nog acceptera det” 
sa flera informanter. Någon tyckte det ska prioriteras att hitta en lösning till själva 
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svinnproblemet framför att hitta en lösning på hantera svinnet bättre. Denna 
informant sa, ” rullarna bör ha alternativa vägar att ta vägen i processen”. 

De flesta av informanterna tyckte inte att det är relevant att investera i nya 
maskiner eller utrustning eftersom det är så dyrt. ”Det är småpengar i 
sammanhanget”, sa dock en informant. Några av informanterna nämnde att 
konkurrenterna förmodligen använder en sluten process, men att det kostar för 
mycket för Atria att byta till det. En av informanterna sa, ”det är bättre att 
investera i en påbyggnad” och menade att det viktigt att tänka till en extra gång när 
man köper in en helt ny utrustning. Någon annan sa, ”fokusera på att hitta små 
tekniska lösningar”. En informant tyckte att Atria måste köpa in en ny 
kylanläggning med större kapacitet för att klara av den hastighet de producerar i 
idag annars måste de gå ner i produktionstakt. ”Dock blir det ju då sämre resultat 
på andra staplar”, sa informanten. En av informanterna nämnde att det har varit 
samma process sedan informanten började på Atria och det ända som bytts ut är 
fyllningsmaskinen. ”Detta påverkar ju ändå inte spillet”, sa denna informant. En 
informant menade att Atria bör fokusera på att hitta en lösning så rullarna inte 
hamnar snett. ”Det har provats med olika hastigheter på sorteraren och 
transportbandet efteråt så de hinner försvinna från området innan nästa laddning 
kommer”, sa informanten. Enligt denna informant har problemet ändå inte lösts. 
Processen borde byggas om så att rullarna slipper transporteras via vinden, 
menade en informant och sa också, ”vansinnigt att ha löst det på detta sätt”. En av 
de intervjuade tyckte inte att Atria borde investera i nya rutiner, utan istället vara 
bättre på att följa upp dagens rutiner. Denna informant nämnde också att 
rutinproblem kan uppstå mycket under kvällstid, då endast en person är i ledande 
ställning.  

Vissa av informanterna tyckte att det behövdes någon form av förändring med 
förpackningen. Några nämnde att en annan plastfilm med bättre permeabilitet hade 
testats, men att den är dubbelt så dyr. Någon tyckte att ett utvecklingsprojekt borde 
sättas på förpackningen vilket kanske kan leda till att ett nytt förpackningsmaterial 
eller en helt annan typ av förpackning börjar användas. Eftersom det kommer fler 
och fler återförslutbara förpackningar på marknaden skulle Atria kunna utveckla 
en burk med lock, menade en informant. ”Då måste vi dock ha en annan 
fyllningsprocess, vilket blir en dyr investering” sa informanten. ”Nya material 
utvecklas hela tiden, bland annat fler monomaterial vilket ger ett lättare 
sopsorteringsflöde än med det laminat som används idag”, sa en informant. Denna 
informant menade att eftersom rullpacksprocessen är ett kontinuerligt flöde kan 
val av film bidra till andra konsekvenser i resten av processen. Informanten tog 
upp att nedbrytningsbara plaster är dyra och inte fungerar i praktiken. ”De ställer 
till med mycket problem om den slängs med vanlig plast”, sa informanten. Denna 
informant menade att bioplaster skulle kunna ge mervärde till produkten, men 
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eftersom det används så lite plast i rullpacksförpackningen är det inte sannolikt. En 
informant tyckte sig kunna för lite om förpackningar för att kunna utrycka sig i 
denna fråga. En annan informant sa, ”då många rullar kläms sönder i kyltornet 
behövs en plastfilm som tål detta bättre.” En informant tyckte inte att materialet på 
förpackningen var bristfällig och att när de testat andra leverantörer har en del av 
filmerna var sämre än den de har nu. Denna informant menade att Atria istället 
skulle titta på ett nytt sätt att svetsa filmen. ”Det går att svetsa med ultraljud 
istället för värme vilket ger en säkrare täthet”, sa informanten.  

 

Att det är viktigt att alla på företaget har samma målbild med att reducera svinnet, 
höll de flesta informanter med om. ”Vi försöker se till att motivationen är på topp 
hos personalen” sa en informant. Flera informanter tyckte att jobba med nyckeltal 
är ett bra sätt för att motivera personalen. Oftast är det operatörerna som har mest 
indikationer på att göra något åt svinnproblemet, då de får nog av att springa fram 
och tillbaka och upp och ner för att ta hand om rullarna som ramlar av, menade 
flera informanter. ”Detta ger en stor ansvarskänsla som de inte ska behöva ha”, sa 
en informant. Personalutbildning är något som är värt att investera i och oftast den 
enklaste lösningen, tyckte en informant. 

Informanterna hade olika svar när det gällde hur lång tid det tar för att 
implementera en ny lösning. Vissa hade ingen aning med någon sa att det var en 
mycket lång process. Några av informanterna menade att det kan prioriteras inom 
14 dagar beroende på hur komplext det är och hur alla tester flyter på. ”Förarbetet 
tar ju också tid, men kan göras under hela året”, sa en informant. Flera av 
informanterna nämnde att en del av tiden går åt till att utbilda personalen i det nya 
som ska implementeras. Någon sa, ”nya implementeringar bör ske under service 
veckan vilket är vecka elva.” En annan informant ansåg att implementering helst 
inte bör göras under andra halvan av året. Denna informant menade att det första 
kvartalet är den bästa tiden då det finns möjlighet att implementera något innan 
julproduktionen. ”Det som går förlorat under julkörningen är svårt att ta igen”, 
menade denna informant.  

Ingen av informanterna visste om det fanns något på marknaden eller något som 
konkurrenterna använder som skulle kunna förminska uppkomsten av svinn. ”Vi 
har inte tillgång till sådan information”, sa en informant. ”De har väl också 
haverier de måste hantera”, menade en annan informant. Flera av informanterna 
trodde att konkurrenterna förmodligen använder en sluten process, men om just 
det bidrog till mer eller mindre svinn visste de inte. En informant menade att 
svinnet inte kan vara av samma typ om nu Atria och konkurrenterna använder 
olika processer. Informanterna var överens om att det är dålig konkurrensanalys 
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över hur svinnet hanteras. ”Det kommer aldrig att göras jämförelser i hur olika 
företag hanterar sitt svinn”, sa en informant.  

 

4. Företagskultur 

När det gäller nytänkande och innovation ansåg de flesta av informanterna att 
Atria är ett företag som jobbar mycket med detta, bland annat genom en 
innovationsavdelning. ”De flesta är positiva till innovation både när det gäller 
teknik och produkter”, sa en informant. Eftersom det är mycket omplacering i 
företaget så är personalen vana vid omställning, menade en annan. En informant 
menade att personalens inställning till förändring varierade då vissa har stått på 
samma linje i många år och är vana vid att göra saker på ett visst sätt. ”Man får 
stånga sig ganska hårt”, sa informanten och en annan sa ”det är nödvändigt med 
innovation, men svårt”. Informanterna var eniga om att så länge syftet till 
förändringen förklaras och att personalen får vara med och påverka förändringen 
är det inget problem. ”Har man skapat förståelse för förändring är det lättare att 
ändra”, sa en informant. En informant tyckte inte att det är personalens inställning 
till innovation som är bekymret utan ansåg att det är motståndet till att byta till 
något som stör produktionen som är den begränsade faktorn. En annan informant 
menade att livsmedelsbranschen är gammaldags och inte så innovativ. ”Vi ligger 
inte i framkant om man jämför med andra branscher” sa informanten. Då Atria har 
hög medelålder på sin personal blir det lätt att de unga tar ett steg fram när det 
gäller ny teknik, menade några informanter. Touch paneler och liknande kan vara 
en stor omväxling för många äldre, menade dessa informanter. Enligt en informant 
jobbar Atria med att sprida engagemang med hjälp av värdeord och genom att ha 
spelkvällar. Denna informant menade också att de har blivit mycket bättre med 
utbildningsprogram och att satsa på individer. ”Det är viktigt att de som kommer 
med förslag ska få gehör om förslaget bearbetas”, sa informanten. Informanten sa 
också, ”om detta inte sker kommer personalen sluta komma med förslag”. En 
annan informant menade att kunskapen finns när det gäller vikten av innovation, 
men att engagemanget inte riktigt är där än. ”De väntar på att det ska bli 
obligatoriskt”, sa denna informant. Informanten menade att människan är lat i 
naturen och gör inget om man inte måste. En revision på hur medvetna personalen 
är borde göras, menade en annan informant.  

Informanterna var eniga om att det pratas mycket om svinnproblemen på 
rullpacksprocessen. ”Många som jobbar i produktionen är frustrerade och det kan 
till och med vara en miljörisk”, sa en informant. Problemet är det tydligt på 
rullpacksprocessen eftersom svinnmängden är så stor, menade flera av 
informanterna. Vissa tyckte att diskussion kring svinnet endast var organiserat, 
medan andra tyckte att det var både oorganiserat och organiserat. 
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”Svinnproblemen snappas upp snabbt och tas då upp på fredagsmötet”, sa en 
informant. I vissa av informanternas jobb ingår det att prata om svinn, vilket dock 
sker på kontoret och inte i produktion. Svinnet följs upp och efterkalkyler görs, 
men diskussion sker endast i organiserad form, menade flera informanter. ”Det 
känns inte naturligt att prata om svinnet på ett vardagligt sätt”, sa en informant och 
en annan sa ”man jobbar ju med det på grund av att pengarna styr, så det är inte 
miljöfrågan som styr egentligen”. För vissa av informanterna är svinn en naturlig 
del av diskussionen och sker både på strukturerat möte och under kafferasten. En 
del anställda kommer med egna lösningar till svinnproblemen, men enligt en del 
av informanterna finns det inget sätt att förmedla dessa. ”Det finns en idélåda, men 
som används dåligt och som inte kan utnyttjas av de i produktionen”, sa en 
informant.  

 

SWOT 

Informanterna ansåg att en av detta miljöarbetets starkaste sidor är att det kan ge 
mervärde ut mot kunden. Atria visar att de tar svinnet på allvar, vilket är viktigt nu 
när det finns så många miljöcertifieringar och när kunskapen är hög om hur stor 
miljöpåverkan svinnet har, menade flera av informanterna. En informant tyckte 
därmed att det var mer en marknadsfråga och sa, ”värdet på värdet ökar”. Detta 
miljöarbete kan leda till mindre användning av råvara, film och emballage och kan 
spara in på allt extraarbete svinnhanteringen medför, menade en informant. En 
annan menade att denna typ av miljöarbete är ett måste om vi ska kunna leva kvar 
på jorden. ”Svinnet och dess miljöförstöring måste minska”, sa informanten.   

Informanterna tyckte att miljöarbetets svagaste sida är kostnaden och att det inte 
investeras tillräckligt mycket pengar i miljö- och energisparande. ”Det kostar 
pengar att vara miljömedveten vilket då bli beslutskraften”, sa en informant. En 
annan informant menade att de har jobbat med detta svinnproblem i många år, 
men att inget har hänt än. ”Frågan, hur mycket kan vi lösa problemet utan att det 
ska kosta för mycket, är det som diskuteras”, sa informanten. Om det hade funnits 
obegränsat med pengar hade det redan stått en ny kylanläggning där, menade 
denna informant. En del av informanterna menade att många företag struntar i 
miljöinsatser som denna om det kostar för mycket pengar. ”Om man däremot 
sparar pengar på miljöarbetet blir det plötsligt jätteintressant”, sa en informant. En 
annan svaghet med detta miljöarbete enligt några av informanterna är, att även fast 
livsmedelsföretag i Sverige jobbar hårt för att minska mängden svinn, kommer 
detta inte hjälpa jordens pågående förstörelse om inte världens alla länder också 
gör liknande förändringar i deras livsmedelsindustri. ”Vad hjälper det att lilla 
Sverige gör allt detta när det spys ut i andra delar av världen”, sa en informant. En 
informant menade att alla förändringar inom branschen alltid måste vara så stora 
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och ska ske så snabbt. ”Alla parter måste se det ur ett långsiktigt perspektiv”, sa 
informanten. Små steg mot en mer miljövänlig livsmedelsindustri är bättre än att 
inte göra någonting alls, menade informanten. En svaghet kan också vara att 
miljöarbetet inte påverkar konsumenterna, menade en informant. ”Våra 
konsumenter är inte så fokuserade på det utan när de går och handlar vill de ha 
något billigt, men med kvalité”, sa informanten.  

Möjligheter med miljöarbetet är att fler EMV ansluter sig till Atria. ”En tydlig, 
men ödmjuk policy kan tas fram som säger att vi kan tillverka era produkter, men 
då gör vi det på detta sätt för att ha så lite miljöpåverkan som möjligt”, sa en 
informant. Möjligheterna är många, men det är viktigt att komma ihåg att det inte 
går att lyckas på alla fronter, utan det viktiga är att göra så gott man kan, menade 
några informanter. ”Det lilla man gör är viktigt”, sa en informant. ”Alla kan bidra, 
stort som litet”, sa en annan. ”Det är nu utvecklingen går framåt, tänk på alla 
elbilar som finns nu”, sa en av informanterna. Detta miljöarbete kan leda till att 
produkterna produceras och hanteras annorlunda i framtiden vilket kan gynna 
Atria energimässigt, menade några av informanterna. En möjlighet är också att 
produkterna börjar transporteras mindre och annorlunda, t.ex. att järnvägen 
utnyttjas mer eller fordon som inte går på fossila bränslen börjar användas, 
menade en informant. 

Ett hot med detta miljöarbete är att samma process inte kan användas och att 
kvalitén på Atrias produkter blir lidande. Miljöarbeten som denna kan leda till att 
reglerna blir hårt styrda, det blir fler miljörevisioner och att många 
livsmedelsföretag måste göra radikala förändringar vilket kan kräva dyra 
investeringar. Eftersom hållbarhet går hand i hand med förpackningsmaterialet, 
kan regler när det gäller att manipulera ytskikt på förpackningar bli hårdare vilket 
skulle kunna vara ett hot. ”Vissa råvaror och material för livsmedelsförpackningar 
kan av olika skäl förbjudas och då måste man vara vaken och agera snabbt och 
också ha alternativ”, sa en informant. Ett annat hot är om förändringarna sker för 
fort istället för att reducera svinnet steg för steg. Ett hot generellt med miljöarbeten 
kan vara att endast ekologiska produkter börjar efterfrågas, menade några av 
informanterna. ”Att producera ekologiska produkter är mycket dyrare, vilket kan 
påverka lönsamheten för livsmedelsföretagen”, sa en av dessa informanter.  

4.1.1.1 Sammanställning intervjuer  
Se Bilaga F.1. Från denna analys skapades en blick över vilka områden i processen 
som har svinnproblem, vilka orsaker och grundorsaker som kan ligga bakom och 
funderingar skapades kring hur dessa problem kan åtgärdas. Detta underlättade val 
av de första observationsområdena i processen, som var klämbandet, sorteraren 
och kyltornet.  
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4.1.2 Intervju med konkurrent  
 

Konkurrenten använder en sluten process för tillverkning av rullpacksprodukter. 
De har inga problem med svinn i rullpacksprocessen, utan det ända svinn som 
uppstår är gränsprodukter. Detta bildas när processen stannar upp för produktbyte 
då sterilt vatten sprutas in i rören. För att inte riskera att vattnet hamnar i produkter 
till försäljning, slängs de första rullarna som produceras när processen startas 
igång igen. Rullarna varmfylls och enligt konkurrenten så måste de det. 
”Produktens hållbarhet skulle förkortas väsentligt med kallfyllning och svinnet 
skulle därmed bli större”, sa konkurrenten. Det svinn som uppstår skickas till 
biogasanläggning. ”Det är det vi kan göra”, sa konkurrenten. Konkurrenten 
nämnde också att de inte har varor på lager, dels på grund av produkternas 
begränsade hållbarhetstid och dels eftersom de har väldigt hög omsättning på 
rullpacksprodukterna.  

4.1.3 Intervju med materialleverantör  
 

Den plastfilm som används idag består av tre lager; 30 µm linear low-density 
polyethylene(LLDPE), 15 µm oriented polyamide(OPA, nylon) och ytterligare ett 
lager med 30 µm linear low-density polyethylene (LLDPE). Plastfilmen kostar 
0,53 kr/meter.  

Amcor har en rad olika bioplastfilmer, Amcor NaturePlus, i sitt sortiment. Dessa 
filmer har tagits fram genom att utnyttja förnybara, komposterbara och återvunna 
flexibla förpackningsmaterial. Deras NaturPlus -produkter är indelade i områdena 
stärkelsebaserad, cellulosabaserad, PLA (polylactic acid), förnybar PE (polyeten), 
återvunnen PET(polyetylentereftalat), laminat och något de kallar Ceramis.  

Den stärkelsebaserade filmen är komposterbara och är en blandning av stärkelse 
och polyester och ger liknande egenskaper som PE; den är mjuk och har samma 
styvhet. Den innehåller cirka 40 procent förnybart material. Det går att optimera 
filmen för att uppnå rätt permeabilitet och därmed öka hållbarheten på livsmedlet. 
Denna produkt är lämplig för frukt, grönsaker och sallad och kan formas till påsar 
och filmer som fylls och försluts vertikalt. Denna film är transparent. 

Den cellulosabaserade filmen är också komposterbar och hämtas direkt från 
trämassa. Den är styv och liknar OPP (orientedpolypropen). Den innehåller mer än 
90 procent förnybart material och är lämplig för frukt, grönsaker och sallad. Den 
kan användas i både vertikala och horisontella fyllnings- och svetsmaskiner och 
kan förslutas med värme. Denna film är transparent 
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Komposterbar PLA liknar OPP i styvhet och kan lätt anpassas för att uppnå rätt 
permeabilitet. Den innehåller mer än 99 procent förnybart material, har en krispig 
känsla och är lämplig för frukt, grönsaker och sallad. Den kan användas i både 
vertikala och horisontella fyllnings- och svetsmaskiner och försluts med värme. En 
avdragbar lock variant finns tillgänglig för PLA lådor. Denna film är transparent.  

PCR PET är en avdragbar polyester lock film. Den innehåller 30 procent 
återvunnen plast från PET flaskor och är ett bra val för företag som vill minska 
sina livsmedelsförpackningars miljöpåverkan. Den kan lätt anpassas för att uppnå 
rätt permeabilitet och är lämplig för frukter, grönsaker och sallad. Den försluts 
med värme och filmen är transparent. 

Amcor erbjuder flera olika komposterbara laminat. Det finns bland annat en som 
innehåller mer än 50 procent förnybart material och en annan som innehåller mer 
än 80 procent förnybart material, men de kan endast komposteras industriellt. Den 
första är lämplig som musliförpackning, är mycket är stryktålig och är inte 
transparent. Den andra passar bra för choklad, bars, tabletter samt glassprodukter 
och är transparent. Den sistnämnda kan användas i både vertikala och horisontella 
fyllnings- och förslutningsmaskiner och försluts med kyla.  

Deras Cermis produkter består utav PLA och innehåller nästan 100 procent 
förnybart material. Den bryts helt ner till biomassa, koldioxid och vatten och kan 
endast komposteras industriellt. Den har höga barriäregenskaper för syre och 
vattenånga och har en krispig känsla i materialet.  

De bioplastfilmer som Amcor kan erbjuda är mer generella än specifika och det är 
därmed svårt att veta vilka som passar för ändamålet, alltså risgrynsgröt och 
ärtsoppa i rullpack, menade leverantören. Rullpacksprodukten blir cirka fyra till 
fem gånger dyrare än vad den är idag om dagens plastfilm byts ut till någon av 
Amcors bioplastfilmer. Inga andra filmer i deras sortiment fungerar för ändamålet 
och de kunde inte svara på följdfrågan om vilka krav som i så fall behöver ändras 
för att andra filmer ska kunna användas till Atrias rullpacksprodukter. 

4.1.4 Intervju med städbolag 
 

När personalen på rullpacksprocessen jobbar i tvåskift, börjar de fyra städarna 
jobba klockan 21.00 och måste vara färdiga till klockan 03.30, 04.00 innan nästa 
skift börjar. De jobbar oftast i par där två stycken spolar utrustningen och två 
stycken slänger ner allt svinn från vinden och resten av plan 1. Städningen består 
också utav skrapning, demontering och rengöring av tankar och rör. Enligt 
informanten tar städningen av svinnet en del av den totala tid som ska disponeras. 
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”Det hade underlättat städningen om de slapp krypa uppe på vinden”, sa 
informanten. Städningen av svinnet går till så att det som ligger på övervåningen 
(plan1) kastas ner till bottenplan (plan 0) och samlas upp i plastsäckar. Det svinnet 
som ligger på vinden kastas ner till bottenplan via öppningen till klämbandet där 
det plockas upp i plastsäckar. Efter att mängden svinn i plastsäckarna har 
antecknats lämnas dessa i packhallen. Mängden svinn rapporteras till team 
planerare. Enligt informanten kan städningen på vinden vara en arbetsmiljörisk, 
men inga skador har skett i anknytning till detta. Städarna pratar eller klagar dock 
inte på svinnet och har inga egna idéer på hur svinnet ska hanteras för att 
underlätta deras arbete, menade informanten. På Remax utbildas personalen 
årligen i miljö och hållbarhet, så det är något det värnar om mycket, menade 
informanten. Enligt informanten skulle inte städarna bry sig så mycket om det sker 
en förändring när det gäller hur svinnet ska hanteras eller om ett system för 
hantering av svinnet skulle införas. ”De gör vad de blir tillsagda”, sa informanten. 
Intervjun avslutades med att informanten berättade hur han tyckte svinnet på 
vinden kunde reduceras och därmed underlätta städningen. Enligt informanten 
hade det uppstått mindre svinn om bandsystemet hade varit utanför och synligt för 
personalen.  Informanten menade att de i produktion inte ser om det sker ett stop. 
”Innan de i packhallen hinner upptäcka att det inte kommer några rullar in till dem 
så har det redan ramlat av 500 till 600 kg uppe på vinden”, sa informanten. 
Informanten avslutade med att säga, ”det du inte ser kan du inte förhindra”.  

