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Sammanfattning 
 

Energieffektivisering är omdebatterat runt om i världen och många olika metoder finns för att nå 

en effektivare produktion. Arbetet behandlar om hur man på ett effektivare sätt kan minimera sin 

energianvändning inom fabrik och process. Även förpackningsfrågan diskuteras om hur den 

framtida förpackningen kan utformas på ett resurseffektivt sätt. Med hjälp av studier så som 

studiebesök, intervjuer och litteratur har vi fått en övergripande bild av vad som kan 

effektiviseras och vilka åtgärder som finns. 

 

Det finns framtaget 12 ECM lösningar som skulle leda till en effektivare produktion. Många av 

de framtagna lösningarna ger förslag på hur stödprocesserna kan effektiviseras. Generellt sett 

kräver energieffektivisering någon form av investering som är hårt bundet till pay-back tiden. 

Fabriken och maskinerna är i gammalt skick och för att effektivisera energiförbrukningen och 

undvika läckage behöver utrustningen bytas ut. Inom processen är den mest lämpade 

effektiviseringsåtgärden att installera energimätare. Med hjälp av energimätare kan 

energiförlusterna kartläggas. Åtgärder kan därefter implementeras utifrån kartläggningen. 

Åtgärder som Marabou har gjort i fabriken är att de arbetar mot återanvändning av restvärmen i 

deras processer.  

 

Idag används polypropen som förpackningsmaterial i den traditionella chokladkakan. Eftersom 

volympriset är lågt för polypropen är det en dominerande plast på marknaden. Polypropen är 

bara delvis biobaserat. Marabous framtida förpackning ser vi är helt nedbrytbar. FibreForm är 

idag ett biobaserat material som är tillgängligt för livsmedelsprodukter i olika utsträckningar.   

 

 

 

 

 

 

  



 

  

 

  



 

  

Abstract 

 

Making the use of energy more effective is a highly-debated topic in todays’ society and it exists 

many different methods to rationalise the production. This work discusses how you can in an 

effective way minimize the use of energy within the plant and process. Also, the packaging issue 

is discussed in the sense of how the future packaging will be modelled in a resource effective 

way. With the help of studies such as study visits, interviews and literature have we gotten an 

overview of what measures that can be taken in order to become more resource effective.  

 

It exists today 12 ECM solutions which would lead to a more effective production. Many of 

these solutions give propositions on how the support-processes could become more effective. It 

is generally seen that making energy use more effective requires some form of investment which 

is closely tied to the pay-back time. The plant and machines are in poor condition so in order to 

make it more effective and to avoid leakage, the equipment needs to be updated. Within the 

process, the most important measure is to install energy-calibrators. With the help of these 

calibrators, it would be possible to map the losses in the process. Measures could then be taken 

with regards to the mapping of the energy losses. Measures that Marabou has taken in the plant 

is to work for re-using the rest heat in their processes.  

 

Polypropen is today used as packaging material for the traditional chocolate-cake. Since the 

volume price is low for polypropen, it is the most dominant plastic on the market right now. 

Polypropen is only partly bio-degradable. We would therefore wish that Marabous future 

packaging material is fully degradable. FibreForm is today a bio-based material that is available 

in some extent for food products.          
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          NOMENKLATUR 

Här listas de begrepp och definitioner som används i detta kandidatexamensarbete.  

 

Beteckningar 

Ord/Förkortning  Beskrivning 

Stödprocesser   Processer som rör fabriken men inte produktionen.  

Miljöavtryck   Koldioxidutsläpp 

Residualmixen  Residualmixen utgörs av all producerad el som inte kan spåras 

medelst ursprungsgarantier. Ospecificerad el. 

ECM                                  Energihushållningsåtgärder   
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1 INTRODUKTION 

I detta kapitel kommer bakgrund, syfte, avgränsningar, frågeställning och metod beskrivas för 

det utförda kandidatexamensarbetet. 

 

1.1 Bakgrund 

Resurseffektiv produktion var ämnet som var givet vid projektstarten. Inom ämnet fick egna 

tolkningar göras och kan ses som, 

– Effektivare produktion 

– Ökad användning av restprodukter 

– Forskning & innovation 

– Klok användning av viktiga resurser 

Hållbarhet och förnyelsebarhet är en viktig grund för att nå en resurseffektiv produktion. 

Energi och energieffektivisering är omdebatterat och att dra ner på energiåtgången är minst lika 

viktigt som ny teknik1. Sveriges sektorövergripande mål om att energiintensiteten ska minska 

med 20 procent mellan 2008 och 20202 gör att energifrågan är prioriterad. Företaget som utgör 

grund för det här arbetet är den svenska chokladproducenten Marabou. Inom två områden 

kommer resurseffektiv produktion fabrik och process betraktas. De områden som framförallt kan 

göras effektivare är energiförbrukning och förpackning. Arbetet kommer att fördjupas inom 

dessa två områden. 

 

1.2 Syfte & frågeställning 

Syftet med detta arbete är att få en övergripande bild hur Marabou arbetar med hållbarhetsfrågan 

inom energi och förpackning. Hur framtidstänket ser ut och framtida lösningar för att 

effektivisera produktionen kommer att undersökas. De frågeställningar som projektgruppen vill 

besvara är följande. 

– Ur ett hållbarhetsperspektiv, hur skulle energiförbrukning kunna effektiviseras? 

– Hur ser materialvalet ut inom förpackning, ur hållbarhetsperspektiv och för framtiden? 

 

1.3 Avgränsning 

Eftersom det här arbetet är begränsat tidsmässigt behövdes en del avgränsningar göras. I 

frågeställningen behövde ordet hållbarhet begränsas. Kopplat till energi kommer hållbarhet att 

innebära, minimering av energiförbrukning medan vid förpackning kommer hållbarhet att betona 

förnyelsebara material samt nedbrytbarheten hos förpackningsmaterialet. Förpackningen som 

                                                 
1 KRAV, 2014. Minskad energi - en fråga om uthållighet, u.o.: KRAV. 

2 EEF, 2009. Spara energi i mindre industrier. [Online] 
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kommer studeras är den traditionella chokladkakan. Produktionen avgränsas också till enbart den 

del av produktionen som Marabou har i deras fabrik i Upplands-Väsby. 

 

1.4 Metod 

För att kunna svara på frågeställningarna behövdes en litteraturstudie göras för att få en 

övergripande bild av vad som kan effektiviseras inom processen och fabriken. Litteraturstudien 

lägger grunden för att kunna besvara frågeställningarna. Den litteratur som använts i denna 

rapport är artiklar och dokument. För att besvara de två frågor gjorde projektgruppen även ett 

studiebesök på Marabou. 

