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Sammanfattning 

Resultat och slutsatser i denna rapport bygger främst på projektet ”Minskat svinn i 
livsmedelskedjan – ett helhetsgrepp” (2011-2013), finansierat av Jordbruksverket tillsammans 
med Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel. Målet har varit att presentera 
resultat främst kring mängderna svinn, orsakerna till svinn och möjliga åtgärder för minskat 
svinn i livsmedelskedjan som helhet men med särskilt fokus på livsmedelsindustrin och 
handeln. Intervjuer har gjorts med personer som direkt arbetar med den dagliga hanteringen 
av livsmedel eller som har kunskap om och inflytande på verksamheter i kedjan, svinndata har 
samlats in och litteraturstudier har genomförts.  
 
Mängderna svinn varierar kraftigt, inom ett och samma företag kan svinnet vara mycket olika 
t.o.m. för liknande produkter. Även samma produkt i olika förpackningsstorlekar kan variera 
kraftigt avseende svinn, både i industrin och i handeln centralt. Orsakerna till svinn är 
hundratals, förmodligen tusentals. Alla orsaker finns inte hos alla företag, på alla 
produktionslinjer och distributionskedjor. Därför måste varje företag i sin egen verksamhet 
kartlägga vilka orsaker som skapar svinn ”hos oss” och som är de orsaker som just ”vi” ska 
åtgärda. Det som förenar verksamheter med lite svinn är hur de arbetar med sitt svinn, vilket 
ytterst är en kunskapsfråga. En produktionschef i livsmedelsindustrin uttryckte behovet av 
kunskap för att kunna angripa svinnfrågans komplexitet såhär:  
 
”Alla har sagt till oss att vi måste minska vårt svinn, men det är inte förrän nu vi vet hur vi ska göra”  
 
Orsakerna till svinn har delats in i två huvudgrupper. (1) Aktörsinterna orsaker: Orsaken till 
svinnet finns i samma företag som svinnet uppkommer och synliggörs, åtgärden ska därför 
sättas in inom företagets eget ansvarsområde; (2) Aktörsgemensamma orsaker: Svinnet 
uppkommer på ett annat företag än där orsaken finns, ett enskilt företag råder därmed inte 
ensamt över orsak/åtgärd utan operativt samarbete mellan företag krävs. För aktörsinterna 
orsaker finns redan metodik utveckad som fungerar bra för att systematiskt kartlägga svinn 
och genomföra grundorsaksanalyser. Metodiken är etablerad i andra branscher såsom fordons- 
och verkstadsindustrin och är lämplig för att identifiera, undvika och förebygga händelser som 
leder till att svinn uppkommer. Industriföretag som intervjuats av SIK och som använt dessa 
metoder i kombination med arbetssättet Ständiga förbättringar har uppnått en minskning av 
svinnet med 50 % inom 2-3 år och detta går i linje med erafenheter från arbete som har 
genomförts på SIK.  Denna metodik fungerar för att kraftigt minska svinnet som orsakas av 
aktörsinterna orsaker även i handeln centralt och butiker. En spridning på bred front i 
livsmedelskedjan har alltså stor potential att ge stora resultat snabbt. 
  