4.1.5 Intervju med planerare  
 

Hållbarheten och antalet spärrdagar (antalet dagar produkterna får vara i Atrias 
varulager) för ärtsoppa och risgrynsgröt sammanfattas i tabell 2. Antalet 
spärrdagar varierar mellan de olika EMV och är sekretessbelagt. Antalet 
spärrdagar varierar också mellan olika delar av året. Under senare delen av året, 
vecka 42 till vecka 52, produceras det framförallt mycket risgrynsgröt vilket gör 
att det måste finnas plats i varulagret och därmed blir spärrdagarna färre. Enligt 
planeraren har Atria inget problem med att rullpacksprodukterna överskrider 
spärrdagarna.  

Tabell 2 Total hållbarhet och spärrdagar för ärtsoppa och risgrynsgröt och för de olika EMV. 

Produkt  Total hållbarhet Spärrdagar v.42-
52 

Spärrdagar v.1-
41 

Ärtsoppa med 
fläsk, X 

40 28 33 
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Risgrynsgröt, X 32 22 27 

Ärtsoppa med 
fläsk, Y 

40 27 31 

Risgrynsgröt, Y 32 21 25 

Ärtsoppa med 
fläsk, D 

40 27 31 

Risgrynsgröt, D 32 21 25 

Ärtsoppa med 
fläsk, E 

40 27 31 

Risgrynsgröt, E 32 21 25 

Ärtsoppa med 
fläsk, M 

40 27 31 

Risgrynsgröt, M 32 22 25 

Ärtsoppa med 
fläsk, O 

40 27 31 

Risgrynsgröt, O 32 21 25 

 

4.1.6 Observationer  
 

Det är svårt att göra en exakt kalkyl över vilket område som bidrar till mest svinn 
då händelserna som observeras inte kan ”frysas” och inte sker kontinuerligt vid 
samma tidpunkter. Resultaten kan dock sammanfattas med följande; Vid KP-
maskinerna uppstod det lika mycket av svinn av ärtsoppa som av risgrynsgröt och 
vid Polyclip-maskinen uppstod det mycket svinn vid produktion av vikten 1000 g. 
En del restsvinn i form av risgrynsgröt uppstod i skänkvagnarna, men inte mycket 
i förhållande till svinnet på andra processområden. I kyltornet var det mest 500 g 
risgrynsgrötrullar som klämts sönder. Vid sorteraren var det mest 1000 g 
risgrynsgrötrullar som ramlat av rullbandet och det var mest trasiga 500 g 
risgrynsgrötrullar som sorterats bort. Luftblåstorken hade endast svinn i form av 
1000 g rullar och där få hade spruckit i ändarna. Detta gällde både ärtsoppa och 
risgrynsgröt. Vid vinden och klämbandet var det främst svinn i form av 
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risgrynsgrötrullar som identifierats. Vid etiketteringen var det halvfulla 500 g 
risgrynsgrötrullar och för långa risgrynsgrötrullar som identifierats. Några få 500 g 
ärtsopparullar hade ramlat ner på golvet då problem uppstod vid roboten. Roboten 
hade mest svinn i form av 1000 g rullar.  

Se Bilaga C för lista på filmsessioner. Observationerna är uppdelade i Uppkomst 
av svinn och Hantering av svinn. Möjliga orsaker och grundorsaker till uppkomst 
av svinn grundas på analysen av intervjuer, workshop, vägning av rullar, 
diskussion med kockar och operatörer samt korta observationer på ett närliggande 
processområde då ett annat särskilt processområde observeras. Hur svinnet 
hanteras grundas på intervju med städbolag och diskussion med kockar och 
operatörer. 

  

4.1.6.1 Klämbandet 
Uppkomst av svinn 

Första filmsessionen var på risgrynsgröt med vikten 1000 g vid klämbandet. Under 
två timmar lossnade endast en rulle. Möjlig orsak var att rullen inte hade en jämn 
form. Möjlig grundorsak var produktionsbyte mellan storlekarna vilket kan ha lett 
till att korrekt tryck inte uppnåtts vid fyllning. En annan möjlig grundorsak var att 
den kan ha klämts i kyltornet. Dessa antaganden grundas på analysen av 
intervjuerna (se Resultat,Intervjuer med personal, 2. Svinn). 

Filmsession 2 var på risgrynsgröt med vikten 500 g. Under en timme lossnade tre 
stycken. Möjlig orsak var att storleken på rullen är mindre än körningen innan. 
Möjlig grundorsak var att vid omställning från 1000 g till 500 g, kan 1000 g rullar 
ligga kvar i processen och därmed blandas stora och små rullar. Dessa antaganden 
grundas på diskussion med kockar och operatör och kort observation på svinn vid 
kyltornet vid samma tillfälle. 

Ärtsoppa 500 g filmades under session 4. Inga lossnade vid klämbandet. 
Filmsession 5 var på ärtsoppa 1000 g och då lossnade tre stycken rullar. Detta 
uppstod cirka en meter ovanför svängen in till packhallen. Orsak och grundorsak 
var oidentifierbar. 

Vid oplanerat observationstillfälle under produktion av ärtsoppa med vikten 1000 
g, identifierades fyra stycken rullar av ärtsoppa 500 g, två spruckna och två hela, 
samt en rulle ärtsoppa 1000g (se figur 5.) Möjlig grundorsak till svinnet som 
bestod av söndriga rullar var att rullarna klämts sönder i kyltorn under en tidigare 
produktion, inte sållats bort av sorteraren, kommit upp på bandet och fortsatt 
genom vinden till klämbandet. Möjlig orsak till svinnet som bestod av hela rullar 
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var att de kan ha klämts i kyltorn och grundorsaken till svinnuppkomsten blir 
därmed att rullen hade en ojämn form. En annan möjlig orsak var att det uppstod 
ett stop i processen, vilket kan ha lett till att när processen åter sätts igång så har 
inte korrekt tryck uppnåtts i rullarna. Grundorsaken till svinnuppkomsten blir 
därmed att rullen hade en ojämn form. Dessa antaganden grundas på diskussion 
med kockar och operatör. En möjlig orsak, där antaganden grundas på 
intervjuerna, var att rullarna är hala. Grundorsaken kan därmed vara att 
luftblåstorken inte har torkat bort kylvattnet tillräckligt. Baserat på intervjuerna 
kan även en möjlig grundorsak vara att klämtrycket inte är tillräckligt hårt.  

Vid ett annat oplanerat observationstillfälle identifierades 200 stycken 500 g 
risgrynsgrötrullar på golvet. Svinnet med en total vikt på 100 kg uppstod under 30 
minuter (se figur 6). Grundorsaken var att klämbandet inte kan klämma åt rullen 
ordentligt och den faller ur. Orsaken var att den nya Polyclip-maskinen inte 
uppnått rätt tryck och rullen blev då inte tillräckligt fylld. Dessa orsaker grundas 
på information från kockar och operatör och observation på svinn vid 
fyllningsmaskinen vid samma tillfälle. 

 

Figur 5 Tillverkning av ärtsoppa 
1000g vid klämband. 

Figur 6 Tillverkning av risgrynsgröt 
1000g vid klämband. 
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Hantering av svinn 

Hur svinnet vid klämbandet hanteras grundas på intervju med städbolag och har 
identifierats genom att fotografera. Ingen systematisk hantering av svinnet sker 
här. Om det uppstår väldigt mycket svinn samlar någon i personalen upp dessa i 
skänkvagnar, vilka rymmer cirka 180 kg rullar, annars ligger svinnet kvar på 
golvet under klämbandet (se figur 7). Detta samlas på kvällen ihop av städare i 
plastpåsar och lämnas i packhall. 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

4.1.6.2 Kyltorn 
Uppkomst av svinn 

Filmsession 19 var på risgrynsgröt med vikten 1000 g. I det första av de sju 
behållarna identifierades inget svinn. I behållare nummer 2 identifierades tre 
stycken 500 g rullar (se figur 8). Orsaken till att dessa inte slussades vidare till 
nästa behållare och därmed låg kvar vid produktion av 1000 g vikten, var att 
rullarna inte var helt fyllda. Detta gjorde att de flöt omkring och kom inte vidare i 
kylprocessen. Möjlig grundorsak var att de klämts i något av de överfyllda facken 
från behållare nummer 1 till behållare nummer 2 vilket har lett till att plastfilmen 
spruckit eller att metallclipsen har släppt lite. Grundorsaken för detta svinn låg i 

Figur 7 Uppsamlat svinn i form av 
risgrynsgröt 500g. 
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kyltornet eftersom inget svinn identifierades i behållare 1 under hela timmen då 
kyltornet filmades och fotograferades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I behållare nummer 3 identifierades fem stycken halvfulla rullar. Möjlig 
grundorsak var att de klämts i något av överfyllda facken från behållare nummer 2 
till behållare nummer 3 vilket har lett till att plastfilmen spruckit. En annan möjlig 
grundorsak var att rullarna klämts i något av facken från behållare nummer 1 till 
behållare nummer 2, men lyckats slussas vidare och därmed successivt tömts på 
gröt. Det identifierades även 1 styck tom rulle.  Möjlig grundorsak var att den 
klämts i något av de överfyllda facken från tidigare behållare vilket har lett till att 
plastfilmen har gått sönder eller att metallclipsen har släppt på ena sidan.  

Behållare nummer 4 hade två stycken 500 g rullar som flöt omkring och I 
behållare nummer 5 identifierades en 500 g rulle (se figur 9 och 10). Möjlig 
grundorsak var samma som ovan. Det identifierades även en 1000 g rulle. 
Grundorsaken till detta var att facket som transporterar rullarna från behållare 
nummer 5 till behållare nummer 6 var överfyllt och rullen blev därmed kvar i 
behållare nummer 5.  

 

 

 

 

Figur 8 Trasiga risgrynsgrötrullar 500 g i 
behållare 2. 
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I behållare nummer 6 identifierades en 500 g rulle. Möjlig grundorsak var att de 
klämts i något av de överfyllda facken från behållare nummer 4 till behållare 
nummer 5, eller i fack från tidigare behållare, vilket har lett till att plastfilmen har 
gått sönder eller metallclipsen har släppt. Antaganden grundas på analysen av 
intervjuer. 

Vid tillverkning av ärtsoppa 500 g fotograferades de 7 behållarna. Inget svinn i 
form av söndriga rullar identifierades (se figur 11). Möjlig grundorsak var att 500 
g rullarna med ärtsoppa inte är fyllda lika mycket som 500 g rullarna med 
risgrynsgröt. Detta antagande grundas på resultaten från Vägning av rullar, se 
bilaga 8. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10 Trasiga risgrynsgrötrullar 
500 g i behållare 5. 

Figur 11 Kyltornets behållare 2-5 vid tillverkning av ärtsoppa 500 g. 

Figur 9 Trasiga risgrynsgrötrullar 
500 g i behållare 4. 
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Hantering av svinn 

Hur svinnet vid kyltornet hanteras grundas på intervju med städbolag och har 
identifierats genom att fotografera. Ingen systematiskt hantering sker här. De rullar 
som gått sönder i kyltorn och sorteras bort ligger kvar på golvet. Allt svinn från 
kyltornet samlas på kvällen ihop av städare i plastpåsar och lämnas i packhall. 

 

4.1.6.3 Sorterare 
Uppkomst av svinn 

Filmsession 8 var på ärtsoppa med vikten 1000 g vid sorteraren. Totalt 35 stycken 
hamnade på golvet under en timmes observation. 30 stycken orsakades av att en 
rulle hamnade ovanpå en annan och ramlade därmed av rullbandet. Möjlig 
grundorsak var för hög produktionshastigheten och att rullarna därmed inte hann 
undan och lämna plast för nästkommande rulle som dunsar ner från sorteraren upp 
på rullbandet. Antaganden grundades på analysen av intervjuerna. 

Risgrynsgröt med vikten 1000 g filmades under session 9.  På golvet till vänster 
om rullbandet låg tio stycken rullar och till höger, framför sorteraren, låg 50 
stycken. Av de totala 60 rullarna var 30 stycken hela och 30 stycken söndriga på 
ett eller annat sätt. Tio stycken söndriga rullar undersöktes närmare genom att titta 
och känna på plastfilmen. Av dessa tio var två stycken söndriga på grund av att 
metallclipsen hade släppt (se figur 12). De andra åtta var sönder i själva 
plastfilmen, dock inte vid förslutningskanten. Därmed var problem vid förslutning 
ingen möjlig grundorsak till att rullarna gick sönder.   

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 12 Trasig risgrynsgrötrulle 1000 g då 
metallclips släppt. 
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Filmsession 13 var på risgrynsgröt med vikten 500 g och där 20 stycken rullar låg 
på golvet framför sorteraren. Av dessa var åtta rullar hela och tolv söndriga. Av tio 
närmare undersökta rullar var metallclipsen orsaken till att de gick sönder.  

Från filmning och fotografering med mobilkamera identifierades det en del trasiga 
risgrynsgrötrullar med vikten 500 g och vilka låg på golvet(se figur 13). Dessa ska 
egentligen sorteras bort, men om detta inte sker kan de fastna mellan ribborna och 
rullbandet och stoppa upp kommande rullar (se figur 14). Grundorsaken var att de 
klämts sönder någonstans i kyltornet.  

 

Från fotografering identifierades det 300 kg svinn risgrynsgröt av både vikterna 
(se figur 15). Möjlig orsak var att en rulle hamnade på sidan och blockerade 
kommande rullar. Möjlig grundorsak var för hög produktionshastigheten och att 
rullarna därmed inte hann undan. En annan möjlig orsak var att en trasig rulle kan 
ha fastnat mellan rullband och sorterare och blockerat kommande rullar. 
Grundorsak kan därmed vara att rullen klämts sönder i kyltornet. Antaganden 
grundades på analysen av intervjuerna och diskussion med operatör.  

  
 

 

 

Figur 13 Trasiga risgrynsgrötrullar 500 g. Figur 14Trasig risgrynsgrötrulle 500 
g som fastnat. 

Figur 15 Hela och trasiga risgrynsgrötrullar 
500 g och 1000 g. 
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Tiden det tar för en rulle att transporteras från slutbehållaren av kyltorn, genom 
sorteraren och upp på rullband är cirka 29 sekunder. Bredd, längd och höjd på den 
plats rullarna har när de går från sorteraren upp på rullband är 12 cm, 50 cm 
respektive 11 cm.  Diametern på rullen är 6 cm och längd på 500 g rullen är 16 cm 
och längd på 1000 g rullen är 32 cm. Rullens fallhöjd från rullbandet till golvet är 
140 cm. 

Hantering av svinn 

Hur svinnet vid sorteraren hanteras grundas på intervju med städbolag och har 
identifierats genom att fotografera och studera personal. Ingen systematisk 
hantering av svinnet sker här. Om personalen hör hur det dunsar ner rullar från 
sorteraren, springer det upp och plockar bort det som blockerar vilket kan vara en 
trasig rulle som fastnat eller en hel rulle som hamnat snett och blockerar 
kommande rullar. Om de uppfattat stoppet i tid och rullarna är hela kan de slänga 
tillbaka de som ramlat ner på golvet in i sorteraren. Därmed undviks uppkomst av 
svinn. Om rullarna är söndriga slängs de i en returplastpåse som är placerad på 
övervåningen (se figur 16). Om det är väldigt mycket rullar på golvet kan inte 
personalen veta till 100 procent att rullarna kommer från satsen som produceras i 
stunden. Eftersom personalen inte vet hur länge rullarna har legat där, kan de inte 
riskera att återplacera rullarna till processen ifall produkterna är oätbara. Svinnet 
på golvet och det i returplastpåsen samlas på kvällen ihop av städare i plastpåsar 
och lämnas därefter i packhallen. 

 Figur 16 Returplastpåse där svinn i 
form av söndriga rullar slängs. 
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4.1.6.4 Fyllningsmaskin 
Uppkomst av svinn 

Filmsession 3 var på risgrynsgröt med vikten 500 g. Svinnet som uppstod vid 
fyllningsmaskinerna under en timmes filmning bestod utav fem stycken cirka 1.5 
meter långa grötfyllda plasttarmar, tio stycken 500 g rullar samt en del tom 
plasttarm (se figur 17). Orsaken till svinnet i form av de långa grötfyllda 
plasttarmarna var produktionsbyte från vikten 1000 g till 500 g. Grundorsaken var 
att ett nytt tryck måste uppnås då; plasttarm fylldes med risgrynsgröt ända tills 
trycket är korrekt och därefter plockades denna bit bort av kock. De tio stycken 
500 g rullarna orsakades av att operatör eller kock stoppat upp produktionen. 
Stoppet orsakades av att en rulle suttit fast vid sorteraren och stoppade kommande 
rullar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grundorsaken till svinnet var att när produktion startade upp igen stämde inte 
vikten, i vissa fall formen, på de första rullarna och för att undvika att en rulle med 
fel vikt fortsatte i processen, sorterades de bort av operatör eller kock. Svinnet i 
form av tom plasttarm orsakades av att filmrullen höll på att ta slut och 
grundorsaken var att de sista filmresterna kördes ut ur fyllningsmaskinen.  

Filmsession 6 var på risgrynsgröt med vikten 1000 g och hade liknande mängd 
svinn med samma orsaker och grundorsaker. 

Figur 17 Grötfylld plasttarm, 500 g rullar 
och tom plasttarm. 
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Filmer gjordes med mobilkamera vid produktionsbyte från ärtsoppa med vikten 
1000 g till 500 g. Det identifierades mycket svinn i form av långa plasttarmar med 
och utan ärtsoppa (se figur 18). Orsaken var stop i packhallen och grundorsaken 
var därmed att ett nytt tryck måste uppnås när produktionen startade upp igen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder togs inuti skänkvagnarna efter dessa hade tömts i bufferttanken (se figur 19 
och figur 20). Det fanns fem stycken skänkvagnar och dessa återanvändes under 
hela dagsproduktionen, från 5.30- 00.00, för både ärtsoppa och risgrynsgröt. 
Mycket risgrynsgröt fanns kvar medan nästan all ärtsoppa hade tömts. 
Grundorsaken var att risgrynsgröt är en trögflytande och klippig produkt vilket gör 
att det lätt fastnar i skänkvagnen. Ärtsoppa är en lättflytande låg -viskös produkt 
och rinner därför lätt ur skänkvagnen vid tömning. 

Figur 18 Svinn i form av plasttarm, 
med och utan ärtsoppa. 

Figur 19 Mycket restsvinn vid 
tillverkning av risgrynsgröt. 

Figur 20 Nästan inget restsvinn vid 
tillverkning av ärtsoppa. 
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Vid ett oplanerat observationstillfälle identifierades 250 kg svinn av risgrynsgröt i 
vikten 1000 g (se figur 21). Orsaken var fel volym på rullarna då den nya Polyclip-
maskinen tillverkade för långa eller för korta rullar. Produktbyte var ingen orsak 
till svinnet vid fyllningsmaskinerna, då produktion av ärtsoppa och risgrynsgröt 
alltid sker under olika dagar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hantering av svinn 

Hur svinnet vid fyllningsmaskinerna hanteras grundas på intervju med städbolag 
och frågor till kockar och identifikation har gjorts genom att fotografera och filma 
med mobilkamera. Svinn i form av fylld plasttarm, hela rullar och halvfyllda rullar 
i både vikten 500 g och i vikten 1000 g samlas i en grön plastlåda nära KP-
maskinerna. Om tid finns återförs rullarnas innehåll till skänkvagnarna för att 
återigen tömmas i bufferttanken. Om återföring har gjorts eller inte har varierat 
mycket mellan personal. Det finns även en plastpåse för returplast, men det har 
identifierats att även papper, gummihandskar, rullar med innehåll och tomma 
rullar med metallclips samt kontaminerad plasttarm slängs här (se figur 22). 
Svinnet som uppstår vid Polyclip-maskinen samlas i en skänkvagn bakom 
rullbandet (se figur 23). Ingen identifikation om återföring har gjort här. Allt svinn 

Figur 21 Svinn i form av risgrynsgröt 
1000 g. 
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från fyllningsmaskinerna samlas ihop på kvällen av städare i plastpåsar och lämnas 
i packhallen. 

 

 

 

 

 

 
	

	

	

	

4.1.6.5 Luftblåstorken 
Uppkomst av svinn 

Filmsession 10 var på risgrynsgröt med vikten 1000 g. Tre stycken rullar satt fast 
mellan vägg och rullband innan filmsessionen började. Tolv stycken rullar låg på 
golvet under luftblåstorken. En rulle var sprucken i ändarna vid metallclipsen (se 
figur 24). En möjlig grundorsak till svinnet var att en rulle hamnat ovanpå en 
annan från separatorn upp på rullbandet, inte lagt sig rätta och när den väl anlänt 
till luftblåstorken har det inte funnits plats för två rullar ovanpå varandra. Detta 
antagande grundas på filmsessioner vid sorteraren. Start och stop i processen var 
ingen möjlig grundorsak till svinnet vid luftblåstorken då flera start och stop 
skedde under filmsessionen, men inte resulterade i något svinn.  

 

 

Figur 22 Grön plastlåda med svinn i form 
av plasttarm fylld med ärtsoppa, hela -och 
halvfulla rullar samt en returplastpåse fyllt 

med blandade artiklar. 

Figur 23 Skänkvagn fylld med svinn som uppstår vid 
Polyclip-maskinen. 
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Filmsession 11 var på risgrynsgröt med vikten 500 g. Inget svinn uppstod 
under denna timme. Filmsession 15 var på ärtsoppa med vikten 500 g. Inget 
svinn identifierades under denna timme.   

Filmsession 16 var på ärtsoppa med vikten 1000 g. Cirka 16 stycken rullar 
låg på golvet, tre stycken låg i en liten metallbehållare under luftblåstorken 
och tre stycken satt fast mellan väggen och rullbandet. Fyra av de som låg 
på golvet hade spruckit i ändarna vid metallclipsen och de som satt 
fastklämda var hela (se figur 25 och 26). Grundorsak var samma som för 
risgrynsgröt med vikten 1000 g.  

Rullens fallhöjd från rullbandet till golvet är 150 cm. 

 

 

 

 

 

 

Figur 24 Svinn i form av risgrynsgröt 
1000 g. 
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Hantering av svinn 

Hur svinnet vid luftblåstorken hanteras grundas på intervju med städbolag 
och har identifierats genom att fotografera.  Ingen systematiskt hantering 
sker här. Alla rullar, hela som söndriga, som ramlat av rullbandet ner på 
golvet, som sitter fast mellan rullbandet och väggen samt de som hamnat i 
behållaren under luftblåstorken samlas ihop på kvällen av städare i 
plastpåsar och lämnas därefter i packhallen. 