Utöver litteraturstudien utfördes tre stycken intervjuer vid insamlandet av information varav en 

var på studiebesöket hos Marabou. Alla intervjuer spelades in för att ingen information skulle gå 

mistes om under intervjutillfället. Informationen tagen från intervjuer är gjord på det sättet att 

projektgruppen skrivit ner den information som getts på ljudinspelningen av intervjun. På så sätt 

har vi försökt minimera vår egen påverkan på informationen given av intervjuaren. I Bilaga B 

presenteras det intervjufrågor som getts vid studiebesöket hos Marabou.     
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2  TEORI 

Detta kapitel beskriver arbetsprocessen och all information som behövs för att besvara 

projektarbetets frågeställningar. 

2.1 Marabou 

Chokladfabriken Marabou byggdes 1975 i Upplands-Väsby och består av flera byggnader och 

fabriker. År 2012 köptes Marabou upp och blev den del av Mondeléz International. I och med 

samarbetet med Mondeléz är budgeten central då det kommer till att investera och göra 

investeringar. Det finns krav som måste följas då det kommer till lönsamhet. De gemensamma 

energimålen, globalt och europeiskt är CO2 i absoluta tal. Det globala målet är att minska CO2 

utsläppen med 15 % under de kommande 5 åren. Nackdelen för Marabou är att andra företag i 

andra länder inom Mondeléz har en högre CO2 belastning/kWh än vad de har vilket gör det 

svårare för Marabou att få samma bidrag.3 

 

Konsumtion 

I Sverige köps det ungefär 46 000 ton choklad per år. Detta inkluderar då alla typer av choklad 

från alla återförsäljare i Sverige. Chokladkakor står för ungefär 50 % av den totala volymen 

konsumerad choklad. Marabou har totalt sett mer än 50 % av den totala chokladmarknaden vilket 

gör dem till den största återförsäljaren av choklad i Sverige.3 

 

2.2 Energi inom fabrik 

Energieffektivisering ger vinster både för miljön och ekonomin då det minskar 

energikostnaderna. Ur hållbarhetsperspektivet, är energieffektiviseringar nödvändiga då de leder 

till minskade utsläpp av luftföroreningar och växthusgaser då energin kommer från fossila 

bränslen. Energieffektiviseringar är även en viktig aspekt då energin är förnybar vilket gör att 

resurserna räcker längre. Ungefär en tredjedel av den förbrukade energin i Sverige används för 

produktion inom industrin. I dessa branscher utgör energikostnaderna en stor andel av de totala 

produktionskostnaderna. Detta innebär att företagen har en stor ekonomisk nytta av 

energieffektivisering. När detta implementeras innebär det att de positiva miljöeffekterna är 

stora.4  Det kan också finnas risker med för hög energianvändning eftersom att höga 

energikostnader kan urholka företagets lönsamhet. För många företag är det viktigt att kunna 

verifiera att man är omsorgsfull och aktsam i sitt resursutnyttjande.5  

 

I Figur 1 sammanställs ett enkelt tillvägagångssätt för att analysera och planera sina åtgärder för 

att energieffektivisera fabriken.  

 

                                                 
3 Nylund, P., 2017. Intervju hos Marabou [Interview] (27 Mars 2017). 

4 Henning, D., 2016. Energieffektivisering i industrin. [Online] 

5EEF, 2009. Spara energi i mindre industrier. [Online] 
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Figur 1 - Beskrivning av hur man planerar och analysera energieffektiviseringsåtgärder (Spara 

energi i mindre industrier). 

 

Nästan alla verksamheter kan spara energi. Vid perspektivet fabrik kan man utvärdera 

energianvändning och effektivisering i stödprocesserna – belysning, ventilation, tryckluft, 

pumpning, lokalvärme, komfortkyla, tappvarmvatten, interntransporter, ånga etc. I det följande 

ges en inblick i några utav stödprocesserna i fabriken och hur energieffektiviseringen kan 

implementeras där.6 

 

Elmotor  

Det är en stor skillnad i energiåtgång på en bra och en dålig elmotor. Man bör välja en elmotor 

med hög verkningsgrad. Även om priset är 10-30% högre för en högeffektiv än för en lågeffektiv 

motor tjänar man i många fall in merkostnader redan på ett år genom minskad energikostnad. 

Idag finns det effektivitetsklassning för elmotorer. Om man köper en effektivitetsklassad elmotor 

behöver man inte göra några så kallade livscykelsberäkningar.6  

 

Pumpar 

Pumpar är ofta överdimensionerade vilket leder till en onödigt hög elanvändning. Genom att 

anpassa pumphjulet till de faktiska förhållandena kan elbehovet minskas.  Om man kommer fram 

till att det är dags att handla en ny pump bär man tänka på att pumpdriften ska kunna anpassas 

efter framtida förändringar. Det är när man gör en ny investering som man har störst möjlighet 

att påverka energiförbrukningen för alla de år som utrustningen kommer vara i drift. Det är 

därför den absolut viktigaste analysen av energiåtgång måste göras vid inköp av pumpen.6  

 

Ventilation 

Ventilationens funktion är att föra bort lukter, gaser och partiklar. Den kan också tillföra värme 

eller föra bort överskottsvärme. En väl genomtänkt anläggning ger möjlighet till bra inneklimat 

och en god driftsekonomi.  