Komplexiteten har sedan EU-inträdet ökat efter hand som variantfloran expanderat kraftigt. 
Livsmedelskedjans aktörer har ändå lyckats upprätthålla en mycket hög leveranssäkerhet för 
denna ökande variantflora. Dagens sätt att producera en stor variantflora i ett produktions-
system som är byggt för att nå skalfördelar innebär att produkter produceras i förtid i så stora 
batcher som möjligt och med så glesa mellanrum som möjligt, i de flesta fall redan innan 
beställning har skett. För att klara efterfrågevariationerna med bibehållen leveranssäkerhet 
krävs med detta arbetssätt stora färdigproduktlager, som skapar datumkassationer i färdig-
produktlagren om efterfrågan blir mindre än beräknat. Med hjälp av livsmedelsinriktad och 
behovsstyrd forskning och utveckling inom Produktionsområdet bedöms det vara möjligt att 
minska ställtider och ställsvinn vilket i sin tur minskar behovet av storskalighet. Motsvarande 
resonemang kring ”skalfördelar” avseende beställningsmönster och inköp gäller även för 
datumkassationer i handeln.  
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Den övergripande slutsatsen för att minska produktionssvinnet och datumkassationerna totalt 
sett i kedjans olika led, också med ekonomisk uthållighet, är att flödet genom kedjan som 
helhet behöver bli snabbare, genomloppstiden fram till konsument behöver kortas. Detta har 
flera fördelar: konsumenten får en större del av hållbarhetstiden, produkterna blir inte 
liggande så länge i lager att de blir datumkasserade. Andra fördelar är att kapitalbindnings-
kostnaderna för lagerhållning minskar liksom kostnader och miljöpåverkan för kyl/fryslager. 
För att snabba upp flödet krävs mer stabila processer i kedjans alla led vilket uppnås med 
hjälp av metoderna för systematisk kartläggning och Ständiga förbättringar. 
 
Ett snabbare flöde kräver utöver stabila processer även samverkan i kedjan vilket rent konkret 
innebär att styra produktflödena på nya sätt och att operativa åtgärder vidtas av två eller flera 
företag tillsammans. Detta gör svinnfrågan till en lednings-, styrnings- och managementfråga. 
Det är kedjans förmåga till förbättringsarbete över de hinder som organisationsgränserna 
utgör, både inom och mellan företag, som avgör hur väl kedjan som helhet fungerar. Om 
kommunikation och information är bristfällig, om de olika organisatoriska delarna styrs mot 
olika mål etc. uppkommer svinn som resultat av bristande styrning. Innebörden av detta är att 
förbättringar av kedjans funktion kräver operativt åtgärdsarbete i samarbete mellan kedjans 
aktörer. För en lyckosam samverkan krävs också att utrymme ges för ekonomiska vinna-vinna 
lösningar för samtliga företag/aktörer när gemensamma lösningar skapas. För att förbättra 
kedjans funktion så att den blir mer styrbar och bättre än idag kan parera 
efterfrågesvängningar utan att svinn uppkommer krävs också mer kunskap i form av 
livsmedelsinriktad och behovsstyrd forskning inom Supply Chain Management.  
 
För att åstadkomma en snabb och bred spridning av metodiken och arbetssätten Systematisk 
kartläggning och Ständiga förbättringar föreslås att finansiering skapas på nationell politisk 
nivå och att myndigheter såsom VINNOVA engageras i ett stödprogram för 
livsmedelsbranschens aktörer, industri samt handel och butiker. Motsvarande stödprogram på 
Vinnova finns redan i form av Produktionslyftet riktat mot verkstadsindustrin och dess 
utmaningar.  
 
För samverkan och företagsöverskridande operativt förbättringsarbete avseende kedjans 
helhetsfunktion saknas idag en gemensam plattform där sådant arbete kan organiseras och 
styras. Därför föreslås att en aktörsgemensam plattform skapas som kan utgöra den 
sammanhållande funktion som idag saknas för operativt åtgärdsarbete i kedjan.  
 
Genom att stötta livsmedelsindustrin med produktionsforskning kan flexibiliteten öka samt 
produktbytessvinn och ställtider minska. För produktion inom fordonsindustrin och dess 
leverantörer finns redan ett särskilt program på VINNOVA medan livsmedelsinriktad 
forskning inom både Produktion och Supply Chain Management nästan helt saknas i Sverige. 
Storbritannien har sedan ett antal år tillbaka haft en riktad kunskapsuppbyggnad inom 
Produktion och Supply Chain Management för livsmedelssektorn till stor del inom WRAP, 
vilket gett en stark kompetens och ett försprång inom svinnområdet, som till stor del finansi-
erats av bl. a. Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs). För att förändra 
dessa strukturella brister spelar Sveriges myndigheter och politiker en avgörande roll.  
 