4.1.6.6 Vinden 
Uppkomst av svinn 

Fotografering gjordes på vinden vid produktion av ärtsoppa med vikten 1000 g 
och risgrynsgröt med vikten 500 g. Två stycken ärtsopparullar identifierandes vid 
kurvan av rullbandet (se figur 27). Orsak och grundorsak var oidentifierbar. Vid 
produktion av risgrynsgröt med vikten 500 g identifierandes en stor mängd svinn 
vid öppningen där rullbandet övergår till klämbandet (se figur 28). En möjlig orsak 
till detta var att rullarna hade fastnat, vilket kan ha resulterat i att kommande rullar 
ramlat av. En möjlig grundorsak till detta var övergången mellan rullbandet till 
klämbandet. En annan möjlig grundorsak var att det inte skett någon bandtvätt på 
vinden och efter en hel dags- och kvällsproduktion av risgrynsgröt kan banden ha 
blivit klibbiga och täckta av grötrester. Grötresterna kan ha kommit från kyltornet 
där många risgrynsgrötrullar kan ha klämts sönder och medfört att gröt läckt ut i 
kylvattnet. Dessa antaganden baseras på resultaten från workshopen.  

 

Figur 25 Svinn på golvet och 
fastklämda i form av ärtsoppa 1000 g. 

Figur 26 Svinn fastklämda och i 
metallbehållare i form av ärtsoppa 

1000 g. 

 



	 83	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hantering av svinn 

Hur svinnet vid vinden hanteras grundas på intervju med städbolag samt 
diskussion med operatör och har identifierats genom att fotografera. Ingen 
systematisk hantering sker här. Allt svinn som ligger på vinden kastas ner av 
städpersonalen via öppningen mot klämbandet, samlas upp i plastpåsar och lämnas 
därefter i packhallen. 

 

4.1.6.7 Etikettering 
Uppkomst av svinn 

Filmsession 12 var på risgrynsgröt med vikten 1000 g. Inget svinn uppstod under 
denna tid.  

Filmsession 18 var på ärtsoppa med vikten 500 g där sju stycken rullar ramlade av 
rullbandet. Orsaken var att det uppstod ett stop vid packmaskinen/roboten. 
Grundorsaken var att rullbandet stannade av medan det blå lutande rullbandet där 
rullarna får en etikett, fortfarande var igång(se figur 29). 

Fotografering gjordes när risgrynsgröt med vikten 1000 g tillverkades. Orsaken till 
svinnet var att rullarna var längre än de bör vara. Grundorsaken var att den nya 
Polyclip-maskinen gjorde för långa rullar (se figur 29). 

 

Figur 27 Svinn i form av 
ärtsoppa 1000 g. 

Figur 28 Svinn vid öppningen i 
form av risgrynsgröt 500 g. Figur 27 Svinn i form av ärtsoppa 1000 

g. 
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Från oplanerade observationstillfällen identifierades svinn i form av halvfulla 
risgrynsgrötrullar med vikten 500 g. När rullarna inte var tillräckligt fyllda, rullade 
de inte som de skulle på det lutande blå bandet och sorterades därmed bort. Möjlig 
orsak var att dessa rullar var de första som producerats vid uppstart. Möjlig 
grundorsak blir därmed att korrekt tryck inte uppnåtts vid fyllningsmaskinerna. En 
annan möjlig grundorsak var att de klämts i kyltorn och en liten mängd gröt läckt 
ut. En möjlig orsak kan också vara att den nya Polyclip-maskinen tillverkade för 
mjuka rullar. Dessa antaganden grundas på tidigare observationer vid 
fyllningsmaskinerna och kyltornet samt diskussion med operatör i packhall. 

Hantering av svinn 

Hur svinnet vid etiketteringen hanteras grundas på intervju med städbolag samt 
diskussion med operatör och har identifierats genom att fotografera och filma med 
mobilkamera. Allt svinn som uppstår vid etiketteringen, hela och ätbara som 
söndriga, samlas upp i skänkvagnar (se figur 30). Dessa körs tillsammans med 
svinnet som samlats upp av städare och lämnats i packhallen, bort till 
kassatrummet av operatör i packhallen kommande dag.  

Figur 29 Svinn i skänkvagn i form av 
risgrynsgröt 1000 g. 

Figur 29 Svinn i skänkvagn i form av 
risgrynsgröt 1000 g. 
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4.1.6.8 Robot 
Uppkomst av svinn 

Det tilldelade dokumentet med orsak till svinn vid roboten och den mängd som 
uppstod, fylldes endast i under tre dagars produktion. Detta berodde på att 
personalen upplevde att de inte hann skriva ner samtidigt som de skulle utföra sitt 
arbete. Enligt operatören resulterade detta också i att svinnet under dessa tre dagar 
egentligen var mer än det som dokumenterats. Produkten som producerades under 
dessa tre dagar var ärtsoppa. Personalen identifierade dels svinn i form av 23 
stycken 500 g rullar och 14 stycken 1000 g rullar. Orsaken var att roboten inte 
kunde få sugtag i rullarna och lådan byttes ut trots att det fanns rullar i den. Detta 
gjorde att rullarna hamnade på golvet och kunde ibland inte återplaceras då 
etiketten var skrapad. Grundorsaken var att lådan inte var helt fylld vilket berodde 
på att det var de sista rullarna i den satsen. Personalen identifierade även svinn i 
form av 13 stycken 1000 g rullar. Orsaken var samma som ovan (se figur 31). 
Grundorsaken var att Polyclip-maskinen producerade för långa och för korta 
rullar. Personalen identifierade slutligen svinn i form av 24 stycken 1000 g rullar. 
Orsaken var att rullarna blivit dubbeletiketterade. Grundorsaken var oidentifierbar.  

 

 

 

 

 

 

Figur 30 Uppsamling i skänkvagn utav all form av 
svinn som uppstår i packhallen. 
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Hantering av svinn 

Hur svinnet vid roboten hanteras grundas på intervju med städbolag samt 
diskussion med operatör och har identifierats genom att fotografera. Allt svinn 
som uppstår vid roboten, hela och ätbara som söndriga samlas upp i samma 
skänkvagnar som används vid etiketteringen (se figur 30 ovan). Dessa körs 
tillsammans med svinnet som samlats upp av städare och lämnats i packhallen, 
bort till kassatrummet av operatör i packhallen kommande dag.  

Material såsom papper från etiketterna med mera slängs i en returplastpåse (se 
figur 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

	 Figur 32 Returplastpåse med papper 
från etiketteringen. 

Figur 31 Robot som suger upp rullar 
och placerar dem i backar. 
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4.1.7 Observationer av operatör i packhall 
 

Totalt 1000 kg svinn uppstod under fyra dagar i packhallen. Detta svinn var enligt 
bestämmelserna hela och ätbara produkter (se metod). Av denna mängd uppstod 
18 kg svinn på grund av Dubbeletikettering, 425 kg på grund av att Roboten kastar 
ut rullarna och 450 kg på grund av För långa eller för korta rullar.  

4.1.8 Workshop 
 

Se Bilaga G.1 och Bilaga G.2 för bilder. 

Första övningen ”Word Association” resulterade i 15 olika svar på vad deltagarna 
associerade med ordet svinn. Under diskussionen togs det upp att svinn bör 
planeras in i produktionen. Associationerna delades in i tre kluster under övningen 
”Transition”. Kluster nummer ett tilldelades överskriften Arbete som inkluderade 
associationerna; missad leverans, planering, svårplanerat samt mer jobb. Kluster 
nummer två tilldelades överskriften Miljö och de associationerna som inkluderades 
var; utsläpp, energi, omgivning samt framtid. Tredje och sista klustret fick 
överskriften Pengar och associationerna kostnad, förlust, slöseri, intäkter, minskad 
vinst, extra kostnad samt dyrt inkluderades. I samband med att dessa kluster 
bildades, uppstod en diskussion kring hur viktigt det är att alla tre klusterområden 
kopplas ihop så att alla minimeras så mycket som möjligt. Det togs även upp att 
alla tre klusterområden måste kopplas ihop för att kunna hitta en optimal lösning 
till svinnproblemet. Alla deltagarna var överens om att alla tre klusterområdena är 
lika viktiga att ta hänsyn till i diskussionen kring svinn. 

Övningen ”Challenge” resulterade i olika syn på svinnproblemet och var begränsat 
till de tre tilldelade överskrifterna: 

- Fyllningsprocess – från tömning av skänkvagnarna till att rullarna har 
fyllts och kommit ner på rullbandet  

- Sorterare – från kyltorn upp på rullband  

- Etikettering – från lutande blå band tillbaka på rullband 

Under överskriften Fyllningsprocess ansågs svinnproblemen vara; tömning av 
värmehållningstank, återföring vid uppstart, clipsning, rester i grytor för främst ris 
samt fyllning av tarm tills rätt tryck/vikt uppnås. En diskussion på cirka fem 
minuter hölls där det togs upp att denna typ av svinn inte räknas med i kalkylen av 
mängden uppvägd svinn. Det kan därmed kallas för mörkertal. 
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Den grupp som hade överskriften Sorterare ansåg att svinnproblemen var; för liten 
sorteraren, produkterna kläms sönder i kyltorn, mycket produkt trillar av vid 
sorterare när trasiga produkter fastnar och stoppar flödet, produkt svämmar över i 
sorterare vid produktion av 1000 g, ribborna kan möjligen vara för låga, kyltornet 
är max lastat/överbelastat. Gruppen gick ifrån överskriften lite då deras syn på 
svinnproblemet även inkluderade klämbandet och vinden. De menade att många 
produkter trillar ur klämbandet på grund av att de är hala, men att det endast gäller 
vissa produkter. Gruppen tog upp att mycket rullar fastnar på vinden, vilket 
stoppar upp produktionen och sedan leder till att rullarna trillar av rullbandet. 
Detta är svårt att övervaka, men under kvällstid kan det ibland vara upp till 400 kg 
produkt som ramlat av rullbandet genom vinden. Gruppens funderingar var om det 
är rätt hastighet på bandet och vad det är som händer vid produktionens avslut. Det 
diskuterades att filmning borde ske under kvällsproduktion och att det en dålig 
planering på hur processen har byggts.   

Sista överskriften var Etikettering och gruppen som fick den tilldelad ansåg att 
svinnproblemet som uppstår där beror på tidigare processteg. Dessa problem är; 
pumpen, kyltornet, kartong, KP-maskin och racetracken. Deras syn på 
svinnproblemet var också att 90 procent av svinnet i detta område uppstår vid 
roboten.  

Resultaten från övningen ”A Day in Heaven” inkluderade hur deltagarna vill att 
den perfekta rullpacksprocessen ska se ut och vad som behövs för att uppnå detta. 
Gruppen med gröna Post it lappar ansåg att det behövs en sluten kok- och 
fyllningsprocess, produkterna ska fyllas kylt, det ska vara luftkylning och en Pick 
and Place robot samt en automatisk blötläggning behövs.  

Gruppen med gula Post-it lappar tyckte att det behövs; ny kokutrustning, ny 
kylning, ny sorterare, ombyggnation av band, nytt blötläggningssystem, säkrare 
fyllningsutrustning och ett slutet system. Gruppen med lila Post- it lappar tyckte 
att i den perfekta rullpacksprocessen ska det endast finnas koksvinn, det ska finnas 
ett band mellan kyltorn och sorterare samt alla råvaror ska ha samma kvalitet. De 
tyckte också att flödet ska vara jämnare, framförallt till sorteraren och att det 
behövs ny blötläggningsutrustning. Under diskussionen togs det upp att om en 
back, där åtta stycken 1000 g rullar och sexton stycken 500 g rullar ska få plats, 
innehåller ojämnt antal rullar slängs dessa. Dessa sparades förut till nästa dag, men 
görs inte längre på grund av att rullarna redan har fått en etikett med 
datummärkning och ett specifikt EMV. En möjlig lösning som diskuterades var att 
sälja dessa i ”lilla butiken”. Det togs upp att en möjlig lösning till svinnproblemet 
vid sorteraren var att ha en för-sorterare. Idén var att denna skulle tvinga rullarna 
att kom in två och två till huvud sorteraren som annars sorterar sämre ju fler rullar 
som kommer. Det diskuterades att istället utnyttja centrifugalkraften för att sortera 
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rullarna och att kyla med ånga istället för vatten. Det sista som diskuterades var att 
ha mindre manuell hantering vid förberedelserna av produkterna och att recepten 
ska beredas på samma sätt som mjölken. Utvärderingen ” I like…I wish” 
resulterade i följande kommentarer; bra med nytt sätt att attackera problem, 
resultat av alla funderingar, breda kompetenser, bra upplägg samt annat tänk med 
no money no issue. Det som deltagarna önskade fanns på workshopen eller tyckte 
saknades var; fika, lösning på själva problemet, att de får ut det vi vill av detta 
samt kortare tid. Dessa önskningar hölls i åtanke vid planering inför del 2 av 
workshopen.  

Övningen ”A day in heaven” fortsatte under del 2 av workshopen med en 
”Transition” övning där idéerna klustrades ihop till nya överskrifter. Detta var en 
bra övergång mellan de två olika dagarna då deltagarna automatiskt fick en 
sammanfattning på vad de gjorde sist på del 1. Övningen resulterade i tre 
överskrifter; förberedelser, flöde samt process.  

Under förberedelser placerades följande idéer för en perfekt rullpacksprocess: 

- Alla råvaror ska ha samma kvalitet 

- Automatisk blötläggning 

- Ny blötläggningsutrustning 

- Att de endast har koksvinn 

Följande idéer placerades under flöde: 

- Ett band mellan kyltorn och sorterare 

- Ny sorterare 

- Ombyggnation av band 

- Ett jämnare flöde till sorteraren 

- Pick and place robot 

Den sista överskriften, process hade följande idéer: 

- Luftkylning 

- Ny kokutrustning 

- Sluten process 

- Sluten kok/fyllningsprocess 
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- Säkrare fyllningssystem 

- Fylla produkt kylt 

- Ny kylprocess 

Nästa övning ”Allocate Money” är ännu en ”Transition” och resulterade i olika 
mängd allokerade pengar under de tre överskrifterna, förberedelser, flöde och 
process. Förberedelser fick summan 175 allokerat, och motiveringarna var; 
mycket besparingar på vatten, mindre miljöpåverkan, minskar antalet mantimmar 
samt förbättrad arbetsmiljö. Summan allokerade pengar i överskriften flöde var 
840 och motiveringarna var; enkelt att göra någonting åt och quickfix. Minst 
allokerade pengar fick överskriften process, 101, och motiverades med; mer 
payback, vattenanvändning i kyltorn är minst lika mycket som vid förberedelser 
och därför behöver kyltorn bytas ut, önsketänkande, dyrt, intressantare, kan brytas 
ner mer och fler intressanta förändringsområden. Överskriften flöde fick mest 
allokerade pengar, vilket deltagarna fick hitta en lösning till i nästa övning. 

Sista övningen, ”Solution” resulterade i tre olika lösningsförslag till överskriften 
flöde.  

Solution 1  

Istället för att kyla färdig-förpackad produkt ska själva produkten kylas i rör 
ledning på 1290 m. Därefter förpackas den med KP-film och följs av en eventuell 
tvätt. Processen fortsätter till etikettering och slutligen hamnar produkterna på 
lager.  

Det diskuterades att istället för att ha etiketter, kan olika filmer användas till de 
olika produkterna och att det då krävs förtrycka datum på filmen. Det togs även 
upp att svinnproblemen vid KP-maskinerna var på grund av för mycket start och 
stop. Orsaken till detta var dels på grund av att rullen måste uppnå rätt tryck och 
vikt, vilket även övningen ”Challenge” från workshop del 1 resulterade i. 
Deltagarna diskuterade också att det är svårt att fylla kall produkt i deras KP 
maskin. Det sista som diskuterades kring Solution 1 var angående den nya 
Polyclip -maskinen. Deltagarna sa att den klarar större partiklar, att den inte hade 
problem med svinn vid start och stop, men att den inte klarar de höga temperaturer 
som Atria använder idag. Det nämndes att Polyclip-maskinen ger mjukare rullar 
och att det därmed blir variation mellan rullarna om de använder både Polyclip- 
och KP -maskinerna. Deltagarna sa att detta kunde orsaka problem i packhallen då 
produkterna inte rullar som de ska på etiketteringsbandet.  
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Solution 2  

För-kylning i bassäng, förlängt kyltorn med snabbare flöde, större och högre 
sorterare med högre ribbor, ett mellanband, en extra sorterare samt ett lutande 
band med rätt hastighet. Att en fungerande bandtvätt skulle implementeras var 
också en del av lösningen.  

Mycket av diskussionen var kring vinden. Det diskuterades att det lutande bandet 
bör ersätta vinden och klämbandet samt att band och bandtvätt bör synkas. Det 
togs upp att det finns en bandtvätt idag, men inte på vinden. Under 
kvällsproduktion kan 1000 g rullarna orsaka upp till 100 kg svinn på vinden. 
Svinnet uppstår då det är stop vid ”ögat” vilket är där rullbandet övergår till 
klämbandet. Enligt deltagarna ska bandet egentligen stanna när detta sker, men att 
den inte alltid gör det.  

Solution 3 

Jämnare flöde till sorteraren samt minska tid igenom kyltorn för att minimera 
lasten i varje fack och därmed skapa bättre förutsättningar för sorteraren. För att 
Solution 3 ska fungerar måste de jobba med genomloppstid och jobba med 
kylning av vatten. Lösningen inkluderade även en ombyggnation, en ny ”giraff”, 
som är en bana till packhallen i golvnivå (se Bilaga G.2, Concept: 
Flödesoptimering).  

Under diskussionen togs det upp att det borde finnas ett lutande band mellan 
kyltornet och sorteraren så att klämbandet kan tas bort och därmed eliminera 
svinnet som uppstår där. 

Även del 2 av workshopen avslutades med en ”I like…I wish” utvärdering. Det 
som deltagarna uppskattade med workshopen var arbetssättet med mycket 
diskussioner och att de fick spåna fritt, att samarbete uppstod mellan olika 
avdelningar, att det gick snabbt utan avbrott samt att det var en bra dialog och 
diskussion i gruppen. De tyckte också om att de fick insikt i att alla deltagare 
verkar veta var problemet ligger. Deltagarna önskade att målet går att lösa, att det 
blir bra utfall, att det sker ett resultat av examensprojektet, att det blir en snabb 
ändring i rullpacksprocessen, att något blir realiserat så att svinnet minskar samt 
att konkurrenter fanns närvarande under workshopen.  

4.1.9 Sammanställning intervjuer, observationer och workshop 
 

Resultaten från observationerna och workshopen med anknytning till uppkomst av 
svinn, sammanställdes med resultaten från intervjuerna med personal. Detta ledde 
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till en djupare analys och härledning av hur de olika orsakerna förhåller sig till 
varandra; vad som är orsaker och vad som är grundorsaker, hur dessa kan vara 
sammanlänkande samt hur dessa kan åtgärdas. Se Bilaga F.2.   

4.1.10 Vägning av produkt 
 

Se Bilaga H, för beräkningar av medelvärde, standardavvikelse, nominell vikt och 
uppfyllande av de tre grundreglerna.   

Tabell 3 Medelvikt, standardavvikelse, nominell vikt, över/under vikt och grundregler 
uppfyllda för risgrynsgröt och ärtsoppa.  

Produkt/ 
Värden 

Medelvikt, 
g 

Standard
avvikelse, 
g 

Nominell 
vikt, g  

Över/under 
märkt vikt, g  

Grund-regler 
uppfyllda  

Risgrynsgröt 
500 g 

KP1 

510,18  6,090106  504,08 10,18 över 1 

Risgrynsgröt 
500 g 

KP2  

508,18 2,818959 502,08 8,18 över 1,2,3 

Ärtsoppa 
500 g 

KP1 

498,98   4,949747 492,88 1,02 under 1,2,3 

Ärtsoppa 
500 g 

KP2  

501,88 2,12132 495,78 1,88 över 1,2,3 

Risgrynsgröt 
1000 g 

KP2 

1 004,36 0 995,96 4,36 g över 1,2,3 
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Ärtsoppa 
1000 g 

KP2 

1 008,66 16,97056 1 000,26 8,66 över 1,2,3 

Förpackning 
500 g 

6,1  0,737865    

Förpackning 
1000 g 

8,4 0    

 

4.2 Sekundärdata 
 

4.2.1 Svinnstatistik kassatrummet 
 

Den totala mängden svinn som samlats upp i kassatrummet på Malmö 
anläggningen år 2014 var 306 000 kg och kostade Atria 4 750 000 kr (se Bilaga I). 
Mängden svinn från rullpacksprocessen år 2015, där alla artiklar som produceras i 
rullpacksprocessen räknas in, var 157 224 kg och kostade Atria 550 464 kronor. Se 
tabell 4 för kg och kostnad per månad. Mängden svinn från charkprocessen år 
2015 var 146 600 kg. Totala mängden svinn som samlats upp i kassatrummet på 
Malmö anläggningen år 2015 var 279 100 kg. Ett fast medelpris på svinnet är 3.50 
kr/kg. Detta är en schablon som täcker in produktionskostnader inklusive råvaror. 
Det kostar 300 kr/ton att transportera bort avfallet till Söderåsens bioenergi.  
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Tabell 4 Mängden svinn och kostnad från alla produkterna i rullpacksprocessen*.  

* Sammanställt och tilldelats av controller 	
	

	

	

	

	

Månad Kg Kr  

201501 12 418 43 463  

201502 9 628 33 698  

201503 10 750 37 625  

201504 7 586 26 551  

201505 11 190 39 165  

201506 6 264 21 924  

201507 9 385 32 848  

201508 10 857 38 000  

201509 18 940 66 290  

201510 15 447 54 065  

201511 20 085 70 298  

201512 24 674 86 539  

Totalt 157224 550464 
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4.2.2	Tillverkningssiffror			 

 
Se Bilaga A för siffror per månad. 

Tabell 5 – Tillverkning av risgrynsgröt från år 2010-2015, uppdelat i EMV och per 500 g rulle 
respektive 1000 g rulle. 