Enligt energimyndigheten kan elanvändningen för ventilation minskas med ca 30% med 

bibehållen eller förbättrad funktion. En stor del av besparingarna handlar om att minska behovet 

av uppvärmning av ventilationsluften.7  

                                                 
6 EEF, 2009. Spara energi i mindre industrier. [Online] 
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Vid befintliga ventilationsanläggningar finns ett visst antal åtgärder som kan utföras för minskad 

energianvändning. Den första handlar om att anpassa luftflöden efter behov. Ett visst minsta 

luftflöde behövs för ett bra klimat men ett onödigt högt luftflöde kostar bara pengar. Man har 

kunnat konstatera att om luftflödet kan minskas med 20% minskar energiåtgången med 50%. En 

annan aspekt är tilluftstemperaturen, många ventilationssystem fungerar bäst när 

tilluftstemperaturen är något lägre än rumstemperaturen. För höga tilluftstemperaturer kostar 

mycket energi. Elanvändningen minskar rejält om fläktarna bara är igång när det behövs. Det 

finns olika sätt att begränsa drifttiderna, exempelvis genom tidur som slår av efter inställda tider, 

timer som styr ventilationen t.ex. vid punktsug etc. Dessa är några sätt att minska energiåtgången 

i befintliga ventilationsanläggningar. 7  

 

Kyla 

Användning av kyla av komfortskäl ökar. Det är klokt att se över hela byggnaden för att minska 

energiåtgången för kyla. Det är speciellt då under sommaren i Sverige då oönskad värme kan 

vara ett problem. Det är viktigt att ha effektiva solskydd och att minimera värmeavgivning från 

maskiner och utrustning.7  

 

Belysning 

Studier visar att elanvändningen för belysning kan minska med hela 60 % i medelstora 

industrier. Tecken på att belysningen är föråldrad är till exempel att armaturen inte har 

reflektorer och ingen så kallad högfrekvensdrift. Enkla förbättringar som man kan göra själv är 

att byta till lågenergilampor, släcka lampor som inte behövs och ha närvarodetektorer som kan 

användas för att automatiskt släcka och/eller tända belysningen.  

 

Man kan även analysera energieffektiviteten av en belysningsanläggning genom nyckeltalet 

installerad effekt per kvadratmeter (W/kvm). Genom att lägga ihop effekten för alla ljuskällor i 

ett rum och dividera med golvytan så får man den installerade effekten. Om man har en hög 

installerad effekt kan det vara dags att byta ut belysningen. I Figur 2 visas installerad effekt per 

kvadratmeter i arbetsplatser.7 

 

 

Figur 2 - Index för beräkning av installerad effekt per kvadratmeter (Spara energi i mindre 

industrier). 

 

Ett annat sätt att effektivisera användandet av belysningen är att dela upp fabriken i olika zoner. 

Vissa för mer syn krävande uppgifter och andra så som transport- och kommunikationsytor som 

                                                 

7 EEF, 2009. Spara energi i mindre industrier. [Online] 
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inte kräver samma belysning. På så sätt blir det en anpassad belysning efter arbetsplats och 

arbetsmoment.  

 

Maraboufabrikens energiförbrukning  

För att optimera sina produktionskostnader och reducera sitt miljöavtryck har Mondelēz 

international som äger Marabou lanserat ett program för att sänka sin energikonsumtion. Flertalet 

åtgärder har implementerats de senaste åren i fabriken ex. installation av värmeåtervinnings 

system på luftkompressor, installation av distriktvärme, uppgradera belysningsfixturer med LED 

teknologi etc.  

 

Fabriken inkluderar kontorsyta, tillverkningsyta, förvaring, allt relaterat till produktionen av 

choklad.  Stödprocesser som finns i fabriken är bland annat att komprimera luft, kylning, ånga, 

varmvatten och fläktar. Konsumtionen av energi kan delas in i fyra olika grupper – elektricitet, 

olja, distriktvärme och vatten där elektricitet står för 89 % av den totala energianvändningen se 

Figur 3.8  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 - Årlig energikonsumtion av fabriken (Upplands Väsby SWEDEN Energy Audit) 

Genom att analysera fabrikens energikonsumtion kunde ett flertal energieffektiviseringar (ECM) 

identifieras. Möjliga åtgärder var exempelvis att reducera kondenseringstemperaturen. Man 

observerade att temperaturen var den samma under hela året, både under kalla och varma 

månader. Optimalt skulle vara att ha en kondenseringstemperatur 10°C högre än 

utomhustemperaturen. En annan åtgärd var att programmera vakuumpumpen att starta och 

stoppa samtidigt när linan är aktiv. Detta är åtgärd det tidigare var så att pumparna var aktiva 

även när linan hade stoppats. En estimering är gjord att pumparna kan vara ur drift 40 % av 

tiden.8 Generellt är pumparna i fabriken överdimensionerade. Detta då anläggningen är från 70-

talet och den praxis med överdimensionerade pumpar var det som gällde förr i tiden. Idag är det 

inte lönsamt att byta ut pumparna från ett ekonomiskt perspektiv men då det börjar bli slitna och 

behövs bytas ut kommer ett effektivare alternativ att väljas.9 

 

                                                 
8 Simunovic, A., 2016. Upplands väsby SWEDEN Energy Audit 
9 Nylund, P., 2017. Intervju hos Marabou [Interview] (27 Mars 2017). 
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Vidare kan även effektiviseringar av värmeenergi och belysning reducera användningen av 

energi. Värmeenergin effektiviseras genom att den återanvänds från avblåsningen av 

ångkokarna. All restvärme från denna process är idag helt förlorad. Genom denna åtgärd 

estimerar man kunna spara 0,5% av den totala energiförbrukningen av ångkokare.  En mer 

energisnål belysning uppnås genom att byta ut T8 fluorscent lamporna till nya LED lampor. Idag 

är det en blandning av T8 och LED lampor i fabriken. Det finns därmed en potential att förbättra 

belysningen genom LED.10 Det görs utbyte till LED lampor löpande i fastigheten, allt eftersom 

det behövs bytas ut. LED har en lång pay-back tid, därför byts inte alla lampor ut samtidigt. 

Sensorer har även börjat installeras det senaste åren i det flesta delar av fabriken.9 

 

I stödprocessen ventilation kunde energieffektiviseringar identifieras. Förslag framtaget av 

konsultfirma föreslår en kontroll av ventilation baserat på utomhustemperaturen och 

koldioxidhalten. Tidigare var ventilationen inte kontrollerad som funktion av utomhustemperatur 

och koldioxidhalt. På detta vis får man en mer anpassad ventilation som utnyttjas när den 

behövs.10 Idag är en frekvenskontroll installerad för ventilationen. Den har en payback på 2–3 år 

vilket anses därmed vara en bra investering.9  

Eftersom fabriken är från 70-talet och därmed inte har uppdaterats på länge har viss utrustning 

läckage och dålig isolering. Det observerades att systemet som komprimerar luft har 30% 

läckage i dagens tillstånd. Detta måste utvärderas periodiskt och systematiskt åtgärdas för att 

minska förlusten. Vid analys av ångnätverket i fabriken konstaterades det att ledningarna hade en 

bra isolering men att vissa rör och skarvar inte var det. Detta är vanligt i industrin och en åtgärd 

som skulle minimera förlusterna av ånga i rörledningarna.10 

 

Sammanfattningsvis är Maraboufabriken en gammal anläggning där det finns en stor potential 

till energieffektiviseringar i en mängd olika stödprocesser. Avvägning mellan ekonomiska och 

hållbara alternativ görs för att få en så lönsam fabrik som möjligt.  