På sikt föreslås att plattformen för aktörsöverskridande förbättringsarbete vidareutvecklas till 
ett Kunskapscentrum, helt eller delvis offentligt finansierat och anpassat utifrån Sveriges 
nationella behov och förutsättningar och vars utformning är förankrat hos våra nationella 
aktörer med syfte att samla och samordna både operativt arbete, behovsstyrd forskning, 
utbildningsinsatser och nätverkande för spridande av goda exempel. 
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Summary 

The results and conclusions presented in this report foremost build on the project ”Reduced 
waste in the food chain – with a holistic perspective” (2011-2013), financed by The Swedish 
Board of Agriculture, the Swedish Food Federation and the Swedish Retailers Association. 
The goal has been to present results on foremost the amounts and causes of food waste and 
possible ways to prevent food waste in the food supply chain as a whole, with special 
attention to the manufacturing industry, wholesale and retail segments. Interviews have been 
made with people working close to the day-to-day handling of food, or who have knowledge 
of or influence on businesses in the supply chain. Data have also been collected and a 
literature review has been performed. 
 
The amounts of food waste vary a lot, even within the same company and for the same types 
of products. The causes of waste are hundreds, if not thousands, and are not the same for all 
companies, production lines or distribution chains. Therefore, each company needs to map the 
causes generating waste in their business, and which they have the possibility to prevent. The 
common denominator for companies having less waste than others is how they work 
preventive with reducing their waste, which foremost is a question of knowledge. A chief of 
production in a food manufacturing company presented the need for knowledge like this: 
 
“Everyone has told us we need to reduce our waste, but it’s not until now we know how to do it” 
 
In this report, the causes of food waste have been split into two groups: 1) actor internal 
causes: the causes of waste exist in the same company as the waste occurs, the prevention 
measures therefore need to be implemented within the boundaries of the companies own 
responsibilities; 2) actor shared causes: the waste is generated in a different company than 
where the causes exist, therefore a single company cannot prevent the waste on its own but 
operative collaboration is needed. For actor internal waste, an established method already 
exists which work well for systematically mapping waste and for performing root cause 
analysis. The method was first developed for the automotive and engineering industries and is 
suitable for identifying, avoiding and preventing incidents which may generate waste. Food 
manufacturing companies, interviewed by SIK, having used this method in combination with 
working with Continuous improvements have achieved reductions in their waste by 50 % in 
2-3 years. The estimation from the authors is that the method also should work for 
significantly reducing actor internal caused waste also in wholesale and retail companies. To 
conclude, spreading this method widely throughout the food supply chain seems to have the 
potential to show results quite quickly. 
 
After the entrance to the EU, the complexity has increased as the variety of products has 
expanded. Considering the large product variety, the actors in the supply chain have managed 
to sustain high supply reliability. Today’s way of producing the large product variety in a 
production system developed to reach scale advantage has the consequence that products are 
produced in large batches as seldom as possible, often even before the order has been placed. 
To handle the demand variation with maintained supply reliability, large product storages are 
needed which generate expired products when demand turns out being lower than expected. 
With the help of food focused research and development of the production systems, it is 
believed possible to decrease downtimes (and the waste connected to those) which would also 
decrease the need for large scale production. 
 
The overall conclusion for reducing production waste and expired products, in the supply 
chain as a whole and in a financially sustainable way, is to increase the flow rate in the supply 
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chain - the throughput time needs to be reduced. This would have several advantages: the 
consumers would receive a larger share of the best before date to their disposal and the 
products would not be kept in storages until the dates expire. Other advantages are that the 
bound capital for keeping products in storages would decrease as well as the environmental 
impact from cold temperature storages. To fasten the flow, stable processes are needed in all 
steps of the supply chain which could be achieved by the methods for Systematic mapping 
and Continuous improvements. 
 