 

Som kan ses i tabell 5 har tillverkningen av 500 g rullar gått ner mellan år 2010 
och 2015. För 1000 g rullar har tillverkningen gått upp och ner mellan de fem åren 
och har ökat i tillverkning om man jämför år 2010 med 2015. Dock var den totala 
tillverkningen av 500 g rullar större än för 1000 g och har varit det varje år från år 
2010 till 2015. Det tillverkades 1000 g rullar av risgrynsgröt för alla EMV och för 
X och Y tillverkades det även 500 g rullar. För Y tillverkades endast 500 g rullar 
år 2010 och 2011, men år 2013 började även 1000 g rullar tillverkas dock mycket 
mindre antal än av 500 g rullar. Båda storlekarna tillverkades för X, men mycket 
mindre i 1000 g rullar. Det tillverkades störst mängd risgrynsgröt för X och Y, 

År/ 
EMV 

X (kg) Y (kg) Lågpris 
(kg) 

Totalt (kg) 

 500 g 1000 g 500 g 1000 g 1000 g 500 g 1000 g 

2010  1 238 192 616 912 2 438 008  1 472 664 3 676 200   2 089 576 

2011 1 124 608 464 456 2 363 816  1 304 640 3 488 424  1 769 096 

2012 991 584 667 712 2 539 336 362 880 1 260 960 3 530 920  2 291 552 

2013 1 088 240 632 616 2 181 136 613 944 1 362 664 3 269 376      2 609 274 

2014 876 000 337 224 2 197 960 633 432 1 393 880 3 073 960  2 364 536 

2015  735 866 324 248 1 887 688 651 704 1 395 848 2 623 534  2 371 800 

Totalt 6045490 3043168 13607944 2261960 8190656 19662434 13495784 
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dock tillverkades det totalt mer av 1000 g rullar för alla EMV tillsammans. Varje 
år tillverkades störst mängd risgrynsgröt i december månad (se Bilaga A). 

Tabell 6 Tillverkning av ärtsoppa från år 2010-2015, uppdelat i EMV och per 500 g rulle 
respektive 1000 g rulle.  

År/ 

EMV 

X(kg) Y(kg) Lågpris
(kg) 

Totalt(kg) 

 500 g 1000 g 500 g 1000 g 1000 g 500 g 1000 g 

2010 658 208 292 808 975 268  611 256 1 633 476  904 064 

2011 582 496 274 040 933 976  561 585 1 516 472 835 625 

2012 517 888 274 784 879 800 302 232 364 961 1 397 688 941 977 

2013 576 520 243 992 815 832 306 456 235 928 1 392 352 786 376 

2014 473 840 216 192 761 080 275 280 254 616 1 234 920 746 088 

2015  401 232 215 008 773 664 282 256 466 704 1 174 896 870 760 

Totalt 3210184 1516824 5139620 1166224 2495050 8349804 5178098 

 

Tillverkningen för 500 g rullar har minskat konstant varje år från år 2010 till 2015, 
vilket kan ses i tabell 6. Tillverkningen för 1000 g rullar har också gått ner, men 
inte lika mycket och inte heller varje år. Det tillverkades mer 500 g rullar än 1000 
g rullar varje år. Det tillverkades 1000 g rullar för alla EMV och för X och Y 
tillverkades det även 500 g rullar. För Y tillverkades endast 500 g rullar år 2010, 
men år 2011 började även 1000 g rullar tillverkas, dock en tredjedel av mängden 
tillverkad 500 g. Det tillverkades mycket mindre av 1000 g rullar jämfört med 500 
g rullar för både X och Y. X och Y stod tillsammans för den största tillverkningen 
ärtsoppa under alla fem åren, både för 500 g rullar och för 1000 g rullar. I 
december var tillverkningen minst för ärtsoppa och resten av året var 
tillverkningen ungefär samma (se Bilaga A).  
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5. Diskussion och lösningsförslag  

	

Vissa områden i rullpacksprocessen har inte mycket svinn, men orsakar svinn i 
efterföljande processteg. En del områdens svinn beror därmed inte på just det 
området i processen, utan på grund av tidigare processteg. Lösningar till att 
minska svinnet kan därmed inte endast sättas in på de områden där mängden svinn 
är störst utan det är viktigt att sätta in lösningar på det eller de områden som 
orsakar mest svinn totalt i processen. Svinnet uppkommer i olika former, en del 
rullar är trasiga, vissa är hela, men har inte gått igenom hela processen, medan 
andra rullar är fullvärdiga ”ätbara” produkter. Detta gör att det inte kan ske samma 
typ av hantering av de olika formerna av svinn och olika system måste därmed 
användas. Vissa förslag på lösningar kan genomföras omedelbart och kräver 
endast små enkla justeringar, medan andra är genomförbara på sikt och kräver 
investeringar. Nedan beskrivs nio lösningar på hur uppkomsten av svinn kan 
elimineras eller minimeras på alla identifierade svinnområden och fem lösningar 
på hur de olika formerna av svinn kan hanteras på ett mer effektivt och hållbart 
sätt. Dessa lösningar underbyggs av de olika resultaten från detta examensarbete.  
 

5.1 Lösningar till uppkomst av svinn 
 

5.1.1 Möjligt att genomföra omedelbart 
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Lösning 1: Ta bort 1000 g  
 
Baserat på intervjun med konkurrent så har de till skillnad från Atria en sluten 
process för tillverkning av rullpacksprodukter. Enligt dem medför detta att deras 
svinn endast uppstår vid produktbyte. Resultaten från intervjuer med personal och 
observationer visar på att denna typ av svinn även uppstår hos Atrias 
fyllningsmaskiner vid storleksbyte mellan 500 g och 1000 g. Detta svinn är 
oundvikligt för livsmedelsföretag om flera olika produkter och storlekar tillverkas 
på samma process. Baserat på tillverkningssiffrorna producerar Atria mest 
produkter i vikten 500 g, dock sker produktion för lågprisföretagen endast i vikten 
1000 g. Nästan alla företag jobbar med CSR idag, även lågprisföretagen och 
därmed kanske de kan övertygas om att byta till 500 g vikten om de blir 
informerade om det svinn som orsakas av storleksbyte. En risk med denna lösning 
är att om detta byte inte är något lågprisföretagen kan tänka sig att göra kan det 
leda till att de går någon annanstans för tillverkning av deras produkter. 
Konkurrenten tillverkar endast sina rullpacksprodukter i vikten 500 g, vilket skulle 
kunna vara en anledning till att de har mindre svinn än Atria.  

 
En stor del av Atrias svinn uppstår i form av 1000 g rullar vid sorteraren när för 
många rullar kommer på samma gång från behållare sju i kyltorn till sorteraren. 
Enligt observationerna beror detta på att de lätt hamnar ovanpå varandra då det är 
ont om plats när rullarna transporteras från sorterare upp på rullband. Eftersom 
500 g rullarna är mindre hinner de oftast lägga sig till rätta och därmed uppstår 
inte lika mycket svinn vid sorteraren i form av 500 g rullar. Om rullarna som 
hamnar ovanpå varandra inte ramlar av vid sorteraren kan de transporteras, med 
delvis den ena ovanpå den andra, till luftblåstorken. Där faller de av rullbandet på 
grund av att det inte finns plats med två rullar på höjden. Eftersom det 
identifierades nästan endast 1000 g rullar vid luftblåstorken visar detta på att det är 
ett problem med att just dessa hamnar ovanpå varandra från sorteraren.  
 
Ännu ett problem som är större för 1000 g rullarna är att när de ramlar av 
rullbandet går de sönder oftare i plastfilmen än när väl 500 g rullar ramlar av. 
Enligt Newtons andra lag, se beräkningar ekvation (1),utsätts 1000 g rullen för en 
större kraft när den landar på marken än 500 g rullen. Detta kan vara anledningen 
till att plastfilmen spricker vid smällen oftare för 1000 g.  
 
En stor mängd svinn uppstår vid roboten då 1000 g rullarna är för långa eller för 
korta, vilket gör att roboten inte kan suga upp rullarna. Enligt observationerna 
uppstår detta inte vid tillverkning av 500 g rullar och enligt diskussion med kockar 
kan detta bero på att det är lättare att uppnå rätt tryck ju kortare rullarna är (se 
figur 22 och figur 28). Genom att sluta producera 1000 g vikten skulle därmed 
svinnet kunna minimeras vid roboten. 
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Även 500 g rullarna orsakar svinn, särskilt i kyltornet. En slutsats som kan dras 
från observationerna är att mängden svinn i kyltornet inte är stor, men det svinn 
som uppstår där kan orsaka svinn i kommande processområden. Trasiga rullar som 
klämts i kyltornet kan fastna i rullbandet vid sorteraren om dessa inte sorteras bort 
och därmed orsaka svinn vid sorteraren. Det har observerats nästan enbart trasiga 
500 g rullar som gått sönder i ändarna då de klämts i kyltornet. När facken stängs 
på en rulle utsätts denna rulle för en kraft, F. Eftersom arean är minst vid ändarna 
av rullen kommer trycket att vara störst där enligt beräkningar ekvation (2). Detta 
kan leda till att metallclipsen släpper om kraften, F, är tillräckligt stor. Då 1000 g 
rullen har större innerarea än 500 g rullen fördelas kraften på en större yta enligt 
ekvation (2) och ändarna utsätts därmed för ett lägre tryck. Enligt beräkningarna 
utsätts 500 g rullen för dubbelt så stort tryck som 1000 g rullen när det kläms i ett 
fack, vilket kan vara anledningen till varför det endast har observerats spruckna 
500 g rullar i kyltornet.  
 
Risgrynsgröt i storleken 500 g fylls mer än risgrynsgröt i storleken 1000 g. 
Överfyllnaden kan därmed också vara en av anledningarna till varför det har 
identifierats att fler 500 g risgrynsgrötrullar har släppt i metallclipsen och därmed 
gått sönder i kyltornet. Om förpackningen innehåller mer produkt än vad den ska, 
är det inte bara dåligt ur ett miljö perspektiv utan även ur ett ekonomiskt 
perspektiv då konsumenterna får mer än vad de betalar för. Atria förlorar även 
mycket pengar på att de måste producera mer produkter för att kompensera för det 
de förlorar i svinn. 
 
Det är billigare att tillverka1000 g förpackningen eftersom det inte krävs lika 
mycket material per vikt och kan därmed säljas till ett billigare pris per vikt. Detta 
underbyggs av vägning av rullar då viktmätningen av förpackningarna visar att 
1000 g förpackningen inte väger dubbelt så mycket som 500 g förpackningen. 
Dock kan 1000 g rullen bidra till mer svinn i konsumentledet eftersom 
förpackningen inte är återförslutbar. Hållbarheten är inte lång efter öppnad 
förpackning och produkten kan därför hinna bli dålig innan konsumenten hinner 
äta upp den vilket gör att den slängs. Att risgrynsgröt och ärtsoppa i rullpack är en 
billig produkt(en 500 g rulle av Ys ärtsoppa och risgrynsgröt kostar endast 8.90 
kronor) kan också bidra till att konsumenten inte tänker en extra gång innan de 
slänger maten.  
 
Eftersom det har identifierats att den mesta mängden svinn totalt i 
rullpacksprocessen uppstår vid produktion av vikten 1000 g och baserat på 
diskussionen ovan skulle valet i så fall vara att ta bort denna framför 500 g vikten. 
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Lösning 2: Optimering av produktionshastighet 
 
Genom att ha en lägre produktionshastighet skulle ett jämnare flöde till sorteraren 
kunna uppnås. Detta skulle kunna minska svinnet vid kyltornet, sorteraren och 
luftblåstorken. Det kan även underlätta operatörernas arbete eftersom de slipper 
springa upp på övervåningen för att korrigera felet. Företaget måste hitta en 
optimal hastighet där flest antal produkter produceras samtidigt som svinnet 
minimeras så mycket som möjligt. Företaget kommer att tvingas producera mindre 
rullpacksprodukter per timme än vad som görs idag, men eftersom svinnet 
troligtvis kommer minska skulle den totala vinsten kunna bli större då 
kompensationen för svinnet inte behöver vara lika stor. Därmed behöver mindre 
råvaror köpas in, energianvändningen blir lägre, mindre utsläpp vid produktion 
samt mindre transport av svinnet till biogasanläggningar. 
 
Lösning 3: Lutande vägg och valv 
 
En enkel lösning som varken kräver mycket tid eller pengar är att försöka 
förhindra att rullarna ramlar av rullbandet efter sorteraren. Intervjuerna med 
personal resulterade i flera idéer bland annat att placera en plåtbit eller högre sarg 
där rullarna brukar ramla ner. En liknande teknisk justering som kan göras vid 
sorteraren är en lutande vägg och ett valv. Som nämnts i Lösning 1 och som 
observationerna visar är ett stort problem att 1000 g rullarna inte har plats när de 
kommer från sorteraren upp på rullbandet och därmed lägger sig på varandra.  
 
Genom att byta ut dagens sarg/vägg, vars funktion är att blocka rullarna när de 
kommer från sorteraren upp på rullband, mot en lutande vägg, får rullarna ett 
buffertområde att röra sig på. Genom denna lutande vägg (se figur 33) undviks 
problemet med att rullarna lägger sig på varandra eftersom det finns plats i 
lutningen. När det väl finns plats på rullbandet kan rullen falla ner. Om rullarna 
ändå lyckas hamna på varandra löses detta genom ett valv (se figur 33).  
Valvet ska vara lägre i höjd än två rullar ovanpå varandra, vilket innebär mindre 
än tolv centimeter. Rullen som ligger ovanpå puttas då av och hamnar uppe på 
lutningen igen tills det finns plast för en hel rulle på rullbandet (se figur 34). Dessa 
lösningar minimerar eller eliminerar svinn vid processområdena sorterare och 
luftblåstork.  
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Lösning 4: Synkronisera lutande blått band med rullband 

 
Observationerna visar att svinn uppstår vid etiketteringen när det är stop 
någonstans i processen och då rullbandet stannat av, men det blåa lutande bandet 
fortfarande är igång. Rullarna på det blå bandet är alltså fortfarande i rörelse och 
när de tillslut når det avstannade rullbandet har de inte någonstans att ta vägen och 
till följd av detta hamnar de på golvet. Dock ansågs inte detta vara en orsak till 
svinnet bland en del av personalen vilket underbyggs av workshopövningen 
“Challenge”. Den grupp som fick överskriften etikettering hade inte samma syn på 

Figur 33 Skiss av Lutande vägg och valv ritad i CAD 
(Computer-aided design). 

Figur 34 Skiss av Lutande vägg och valv 
ritad för hand. 
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vad som orsakar svinnet i detta område jämfört med det som observerats. De ansåg 
att svinnet uppstår endast på grund av tidigare processteg. Anledningar till varför  
deltagarna inte har denna syn på svinnuppkomsten kan vara att de inte har 
observerat de själva, att operatörerna inte har nämnt detta eller klagat över detta 
för att de är hemmablinda eller att eftersom mycket annat svinn i processen 
uppstår på grund av tidigare processteg är deltagarna insnöade på detta. 
 
En lösning som skulle kunna eliminera svinnet vid etiketteringen och som 
underbyggs av workshopövningen ”Solution”, är att ha etikettfilm istället för 
påklistrade etiketter. Det krävs då en film för varje produkt, för varje EMV och för 
varje dag, vilket förmodligen är dyrare än att använda vanliga etiketter. Svinnet i 
form av rullar som ramlar ner på golvet vid etiketteringen skulle istället kunna 
elimineras genom att koppla ihop rullbandet och det lutande blåa bandet så de 
stannar synkroniserat.  
 

Lösning 5: KP-maskin och Polyclip-maskin till olika produkter 
 
En del svinn uppstår på grund av att rullarna inte blir likadana när de tillverkas av 
de två olika fyllningsmaskinerna. Detta skulle kunna lösas genom att använda 
Polyclip-maskinen till risgrynsgröt och KP-maskinen till ärtsoppa.  
 
Under workshopövningen ”Solution” diskuterades det att Polyclip-maskinen inte 
orsakar svinn vid start och stop och att den kan hantera större partiklar, men att 
den inte klarar lika höga temperaturer som KP-maskinerna. Detta skulle kunna 
lösas genom att använda Polyclip-maskinen till endast vissa produkter, t.ex. 
risgrynsgröt som har större partiklar och som inte kräver lika höga temperaturer 
som ärtsoppa. Under workshopövningen ”Solution” diskuterades det också att 
rullarna blir mjukare än när de fylls med KP-maskinerna vilket gör att de inte 
rullar likadant på det blå lutande bandet vid etiketteringen. Detta underbyggs även 
av resultaten från observationerna där mycket svinn har identifierats vid 
etiketteringen och där orsaken var att de var för mjuka och därmed inte rullade 
som de skulle. Detta skulle kunna korrigeras med att lutningen på det blå bandet 
blir brantare. Eftersom risgrynsgröt och ärtsoppa inte produceras under en och 
samma dag, undviks problemet med omställningar av lutningen på bandet.  
 
 
Lösning 6: Öka förbättringsarbetet och engagemanget  
 
Från analysen av intervjuerna med personal har det kommit fram att en stor del av 
diskussionen kring svinnproblemet sker organiserat. Detta kan hindra att 
förändring sker då endast vissa personer i personalen engageras i frågan. 
Definitionerna av svinn är många, vilket kan bero på att svinnet kommer i så 
många olika former och att personalen har olika relationer till svinnet. För ett 
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fortsatt arbete mot mindre svinn på Atria är det viktigt att hitta en gemensam 
definition av svinn på rullpacksprocessen. Detta gör det lättare att sätta upp mål 
och delmål och medför att all personal är medvetna och om vad som behöver 
göras och hur de kan bidra med deras arbetsroll till att minska svinnet. Detta kan i 
sin tur medföra att engagemanget bland personalen ökar och diskussionen kring 
svinn blir mer oorganiserad och spontan. Genom att ha en idélåda som kan 
utnyttjas av alla på företaget och införa workshops och Case sessioner ett visst 
antal gånger om året införs det automatiskt ett kontinuerligt förbättringsarbete 
kring inte bara svinnproblemet utan alla utmaningar som Atria ställs inför. Enligt 
rapporten ”Minskat svinn i livsmedelskedjan” har de företag som kommit långt 
med just förbättringsarbetet lite aktörsinterna orsaker till svinn jämfört med de 
företag som inte har det.  
 

5.1.2 Möjligt att genomföra på sikt  
 

Lösning 7: Ny kylprocess 

En lösning för att minimera svinnet är att uppdatera dagens kyltorn och sorterare. I 
nästan alla intervjuerna med personal nämndes det att ett nytt kyltorn, påbyggnad 
av kyltorn, ny kylprocess och ny sorterare behövs för att minska mycket av svinnet 
på rullpacksprocessen och under workshopen var kylprocessens övergång till 
sorteraren ett mycket diskuterat problem-och lösningsområde. 
 
Under workshopövningen ”A day in heaven” var en av önskningar för att minska 
svinnet ettnytt kylsystem, där produkterna ska luftkylas istället för att kylas med 
vatten. Denna lösning skulle kunna minimera svinnet vid klämbandet då problemet 
med hala produkter elimineras.Lösningen skulle också kunna bidra till att en stor 
mängd vatten sparas vilket är positivt både ur ett ekonomiskt- och miljö 
perspektiv. Det önskades också en ny sorterare eller för – sorterare för att få ett 
jämnare flöde från kyltornet till sorteraren och därmed minska svinnet i detta 
område.  Övningen ”Solution” resulterade i tre lösningar där två av dem 
inkluderade någon form av förändring när det gäller hur produkterna kyls. I 
Solution 1 ska produkten kylas i rör innan förpackning vilket ska göras med luft 
istället för vatten. Att fylla kall produkt kan dock enligt intervju med konkurrent 
påverka hållbarheten för produkten och därmed kunna orsaka mer svinn i nästa led 
i livsmedelskedjan. Solution 2 och 3 har samma tankegång om kylprocessen, 
nämligen att ha ett snabbare flöde igenom kyltornet för att minska lasten i facken.  
 
Baserat på undersökningen som gjorts på konkurrentens processvärden vid 
tillverkning av risgrynsgröt, tar det en timme för produkterna att passera 
kylsystemet. Dessa har en sluttemperatur på 2 °C, men det finns ingen annan 
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information om hur konkurrentens kylsystem ser ut. Det tar en timme och 45 
minuter för Atrias produkter att gå igenom kyltornet där produkterna har en 
sluttemperatur på 6 °C. Konkurrentens snabbare kylning och lägre sluttemperatur 
påverkar den totala hållbarheten på risgrynsgröten vilket kan ses då hållbarheten 
för konkurrents risgrynsgröt är 42 dagar medan den endast är 32 dagar för Atrias 
producerade risgrynsgröt. Konkurrenten använder inte heller konserveringsmedel i 
sin risgrynsgröt, medan Atria har de i några av sina produkter då vissa av 
företagen de tillverkar för har valt att ta bort dessa. Dessa tio dagars skillnad i 
hållbarhet kan påverka mängden svinn i konsumentledet och Atria har då 
förmodligen mer av detta svinn än konkurrenten. För att öka hållbarheten och 
därmed kanske minska svinnet i nästa led i livsmedelskedjan skulle  
Atria kunna kyla risgrynsgröten till en lägre temperatur. 
 
Att investera i ett nytt kyltorn eller ny kylprocess och/eller ny typ av sorterare 
kräverresurser som Atria för tillfället inte vill lägga på rullpacksprocessen. Då 
svinnet i kyltornet bidrar till så stor mängd svinn i efterföljande steg torde dock 
Atria på sikt genomföra någon form av förändring i detta område om de väljer att 
fortsätta producera rullpacksprodukter i framtiden. 
 
 
Lösning 8: Sluten process 
 
Under workshopövningen ”A day in heaven” var en av önskningarna för att 
minska svinnet att ändra till ett slutet system. Konkurrenterna använder sig av en 
sluten process för tillverkning av sina rullpacksprodukter. Både Atria och 
konkurrent fyller sina produkter varma, Atria mellan 75 och 85 °C, medan 
konkurrent fyller så varmt som 90 °C. För att öka hållbarheten och därmed kanske 
minska svinnet i nästa led i livsmedelskedjan skulle Atria kunna höja 
fyllningstemperaturen. Atria fyller 144 stycken 500 g rullar/minut, medan 
konkurrenterna fyller så många som 200 stycken 500 g rullar/minut. Trots att 
konkurrent har en snabbare produktionshastighet än Atria har de inget problem 
med uppkomst av svinn i processen, vilket kan bero på att de har en sluten process. 
Då mycket av svinnet vid kyltornet, sorteraren och de processteg som kan 
påverkas av detta svinn, beror på för hög produktionshastighet kan ett alternativ 
för att lösa svinnproblemet på Atria vara att byta till en sluten process.  
 