 

2.3 Energi inom process 

Det finns många olika tekniker och processer för att tillverka choklad beroende på vilken typ av 

choklad som ska produceras.  

 

Generellt om chokladprocessen 

Choklad har två distinkta karaktärsdrag: dess smak och textur. Även om det existerar många 

olika varianter av choklad måste ändå alla innehålla det mest basala som kunden associerar med 

choklad så som att den är i fast form i rumstemperatur och att den smälter snabbt i munnen. 

Processen vid chokladproduktionen är relaterad till att uppnå dessa två kriterier och är därför 

ägnad till att antingen utveckla smaken eller få den till en len smet utan små sandkorn.  

 

Det första steget är att förbereda kakaobönan för att den ska kunna användas i 

chokladproduktionen. Detta görs genom att fermentera, torka, rengöra och rosta bönan. Efter 

detta är gjort går man vidare med att ta bort skalet på kakaobönan. Detta är nödvändigt för att 

chokladen inte skall få en för besk smak. När skalet är borta finns endast kakaokärnor kvar vilket 

refereras som ”nibs” i produktionen. Kakaobönorna mals sedan ner för att bilda en kakaomassa. 

                                                 
10 Simunovic, A., 2016. Upplands väsby SWEDEN Energy Audit 
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En del av denna massa pressas till att producera kakaosmör som sedan adderas i processen. 

Beroende på vilken typ av choklad som ska tillverkas kan olika tillsatser göras. Ett sätt är att 

mixa socker och kakaosmöret med eller utan mjölkpulver. Efter att ingredienserna är tillsätta 

fortsätter man att mala ner massan för att reducera partikelstorleken och få en så len smet som 

möjligt. Produktionen avslutas sedan med en process som kallas ”conching”. Den är till för att 

får bort oönskade smaker som har bildats under produktionens gång. Den utvecklar även det 

smaker som man vill framhäva i chokladsmaken. När rätt textur är klar och oönskade smaker är 

eliminerade är chokladen redo för att distribueras.11  

 

Eftersom chokladprocessen kan se olika ut beroende på vilken typ av choklad som produceras är 

det svårt att gen en generell bild av energikonsumtionen. Energianvändningen styrs också 

mycket av regelverk och praxis i det land som fabriken ligger i. Syftet är därför endast att ge en 

inblick i energiförbrukning i en svensk fabrik, därav valet att studera Marabous produktion.  

 

Marabous chokladprocess dess energiförbrukning 

För att tillverka den traditionella chokladkakan krävs tre processer. Den första processen är 

processen som tillverkar chokladmassan och den är den mest energikrävande utav dem. Sedan 20 

år tillbaka är rostning av kakaobönan borttagen och ingredienserna kommer färdigt i form av 

pulver. Anledningen till att den första processen är mest energikrävande är att den innehåller tre 

energikrävande moment så som, uppvärmning, kristallisering och torkning. Fabrikerna är från 

70-talet och då gjordes en del prioriteringar som idag skulle gjorts annorlunda. I och med det så 

varierar maskinerna i årgång från 80-talet till maskiner från senare år. Det är inte lönsamt att byta 

ut alla de äldre maskinerna med nyare resurseffektivare maskiner eftersom pay-back tiden blir 

för lång. I kylningsprocessen, kristalliseringen så kyls fyra ton choklad i timmen. Inom det 

området finns det många förbättringar att göra, t.ex. bättre isolering men det är svårt i en sådan 

gammal anläggning.12 Efter analys av energiförbrukning och potential för energieffektivisering 

visade att kylningen är det mest energikrävande processen och därmed skulle effektiviseringar 

leda till stora besparingar.  

 

Kylning sker idag i ett system vatten kyls till en viss temperatur för att sedan kyla 

chokladmassan. Det är dock så att kylning i olika delar av processen kräver olika temperaturer. 

En identifierad effektivisering är att dela upp processen i två system där en kylning till 2°C sker 

och en annan kylning till 7°C sker. Man får då två loopar där man inte ödslar energi på att kyla 

ner till en temperatur som är onödig. I och med att kylning står för en så stor del av 

elektricitetsanvändningen se Figur 4 skulle en sådan investering ge en stor effekt.    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

11 T.Beckett, S., 2009. Industrial chocolate manufacture and use. 
12 Nylund, P., 2017. Intervju hos Marabou [Interview] (27 Mars 2017). 
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Figur 4 - Nedbruten elektricitetsanvändning (Upplands Väsby SWEDEN Energy Audit) 

 

Generellt är det svårt att göra förbättringar inom processen än för övriga anläggningen eftersom 

fler aktörer är inblandade och risktagandet högre. I processerna finns det dåligt med 

energimätare vilket gör det svårt att fastställa en förbättring. Kartläggning över placering, vilken 

typ av mätare samt offert är utförd och idag är det en pengafråga.13 

 

  

                                                 
13 Nylund, P., 2017. Intervju hos Marabou [Interview] (27 Mars 2017). 
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2.4 Framtidens energi 
Förnybar energi omfattar, vindkraft, vattenkraft, solenergi och bioenergi se bilaga 1 för mer 

information. Till 2020 ska Sverige enligt EU-direktiv uppnå minst 49 % förnybar energi.14 

Energimyndighetens vision är ett hållbart energisystem och de jobbar mot långsiktig och säker 

energi som inte äventyrar med klimat, miljö och människor.15 

 

Ursprungsmärkning  

Enligt artikel 3.9 i elmarknadsdirektivet ska all el ursprungsmärkas.16 Detta innebär att 

slutkunden har rätt att veta elens ursprung samt den miljöpåverkan i form av koldioxidutsläpp 

och kärnbränsleavfall som elproduktionen gett upphov till. Med ursprungsmärkning ska kunder 

få frihet till att göra aktiva val av el med lägre miljöpåverkan. Ursprungsgarantier finns för el 

med specificerat utspring som bevisar produktionskällan. El som inte kan spåras med hjälp av 

ursprungsgarantier hamnar i residualmixen men även denna el måste ursprungsmärkas.  

 

För att öka miljöintresset och el från förnyelsebara källor hos kunder kommer 

Energimarknadsinspektionen att utveckla sin webbplats, Elpriskollen. Utvecklingen av 

webbplatsen kommer att innebära att konsumenter tydligt kan se vilken miljöpåverkan varje 

produktionsmetod för respektive elavtal har. 