Increased flow rate in the supply chain demands, except for more stable processes, increased 
collaboration in the supply chain which in practice means to steer product flows in new ways 
and to enable that operative prevention measures are taken by two or more companies 
together. This makes food waste a steering and management issue. It is the supply chain’s 
ability to perform improvements beyond organizational boarders, both within and between 
companies, which determine how well the supply chain functions. If communication and 
information flows fail and if different parts of the organization work towards different goals, 
waste will arise. The conclusion is that better function of the supply chain demands 
collaboration across the supply chain, and finding financial win-win solutions for all actors 
involved when joint solutions are developed. More knowledge is needed to improve the 
supply chain by making it easier to steer and less sensitive to variations in demand, preferably 
food focused research within Supply Chain Management (SCM) based on the current needs. 
 
To enable a fast and wide spreading of the methods Systematic mapping and Continuous 
improvements it is suggested to establish financing on a national and political level and that 
national authorities such as VINNOVA are engaged in a support program for the actors in the 
food sector; meaning manufacturing industries as well as wholesalers and retailers. A 
corresponding support program already exists at VINNOVA in Produktionslyftet (the 
Productioin Leap), directed towards the challenges of the engineering industry.  
 
Today, collaborative cross-company work for improving the supply chain’s function lack a 
platform in which such work can be organized and steered. Due to that, it is suggested to 
develop an actor shared platform, which can hold together the cross-company improvement 
work, something which is missing today.  
 
By supporting the food manufacturing industry with production research, the flexibility can 
increase and the production related waste and downtimes can decrease. A special program 
already exists within VINNOVA to support the automotive industry’s production and its 
challenges. Food specific research both within production and SCM is however almost 
completely absent in Sweden. Great Britain has over a number of years built knowledge 
within production and SCM for the food sector, mainly within WRAP partly financed by 
Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs), which has led to great skills in 
tackling food waste. To change these structural deficiencies, the Swedish authorities and 
politicians play an important role. 
 
Long-term, it is suggested that the platform for cross-company improvement work is 
elaborated to a Research and Innovation Center totally or partly funded by public authorities 
and developed in cooperation with the supply chain actors based on the needs and conditions 
in Sweden. The aim of the Knowledge center would be to gather and coordinate the operative 
improvement work, research activities, educational activities and networking for spreading of 
the good examples. 
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Förord 

Denna rapport sammanfattar SIKs samlade kunskap från de senaste årens svinnprojekt. 
Resultaten är dock främst baserade på projektet ”Minskat svinn i livsmedelskedjan – ett 
helhetsgrepp” som pågått mellan 2011-2013 och som finansierats av Jordbruksverket 
tillsammans med Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel. 
 
Målet med rapporten är att sammanfatta SIK:s nuvarande kunskap kring varför svinn uppstår; 
vilka åtgärder som krävs för minskat svinn och vilka hinder som finns och vilka 
förutsättningar som krävs för att lyckas minska svinnet. Syftet med rapporten är att genom att 
sprida denna kunskap katalysera aktivitet hos olika aktörer i samhället som syftar till minskat 
svinn. 
 
I livsmedelssektorn består det totala avfallet både av svinn (onödigt avfall, som hade kunnat 
ätas om det behandlats på annat sätt) och av avfall (nödvändigt avfall, som inte var tänkt att 
ätas såsom ben, skal och kaffesump). Denna rapport beskriver enbart hur livsmedelskedjan 
kan arbeta förebyggande med att aktivt förhindra att svinn uppkommer. Rapporten behandlar 
således inte olika sätt och strategier för att göra bästa möjliga av avfall och svinn efter att det 
har uppstått. 
 
Ett flertal företag har bidragit med kvantitativa data under projektets gång.  Då absoluta 
värden på svinn från enskilda företag är av ringa betydelse för rapportens slutsatser har 
originaldata i rapporten anonymiserats och normaliserats i samråd med deltagande företagen.  
 