Att bygga om rullpacksprocessen till en sluten process och börja producera 
rullpacksprodukter som konkurrenterna gör, kräver en stor investering från Atrias 
sida vilket, som nämndes ovan, inte ska prioriteras på rullpacksprocessen i 
dagsläget. Därmed är denna lösning istället något som kan vara möjligt att 
genomföra på sikt. 
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Lösning 9: Ombyggnation 
 
För att minska svinnet på vinden och vid klämbandet har flera idéer om 
ombyggnation av banden tagits upp och underbyggs av resultat från flera metoder. 
Under workshopövningen ”A day in heaven” önskades bland annat ombyggnation 
av banden efter kyltornet. Alla tre lösningar från övningen ”Solution” ska avlägsna 
vind och klämband, men ska ersättas på olika sätt. Solution 2 och 3 innefattade ett 
lutande band, där Solution 2 har sorteraren efter lutande bandet. Solution 3 har ett 
mellan-band innan det lutande bandet. Baserat på resultaten från observationerna 
skulle svinnet som uppstår vid vinden och klämbandet kunna elimineras eller 
minimeras genom att rullbandet inte går genom vinden, utan istället går från 
luftblåstorken till etikettering via ett lutande rullband. Mycket av svinnet uppstår 
vid övergången mellan rullbandet på vinden till klämbandet och denna lösning tar 
bort denna övergång. Denna lösning gör också att rullbandet är synligt för 
personalen ifall det skulle fasta en söndrig rulle i rullbandet, vilket baserat på 
intervjun med städpersonal är mycket viktigt för att kunna minska svinnet i detta 
område. Genom att samtidigt som denna ombyggnation införa en bättre bandtvätt 
som synkroniseras med rullbandet, kan det svinn som möjligtvis uppstår på grund 
av klibbiga rullband elimineras eller minimeras.  
 
Trots att det enligt informanten från intervjun med städpersonal inte tar så mycket 
tid att städa upp svinnet, är det ändå en extra ansträngning från städarna när de 
måste upp och krypa på vinden. Detta är en ansträngning som skulle kunna 
påverka kvalitén på den huvudsakliga och viktiga städningen av maskiner och 
utrustning. Enligt informanten är svinnet på vinden det ända besvärliga och det 
ända som denna informant hade förslag på en lösning till. Att informanten kom 
med ett lösningsförslag utan att bli tillfrågad kan vara en indikation på att 
städbolaget gärna vill se en förändring på arbetsmiljön. Även fast skador i 
samband med hantering av svinnet på vinden inte har skett än, innebär detta inte 
att det inte skulle kunna ske i framtiden.  
 
Under examensprojektets gång togs ett beslut om en ombyggnation av hur 
rullarnatransporteras till packhallen, vilket betyder att lösning 9 redan är i en 
implementerings stadie. Enligt ritningarna ska vinden och klämbandet tas bort och 
ersättas med ett lutande rullband direkt från luftblåstorken. Detta ska enligt plan 
vara färdigbyggt vecka 11, 2016.  
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5.2 Lösningar till hantering av svinn 

5.2.1 Möjligt att genomföra omedelbart 

 

Lösning 1: Systematisk återföring av produkt 
 
Observationerna visar att det är endast vid fyllningsmaskinerna och i packhallen 
där det finns någon form av system för hantering av det svinnet som uppstår. 
Anledningen till detta är att det är endast vid dessa två områden som det konstant 
finns personal på plats. På de andra processområdena rör sig inte personalen 
kontinuerligt och detta svinn lämnas därför till städpersonalen. Observationerna 
visar även att när svinn uppstår vid fyllningsmaskinerna sker det ibland återföring 
av produkt till skänkvagnarna och workshopövningen ”Challenge” underbygger 
att det inte sker kontinuerlig återföring av det svinn som uppstår vid uppstart. 
Observationerna visar att det sker mycket oplanerade händelser i produktion där 
personalen måste rycka in, bland annat problem med den nya Polyclip-maskinen 
eller att en rulle stannar upp produktionen vid sorteraren eller på vinden. Detta gör 
att det blir svårt att införa ett system där all personal alltid återför produkt till 
skänkvagnarna. Om problemen minskar kan bättre planering av arbetsuppgifterna 
göras och tid tillsättas för en systematisk återföring av produkt.  
 
Lösning 2: Endast svinnregistrering av personal i packhall  
 
Mängden svinn som städbolaget samlar upp rapporteras till Teamplanerare, vilket 
baseras på intervjun med städare. Detta skulle dock kunna vara osäker data. Trots 
att städarna utbildas i miljö och hållbarhet, är detta förmodligen ingen tillräcklig 
indikation på att de vill bidra till att Atrias svinnhantering är så korrekt som 
möjligt. En lösning som kan öka validiteten av svinnsifforna, är att endast personal 
i packhallen, vilka är de som kör bort svinnet till kassatrummet, tar hand om 
registreringen av totala mängden svinn på rullpacksprocessen.  
 
Lösning 3: Större behållare vid luftblåstorken 
 
Snett till höger under luftblåstorken och rullbandet sitter det en metallbehållare 
vars funktion är att fånga upp de rullar som ramlar av. Denna är mycket liten och 
det får endast plats tre till fyra stycken 1000 g rullar. Underbyggt av 
observationerna faller inte alla rullar åt höger vilket gör att de som faller till 
vänster hamnar på golvet. Behållaren bör därför utvecklas till en större och mer 
täckande behållare så att inga rullar som ramlar av rullbandet i detta område 
hamnar på golvet. Detta kan underlätta arbetet för städpersonal.  



	 107	

 

5.2.2 Möjligt att genomföra på sikt  
 

Lösning 4: Byte av film till bioplast 

Baserat på analysen av intervjuer med personal finns det ett intresse för förändring 
av förpackningen, t.ex. en helt ny förpackning med återförslutning eller burk med 
lock. En ny typ av förpackning skulle dock kräva en helt ny process vilket inte är 
ett alternativ för Atria i dagsläget. Ett förslag är istället att förändra materialet som 
omsluter förpackningen för att möjligtvis underlätta hanteringen av svinnet. Nya 
material utvecklas hela tiden bland annat fler monomaterial, vilket ger ett lättare 
sopsorteringsflöde än med det flerskiktslaminat som används nu. Val av film kan 
dock bidra till efterföljande konsekvenser i processen. Kraven som ställs på 
implementering av en ny film är att den ska klara av att produkten fylls och 
försluts med den utrustning, vid den temperaturen och vid det tryck som används 
idag. Filmen ska även kunna omsluta rullpacksprodukterna så att de inte förstörs i 
dagens process och den ska inte påverka hållbarheten hos rullpacksprodukterna 
negativt.  
 
Det finns en del bioplaster på marknaden, bland annat har företaget Amcor flera 
bioplastfilmer i sitt sortiment, vilket underbyggs av resultaten från intervju med 
materialleverantör. Utifrån de krav som ställs på filmen kan en del av Amcors 
bioplastfilmer sorteras bort. 
 
PCR PET utesluts eftersom den används till att främst göra filmlock. Både den 
cellulosabaserade och komposterbara PLA filmen skulle kunna användas i Atrias 
fyllningsmaskiner då de både fyller vertikalt, med KP-maskin, och horisontellt, 
med Polyclip-maskin. Den stärkelsebaserade filmen skulle endast fungera i KP-
maskinen. Det ena laminatet fungerar troligen inte i Atrias fyllnings- och 
svetsmaskin då den är för stel och det andra laminatet kan endast användas om 
Atria börjar svetsa med kyla. Det finns ingen information om fyllning-och 
svetsningsmaskin för Ceramis. Vilket tryck och vilkentemperatur den klarar ges 
ingen information om heller. Den stärkelsebaserade filmen är mjuk och styv och 
har alltså liknande egenskaper som PE, vilket används på Atria i dagsläget. 
Cellulosafilmen är också styv.  
 
Den komposterbara PLA filmen och Ceramis har en krispig känsla i materialet och 
skulle kunna fungera på dagens process, men kan dock vara lite känsligare. När 
det gäller hållbarhet kan den stärkelsebaserade filmen och komposterbara PLA 
anpassas i permeabilitet. Den stärkelsebaserade filmen, den komposterbara PLA 
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filmen, den cellulosabaserade filmen och ena laminatet är transparent. Det finns 
ingen information om Ceramis är transparent eller inte.  
 
Eftersom plastfilmen runt rullarna hålls samman av metallclips bidrar inte 
bioplastfilmernaskomposterbarhet till någon lättare hantering av svinnet. Dessa 
clips måste avlägsnas innan resten av produkten kan slängas i kompost. Utifrån 
den information som tilldelats av materialleverantör är det heller ingen av 
bioplastfilmerna som sägs vara direkt lämpliga för just produkter som ärtsoppa och 
risgrynsgröt i rullpack. Materialleverantören var också noga med att påpeka att 
bioplasterna är mycket dyrare än dagens plastfilm och eftersom rullpack är en 
lågprisprodukt, är en stor höjning av försäljningspriset inte aktuellt. Bioplasterna 
skulle kunna ge mervärde till produkterna, men baserat på analysen av 
intervjuerna med personal är detta inget som deras konsumenter skulle märka eller 
tänka på. Det krävs också mycket tid och pengar för att testa en ny film och det 
finns ingen vetskap om filmen skulle minska eller öka svinnet. Utifrån detta kan 
slutsatsen dras att inget byte av film är aktuellt i dagsläget för att minska uppkomst 
eller förbättra hanteringen av svinnet och därmed borde byte av film till bioplast 
inte prioriteras. Då utvecklingen av bioplaster fortsätter att gå framåt och intresset 
för dessa ökar mer och mer, skulle en förändring av förpackningen dock kunna 
vara intressant för företaget i framtiden.  
 
	

Lösning	5:	Skänka	till	välgörenhet	

 
Observationerna visar att svinn som uppstår vid etiketteringen och vid roboten 
samlas upp i  en gemensam skänkvagn där både hela och söndriga rullar samlas. 
Det finns ett litet kylrum i anslutning till packhallen som tidigare utnyttjades för 
tillfällig förvaring om det uppstod problem med t.ex. etikettprintern. Då kunde 
svinn i form av omärkta- och/eller dubbelmärkta produkter tas om hand och 
utnyttjas dagen efter. Detta system bör återinföras, men istället för att lägga tid och 
energi på att märka om produkterna med datum och respektive EMV, kan de 
användas för att skänka till välgörenhet. Det skulle vara en mycket bra 
hanteringslösning som hjälper behövande människor såsom arbetslösa, fattiga och  
hemlösa och som också skulle kunna utöka Atrias CSR arbete. Enligt ”the Food 
Recovery Hierarchy” (se figur 2) ligger donering till behövande på nivå 2 medan 
att utvinna energi från svinnet ligger på nivå 4. Att skänka svinnet har alltså högre 
prioritet än att omvandla det till biogas då svinnet används till vad det 
ursprungligen är gjort för. Då det kostar att få svinnet transporterat till biogas 
anläggningar skulle företaget kunna spara en del pengar om mindre mängd svinn 
skickas för biogas omvandling. Stadsmissionen samarbetar med flera företag som 
skänker mat till dem, bland annat Axfood. De livsmedel som inte är säljbara, men 
ätbara, skänks istället för att kastas (se bilaga Axfoods riktlinjer). 
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För att göra en bedömning om det uppstår tillräckligt mycket ”ätbart” svinn som i 
så fall kan skänkas, gjordes en intervju med planerare och en veckas observation 
av operatörer i packhallen. Enligt planerare uppstår det inget svinn i 
varulagersteget i livsmedelskedjan och är därmed inget alternativ för att skänka till 
välgörenhet. Operatörerna dokumenterade 1 ton svinn i packhallen under 4 dagar, 
vilket enligt företaget är en tillräckligt stor mängd för att det ska löna sig att sätta 
upp ett system för hur detta ”ätbara” svinn ska samlas och förvaras för att sedan 
hämtas av en välgörenhetsorganisation. Om en 500 g rulle beräknas till två 
portioner och en 1000 g rulle beräknas till fyra portioner, motsvarar en månads  
”ätbart” svinn totalt 32 tusen portioner (Orklafoods.se, 2015). Problemet är att 
eftersom Atria tillverkar dessa produkter för flera olika företag ligger det 
slutgiltiga beslutet inte hos Atria. Efter kontakt med Y, som är den EMV de 
tillverkas mest för, var beslutet att ett system för att skänka ”ätbart”svinn till 
välgörenhet inte ska införas. En av anledningarna till detta kan vara att Y inte vill 
kopplas ihop med gratis mat, men ingen direkt förklaring till nedslaget gavs. Atria 
kommer dock fortsätta processen om ett möjligt framtida införande av samarbete 
med välgörenhet och kontakt ska tas med Ys Account manager för att se om nytt 
beslut kan tas. 
 

 

6. Slutsats  

 
I en optimal värld hade matsvinn inte existerat, men tyvärr kommer det alltid att 
finnas råvaror eller produkter som av någon anledning inte kan tas tillvara på och 
måste slängas i onödan. Konsumenterna måste framförallt ändra sitt köp beteende; 
att planera sina inköp och inte köpa hem mer än vad de behöver, medan i industrin 
är det främst hur företagens förebyggande arbetssätt fungerar som påverkar 
uppkomsten av svinn. För att minska uppkomsten av svinn i en process krävs det 
inte alltid stora investeringar eller ombyggnationer, utan baserat på detta 
examensarbete kan det räcka med enkla och billiga justeringar. För att minska 
svinnet vid Atrias sorterare räcker det till exempel med en påbyggnad i form av en 
lutande vägg och ett valv och genom att synkronisera det lutande blåa bandet med 
rullbandet, kan svinnet vid etiketteringen minska. Dessa lösningar är väldigt 
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specifika för Atrias rullpacksproduktion, som till skillnad från konkurrenterna 
använder en ganska gammal och omodern process. En del lösningar jag tagit fram 
borde dock kunna appliceras på generella processer i livsmedelsindustrin. Genom 
att till exempel ta bort en vikt från sortimentet skulle mängden omställningssvinn 
kunna minska, vilket är en vanlig form av svinn i hela livsmedelsindustrin. Även 
optimering av produktionshastigheten och öka förbättringsarbetet och 
engagemanget inom företaget är lösningar som kan appliceras på alla typer av 
tillverkningsföretag. 

Bortsett från att det ibland återförs produkt till fyllningsmaskinerna, finns det i 
dagsläget inget särskilt system för hantering av svinnet som uppstår på 
rullpacksprocessen. Enligt analysen beror detta på att svinnet uppkommer i de 
flera olika former som nämnts, vilket gör att samma hanteringssystem inte kan 
användas på allt svinn. I slutändan hamnar den totala mängden svinn i ett 
kassatrum och transporteras därefter till biogasanläggningar. Att utvinna biogas 
från svinn är en hållbar hanteringslösning, men genom att skilja svinn som inte 
passerat kylkedjan och svinn som har det och därmed är ätbart, kan det sistnämnda 
skänkas till välgörenhet, vilket hamnar högre upp i ”Food Recovery Hierchy” (se 
figur 2). Tyvärr nekandes detta förslag av kontaktad EMV, vilket kan beror på att 
de inte vill bli sammankopplade med gratis mat. Trots att det är samma regler 
gällande hygien och hantering av de produkter som säljs och de som doneras, kan 
det blir svårare att kontrollera detta när de lämnats till välgörenhetsorganisationen. 
Vad tar man för åtgärd om någon blir sjuk av denna gratis mat? Att sätta donering 
av svinn i system är också en risk eftersom mängden som kan skänkas styrs av hur 
mycket oförutsägbara problem som uppstår i Atrias process. Vad händer om det 
uppstår mer ätbart svinn än vad systemet kan hantera eller tvärtom, vad gör man 
om för lite svinn uppstår och det inte finns tillräckligt mycket för donation? Detta 
är frågor som måste diskuteras och tas ett beslut om innan ett nytt försök till ett 
system för donering av svinn läggs fram.  

Metoderna som använts i detta examensarbete fungerar inte specifikt för att 
identifiera och lösa svinnproblem hos Atria, utan skulle lika gärna kunna 
appliceras på andra livsmedelsföretag som har problem med uppkomst av svinn. 
Intervjuer är en mycket generell metod för att få en uppfattning om hur människor 
tänker och känner kring en frågeställning och workshops har på senare tid blivit ett 
framgångsrikt sätt att diskutera och lösa olika typer av problem. I denna analys 
genomfördes observationer inte enbart genom egna ögon eller fotografering, utan 
också genom att placera en filmkamera i produktion. Med tanke på mina resultat 
och lösningsförslag, visar detta examensarbete på att filmning är ett effektivt sätt 
att hitta orsaker till uppkomst av svinn i produktion och bör därmed utnyttjas som 
metod av andra livsmedelsföretag med svinnproblem.  
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Beräkningar   

F =m ⋅a  (1) 

F: kraft, N 

m: massa, kg 

a: antas vara samma som g, gravitationskonstanten, m/s2 

 

F1000 =1⋅9,82 = 9,82N  (1.1) 

F500 = 0,5 ⋅9,82 = 4,91N  (1.1) 

	

Antaganden: 

• Formen på rullen antas vara en cylinder + ett halvklot på vardera sida (se 
figur 32). 

• Innerarean antas vara lika stor som ytterarean, då tjockleken på 
plastfilmen endast är 45 𝜇m.  

• Kraften från facken antas vara lika stora på 500 g rullarna som på 1000 g 
rullarna och verkar ortogonalt mot rullen (se figur 32). 

 

                                F 

 

                                             

 

 

 Figur 35 Form på rulle. En cylinder + 2 halv klot. 
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P = F
A

 (2) 

P: Tryck, Pa  

F: kraft, N 

A: mantel area, m2 

 

A = Dπ ⋅L  (3) 

Aände =
4πr2

2
 (4) 

Atot = A+ Aände ⋅2  (5) 

 

	

 

D: Diameter på cylindern= 6 cm 

r= radien på klot som bildas av de ändarna= 2 cm 

L: Längd, 500 g=16 cm - 2∙2= 12 cm 

L: Längd, 1000 g= 32 cm - 2∙2= 28 cm 

 

 
 

A500 = 6π ⋅12 = 226,18cm
2  (3.1) 

A1000 = 6π ⋅28 = 527,9cm
2  (3.2) 
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Aände =
4π22

2
= 25,13cm2  (4.1) 

 

 
 

Atot,500 = 226,2+ 25.13⋅2 = 276, 46cm
2  (5.1) 

Atot,1000 = 527, 79+ 25.13⋅2 = 578,05cm
2  (5.2) 

 

F500 = F1000 →
P500
P1000

=
Atot,500
Atot,500

=
578,05cm2

274, 46cm2 = 2,09 ≈ 2  (2.1) 
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Bilaga A Tillverkningssiffror 

	

Summa%av%Levant_kgKolumnetiketter
Radetiketter 201001 201002 201003 201004 201005 201006
A"RISENGRÖD"1000G""""""""""
X"RISGRYNSGR"U"SOCK"500G"""18"104 14"488 23"576 10"288 14"472 12"792
X"RISGRYNSGRÖT"1000G"""""x859"384 34"856 43"128 28"976 28"176 21"016
X"RISGRYNSGRÖT"500G"""""x16105"040 78"968 99"592 63"760 63"160 50"984
X"ÄRTER"FLÄSK"1000G"""""x8"44"936 30"328 33"856 20"472 18"848 12"528
X"ÄRTOR"M"FLÄSK"500G"""""""70"976 62"888 88"208 45"800 47"600 42"832
Y"RISGRYNSGRÖT"1000G""""""""
Y"RISGRYNSGRÖT"500G""""x16""309"424 164"552 215"672 149"736 153"448 121"632
Y"ÄRTER"M"FLÄSK"1000G"""""""
Y"ÄRTSOPPA"FLÄSK"500G"""x16"107"888 99"072 105"840 84"856 79"336 55"808
D"RISGRYNSGRÖT"1000G"""""x839"424 49"664 41"984 28"160 28"672 26"112
D"ÄRTER"FLÄSK"1000G""""""""20"992 32"256 24"064 17"920 16"896 14"336
O"RISGRYNSGRÖT"1000G""""""19"968 22"528 23"640 19"888 11"520 14"080
O"ÄRTER"FLÄSK"1000G"""""""12"104 14"848 14"448 14"336 7"680 7"168
RISENGRÖD"1000G"/"X
RISENGRÖD"1000G"/"F"""
RISENGRÖD"1000G"//"Ä"1000""
RISENGRÖD"1000G"//S"""""23"808 26"368 35"328 11"776 6"144 6"144
RISENGRÖD"1000G"O"&"D""""
RISENGRÖD"1000G/"D""""""""
RISGRYNSGRÖT"1000G,"S29"840 15"344 18"432 12"576 23"952 11"728
UTG"1012/"U"ÄRTSOPPA"1000G"""27"240 27"840 29"248 19"632 21"104 13"688
UTG"1012/"RISENGRÖD"1000G""""" 1"976
UTG"1212/L"ÄRTOR/FLÄSK"1000G48"592 32"096 36"016 24"568 26"384 29"264
UTG"1308/RISENGRÖD"1000G"/D"
UTG"1308/RISENGRÖD"1000G/O
UTG"1501/Z"RISENGRÖD"""
Totalsumma 937%720 706%096 833%032 554%720 547%392 440%112
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201007 201008 201009 201010 201011 201012 201101
3"072 8"704 14"144 14"976 1"152

11"576 14"248 16"272 16"928 24"064 31"064 27"432
22"408 32"000 27"536 36"248 74"240 208"944 35"384
52"416 62"104 81"688 78"856 109"568 184"184 103"536
13"704 25"560 23"272 28"792 28"456 12"056 28"456
27"048 54"800 69"648 67"608 66"920 13"880 61"352

113"536 133"312 190"048 205"376 302"080 379"192 214"592

38"744 69"128 106"360 99"104 98"560 30"472 115"064
22"528 27"136 32"768 33"776 37"376 54"208 37"360
10"752 16"896 23"040 21"504 19"960 2"048 19"584
9"472 14"240 18"944 17"152 22"528 34"048 23"832
2"816 9"472 12"544 10"752 11"520 3"952 12"800

3"072 13"824 45"656 53"248 88"320 102"528 19"008

11"672 19"208 18"400 27"552 64"032 107"992 19"480
10"904 21"232 29"728 26"272 5"888

3"032
19"456 28"720 52"736 34"928 37"584 20"248 35"000

370%104 541%880 754%744 766%800 1%005%240 1%199%792 754%032



	 121	

 

 

 

 

 