 

Samtliga elproducenter kan idag få tillgång till ursprungsgarantier mot en administrativ kostnad 

oavsett vilken energikälla som använts. En ursprungsgaranti är giltig ett år från och med 

produktionsstart. Elhandelsföretagen i Sverige köper el från den nordiska elbörsen Nord Pool 

Spot och med det härstammar elen från Skandinavien eller angränsande länder och 

ursprungsmärkningen i de olika länderna är beroende av varandra. Med det så blir det snart 

möjligt mellan EU-länder av överföring av ursprungsgarantier. Enligt ellagen ska elleverantörer 

upplysa elkunder om den varje energikällas andel som sålts under det forna kalenderåret. Figur 5 

illustrerar hur det ska se ut. 

 

Figur 5 - Exempel på hur elen skall presenteras, (Colnerud Granström, S., Lager, T., Pålsson, M. 

& Nurmi, P) 

 

                                                 

14 Thuresson, T., 2009/2010. Bioenergi från skog, Kumla: Zephyr Skogskonsult 

15 Energimyndigheten, 2015. Solen i samhället.  
16 Colnerud Granström, S., Lager, T., Pålsson, M. & Nurmi, P., 2011. Ursprungsmärkning av el, 
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Elanvändare som väljer produktspecificerad el kommer i framtiden troligtvis att få möta ett 

högre pris, hur stor denna ökning blir är beroende på efterfrågan på ursprungsgarantier och hur 

de utvecklas.17  

 

2.5 Dagens förpackning 

Dagens traditionella chokladförpackning består av plasten polypropen (PP). Polypropen är en 

termoplast som innehåller få tvärbindningar som gör polypropen återvinningsbar. Polypropen 

produceras i väldigt stora volymer, år 2000 producerades ca 30 miljoner ton och produktionen av 

polypropen växer med ca 10 % per år. I ren form är polypropen brandfarligt men innehåller 

brandskyddsmedel och förmultnar efter lång tid i solljus. Eftersom polypropen tillverkas i stora 

volymer är priset lågt, priset ligger mellan 16,8-19,2 kr/kg.18 

 

2.6 Framtidens förpackning 

Framtidsversionen är att ersätta dagens plast med biobaserat. Att en plast är biobaserad menas att 

den antingen består av helt förnybara råvaror så som majs, sockerrör eller cellulosa eller att 

monomer polymeriseras så att produkten blir biobaserad.19 Figur 6 illustrerar hur monomer blir 

till polymer.  

 

 

Figur 6 - Hur polymer framställs kemiskt, (A, Eliasson) 

 

 

 

För att kunna klassas som bioplast så måste materialet vara biobaserat, bionedbrytbar eller båda 

delarna. Bioplaster spelar en viktig roll inom förpackning, några områden som bioplast finns i 

idag är de produkter som har kort livslängd så som film, cateringprodukter och 

förpackningsprodukter. 20 Den största sektorn av alternativa lösningar till biobaserat är t.ex. PE, 

PET eller PP. De är delvis biobaserade, icke-biologiskt nedbrytbara basplaster vilket göra att de 

återvinns lätt.21 

  

                                                 
17 Colnerud Granström, S., Lager, T., Pålsson, M. & Nurmi, P., 2011. Ursprungsmärkning av el, 
18 CES EduPack 2016, 

19 Edlund, U., 2017. Bioplaster [Intervju] (27 Februari 2017) 
20 European bioplastics, 2000. Vad skiljer en bioplast från en vanlig plast. 
21 Statens energimyndighet, 2015. Energiläget 2015 
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Bioplast globalt 

Den globala marknaden för bioplaster förutses att växa kontinuerligt de närmsta åren enligt 

Figur 7. Förutspått är att den globala produktionskapaciteten kommer att växa från 4,16 miljoner 

ton till 6,11 miljoner ton till år 2021.22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 - Global produktionskapacitet av bioplaster, (European Bioplastics, 2017. 

BIOPLASTICS facts and figures) 

 

För Marabous del, borde fokus ligga på en förpackning som är biologiskt nedbrytbar. Figur 8 

visar skillnaden mellan biologiskt nedbrytbar bioplast och en hållbar och biobaserad bioplast. 

Figuren visar även en approximation hur läget kommer att se ut 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 European Bioplastics, 2017. BIOPLASTICS facts and figures, Berlin: European bioplastics. 
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Bioplast i Europa 
I Europa forskas det mycket om bioplast och inom utvecklingen. Europa är därför en ledande 

producent av bioplaster idag. De begränsningar som finns för bioplaster idag är ekonomiska och 

politiska åtgärder. För att utvecklas mer inom området behövs en större uppbyggnad av 

produktionskapaciteten.23  

 

                   

Figur 9 - Global produktionskapacitet för bioplaster, (European Bioplastics, 2017. 

BIOPLASTICS facts and figures) 

                                                 
23 European Bioplastics, 2017. BIOPLASTICS facts and figures, Berlin: European bioplastics. 

Figur 8 - Biologiskt nedbrytbart vs biobaserad och 

hållbar bioplast, (European Bioplastics, 2017. 

BIOPLASTICS facts and figures) 
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Billerud Korsnäs - Återförsäljare inom förnyelsebar förpackning 

Billerud Korsnäs är en världsledande producent av högkvalitativt papper och kartong för 

förpackningar, varav 90 % av produktionen tillverkas i Sverige. Den förnybara råvaran är ved, 

cellulosa som kommer från Norden och Baltikum. Att tillverka förnyelsebara alternativ till 

förpackningar bidrar till en mer hållbar värld, dels en minskning av utsläppen av växthusgaser. 

Billerud Korsnäs utmanar de befintliga fossila materialen med att ersätta dem med biobaserat. 

Med ett växande samhälle både och ett växande välstånd ökar efterfrågan av biobaserade 

förpackningar som bidrar till minskat avfall. 

 

Vägen till en mer hållbar framtid kan delas upp i tre områden där en del åtagande behöver göras 

för att lyckas. De tre områdena som Billerud Kornäs arbetar mot för en mer hållbar framtid visas 

i Tabell 1. 