SIK vill rikta sin tacksamhet mot projektens finansiärer samt de företag som deltagit med sin 
tid i projekten och även delat med sig av erfarenheter, data och andra underlag till de resultat 
och slutsatser som presenteras i rapporten. 
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Definitioner 

 

Term Definition 

Bullwhip-effekt Uppstår i prognosstyrda distributionskedjor. Amplituden på 
efterfrågesvängningar ökar för varje lager uppströms i kedjan 
 

Flexibilitet Produktionsflexibilitet brukar delas upp i variantflexibilitet och 
volymflexibilitet.  
Variantflexibilitet = flexibilitet som finns för den stora 
variantflora som ska produceras. 
Volymflexibilitet = flexibilitet som finns för variation i 
produktionsvolymer av de olika produktvarianterna 
 

Grundorsak Med grundorsak avses här den inledande orsak som startar en 
orsakskedja som leder till matsvinn 
 

Matsvinn Livsmedel som slängs men som hade kunnat ätas om det hanterats 
på ett annat sätt 
 

Matavfall Summan av matsvinn, det vill säga det som är ”ätbart”, och det 
generellt sett icke-ätbara matavfallet såsom ben från kött, 
kaffesump, skal och kärnor etc. 
 

Responsivitet Med responsivitet menas hastigheten med vilken livsmedelskedjan 
(supply chain) kan anpassa sig efter en extern impuls, till exempel 
en kundorder. En kedja med hög responsivitet har bättre styrbarhet 
och det finns informationsflöden som understödjer detta. 
Produktflödena kan då styras att gå snabbare genom kedjan, 
genomloppstiderna blir kortare och produkterna fastnar inte i lager 
och blir för gamla. 
Minskning av datumkassatonerna i kedjans olika lager förutsätter 
förbättrad responsivitet i livsmedelskedjan som system betraktat 
    

Supply Chain 
Management 

SCM betyder styrning/ledning av försörjningskedjan. Kärnan i 
modern Supply Chain Management är flödestänkande och 
systemsyn. Den bygger på flödestänkandet för både varu- och 
informationsflöden och relationsskapande genom samordning 
mellan kundens och leverantörens processer.  
 

Svinn Alla livsmedel som av någon orsak inte används till det som var 
tänkt från början 
 

Överbeställning Beställa mer än kunden efterfrågar inom tillgängligt tidsfönster 
 

Överproduktion Producera mer än kunden efterfrågar inom tillgängligt tidsfönster 
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1 Bakgrund 

SIKs enhet ”Miljö och uthållig produktion” har sedan slutet av 1990-talet drivit projekt för 
minskat svinn, ett tidigt exempel är avhandlingen ”Environmental improvements of the post-
farm dairy chain: production management by systems analysis methods”(Berlin, 2005) som 
identifierade svinnet av råvara som ett stort bidrag till den totala miljöpåverkan vid 
produktion av mejeriprodukter, utifrån ett systemperspektiv. 
 
Under senare år har SIK drivit ett flertal svinnprojekt inom den nationella satsningen 
”Matlandet Sverige”, framförallt genom att arbeta tillsammans med livsmedelsindustrin, och i 
vissa fall även handeln och olika typer av storkök: 

• ”Minskat svinn i livsmedelskedjan – ett helhetsgrepp” som på uppdrag av 
Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel utrett mängder, orsaker och 
åtgärder för minskat svinn i hela livsmedelskedjan (refereras till som ”SIKs 
svinnprojekt 2013” i denna rapport) 

• ”Minska överproduktionen i storköken” där syftet är att minska svinnet i storkök 
genom införande av effektivare arbetssätt och bestående förbättringar. 