201102 201103 201104 201105 201106 201107 201108
2"880 1"728

17"648 21"328 15"376 16"232 13"136 16"688 16"112
62"144 27"552 26"720 19"992 18"800 16"976 22"184
76"256 82"512 65"160 56"736 52"328 55"664 57"232
45"576 18"808 18"416 14"536 10"184 12"824 18"192
60"416 68"968 45"136 46"712 29"568 37"496 43"056

170"496 196"864 165"136 124"592 138"304 96"552 148"240
9"848 29"456 29"888 16"192 17"816 13"832 25"256

85"760 107"696 83"200 63"072 43"896 37"376 57"440
35"712 35"712 27"072 31"104 23"040 23"616 28"224
22"464 19"008 15"552 16"120 10"944 10"944 15"552
18"176 20"480 15"616 16"896 11"264 11"776 16"896
10"496 12"288 8"144 9"216 4"096 6"144 9"728

6"912 12"672

16"512 21"664 14"368 15"536 12"128 11"800 16"920

36"992 45"920 31"840 23"544 17"192 17"800 28"240

678%288 709%984 561%624 470%480 402%696 369%488 515%944
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201109 201110 201111 201112 201201 201202 201203
576 13"248 13"248 14"976 576 1"152 1"152

14"176 18"472 24"232 31"680 19"704 17"856 15"216
55"296 20"624 55"808 102"976 27"048 23"632 31"432
54"480 67"664 95"232 125"296 74"440 61"008 50"872
53"232 17"480 20"936 15"400 21"048 23"600 27"216
49"144 47"136 52"000 41"512 51"176 54"464 45"320

174"848 191"760 303"616 438"816 217"840 175"104 159"232
31"856 34"024 33"984 31"304 31"296 30"912 28"336
111"536 78"928 81"920 68"088 91"072 84"480 78"240
29"952 36"288 36"872 57"592 31"680 32"840 29"952
19"584 20"160 19"000 14"400 17"280 19"584 17"856
15"360 19"456 23"040 28"184 18"944 17"408 13"824
10"240 11"776 9"984 3"072 11"264 10"752 9"216

5"760 17"280 13"824 21"888
33"576 3"456 21"888 13"824

17"152 18"848 48"152 66"728 18"784 20"808 15"016

35"768 30"640 31"552 23"776 38"424 35"936 35"856

60"096 89"856 69"696
712%536 703%880 953%256 1%158%840 692%464 623%360 558%736
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201204 201205 201206 201207 201208 201209 201210
576 13"168

14"392 14"824 11"992 10"136 15"528 16"224 22"320
14"528 17"952 15"800 15"360 46"032 22"168 51"680
46"672 51"912 38"744 36"768 55"568 37"568 59"264
10"672 16"128 10"568 13"520 40"296 24"904 47"552
40"760 39"840 27"792 31"208 35"584 44"408 54"480

18"304 22"272 27"512 23"872 39"176 53"848
141"264 143"520 108"784 119"152 107"104 195"088 224"616
25"800 20"864 18"032 17"248 18"808 27"896 34"112
72"480 60"304 47"376 45"248 55"832 97"736 103"424
26"496 27"072 21"016 23"032 28"136 29"160 34"728
16"128 15"552 10"832 12"880 14"848 20"968 24"016
16"384 14"848 10"744 12"616 14"112 13"816 21"568
9"728 7"680 5"624 5"192 8"192 10"240 11"984

23"400 44"648
5"120

5"760 15"824

26"912 16"240 10"512 11"336 19"888 13"408 19"296

26"600 20"848 4"832
1"536 4"544 10"208
5"120 28"672 66"832

489%392 485%888 364%920 381%208 490%456 655%136 918%688
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201211 201212 201301 201302 201303 201304 201305
8"696 10"152 2"536 3"056 2"560

31"880 30"928 29"096 19"976 20"904 19"304 18"440
81"432 173"832 37"584 27"424 23"096 19"400 18"984
118"784 138"984 68"344 61"760 48"800 42"904 40"736
27"720 11"560 29"152 22"872 21"720 19"208 15"232
65"128 27"728 62"976 58"432 44"584 43"872 37"632
77"496 100"400 51"200 35"344 43"280 34"976 38"656
357"632 590"000 228"456 167"536 152"864 124"712 133"992
29"696 19"232 34"376 27"080 31"192 23"760 21"256
100"352 43"256 107"848 84"632 74"344 69"072 59"648
38"976 50"224 41"472 32"256 31"544 30"720 30"144
23"856 8"912 26"584 19"944 19"976 18"912 19"968
19"928 23"544 16"328 23"032 12"288 18"928 9"720
9"680 2"056 11"496 14"344 6"656 13"336 5"120

44"984 33"784
12"528 1"024
19"416 24"496 1"024

3"024 5"096
45"072 72"264 19"320 19"544 14"328 24"624 10"504

0
18"920 12"752 7"152 3"048
49"592 46"848 19"424 18"944 16"256 3"072

1%184%792 1%427%072 794%368 639%224 564%392 506%800 460%032
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201306 201307 201308 201309 201310 201311 201312
1"536 9"240 9"264 12"368

14"464 17"536 21"896 22"984 28"592 44"032 44"592
12"704 18"176 19"168 20"144 26"656 117"760 94"592
27"032 39"880 53"888 60"376 76"800 135"168 130"736
11"808 16"832 20"568 19"472 28"776 20"432 17"920
26"032 33"160 49"576 57"624 91"160 37"168 34"304
25"496 32"624 36"992 37"112 53"120 81"152 143"992
86"288 117"440 130"976 131"608 178"688 268"800 459"776
12"464 16"352 22"592 26"928 33"392 31"616 25"448
36"104 43"904 64"552 67"072 80"128 74"752 53"776
19"624 27"592 26"928 29"696 35"832 38"912 51"216
12"800 14"824 19"048 18"368 25"600 22"520 17"384
8"352 15"416 10"504 13"704 19"584 17"280 28"784
5"648 7"224 7"896 8"120 11"776 9"408 9"640

22"016 45"104 48"136 81"672
512 3"848 4"560 8"688

6"656 17"000 25"600 29"216

7"160 38"952 63"528 58"840 94"496
6"152 9"184 4"088

9"504 11"144 12"296 29"776 18"808 44"128 90"296

308%320 412%104 504%040 612%656 853%784 1%098%712 1%432%984
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201401 201402 201403 201404 201405 201406 201407
3"576 3"560 2"048

33"512 24"216 22"456 24"072 19"360 15"136 16"896
28"144 16"056 18"424 16"592 14"248 13"960 14"336
75"752 55"928 53"112 51"656 37"008 27"648 31"144
23"352 15"800 20"296 19"456 13"160 12"272 13"736
63"000 52"168 46"480 44"544 35"512 21"520 24"824
47"776 37"632 39"888 38"800 32"512 31"488 35"584
150"648 168"448 113"664 128"696 113"152 94"048 103"672
26"600 26"432 24"576 21"360 19"576 12"976 14"720
77"032 86"280 59"392 59"416 53"392 36"512 39"936
42"552 32"640 32"816 30"200 29"048 26"648 28"152
22"528 23"040 22"560 19"048 20"440 13"832 16"896
19"216 11"712 16"168 14"080 10"936 10"944 14"464
8"896 9"024 9"520 8"576 4"992 5"320 8"192

12"800

28"656 25"392 25"568 6"656

15"384 19"376 13"384 12"152 11"688 9"368 9"376

679%424 607%704 520%352 495%304 415%024 331%672 371%928
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201408 201409 201410 201411 201412 Totalsumma
173"920

17"008 18"520 24"000 26"528 39"312 1"244"216
16"416 18"920 24"064 52"472 90"792 2"362"376
31"968 37"864 41"984 60"928 89"992 4"074"408
16"048 22"456 23"304 20"992 15"320 1"301"816
32"312 41"776 43"096 38"912 29"696 2"808"952
36"056 43"888 60"912 86"016 142"880 1"610"256
125"200 143"712 162"816 331"776 562"128 11"720"256
22"136 24"736 33"280 27"008 21"880 1"157"424
67"536 77"000 77"312 76"288 50"984 4"365"856
29"432 33"472 43"520 38"400 71"112 2"031"592
18"944 24"584 30"208 22"016 20"520 1"117"232
8"024 15"320 17"240 18"752 33"344 1"030"840
4"992 9"536 10"432 9"704 9"352 540"432

356"544
1"528 5"112 8"216 5"592 56"728
8"200 22"096 29"776 33"360 297"176

527"552
15"520 43"800 53"688 74"744 92"952 629"952

7"160 8"712 5"560 48"976
14"112 16"200 24"656 54"632 75"320 1"509"472

232"776
5"008

911"352
58"160
254"760
219"648

455%704 581%512 704%880 985%872 1%390%096 40%647%680
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Bilaga B Intervjumallar 

Bilaga B.1 Intervjumall Atria 

	

	

	

	

	

	

	

	

Bilaga&2&

Intervjumall&för&Kvalitativ&Analys,&personal&
!
!
Orange=&Frågor&endast&till&Tillverkningschef&Charkprocess&
Grönt=Frågor&endast&till&Förpackningsansvarig&Atria&
&
!
Datum&
&
Arbetsroll&
&
Antal&år&som&anställd&hos&Atria&
&
Namn&
&
&
Uppvärmningsfråga&
Vad!anser!du!är!Atrias!främsta!leverans!till!kunden?!
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
!
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1. Miljö!och!hållbar!utveckling!
!
1.1&Hur&ser&du&på&de&miljöproblem&som&finns&i&samhället&idag?&
Följdfrågor:!

A Behövs!det!läggas!mer!resurser!på!detta?!

o Privat!

o Företag!

o Livsmedelsindustrin!!

&
1.2&Hur&definierar&du&hållbar&utveckling?&
!

!

!

2. Svinn!
!

2.1&Vad&är&svinn&för&dig?&
Följdfrågor:!

A Är!det!någon!skillnad!inom!arbetslivet/privat?!

A Skiljer!du!på!det!som!är!uppstår!!

o som!”naturlig”!restprodukt!i!produktion?!

o som!”onaturligt”!som!har!förstörts!i!process!på!grund!av!teknik!fel/!fel!

hantering!av!personal?!

A Ingår!förpackningsmaterialet!som!svinn?!

&
2.2&Vad&har&du&för&erfarenhet&när&det&gäller&uppkomst&av&svinn?&

A Hur!mycket!bidrar!förpackningstypen!till!svinnet?&&&
&
&
2.3&Hur&mycket&svinn&tror/vet&du&uppstår&på&Atria?&

A Rullpack!

A Chark!

!

2.4&Hur&mycket&tror/vet&du&detta&kostar&Atria?&
A Rullpack!

A Chark&
!

2.5&Hur&hanterar&Atria&sitt&svinn&från&rullpacksprocessen&idag?&
Följdfrågor:!

A Skiljs!ofta!mat!och!plast!ifrån!varandra?!

A Vad!är!det!som!hindrar/gör!det!svårt!att!göra!detta?!

• Kostnad!

• Teknik!

• Plasttyp!

&
&
&
&
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2.6&Hur&skulle&du&vilja&att&Atria&hanterar&sitt&svinn&från&rullpacksprocessen&idag?&
&
2.7&Hur&hanterar&Atria&sitt&svinn&från&charkprocessen&idag?&
&
&
2.8&Hur&viktigt&anser&du&att&svinnet&måste&minskas&på&Atria?&&
Följdfrågor:!
Ska!detta!prioriteras!som!ett!utvecklingsprojekt?!&

A Rullpack!
A Chark!
&

2.9&Vad&tror/vet&du&den&mesta&mängden&svinn&beror&på&i&produktionen?&
Rangordna:&
Rullpack!
På!grund!av:!

o Personal!
o Teknik!
o Rutiner!!

Chark!
På!grund!av:!

o Personal!
o Teknik!
o Rutiner!!

!
2.10&Anser&du&att&det&borde&ske&en&förändring&av&förpackningen&för&
risgrynsgröt/ärtsoppa?!&
Följdfrågor:!
A Vilka!förändringar?!
A Kan!man!rent!praktiskt!ha!olika!plasttyper!för!risgrynsgröt!och!ärtsoppa!i!samma!

process?!
&
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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3. Lösning!till!svinn!!
frågor&är&riktade&mot&rullpacksprocessen&&
&
3.1&Vart&ska&fokus&på&förändring&riktas?&&

A Nytt!förpackningsmaterial!
A Recepten!
A Teknik!
A Ny!process!

&
3.2&Är&det&relevant&att&det&ska&ske&investeringar&i&följande?&

A Nya!maskiner!
A Nya!utrustning!!
A Nya!rutiner!
A Nya!processflöden!!
A Annan!typ!av!förpackningsmaterial!

o Mer!miljövänliga!plaster!
A Annan!hantering!av!svinnet!

o Separering!av!mat!och!plast!
o Uppsamling!i!olika!behållare!

A Personal!utbildning!
!

!
3.3&Hur&lång&tid&tar&det&att&implementera&en&ny&lösning&på&Atria?&
!
3.4&Finns&det&något&på&marknaden/något&som&konkurrenter&använder&som&skulle&
kunna&förminska&uppkomsten&av&svinn?&
Följdfrågor:!

A Annan!process!utrustning?!
A Annan!förpacknings!utrustning?!
A Annan!förpacknings!material?!

!
&
3.5&Finns&det&något&på&marknaden/något&som&konkurrenter&använder&för&
hantering&av&svinnet?&
Följdfrågor:&

A Särskilda!rutiner?!
A Särskild!process!för!plast!avskiljning!från!livsmedlet?!
A Särskild!plast/annat!förpackningsmaterial!som!lättare!kan!separeras!från!

livsmedlet?!
!
3.6&&Vad&begränsar&användningen&av&andra&material/plasttyper&i&Atrias&
rullpacksprocess?&
Följdfrågor:!

A Varför!används!inte!bioplaster?!
A Hur!mycket!kan!materialet!på!dagens!förpackning!förändras!utan!att!behöva!

förändra!för!mycket!på!rullpacksprocessen!!
A Vilka!typer!av!plaster/filmer!går!att!forma!med!den!fyllningsmaskin!som!finns!

idag?!
o Skulle!man!kunna!använda!en!hårdare!och!mer!stöttålig!plast?!
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!
4. Företagskultur!

!
4.1&Hur&ser&kulturen&ut&på&Atria&när&det&gäller&nytänkande&och&innovation?&
Följdfrågor:!!

A Hur!tror!du!personalen!ställer!sig!till!en!förändring?!
o när!det!gäller!byte!av!förpackning!
o när!det!gäller!byte!till!ett!annat!förpackningsmaterial!

A Finns!det!ett!engagemang!bland!personalen?!
!
4.2&Pratas&det&om&svinnproblem&och&miljöfrågor&med&kollegor?&
Följdfrågor:!

A Om!jaA!vad!pratar!de!om?!
o Finns!det!anställda!som!har!egna!lösningar?!
o Finns!det!en!idé!låda!tillgänglig?!

! Om!ja!A!på!alla!avdelningar?!
!
4.3&Har&du&märkt&av&om&det&pratas&om&förpackningstypen&i&rullpack&eller&annat&
prat&generellt&om&förpackningar&mellan&kollegor?&
Följdfrågor:!

A Om!jaA!vad!tas!upp?!
o Finns!det!anställda!som!har!egna!lösningar?!

!
!
!
!
SWOT&&
!
Styrkor!(I)–!Vad!har!miljöarbetet!för!starka!sidor?!!
Svagheter!(I)A!Vad!finns!det!för!svaga!sidor!med!miljöarbetet?!
Möjligheter!(E)A!Vilka!möjligheter!i!omvärlden!kan!du!se!i!framtiden?!
Hot!(E)A!Finns!det!framtida!hot!som!du!måste!se!upp!med?!
!
&
!
!
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Bilaga B.2 Intervjumall städare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga&3&

Intervjumall för Kvalitativ Analys, städare  
!

Datum&

Namn&

Arbetsroll&

Antal&år&hos&Atria&

&

1. Vid!vilken!tid!sker!städning!vid!rullpacksprocessen?!
2. Hur!många!är!det!som!städar!där?!
3. Har!de!olika!arbetsuppgifter/områden!de!städar?!
4. Vad!består!den!mesta!städningen!av?!
5. Hur!mycket!tid!tar!det!att!städa!undan!rullar!på!golvet/svinn?!
6. Hur!går!städningen!av!svinnet!tillväga?!
7. Anser!du!detta!vara!en!arbetsmiljörisk?!!
8. Har!skador!skett!med!anknytning!till!städning!av!svinnet?!
9. Är!svinnet!något!som!personalen!pratar/klagar!på?!
10. Har!personal!egna!idéer!på!hur!svinnet!ska!hanteras!för!att!underlätta!deras!arbete?!
11. Är!miljö!och!hållbarhet!något!som!ni!värnar!om!och!utbildar!personalen!i!på!Remax?!
12. Hur!tror!du!personalen!ställer!sig!till!en!förändring!om!ett!annat!hantering!system!av!svinnet!

skulle!införas?!
13. Något!annat!du!vill!ta!upp!när!angående!städning!av!svinnet?!

!
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Bilaga C Tidsplan 

Bilaga&4:Tidsplan

Filmning&i&produktion

Dag Område Filmsession Tid Produkt Vikt
178nov Klämband 1 10811,?11812,?14815Risgrynsgröt 1?000?g

2 13.00814.00 Risgrynsgröt 500?g

Fyllningsmaskin 3 14.00815.00 Risgrynsgröt 500?g?

188nov Klämband 4 088300809.30Ärtsoppa 500?g
5 10.30811.30 Ärtsoppa 1000?g

Fyllningsmaskin 6 11.30812.30 Ärtsoppa 1000?g
7 13.30814.30 Ärtsoppa 500?g

Sorterare 8 15.00816.00 Ärtsoppa 1000?g

198nov Sorterare 9 11.00812.00 Risgrynsgröt 1000?g

Luftblås 10 14.00815.00 Risgryngröt 1000?g

208nov Luftblås 11 08.00809.00 Risgrynsgröt 500?g
Etikettering 12 10.00811800 Risgrynsgröt 1000?g

238nov Sorterare 13 13800814.00 Risgrynsgröt 500?g
Etikettering 14 15.00816.00 Risgrynsgröt 500?g

248nov Luftblås 15 08.00809.00 Ärtsoppa 500?g
16 11.00812.00 Ärtsoppa 1000?g

Sorterare 17 14.00815.00 Ärtsoppa 500?g
Etikettering 18 15.30816.30 Ärtsoppa 500?g

268nov Kyltorn 19 09.00810.00 Risgrynsgröt 1000?g
20 11.00812.00 Risgrynsgröt 500?g
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Bilaga D Axfoods rutiner 

	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Axfoods riktlinjer avseende donering av varor till sociala organisationer  
 
Inom Axfood arbetar vi dagligen med att minimera svinnet i våra butiker. Allt ifrån att optimera 
beställningarna, placera varorna efter principen ”först in först ut”, till att sänka priset på varor som riskerar 
att inte säljas innan utgådatum. Allt enligt respektive kedjas koncepthandbok. 
 
Men ibland blir det ändå varor över, även efter att butiken har satt ner priset. Axfoods butiker har 
möjlighet att skänka livsmedel som är ätbara, men inte säljbara, till sociala organisationer istället för att 
kasta dem. Använd sunt förnuft vid bedömning av varor som kan doneras, kontrollera tex synligt mögel, 
dålig doft eller missfärgning. Butiken är alltid ansvarig för att svinnvarorna är tjänliga och ok att doneras. 
 
 
1. Bortplock av varor i avdelningen/datumhantering 
Alla varor ska plockas bort enligt ordinarie datumrutiner. Det är viktigt att frysta och kylda svinnvaror 
hanteras med beaktande av kylkedjan. Efter att svinnvarorna plockas från hyllan i butiken ska de direkt 
föras till avsedd plats i kyl eller frys på lagret. 
 
2. Registrering av varor och spårbarhet 
Svinnvarorna ska registreras i handdatorn, använd svinnorsakskod ”välgörenhet”.  
 
För att tillgodose regelverk avseende b.la spårbarhet så ska den mottagande organisationen få del av 
Axfoods produktlarm för varor som lämnats ut till berörd organisation.  Den givande butiken bör tillse att 
det finns en mailadress dit aktuella produktlarm i förekommande fall kan vidareförmedlas av butiken.  
Alternativt kan efter uppgörelse med hämtande organisation, information delges via anslag på 
överenskommen plats vid tillfället för avhämtning av varor. 
 
3. Lagring av varor som ska doneras 
Efter det att svinnvarorna registrerats i handdatorn ska de förvaras i avsedda backar på en eller flera 
markerade lagerplatser, med erforderlig temperatur för varorna: 

x Kylvaror - Måste förvaras i kylt lagerrum.  
x Fryst - Måste förvaras i fryst lagerrum.  
x Kolonial - Varor som inte behöver kylas eller frysas kan förvaras utanför kylt område.  

 
4. Infrysning av färskvaror  
Frys inte in produktermed sista förbrukningsdag, tex köttfärs. 
Vid infrysning av färskvaror med bäst före dag ska varan hanteras och märkas enligt följande riktlinjer. 
Infrysning ska ske senast samma dag som bäst före datumet. 
 
Märk varan som ska frysas in enligt nedan: 

x Infrysningsdatum.  
x ”Djupfryst”  
x "Bör inte frysas efter upptining"  
x ”Livsmedlet bör tillagas omedelbart efter upptining”. 
x ”Kan förvaras fryst i max 4 veckor efter infrysningsdag”. 

 
5. Mottagaren hämtar varorna 

x Mottagande organisation ska hämta vid överenskommen plats. 
x Stickprov avseende temperatur genomförs av butikspersonal när varorna lämnar butiken. 

Temperaturen ska dokumenteras.  
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Nedanstående varor kan doneras enligt nedan: 
 

x Varor märkta med Bäst-före 
En vara som har passerat, eller snart ska passera, bäst-före och som inte längre går att sälja i 
butiken kan doneras om den fortfarande tjänlig.  
Varan måste ha förvarats rätt och kylkedjan får inte ha brutits.  
 

x Kross och trasiga förpackningar 
Livsmedel med trasiga förpackningar får doneras om varan är tjänlig. 