 

Tabell 1 - Vägen till en hållbar framtid, (Billerud Korsnäs) 

Ansvarsfull värdekedja Ökat kundvärde Hållbart & biobaserat 

samhälle 

Främja ansvarstagande från 

uttaget av råvaror och 

produktion till återvinning 

Förstärka våra kunders affärer 

genom kunskap om hållbara 

förpackningslösningar 

Motverka klimatförändringar I 

hela värdekedjan 

Erbjuda arbetsplatser där 

mångfald, säkerhet och 

mänskliga rättigheter är 

prioriterat  

Genom innovation få 

marknaden för förnybara 

förpackningsmaterial att växa 

Skapa värde för samhället 

genom samverkan både lokalt 

och globalt 

 

Förpackningar som är producerade av Billerud Korsnäs är bättre ur klimatsynpunkt om man 

jämför med dagens befintliga plast.24 År 2016 gjordes en livscykelanalys av 

pappersförpackningar och en studie gjordes på fyra olika områden av pappersförpackningar med 

motsvarande plastförpackningar. Resultatet visar att förpackningar av papper var bättre 

miljömässigt än plastförpackningarna. Växthusutsläppen var 40-72 % lägre för förpackningarna 

av papper. Figur 10 illustrerar att en återvunnen plastkasse har högst koldioxidutsläpp utifrån en 

livscykelanalys. 

 

                                                 
24 BillerudKorsnäs, 2015. Hållbarhetsredovisning 2015. 
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Figur 10 - Papperskassen, bäst för klimatet, (Billerud Korsnäs) 

 

 

Ett genombrott för företag som vill producera förpackningar ur miljöperspektiv är materialet 

FibreForm. FibreForm är papper med hög elasticitet som tillverkas till livsmedelsförpackningar. 

Fördelen är att materialet är formbart på ett sätt som inte kartongen kan konkurrera med. 

FibreForm uppfyller kraven att bevara näringsvärdet, smak och arom. Förpackningen måste 

också skydda mot ljus, fukt, bakterier. FibreForm uppfyller dessa krav då barriären är belagd 

med ett brett spektrum av filmer. Idag finns FibreForm i livsmedelsbutiker i form av papperstråg. 

Att byta förpackningsmaterial till FibreForm är inte en svår eller dyr process. FibreForm 

fungerar i befintliga termoformnings- och pressformningsutrustning. Förpackningen kan vara allt 

från charkprodukter till godis. Att byta till FibreForm är kostnadseffektivt25 

 

De hållbarhets mål som Billerud Korsnäs har är bland annat att öka kundvärdet i form av att ta 

fram nya produkter till försäljning, minska utsläppen och minimera energiförbrukningen. Ur 

Figur 11 visas de mål som sattes 2015.26 

 

                                                 
25 Billerud Korsnäs, u.d. BILLERUD FIBREFORM- forming the dream packaging 

26 BillerudKorsnäs, 2015. Hållbarhetsredovisning 2015. 
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Figur 11 - Billerud Korsnäs mål 2015, (Billerud Korsnäs) 
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3  ANALYS  

I analyskapitlet redovisas informationen från teorikapitlet om hur Marabou kan bli resurseffektiv 

inom de två valda områdena. 

3.1 Energieffektivisering 

Effektiviseringar av användning av energi inom industrin kan göras både genom medvetenhet 

och investeringar. Som Figur 1 beskriver kan en informerad och uppdaterad personal hjälpa till 

med besparingar i fabriken. Detta kan ske genom driftstatistik och att personal är varsam vid 

användande av exempelvis belysning etc. Detta implementeras på bästa sätt genom att företaget 

har en tydlig policy för att arbeta så energisnålt som möjligt.  

 

En tydlig trend vid försök att få en fabrik att bli mer energieffektiv är att ekonomiska och 

hållbara drivkrafter oftast måste samspela för att företaget ska få en så bra utveckling som 

möjligt. Många av det åtgärder som måste göras för att få en energieffektivare och därmed 

hållbarare fabrik kräver investeringar. Ett tydligt exempel på detta är Marabous fabriks analys 

över deras potential till energieffektiviseringar. Man fastställde då att belysningen skulle kunna 

effektiviseras genom att byta ut lampor till LED och därmed minska deras energianvändning. 

Denna åtgärd kom då i konflikt med pay-back tiden för investeringar och man bestämde sig då 

för att byta ut lampor löpande istället för alla på en gång. Detta var alltså en tydlig kompromiss 

mellan det ekonomiska och hållbara drivkrafterna. I motsats till belysning visades det att 

ventilationen var en energieffektivisering som skulle ha en stor effekt i energiförbrukning samt 

även vara rättfärdigad ur ett ekonomiskt perspektiv. Energianalysen visar att det krävs en stor 

investering för att få en effektivare ventilation men att det även genererar stora besparingar och 

har en pay-back på 1,7 år.27 Marabou har som direktiv att alla investeringar som leder till en 

energieffektivare fabrik för maximalt ha en payback tid på 3 år. Detta gör att det begränsar sin 

förmåga att minska sin energiförbrukning eftersom ekonomiska drivkrafter är det som leder 

beslutet.   

 

Maraboufabriken är som nämnts tidigare bygd på 70-talet och många maskiner och 

stödprocesser har inte uppdaterats sedan dess. Den uppvisar därför exempelvis läckage och dålig 

isolering i rör och ledningar som transporterar luft och ånga. Ur ett hållbarhetsperspektiv, måste 

investeringar ske i detta område så att resurser inte förloras på grund utav för gammal utrustning. 

Detsamma gäller för pumpar i fabriken. På 70-talet var det ett förutbestämt tillvägagångssätt att 

införskaffa överdimensionerade pumpar vilket då Marabou gjorde. I dagens industri anses det 

däremot endast leda till högre energiförbrukning och fyller därför inte någon funktion. Marabou 

argumenterar att det måste vara ekonomiskt försvarbart att investera i nya pumpar och byter 

därför ut denna utrustning allteftersom den kräver upprustning. Även i detta fall leds försök att 

göra fabriken mer hållbar utifrån hur ekonomiskt försvarbart förändringen är.  

 

En framtida utmaning är även att kunna effektivisera den energi som idag används vid 

tomgångsförbrukning. Lokalerna måste idag hålla en viss temperatur även fast det inte är någon 

                                                 
27 Simunovic, A., 2016. Upplands väsby SWEDEN Energy Audit 
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produktion som pågår.28 Marabou är idag ett företag som påbörjat sitt arbete att effektivisera 

energianvändningen. Dock leds den mycket utav vad som godkänns av deras uppköpare 

Mondeléz International samt vad som är ekonomiskt försvarbart att genomföra. Marabou är även 

så överlägsna i Sverige när det kommer till försäljning av choklad med en marknadsandel som 

gör dem till den största återförsäljare av choklad i Sverige. Det kan därför prioritera sina 

förändringar och inte ha någon press från marknaden att genomföra alla hållbarhetsåtgärder på 

samma gång.   

 

Att effektivisera chokladtillverkningen hos Marabou kan göras på flera olika sätt. Ett sätt är att 

byta ut gamla maskiner, mot nya energisnålare men det alternativet är inte lönsamt, inte minst för 

Marabou utan för de flesta industrier. Kristalliseringsprocessen är den mest energikrävande 

processen. Åtaganden för att effektivisera den delen är att isolera bättre men är svårt då 

maskinen är gammal. Det finns inte någon energimätning vid processerna vilket gör det svårt att 

prioritera sådana åtgärder som handlar om förbättringar. För att effektivisera kylningsprocessen 

är det framtaget en åtgärd som består av att dela upp kylningsprocessen i två system istället för 

ett som tidigare. Effektiviseringen medför energibesparing då ena loopen kan hållas 5°C varmare 

än den andra. Att göra den sistnämnda förbättringen kostar mycket och pay-back tiden blir lång. 

Eftersom Marabou ingår i Mondeléz är pay-back tiden viktig. För att lyckas att få igenom en 

investering, förslag till förbättring så måste projektet vara lönsamt. 

 

Det bästa förslaget för Marabou att effektivisera sin produktion inom energi är att installera 

energimätare. En lösning är redan framtagen och summan till att installera mätare är liten i 

jämförelse med de andra alternativen som finns. Det handlar om en prioriteringsfråga vilka 

förbättringsåtgärder inom valda områden som Marabou väljer att fokusera och investera i. 

 

Marabou är en elkund av grön el, men hur stor andel av respektive förnyelsebar energikälla finns 

inte presenterat. Elavtalet tecknas inte lokalt utan det är en europeisk inköpsorganisation som 

ansvarar för det.28  

 

 

3.2 Marabous framtids förpackning 

Marabou är styrt av Mondeléz, då det kommer till att designa och ta fram en ny förpackning så är 

det främst ur ett ekonomiskt perspektiv följt av kunden och socialt. Dagens plastförpackning 

konstrueras upp och ned, så att kakan är felvänd i förpackningen. Förpackningen är inte 

prioriterad eftersom Marabou har totalt sett ungefär 50 % av den totala chokladmarknaden vilket 

gör dem till den största återförsäljaren av choklad i Sverige. Förpackningen bidrar inte till 

varumärket. Förpackningen är inte konkurrensfördelaktigt, ekonomin är den viktigaste faktorn.29 

 

Förpackningen innan dagens var kuvertvikt och bestod av aluminium och papper. Med hjälp av 

marknadsundersökning togs dagens förpackning fram med flow-wrap metoden. Det var både 

lönsamt för miljön och besparingar. Biobaserat har uppmärksammats men hur framtidens 

förpackning kommer att utvecklas till återstår att se.28 

                                                 
28 Nylund, P., 2017. Intervju hos Marabou [Interview] (27 Mars 2017). 

29 Nihlman, J., 2017. Intervju med Johan Nihlman [Interview] (3 Mars 2017) 



 

  

  

19 

När det kommer till att designa en ny förpackning som är biobaserad är det många faktorer som 

spelar roll. Vilken typ av produkt som den biobaserade plasten skall försluta är viktigast. En fet 

produkt så som chokladkakan behöver en annan typ av biobaserad förpackning än vad en torr 

vara behöver.30  

 

Ekonomin har stor betydelse och biobaserad plast är idag förhållandevis till polypropen väldigt 

dyr att producera. För att biobaserat ska öka bland marknaden måste priset sänkas. 

Kundmedvetenheten är också en viktig faktor, kunderna är drivkraften. Kunderna måste bli mer 

insatta i återvinning och miljöpåverkan, eftersom Marabou förlitar sig på sina kunder då det 

kommer till undersökningar så är medvetenheten om miljö och återvinning viktigt att nå ut till 

befolkningen. Designen på förpackningen kan ha stort avgörande beroende på vad som väljs att 

framhäva och än en gång är den ekonomiska faktorn ledande. 

 

Förpackningsfrågan varierar i delar av världen beroende vad som är en trend. I vissa länder är 

prioritet att tilltala kunden och andra länder fokuserar enbart på nedbrytbarheten av en 

förpackning.30 Globalt kommer biobaserad plast att ökat i produktionskapacitet enligt Figur 7 

och Europa är ledande kring ämnet. I Sverige finns förnyelsebara förpackningar till livsmedel 

och en studie visar att pappersförpackningar har mindre utsläpp och kan produceras mer 

energieffektivt än vad plastförpackning kan. 

 

Polypropen är delvis biobaserad och återvinns därför lätt i förhållandevis till andra plaster. 

Många förpackningar idag upplyser om detta och plasten är attraktiv på marknaden för detta men 

främst ekonomiskt främjande. Den framtida förpackning som är bäst lämpad för Marabou är en 

förpackning som är nedbrytbar som nämnt tidigare. Främst för att kunderna inte har 

medvetenheten/orken att sortera förpackningen. FibreForm som är framtaget av Billerud Korsnäs 

uppfyller de förpackningskrav som en livsmedelsvara ska uppfylla och att byta utrustning till 

papperstråg är kostnadseffektivt. FibreForm fungerar i befintliga termoformnings- och 

pressformningsutrustningar vilket gör att byta till FibreForm inte behöver vara en allt för stor 

kostnad. 

 

Eftersom vi inte fick någon direkt information om hur Marabou ställer sig till förpackningsfrågan 

gjorde vi en egen analys av hur framtidens förpackning kan se ut. Där valde vi att kolla närmare 

på producenten Billerud Korsnäs eftersom de är till 90 % svensk tillverkande. 

 

 

  

                                                 
30 Edlund, U., 2017. Bioplaster [Intervju] (27 Februari 2017). 
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4  SLUTSATS & DISKUSSION  

I detta kapitel diskuteras och sammanfattas de resultat som presenterats i föregående kapitel. 

Sammanfattningen baseras på en resultatanalys och syftar till att svara på den fråga eller de 

frågor som formuleras i kapitel i. 