 

x Riktlinjer avseende sista dag för donation 
 
Kategori Doneras senast 
Frukt och grönt:  Allt som går att äta. 
Butiksbakat bröd (Se bil 1) Senast dagen efter bakdag 
Förpackat mat- och fikabröd:  Senast dagen efter bäst före-datum 
Ägg, not 1):  senast åtta dagar före bäst före-datum 
Mejeriprodukter:  senast dagen efter bäst före-datum 
Diverse djupfryst:  senast dagen efter bäst före-datum 
Vakuumförpackat kött:  senast dagen efter bäst före-datum 
Konserver:  senast dagen efter bäst före-datum 
Chark:  Samma dag som bäst före-datum 
Färskt kött:  samma dag som bäst före-datum 
Förpackad kall mat (gäller ej butikspackat):  samma dag bäst före-datum 
Torra livsmedel/kolonial (pasta, müsli mm):  Senast 30 dagar efter bäst före-datum 
Hygienartiklar:  Senast 30 dagar efter bäst före-datum 

 
Not 1) Ägg får inte saluhållas senare än sju dagar före bäst före-dagen. 
 

Nedanstående varor ska INTE doneras: 
 
Vissa livsmedel är känsligare än andra av olika skäl. Vi skänker därför aldrig: 
 

x Varor med sista förbrukningsdag 
Sista förbrukningsdag är inte samma sak som bäst-före.  
Efter sista förbrukningsdag kan ett livsmedel vara skadligt för hälsan att äta.  
Därför donerar vi aldrig varor märkta med sista förbrukningsdag.  
 

x Övrigt: 
Tobak, alkohol, läkemedel, energidryck 
Konserver som är buckliga  
Färsk eller fryst fisk och/eller skaldjur samt vacuumpackad fisk, kallrökt och varmrökt fisk. 
Oförpackade livsmedel, tex varor från varmmatsbuffé, butiksgrillen, salladsbar eller delidisken 
Produkter som ska i retur till leverantören  
Felmärkta varor 
Produkter som har återkallats av Axfoods kvalitetsavdelning pga kvalitetsproblem, såvida det inte 
uttryckligen i produktlarmet står att det är ok att skänka 
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Bil 1.  

 

 

 

Riktlinjer avseende donering av oförpackade produkter från butikers bake off- 

avdelningar.  

 
Det är den som ger bort och/eller säljer livsmedlet till slutkonsumenten som ansvarar för att information 
om innehållsförteckning och allergener finns tillgängligt vid förfrågan.  
 
Axfood rekommenderar att mottagande organisationen blir informerade om deras informationsansvar till 
konsument, samt att mottagande organisation har en skylt i närhet till utlämningen av bake off produkter 
enligt nedan: 
 

”Är du allergisk eller överkänslig så fråga vår personal om 

innehållet i dessa produkter!” 

 

Axfood ska också se till att mottagande organisation tillhandahåller nedanstående information om vilka 
allergener som bake off produkterna kan innehålla.  

 

Dessa bröd och bakverk KAN innehålla nedanstående ingredienser som bör 

beaktas vid allergi och/eller överkänslighet: 

Vete, råg, korn, havre, spelt, kamut eller produkter därav, tex vetemjöl, rågkorn, havremjöl (innehåller 

gluten) 

Nötter 

Jordnötter 

Ägg  

Mjölk 

Sesamfrön 

Lupin 

Svaveldioxid och sulfit 

Soja 
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Bilaga E Flödesritning 

 

 

 

 

 

Anläggning: 
Malmö 

Process:  
9b Rullpack, produktion 

Dokumenttyp: 
Flödesschema 

Utgåva nr:  
6 

Upprättad den: 
2015-05-29 

Sida:  
1(1) 

Upprättad av: 
Michael Vollan, Kvalitetssamordnare 

Fastställd av: 
Anders Sonesson, Teamledare 

 

 Flödesschema 9b Rullpack produktion 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

Tidigare HACCP 

G1 Nedkylning 

Nästa HACCP 
 

 (Expedition) 
) 

Film, clips 

Köttråvara 

A2 Torrförvaring 

H2 Packning 

Mjölk, 
vatten, 
råvaror 

Blå zon 

Vit zon 

   Rödvit zon B1 Blötläggning 

D1 Kokning 

F1 Fyllning bufferttank 

F2 Förslutning 

C1 Malning 

H1 Etikettering 

E1 Malning 

Etiketter 

SRS-backar, kartonger 

E2 Kokning 

Rotmos 

Retur 

H3 Kyllagring 

Vikt- och temperaturkontroll 
 

Temperaturkontroll 
 

CCP 

CCP 

Ombearbetning 

Upptining, krossning, blandning 

A1 Torrförvaring 

A3 kyllagring 

Blå zon 

Mottagning 

Etikettkontroll 
(sPRP1) 

 

Filmskräp 

Skräp 
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Bilaga F Sammanställningar 

Bilaga F.1 Sammanställning intervjuer 

 

 

 

Kolumn1 Gul Vit Grön Blå Rosa
Orsaker- som hindrar 
Atria att minska 
svinnproblemet  

Snappar upp problem 
snabbt. Tas upp på 
fredagsmöte

Ej implementering av 
något nytt när som helst

X och Y styr 
marknadens prisnivå 
och marginaler helt

Hur stor del/kostnad 
får kvalité kontra miljö 
ha

Mycket vardagÆ�
hemmablind

Sista raden = 
konsument bestämmer

Görs det något åt 
ideerna lika snabbt?

Förarbete tar mycket 
tid

I slutändan handlar allt 
om kostnad och vinst

Om inte tillräckligt 
mycket svinnÆ ej värt 
att investera i
Lång process att införa 
något nytt

Åtgärder- som 
eliminerar dessa 
hindrande orsaker

Både oorganiserat och 
organiserat snack

Endast organiserat 
snack

Utveckla det 
oorganiserade snacket

Mycket svår teknik kan 
medföra omtumling för 
många

Workshop/Case varje 
kvartal

Investeras mycket Gör inte som andra 
företag

Fokusera på ”normala 
svinnet”

Idé låda hela företaget, 
inkludera även 
produktion 

Personal är vana vid 
omställningar, så länge 
mål och syfte är tydligt

Korrigera mål och 
delmål

Få vara med och 
påverkar med egna 
idéer

Endast sluten process 
är lösningen

Jobba mot samma 
målbild och använd 
nyckeltal

Vilka orsaker kostar 
mest pengar/påverkar 
miljön mest?

Ta steg för steg, alla 
kan bidra till något
Informera om att 
skräp/svinn för med sig 
mycket mer än vad 
man tror

Orsaker- som 
genererar största 
mängder svinn 

Dagens 
linje/teknik/process

Kylkedja mycket viktig Det som kläms kan 
aldrig lösas

Variation av råvaror 

Finns alltid svinn som 
måste räknas med; 
koksvinn, sista 
droppen i grytan, 
processvinn i recept

Dyrt med teknik 
investering

Processen måste vara 
billig för att klara av 
prispressen på 
produkterna

Atria jobbar mycket för 
att tillgodose önskemål 
från kundÆ kvalité på 
slutprodukt är prio 1

För stora produkter/ för 
små produkter 

Kvalitén ändras för 
mycket om ändra 
process
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Kolumn1 Gul Vit Grön Blå Rosa

Åtgärder - som 
eliminerar orsakerna

Manuell upplockning 
är alltid ett alternativ 

Signalsystem när rullen 
ramlar ner

För många alternativa 
vägar 

Knapp avstanna 
process. Får man 
stanna av process med 
tanke på 
temperaturkänslighet?. 
Är hamna på 
golvet=försent?

Förarbete kan göras 
hela året, fort och lätt 
att implementera ny 
lösning(veckor)

Ta in fler EMV Manuell upplockning 
är alltid ett alternativ 

För- kylning, mellan -
kylning

Ha alternativa vägar Kylkedja är så viktigt 
att tänka på Sensor på paket

Fyllning i färdig 
förpackning istället 

Område där det ramlar 
ner, detektor på 
golvÆsignal 

Bygga 
om/omstrukturera 
process, kyltorn, 
packetering, 
blåsprocess av 
vattenborttagning 

Nå andra kunder med 
mer miljötänk

Plåtbit, sarg vid sväng

Ändra recept på gröt, 
lägre 
viskositetÆlättare att 
tömma skänkvagnar 

Tillsätt ett projekt att 
titta över kylprocess

Annan typ av rulle, 
annan densitet, 
smalareÆlättare att 
vara kvar på rullbandet

Ha sluten process vid 
fyllningÆprocessvinn/
koksvinn minimeras 
 Ny maskinleverantör
Lätt att testa sig fram, 
ta bort sväng, ej så 
skarp sväng  

Orsaker- till 
begränsad /dålig 
hantering av svinn

Engagemanget är inte 
100 %

Beroende av EMV, kan 
tappas ganska fort

Ej tillgång till hur 
konkurrent gör. 

Alla vet inte var hållbar 
utveckling är

Alla har inte samma 
målbild

Många äldre tänker så 
har vi alltid gjort

I slutändan handlar allt 
om kostnad kontra 
vinst 

Kostar pengar att vara 
miljömedveten

Om ej enkeltÆman 
struntar i det  

Svårt att ta tillvara på 
svinn i 
rullpackprocessen 
jämfört med i 
charkprocessen 
eftersom färdig produkt

X och Y styr 
marknaden, prisnivå 
och marginaler 

Stort företag 
Konsumenter tänker 
mer på kvalité och pris 
än miljöpåverkan

Dålig konkurrensanalys 
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Kolumn1 Gul Vit Grön Blå Rosa

Åtgärder - för att 
eliminera orsakerna Utbildningsprogram Korrigera mål och 

delmål

Reklam för Atrias 
miljöarbete: deras nya 
sätt att hantera svinn

Medvetenhet, Sita 
väckte intresseÆvilja 
och kunskap hos 
personal

Mer konsekventa 
signaler på hur det ska 
vara

Mer arbete mot 
svinnhantering, nu 
mest hygien och 
allergener

Ta steg för steg, alla 
kan bidra med något Utnyttja intranät mer 

Spridning av 
information genom 
företaget

Stora planscher med 
värdeord

Gå runt med personal: 
”Är detta rätt kärl?””Är 
detta rätt sätt att 
hantera svinnet på?”

Utnyttja det stora 
kända varumärkena 
mer, visa sig mer 

Policy mot EMV,”Vi 
gör på detta sättet” ”Vi 
tar en aktiv ställning 
mot en bättre miljö”

Skapa intresse hos 
kunden för hur Atria 
jobbar mot ett mer 
hållbart samhälle

Tänk på hela 
livsmedelskedjan 
Produkt, utrustning, 
individ måste knytas 
ihop och jobba med 
dessa tillsammans i 
företaget 
Vad gick ”fel” de 
veckor svinnet var som 
störst
Vad gick ”rätt” de 
veckor då svinnet var 
som lägst

Grundorsaker -till 
begränsad/dålig 
hantering av svinn

Ej uppföljning av 
rutiner – återföring av 
svinnet vid fyllning 

Biosilmixen Blir för krångligt, 
jobbigt för personal

Annan maskin/teknik 
som kan skilja plasten

Biosilmixen Nya rutiner följs inte 
upp

Inget bra system på 
återföring i skänkkärl

Plast och mat måste 
separeras 

Ej specifikt var svinnet 
uppstårÆsvårt

Metalclips är svåra att 
ta bort och separera 
från plasten

Ej omarbetning av alla 
produkter

För mycket nya 
produkter: ”flugor ”

Billigast 
förpackningsmaterial 

Följer upp svinn men 
inget görs åt det 

Åtgärder- för att 
eliminera 
grundorsakerna

Butiken utanför Dyrt med bioplast Ha alternativ Ha för många 
alternativ

Bättre system på 
återföring i skänkkärl

Annan plast-bättre 
permabilitet

Allt svinn går till 
kassatÆbiogas Mer stöttålig plast

Annat 
förpackningsmaterial 

Plast med bättre 
kylhållning 

Minska användning av 
plastfilm

Nytt sätt att 
förpacka/annan 
förpackning 

Investera i 
personalkostnader 
(oftast det enklaste) 

Mat till välgörenhet

Investera i teknik(det 
dyra och jobbiga)

Bionedbrytbart 
material (Stärkelse 
etc)Ækompostera med 
innehållet 

Rivare för 
plastavskiljning Sälj till personal/butik

Deal med X/Y om att 
ge bort till behövande 
(ej personal!)Æreklam 
”ett miljötänkade och 
samhällstänkande 
företag”Æännu fler 
EMV 
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Bilaga F.2 Sammanställning intervjuer, observationer 
och workshop 

 

 

Orsaker- som hindrar Atria att minska 
svinnproblemet

Åtgärder- som eliminerar dessa hindrade orsaker 
= införa ett kvarvarande systematisk förbättringsarbete Kolumn1

Kostnad kontra Vinst
Sista raden, konsumenter bestämmer Fler EMV
X,Y styr marknaden (prisnivån, marginaler) Nå andra kunder med mer miljötänk
Prispress --> billigare process Mervärde – materialanvändning och allt runt omkring 
Hur mycket får minskning av miljöpåverkan kosta 
Atria

Samarbete med X och Y gällande förminskning av svinn 
på Atria och annat miljöarbete. 

Ej så högt värde i produkten 
Dyrt med teknikinvestering 

Implementering
Ej när som helst, lång process, mycket långt 
förarbete Jobba mot samma målbild 

Problem snappas upp, men bearbetas ej Korrigera mål och delmål
Följdproblem: störa produktion Syfte med förändring
Rädd att korrigera, gör om gör rätt. Ta ett litet steg i taget
Ej gehör åt förslag -->  folk slutar komma med 
förslag Använda nyckeltal 

Workshop/Case varje kvartal
Idélåda hela företaget, även produktion
Informera om vad faktiskt skräp/svinn för med sig.
Snabbt, systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete. 

Vardag/hemmablind Öka stabilitet och förutsägbarhet när 
problem uppstår

Mindre intresse för produkterna i rullpack Annan produkt som kan fylla tomrummet

Orsaker - som genererar största mängden 
svinn Grundorsaker Åtgärder
Dagens linje/rutt/process

Luftblåstorken
Inte tillräcklig mycket plats för 1000 g rullar på rullband 
när de kommer från sorterare. De små får plats att lägga 
sig rätta.

Vinden

Rulle lägger sig fel och stoppar upp rullar bakom Smutsiga rullband
Bandtvätt synkroniserat med 
rullband

Övergången mellan rullband och klämband
Ihopkopplat lutande band istället 
för rullband och klämband 

Trasiga rullar fastnar i skåror på rullband---
>stoppar upp rullar bakom Rullar klämts sönder Lägre produktionshastighet
Etikettering

Rulle hamnar på sidan och blockerar rullar bakifrån Stop någonstans och gör att rullband stannar och blått 
band fortsätter

Koppla ihop etikettband och 
rullband. När den ena stannar, 
stannar den andra

Olika mjuka rullar --> rullar olika på blått band Variation mellan KP-maskin och Polyclip-maskin
Använda maskinerna vid olika 
tillfällen/olika produkter
Korrigera lutning på blått band 
Ta bort etikettering och ha 
förtyckta filmer

Dagens utrustning/teknik
Fyllningsmaskin

Byte mellan storlek/byte av filmrulle Rätt tryck/form på rullen uppnås inte direkt
Ta bort/minska produktion av en 
av vikterna 

Haveri/start och stop
Göra som konkurrenter=sluten 
process

  Skänkvagnarna töms inte helt Trögflytande och klibbig risgrynsgröt. 
Ytbehandling av skänkvagn för 
mindre friktion

Kyltorn

Trasiga rullar För många rullar per fack vilket gör att rullarna kläms--> 
släpper i metallclips(små)

Ny kylanläggning med större 
kapacitet per antal fack/ 
tillbyggnad
För- och mellan kylning
Lägre produktionshastighet

Sorterare

Rulle hamnar ovanpå en annan / får ”rätt” studs 1000 g rulle får inte plats
Lutning för att få ett 
buffertområde

Rulle kläms 
Rulle lägger sig fel väl uppe på rullband&/eller trasig 
rulle blockerar kommande rullar Lägre produktionshastighet

Större sorterare med högre ribbor
Extra sorterare 

Klämband                                                                       
Gravitationskraft=brant nedförslutning 

Hala rullar Bättre torkning vid luftblåstorken

Övergången mellan rullband och klämband
Ihopkopplat lutande band istället 
för rullband och klämband 

Fel vikt på rulle vid byte mellan 500 g och 1000 g Mindre höjdskillnad 
Trasiga rullar från tidigare processteg 
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Orsaker- som hindrar Atria att minska 
svinnproblemet

Åtgärder- som eliminerar dessa hindrade orsaker 
= införa ett kvarvarande systematisk förbättringsarbete Kolumn1

Kostnad kontra Vinst
Sista raden, konsumenter bestämmer Fler EMV
X,Y styr marknaden (prisnivån, marginaler) Nå andra kunder med mer miljötänk
Prispress --> billigare process Mervärde – materialanvändning och allt runt omkring 
Hur mycket får minskning av miljöpåverkan kosta 
Atria

Samarbete med X och Y gällande förminskning av svinn 
på Atria och annat miljöarbete. 

Ej så högt värde i produkten 
Dyrt med teknikinvestering 

Implementering
Ej när som helst, lång process, mycket långt 
förarbete Jobba mot samma målbild 

Problem snappas upp, men bearbetas ej Korrigera mål och delmål
Följdproblem: störa produktion Syfte med förändring
Rädd att korrigera, gör om gör rätt. Ta ett litet steg i taget
Ej gehör åt förslag -->  folk slutar komma med 
förslag Använda nyckeltal 

Workshop/Case varje kvartal
Idélåda hela företaget, även produktion
Informera om vad faktiskt skräp/svinn för med sig.
Snabbt, systematiskt och kontinuerligt förbättringsarbete. 

Vardag/hemmablind Öka stabilitet och förutsägbarhet när 
problem uppstår

Mindre intresse för produkterna i rullpack Annan produkt som kan fylla tomrummet

Orsaker - som genererar största mängden 
svinn Grundorsaker Åtgärder
Dagens linje/rutt/process

Luftblåstorken
Inte tillräcklig mycket plats för 1000 g rullar på rullband 
när de kommer från sorterare. De små får plats att lägga 
sig rätta.

Vinden

Rulle lägger sig fel och stoppar upp rullar bakom Smutsiga rullband
Bandtvätt synkroniserat med 
rullband

Övergången mellan rullband och klämband
Ihopkopplat lutande band istället 
för rullband och klämband 

Trasiga rullar fastnar i skåror på rullband---
>stoppar upp rullar bakom Rullar klämts sönder Lägre produktionshastighet
Etikettering

Rulle hamnar på sidan och blockerar rullar bakifrån Stop någonstans och gör att rullband stannar och blått 
band fortsätter

Koppla ihop etikettband och 
rullband. När den ena stannar, 
stannar den andra

Olika mjuka rullar --> rullar olika på blått band Variation mellan KP-maskin och Polyclip-maskin
Använda maskinerna vid olika 
tillfällen/olika produkter
Korrigera lutning på blått band 
Ta bort etikettering och ha 
förtyckta filmer

Dagens utrustning/teknik
Fyllningsmaskin

Byte mellan storlek/byte av filmrulle Rätt tryck/form på rullen uppnås inte direkt
Ta bort/minska produktion av en 
av vikterna 

Haveri/start och stop
Göra som konkurrenter=sluten 
process

  Skänkvagnarna töms inte helt Trögflytande och klibbig risgrynsgröt. 
Ytbehandling av skänkvagn för 
mindre friktion

Kyltorn

Trasiga rullar För många rullar per fack vilket gör att rullarna kläms--> 
släpper i metallclips(små)

Ny kylanläggning med större 
kapacitet per antal fack/ 
tillbyggnad
För- och mellan kylning
Lägre produktionshastighet

Sorterare

Rulle hamnar ovanpå en annan / får ”rätt” studs 1000 g rulle får inte plats
Lutning för att få ett 
buffertområde

Rulle kläms 
Rulle lägger sig fel väl uppe på rullband&/eller trasig 
rulle blockerar kommande rullar Lägre produktionshastighet

Större sorterare med högre ribbor
Extra sorterare 

Klämband                                                                       
Gravitationskraft=brant nedförslutning 

Hala rullar Bättre torkning vid luftblåstorken

Övergången mellan rullband och klämband
Ihopkopplat lutande band istället 
för rullband och klämband 

Fel vikt på rulle vid byte mellan 500 g och 1000 g Mindre höjdskillnad 
Trasiga rullar från tidigare processteg 

Robot 

Får ej sugtag i rullar Ej fylld back
Sista rullarna på en körning 
hanteras manuellt

För långa/för korta rullar
Rätt inställning på Polyclip-
maskinen

Variation av tidigare orsaker

Uppkommer ibland samtidigt, ibland inte samtidigt

Alternativa vägar - om stop i 
rullband från 
separator/luftblåstorken/vinden 
kan kommande rullar kan ledas 
om

Uppkommer inte systematiskt-"dåliga dagar" och "bra 
dagar"

Processvinn i recept

Koksvinn/processvinn
Processvinn i recept går ej att 
eliminera, endast minimera

Bottenskrapet i gryta & kärl (risgrynsgröt)
Risgrynsgröten blir klister efter en viss tid. Skänkvagn 
återanvänds flera gånger vilket gör att klistret byggs på.

Annat recept på risgrynsgröten - 
lägre viskositet 
Ytbehandling av skänkvagn för 
lättare glid
Lutning i skänkvagn för att 
kunna tömmas lättare

Produktomställning 
Produktomställningar går ej att 
eliminera, endast minimera

Rester i rör måste sköljas igenom vilket leder till förlorad 
produktionstid 

Tillverka mindre variation av 
produkter
Bättre produktplanering
"Planera" uppkomst av svinn
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Bilaga G Sammanfattningar 

Bilaga G.1 Sammanfattning workshop del 1 

	

	

	

Sammanfattning workshop 1, 26/11-15 
NOW! 
Word association - Svinn 

Topics 

x Arbete 
o Missad leverans 
o Planering 
o Svårplanerat 
o Mer jobb 

x Miljö 
o Utsläpp 
o Energy 
o Omgivning 
o Framtid 

x Pengar 
o Kostnad x2 
o Förlust x2 
o Slöseri x2 
o Intäkter 
o Minskad vinst 
o Extra kostnad 
o Dyrt 

 

Diskussion: 

Ska svinnet planeras? 

Viktig att dessa 3 kopplas ihop för att hitta en optimal lösning till svinnproblemet.  

Dessa 3 måste kopplas ihop så att varje område minimeras 

Alla 3 områden är lika viktiga att ta hänsyn till när man pratar om svinn.   
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Sammanfattning workshop 1, 26/11-15 
NOW! 
Word association - Svinn 

Topics 

x Arbete 
o Missad leverans 
o Planering 
o Svårplanerat 
o Mer jobb 

x Miljö 
o Utsläpp 
o Energy 
o Omgivning 
o Framtid 

x Pengar 
o Kostnad x2 
o Förlust x2 
o Slöseri x2 
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o Extra kostnad 
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Diskussion: 

Ska svinnet planeras? 

Viktig att dessa 3 kopplas ihop för att hitta en optimal lösning till svinnproblemet.  

Dessa 3 måste kopplas ihop så att varje område minimeras 

Alla 3 områden är lika viktiga att ta hänsyn till när man pratar om svinn.   
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NOW! 
Challenge  

x = Punkter från posters 

- = Egna anteckningar + diskussion 

1. Fyllningsprocess 

Från tömning av kärlen till rullarna har fyllts och kommit ner på bandet 

x Tömning från värmehållningstank 

x Återföring vid uppstart, clipsning 

x Rester i grytor (Ris) 

x Material 

o Fyllning av tarm- plast slöseri – tills tryck/vikt uppnås 

- Detta svinn räknas inte med i kalkyl av mängden uppvägd svinn = mörkertal 

 

2. Sorterare 

Från kyltorn upp på rullband  

x Klämband 

o Produkt trillar ur. Halkiga produkter. Gäller vissa artiklar 

x Är sorteraren för liten? 

x Produkt kläms sönder i torn 

x Mycket trillar av vid sorterare. Produkt (trasiga) fastnar och stoppar flödet 

x Produkt svämmar över vid 1 kg produktion (i sorterare) 

x Är ribborna för låga? 

x Kyltornet är maxlastat (överbelastning) 

x Vinden 

o Produkt fastnar även här och massor trillar av. Svårt att övervaka. Upp till 400 kg 

o Rätt hastighet på band? 

o Vad händer vid avslut? 

 

- Bör filmas under kvällsproduktion! 

- Svinnet måste ju räknas om till CO2/kg 

- Är dålig planering på hur det har byggts? 

3. Etikettering  

Från lutande blå band tillbaka på rullband  

x Pump 

x Kyltornet 

x Kartong 

x KP maskin 

x Racetracken 

x Roboten 90% 
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NOW! 
Challenge  

x = Punkter från posters 

- = Egna anteckningar + diskussion 

1. Fyllningsprocess 

Från tömning av kärlen till rullarna har fyllts och kommit ner på bandet 

x Tömning från värmehållningstank 

x Återföring vid uppstart, clipsning 

x Rester i grytor (Ris) 

x Material 

o Fyllning av tarm- plast slöseri – tills tryck/vikt uppnås 

- Detta svinn räknas inte med i kalkyl av mängden uppvägd svinn = mörkertal 

 

2. Sorterare 

Från kyltorn upp på rullband  

x Klämband 

o Produkt trillar ur. Halkiga produkter. Gäller vissa artiklar 

x Är sorteraren för liten? 

x Produkt kläms sönder i torn 

x Mycket trillar av vid sorterare. Produkt (trasiga) fastnar och stoppar flödet 

x Produkt svämmar över vid 1 kg produktion (i sorterare) 

x Är ribborna för låga? 

x Kyltornet är maxlastat (överbelastning) 

x Vinden 

o Produkt fastnar även här och massor trillar av. Svårt att övervaka. Upp till 400 kg 

o Rätt hastighet på band? 

o Vad händer vid avslut? 

 

- Bör filmas under kvällsproduktion! 

- Svinnet måste ju räknas om till CO2/kg 

- Är dålig planering på hur det har byggts? 

3. Etikettering  

Från lutande blå band tillbaka på rullband  

x Pump 

x Kyltornet 

x Kartong 

x KP maskin 

x Racetracken 

x Roboten 90% 

 

WOW! 
A day in heaven – Vad behöver vi till den perfekta rullpacksprocessen  
 
Grön 

x Sluten kok/fyllning-process 
x Fylla kylt 
x LuftkylningÆsista 
x Pick and place robot 
x Automatisk blötläggning 

Gul 
o Ny kokutrustning 
o Slutet system 
o Ny kylning 
o Ny sorterare 
o Ombyggnation av band- 
o Nytt blötläggningssystem 
o Säkrare fyllningsutrustning 

Lila 
� Ny blötläggningsutrustning,  
� Att vi bara har koksvinn 
� Och ett jämnare flöde 



	 148	

 

	

 

WOW! 
A day in heaven – Vad behöver vi till den perfekta rullpacksprocessen  
 
Grön 

x Sluten kok/fyllning-process 
x Fylla kylt 
x LuftkylningÆsista 
x Pick and place robot 
x Automatisk blötläggning 

Gul 
o Ny kokutrustning 
o Slutet system 
o Ny kylning 
o Ny sorterare 
o Ombyggnation av band- 
o Nytt blötläggningssystem 
o Säkrare fyllningsutrustning 

Lila 
� Ny blötläggningsutrustning,  
� Att vi bara har koksvinn 
� Och ett jämnare flöde 

� Att alla råvaror har samma kvalitet 
� Ett Jämnare flöde till sorteraren  
� Ett band mellan kyltorn och sorterare  

- Jag kopplar ihop de idéer som är liknande och sammanställer det till separata idéer, som de 
sedan i del 2 får clustra och sedan allocate money 
 
Ny kylprocess 
Fylla kylt  
Luftkylning sista 
 
Ett jämnare flöde till sorteraren 
Ny sorterare 
Ett band mellan kyltorn och sorterare  
 
Ny kokutrustning 
Slutet system 
Sluten kok/fyllningsprocess 
Säkrare fyllningssystem 
Ny blötläggningsutrustning 
Automatisk blötläggning  
 
Ombyggnation av band  
Pick and place robot  
 
Endast koksvinn  
Alla råvaror har samma kvalitet  
 

- Ojämna rullar slängs- tex 7 stycken istället för 10. Förut sparades de till nästa dag. Men de 
har ju redan fått etikettÆsälj i butik. 

- Försorterare 
o 2&2 in i sorterare 
o Ju fler rullar, desto sämre sorterar den 
o Centrifugalkraft 

- Kyla med ånga  
- Mindre manuell hantering- recept bereds som mjölken  

I LIKE….I WISH 

I like 

x Bra med nytt sätt att attackera problem 
x Resultat av alla funderingar 
x Breda kompetenser, Bra upplägg 
x Annat tänk, no money no issue 

I wish 

x Kaka 
x Bra lösning på själva problemet  
x Att en kock är med 
x Att vi får ut det vi vill av detta 
x Kortare tid 
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� Att alla råvaror har samma kvalitet 
� Ett Jämnare flöde till sorteraren  
� Ett band mellan kyltorn och sorterare  

- Jag kopplar ihop de idéer som är liknande och sammanställer det till separata idéer, som de 
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o Ju fler rullar, desto sämre sorterar den 
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- Kyla med ånga  
- Mindre manuell hantering- recept bereds som mjölken  

I LIKE….I WISH 

I like 

x Bra med nytt sätt att attackera problem 
x Resultat av alla funderingar 
x Breda kompetenser, Bra upplägg 
x Annat tänk, no money no issue 

I wish 

x Kaka 
x Bra lösning på själva problemet  
x Att en kock är med 
x Att vi får ut det vi vill av detta 
x Kortare tid 
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- Försorterare 
o 2&2 in i sorterare 
o Ju fler rullar, desto sämre sorterar den 
o Centrifugalkraft 

- Kyla med ånga  
- Mindre manuell hantering- recept bereds som mjölken  

I LIKE….I WISH 

I like 

x Bra med nytt sätt att attackera problem 
x Resultat av alla funderingar 
x Breda kompetenser, Bra upplägg 
x Annat tänk, no money no issue 

I wish 

x Kaka 
x Bra lösning på själva problemet  
x Att en kock är med 
x Att vi får ut det vi vill av detta 
x Kortare tid 
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Bilaga G.2 Sammanfattning workshop del 2 

	

	

	

 

Sammanfattning Kreativ Workshop del 2, 1/12-15 
TRANSITION 

CLUSTER - Idéerna från A DAY IN HEAVEN clustrades ihop till nya topics 

Förberedelser 

� Att alla råvaror har samma kvalitet 

� Automatisk blötläggning 

� Ny blötläggningsutrustning,  

� Att vi bara har koksvinn 

Flöde 

x Ett band mellan kyltorn och sorterare  

x Ny sorterare 

x Ombyggnation av band 

x Ett jämnare flöde till sorteraren 

x Pick and place robot  

Process 

o Luftkylning (sista) 

o Ny kokutrustning 

o Slutet system 

o Sluten kok/fyllningsprocess 

o Säkrare fyllningssystem 

o Fylla produkt kylt  

o Ny kylprocess 
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TRANSITION 

ALLOCATE MONEY 

Förberedelser 

Summa pengar: 175 

Motiveringar: Mycket besparingar på vatten, mindre miljöpåverkan, minska antalet mantimmar, 
förbättrad arbetsmiljö 

Flöde 

Summa pengar: 840 

Motiveringar: enkelt att göra någonting åt, quickfix 

 

Process 

Summa pengar: 101 

Motiveringar: mer payback. Vattenanvändning i kyltorn är minst lika mycket som vid 
FörberedelserÆbyta ut kyltorn. Önsketänkande. Dyrt. Intressantare. Kan brytas ner mer, fler 
intressanta förändringsområden.  
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HOW!  

CONCEPT 

Solution 1 

Tag Line: Antarktis NL. DK 

Istället för att kyla färdig förpackad 
produkt, ska själva produkten kylas i rör 
ledning, 1290 m. Därefter förpackas den 
med KP-filmÆtvätt? ÆetikettÆlager. 

Notes: 

Kok-Buffert 

Nedkylning i rör 

KP-tvätt-etikettfilm 

Ventilation 

Luftkyl 

CIP. Bredd-Höjd 

 

 

Diskussion: 

- Ha olika filmer istället för etikettering 
o Krävs förtrycka datum på film 
o Svinnproblem vid fyllningsmaskin- mycket start och stop (se. NOW, CHALLENGE 

1. Fyllningsprocess, Kreativ Workshop del 1) 
- Svårt att fylla kall produkt i KP maskin 
- Polyclip 

o Inget svinn vid start och stop 
o Klarar ej så höga temperatur som Atria kör idag 
o Mjukare rulle 

� variation om köra med både polykclip och KP 
� problem i paketering, rullar inte som de ska på etiketteringsbandet 

o Klarar större partiklar 
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Solution 2 

Tag Line: Flödeskontroll (far och son) 

För-kylning i bassäng. Förlängt kyltorn med 
snabbare flödeÆ större, högre sorterare 
med högre ribborÆmellanband, extra 
sorterareÆlutande band med rätt hastighet.  

Ha fungerande bandtvätt. 

Diskussion:  

- Bort med vind och klämband, istället 
ha lutande band 

- Synkning med band och bandtvätt 
- Finns bandtvätt idag men ej på vind 
- 1 kg förpackningarna  kan ge upp till 100 kg svinn på kvällen. Stop vid ögat, ner till klämband 
- Bandet ska egentligen stanna när detta sker, men gör inte det 

 

Solution 3 

Tag Line: Flödesoptimering  

Jämnare flöde till sorteraren. 

Minska tid igenom kyltorn för att minimera 
lasten i varje fack – Skapa bättre 
förutsättningar för sorteraren. 

Î Jobba med genomloppstid 
Î Jobba med kylning av vatten 

Ombyggnad: Ny giraff. Bana till pack i golvnivå. 

Diskussion: 

Band mellan kyltorn och sorterareÆslipper klämband och svinnet som uppstår där. 

 
Jämförelse mellan ”Solutions”: 

Solution 1 har en annan kylprocess jämfört med Solution 2 och 3. Kyla produkt i rör innan förpackad 
och kyla med luft. Lösning 1 kan tänkas innefatta etikettfilm istället för påklistrade etiketter.  

Solution 2 och 3 har samma utformning/tankegång om kylprocess. Förläng kyltorn och ha snabbare 
flöde. Solution 2 har för-kylning. 

Solution 2 och 3 kräver en bättre lösning av sorteraren – ny sorterare, jämnare flöde till sorteraren. 

Alla ”Solution” ska ha bort vind och klämband. 

Solution 2 och 3 har ett lutande band. Solution 2 har sorteraren efter lutande band. Solution 3 har ett 
mellan-band/extra sorterare innan lutande band.  
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I LIKE….I WISH 

I like 

x Bra arbetssätt m. diskussioner och spåna fritt 
x Fortsätt samarbete mellan olika avdelningar 
x Snabbt utan avbrott 
x Bra dialog. Bra diskussion i gruppen 
x Att vi alla vet var problemet ligger 
x Omsätta 

I wish 

x Att vårt mål går att lösa 
x Hoppas på bra utfall 
x Konkurrenter 
x Att vi får realiserat något så spillet minskar 
x En snabb ändring i rullpack 
x Resultat. Inget övrigt att önska. Allt bra! 

 

 

 

 



	 156	

Bilaga H Vägning av produkter 

	Mätning 1

509 6,090106 497 1
515 510,18 498 1
515 499 1
517 503 6
515 504 3
513 505 3
516 506 1
514 507 4
516 509 1
514 510 2
513 511 2
507 sänk 512 1
507 513 5
506 514 4
511 515 4
512 516 5
507 517 2
504 stop 519 2
503 520 2
513

514
Risgrynsgröt, 500 g (inklusive film 
och clips)

505

507
A= vikt för 50 rullar från KP- 
maskin 1 B3= standardavikelse  

503 E= antalet av samma vikt B4= medelvärde

505

sänk= den första rullen som 
produceras efter sänkning av 
fyllningshastighet

505

stop= stoppet kan bero på att 
rullar ramlar ner på golvet 
någonstans i resten av process / 

504 nominell vikt= 510,18-6,1=504,08
503
504
503
497
503
499
503
498
514
513
515
513
516
516
519
511
516
520

510
byte av 
plast

510
517
520
519

0

1

2

3

4

5

6

7

495 500 505 510 515 520 525

An
ta

l

vikt, g

Antal rulllar av varje vikt
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Mätning 1

509 2,818959136 502 1
512 508,18 503 1
512 504 1
510 505 7
515 506 4
509 sänk 507 6
513 508 8
511 509 7
510 510 6
511 511 3
515 512 3
506 sänk 513 1
509 515 2
508
508

505
Risgrynsgröt, 500 g (inklusive film 
och metallclips)

512

507 A= vikt för 50 rullar från KP- maskin 2 B3= standardavikelse 
507 E=antal av samma vikt B4=medelvärde

505 sänk=  sänkning av fyllningshastighet

511 nominell vikt= 508,18-6,1= 502,08 g
507
510
506
505

506
503
505
508
507
508
509
505
507
502
506
508
508
508
508
504
507
509
509
505
510
510
509
510
505

0

2

4

6

8

10

0 5 10 15 20

An
ta

l r
ul

la
r

Vikt, g

Antal rullar av varje vikt
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Mätning 2

506 4,949747 448 1

511 498.98 458 1

504 489 1

509 490 1

504 495 2

508 496 2

508 497 3

504 stop 498 3

448 499 4

458 500 5

505 501 6

505 502 7

497 503 2

490 504 3

495 505 3

489 506 2

497 508 2

495 509 1

499 511 1

496

502

Ärtsoppa, 500 g (inklusive film och 
metallclips)

503

506 B3= standardavikelse  

498 B4= medelvärde

502 stop= byte av metallclips

502 nominell vikt= 498.98-6.1=492.88

502 Grundregel 1= 500-15= 485 < 492,88

501

Grundregel 2= D1 och D2 > 15 g negativ 

avvikelse. 2/50=0.04 =4 % > 2,5 % 

505

Grundregel 3= D1 och D2 > 15 x 2= 30 

negativ avvikelse 

503

501

501

500

502

502

498

502

499

500

501

500

500

498

500

496

501

501

499

497

499

0

1

2

3

4

5

6

7

8

440 450 460 470 480 490 500 510 520

A
n

ta
l

vikt,g

Antal rullar av varje vikt
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Mätning 2

505 2,121320344 491 1

501 501.88 495 1

501 498 2

501 499 4

501 500 5

502 501 11

503 502 6

505 503 6

491 504 3

500 505 7

503 506 1

501 507 2

502 508 1

505

499

Ärtsoppa, 500 g (inklusive 
film och metallclips)

502

502

A= vikt för 50 rullar från KP- 

maskin 2 B3= standardavikelse  

504 E= antalet av samma vikt B4= medelvärde

498 stop stop= byte av film

501

nominell vikt= 501.88-

6.1=495.78

501

Grundregel 1= 500-15= 485 < 

495.78

501

507 B3= standardavikelse  

500 B4= medelvärde

504

499

499

500

500

503

505

498

495

503

502

500

501

503

507

503

508

499

501

505

501

504

505

505

506

502

0

2

4

6

8

10

12

0 5 10 15 20 25

A
n

ta
l

vikt, g

Antal rullar av varje vikt



	 160	

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

Mätning 3

5 0,737864787 5 2
7 6,1 6 5
7 7 3
6

6
Förpackning, 500 g 
(inklusive metallclips)

5

7 A=vikt för 10 förpackningar B3= standardavikelse  
6 E= antal av samma vikt B4= medelvärde
6
6

0

2

4

6

0 2 4 6 8 10

An
ta

l

vikt,g

Antal förpackningar av varje vikt
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Mätning 4

1027 1008,66 997 1
1006 16,97056275 998 2
1018 1000 1
1020 1001 1
1019 1003 3
1020 1004 3
1017 1005 5
1011 1006 5
1009 1007 4
1012 1008 4
1007 1009 2
1008 1010 1
1016 1111 4
1005 1012 3
1012 1013 2
1017 1015 1
1005 1016 1
1004 1017 2
1010 1018 2
1008 1020 2
1003 1027 1
1008
1013
1012
1005

1011
Ärtsoppa, 1000 g (inklusive film 
och metallclips)

1013

1007
A= vikt för 50 rullar från KP- 
maskin 2 B3= standardavikelse  

1005 D= antalet av samma vikt B4= medelvärde
1015

998
nominell vikt= 1008.66-
8.4=1000.26

1005
Grundregel 1= 500-15= 485 < 
495.78

1004
1008

997
1011
1007
1009

998
1007
1004
1011
1003
1006
1006
1006
1000
1001
1006
1003

0

1

2

3

4

5

6

980 1000 1020 1040 1060 1080 1100 1120

An
ta

l

vikt,g

Antal rullar av varje vikt
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Mätning 5

1002 0 995 1
1006 1004.36 996 1
1006 997 2

999 998 2
995 999 3

1002 1000 2
999 1001 3

1007 1002 7
1014 1003 4
1005 1004 2
1002 1005 3
1003 1006 4
1011 1007 3
1012 1008 1
1003 1009 3
1009 1010 3
1001 stop 1011 1
1006 1012 1
1007 1013 1
1007 1014 3
1002 stop
1010

997
999 stop

1013

1009
Risgrysngröt, 1000 g (inklusive film 
och metallclips)

1010

1010 A= vikt för 50 rullar från KP- maskin 2 B3= standardavikelse  
998 E= antalet av samma vikt B4= medelvärde

1001

stop=  stoppet kan bero på att rullar 
ramlar ner på golvet någonstans i 
resten av process / byte av plast

997 nominell vikt= 1004.36-8.4=995.96

1008 stop Grundregel 1=1000-15= 985 < 995.96
1014
1003
1014
1003
1004
1009
1005
1006
1002

998
1002
1000

996
1001
1000
1004
1005
1002

0

2

4

6

8

0 5 10 15 20 25 30 35

An
ta

l

vikt,g

Antal rullar av varje vikt
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Mätning 6

9 0 8 6
8 8,4 9 4
8
8

9
Förpackning, 1000 g 
(inklusive metallclips)

8

8
A=vikt för 10 
förpackningar B3= standardavikelse  

9 E= antal av samma vikt B4= medelvärde
8
9

0
2
4
6
8

10

0 2 4 6 8 10

An
ta

l

vikt,g

Antal förpackningar av varje vikt
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Bilaga I Underlag 

 

	

	

Mål
Minska matsvinnet i produktionen med 
25 %, beräknat på kilo avfall per kilo 
producerad produkt

Kassationer*2014
Anläggning Kilo Kr
3-Stjernet 1405000 ?
Fosie 3065000 457505000
Skene 225700 854$000
Moheda 15462 300
Borås 45492 12$000
Tranås 565771 141$000
Sköllersta 2065000 4$000$000

737*425 5"007"300

Kommentar
Detta5är5de5kassationer5som5är5registrerade,5men5det5
fattas5en5del5som5inte5är5med5i5nuvarande5mätning
System5håller5på5att5tas5fram5för5att5få5med5alla5
kassationer5på5alla5anläggningar
Kostnaderna5är5beräknade5enligt5schablon5och5är5inte5
kompletta5eller5exakta,5men5det5kan5ju5vara5intressant5att5
se5ungefär5hur5mycket5pengar5det5rör5sig5om.
Kostnad5för5avfallshantering5är5ej5medräknad

Motivering Miljö:

Allt5matavfall5påverkar5miljön5genom5att5nya5djur5
ska5födas5upp,5nya5torra5råvaror5ska5odlas,5alla5
råvaror5ska5transporteras,5
det5går5åt5mycket5energi5och5vatten5vid5
omproduktion5av5produkterna

Kostnad:555Kostnader5för5nya5råvaror,5löner5för5att5
producera5igen,5kostnad5för5avfallshantering

Övrigt:

Det5är5en5stor5fråga5just5nu5i5svensk5media5om5
matspill.5Det5är5viktigt5att5visa5att5vi5tar5ansvar5för5
vår5del.

Åtgärder Arbeta5aktivt5i5produktionen5med5att5minska5spillet
Ta5hjälp5av5studenter5för5att5ta5fram5lösningar
Tekniska5lösningar/ny5utrustning5i5produktionen
Tävling5mellan5avdelningarna5vem5som5minskar5mest?

Mål*2015

Sköllersta:50,655%5av5tillverkningsvolymen

Fosie:
Charken52,75%5av5tillverkningsvolymen
Rullpack51,65%5av5tillverkningsvolymen
Övriga5avdelningar50,65%5av5tillverkningsvolymen

Skene:
Öka källsorteringen genom att öka mängden kompost 
och minska mängden brännbart