4.1 Slutsats 
 

För ett effektivisera energiförbrukningen i fabriken finns många åtgärder. En del åtgärder som 

Marabou har gjort och arbetar mot är återanvändning av restvärmen i deras processer. Fabriken 

är i gammalt skick, och för att effektivisera energiförbrukningen och undvika läckage behöver 

utrustningen bytas ut. Generellt sett kräver energieffektivisering någon form av investering som 

är hårt bundet till pay-back tiden. Det finns framtaget 12 ECM lösningar som skulle leda till en 

effektivare produktion. Vidare Marabou väljer att fullfölja dessa lösningar är en ekonomisk 

aspekt. 

 

Inom processerna, produktion linorna finns möjlighet för energieffektivisering. Den mest 

lämpade effektiviseringsåtgärd är i form av att installera energimätare. Med hjälp av 

energimätare kan energiförlusterna kartläggas. 

 

Förnyelsebart och biobaserat materialval är tillgängligt för livsmedelsprodukter och med hjälp av 

ny teknik kan papper med hög elasticitet användas i form av papperstråg. Framtidens 

förpackning kretsar kring ekonomi, kundmedvetande och trender globalt som hos Marabou. 

 

4.2 Diskussion & framtida arbete 

Informationen som tillgavs från Marabou var begränsad. Informationen som tillgavs inom 

fabriken var utförlig men den var begränsad i vad vi fick använda. För att kunna utveckla och få 

en bättre bild av fabriken hade det underlättat för oss att få prata med någon som är mer insatt i 

fabriken. På så sätt hade vi fått mer perspektiv på vad som är mest relevant för de som arbetar 

inom det området.  

Inom processen hade det hjälpt oss om vi hade haft tillgång till kartläggningsrapporten över 

energimätare samt vetat mer om vilka typer av maskiner som används till chokladtillverkningen. 

Om den informationen hade varit tillgänglig hade vårt arbete kunnat utvecklas. I form av 

jämförelse mellan befintliga maskiner och nyare hade man kunnat få en exakt bild hur mycket 

besparingar som hade kunnat göras.  

Om mer tid och resurser hade funnits tillgängligt hade en till informationskälla behövts för att få 

reda på mer information om förpackningsfrågan på Marabou. Informationen som fanns 

tillgänglig var väldigt begränsad. 

För att få en bild hur Marabou förhåller sig till liknande industrier skulle ett jämförelsearbete 

med en liknande organisation kunna göras. På så sätt får man en uppfattning om hur långt 

Marabou har kommit ur ett hållbarhetsperspektiv. 
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           BILAGA A: EXTRA INFORMATION  

 

Ett mått på hur de förnyelsebara energikällorna förhåller sig till den totala elproduktionen visas i 

Figur 1.31 

 

Figur 1 - Total elproduktion över åren, (Statens energimyndighet) 

 

Solkraft 

Solkraft är en viktig byggsten i framtidens energisystem. Det land som är mest etablerad på 

marknaden inom solenergi är Tyskland. Sverige har samma förhållanden som i norra Tyskland 

vilket gör att Sverige kan utvecklas och växa inom solenergi. För att solenergi ska etablera sig 

mer på den svenska marknaden behövs innovationer och teknologer för att stärka utvecklingen 

mot ett hållbart samhälle. Energimyndighetens vision är ett hållbart energisystem och de jobbar 

mot långsiktig och säker energi som inte äventyrar med klimat, miljö och människor.32 

 

Vindkraft 

Sverige är ett land där vind möjligheter finns. Under bara de senaste åren har vind produktion 

ökat och är en allt viktigare energiresurs. Det som skiljer vindkraft från en annan energiresurs är 

att produktionsvolymen varierar beroende på vilken årstid det är. Under vinterhalvåret är 

produktionen som mest, men vädret är en viktig faktor som har avgörande påverkan på 

                                                 
31 Statens energimyndighet, 2015. Energiläget 2015 

32 Energimyndigheten, 2015. Solen i samhället.  
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produktionen. Med det medför osäkerhet, men energibranschen är väl medvetna om det därför 

finns balansreglering för att kunna hantera osäkerhet och variationer.33 

  

Vindkraft är en viktig resurs för att bromsa klimatförändringarna, sänka elpriserna och trygga 

energiförsörjningen. Svensk producerad vindkraft kan bli Sveriges nästa stora gröna exportvara. 

Enligt Energimyndigheten kommer Sverige år 2020 producera mer el än vad vi behöver.34  

 

Vattenkraft 

Vattenkraften i Sverige utgör 45 % av den totala elproduktionen och med det är vattenkraft den 

största förnybara energikällan. I Sverige sker inga nya utbyggnader utan fokus är att effektivisera 

de befintliga vattenkraftverken.35 Fördelen med vattenkraft är att energin går att lagra, och med 

det gör vattenkraft till en allt viktigare energiresurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

33 Energimyndigheten, 2016. Vind i elsystemet.  
34Energimarknadsinspektionen. Svensk vindenergi, 2000. Vindkraftsbranschen 

35 Energimyndigheten, 2016. Vattenkraft.  
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      BILAGA B: INTERVJUFRÅGOR FÖR MARABOU  

 

• Ni är uppköpta av Mondeléz International, hur hårt bundna är ni till 

deras krav och struktur? 

• Hur ser er process ut för att tillverka den traditionella chokladkakan?  

• Ur ett hållbarhetsperspektiv, hur skulle man kunna effektivisera 

energiförbrukningen? 

 

Fabrik 

 

Elförbrukning 

Miljövänlig el? (förnybara energikällor, ursprungsmärkning) 

Statistik över energiförbrukning 

Vilken del av processen drar mest el? 

                 Hur gör ni för att minimera elförbrukningen? 

 

Restvärme 

Hur använder ni er restvärme effektivt? 

Uppvärmning - Nedkylning 

Hur mycket energi går åt sommarhalvåret/vinterhalvåret? 

 

Belysning 

      LED-lampor 

      Sensorer för lampor 

 

Ventilation 

Berätta mer om frekvenskontrollen ni har installerat 

Hur har ni optimerat ert larmsystem för att spara energi? 

 

Process 

Maskiner - energisnålare maskiner? 

Driftstatistik? 

 

- Avlagd tid förbättring 

- Hur ser materialvalet ut inom förpackning, ur hållbarhet och inom 

förpackning? 

 

- Har ni någon framtidsversion om att ersätta plast med något bio-baserat 

material? 

- Hur ser utvecklingen ut över materialet på förpackningar genom åren? 

- Vilket framtida material ser ni er arbeta med för att främja hållbarheten? 

- Vilka faktorer spelar roll när det kommer till val av förpackning? 
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