• ”Hållbara produktutvecklings- och produktionsprocesser – Green Lean” med syfte att 
öka konkurrenskraften i svensk livsmedelsindustri 

 
Under 2013 genomförde SIK även ett projekt på uppdrag av Naturvårdsverket, ”Åtgärder för 
minskat svinn i livsmedelsindustrin – ett industri- och kedjeperspektiv”, som var del av 
Livsmedelsverkets regeringsuppdrag att under 2013-2015 tillsammans med Jordbruksverket 
och Naturvårdsveket minska matsvinnet i alla led av kedjan. Rapporten presenterar orsakerna 
till matsvinnet i livsmedelsindustrin samt möjliga åtgärder och styrmedel för minskat svinn. 
 
SIK deltar även i internationella initiativ för minskat svinn, t.ex. genom att på uppdrag av 
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) ha genomfört en litteraturstudie av det 
globala svinnet och genom att som svensk partner delta i EU-projektet FUSIONS (Food Use 
for Social Innovation by Optimising waste prevention, FP7 Grant Agreement 311972). 
 
SIKs kunskap från de senaste årens svinnprojekt sammanfattas i denna rapport. Resultaten är 
dock främst hämtade från ”Minskat svinn i livsmedelskedjan – ett helhetsgrepp” som pågått 
under 2011-2013 och som finansierats av Jordbruksverket tillsammans med 
Livsmedelsföretagen och Svensk dagligvaruhandel. 
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2 Mål och syfte 

Denna rapport fokuserar framförallt på det svinn som uppstår i livsmedelsindustrin och 
handeln centralt, eftersom det framförallt är med dessa aktörer SIK samarbetat med. 
Rapporten belyser även utifrån litteraturstudier det svinn som uppstår i övriga delar av 
livsmedelskedjan. 
 
Målet med rapporten är att sammanfatta rådande kunskap kring: 

• Mängderna svinn 
• Varför svinn uppstår 
• Vilka åtgärder krävs för att minska svinnet 

o Av de olika aktörerna i livsmedelskedjan? 
o Av politiska beslutsfattare? 
o Av forskningsfinansiärer? 

• Vilka hinder finns och vilka förutsättningar krävs för att minska svinnet? 
 
Syftet med rapporten är att sprida kunskap genom att katalysera aktivitet, hos olika aktörer i 
samhället, som bidrar till minskat svinn i samhället som helhet. 
 
Rapporten riktar sig till aktörerna i livsmedelskedjan (främst aktörsinterna beslutsfunktioner 
såsom VD:ar, produktionschefer, lagerplanerare etc.) samt politiska beslutsfattare, 
myndigheter och forskningsfinansiärer. Rapporten riktar sig även till branschorganisationer 
såsom Livsmedelsföretagen och Svensk Dagligvaruhandel. 
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3 Projektupplägg och genomförande 

De resultat och slutsatser som presenteras i denna rapport bygger främst på projektet ”Minskat 
svinn i livsmedelskedjan – ett helhetsgrepp” (refereras till som ”SIKs svinnprojekt 2013” i 
denna rapport), därför beskrivs projektupplägg och genomförande för detta projekt. 
 
Ambitionen och visionen inom SIKs svinnprojekt 2013 var att redovisa mängder svinn; 
orsaker till svinn och att föreslå åtgärder för minskat svinn som i så stor utsträckning som 
möjligt bygger på insamlad information och data från ”verkligheten” på plats i 
livsmedelsindustrin. Därför utfördes projektet i nära samarbete med en rad 
livsmedelsproducerande och distribuerande företag i Sverige. Företagen har deltagit i 
projektet anonymt, och därför redovisas inte vilka specifika företag och livsmedelsprodukter 
som ingått i projektet. 
 
Projektgruppen har besökt ett antal livsmedelsföretag i bröd-, mejeri- respektive 
charkuterikedjan, vid ett flertal tillfällen, för att få ökad förståelse kring kedjornas 
uppbyggnad och komplexitet; råvaror; maskinpark; tekniskt underhåll; produktionsplanering; 
lagernivåplanering; lagerhantering; förbättringsarbete; olika typer av svinn; orsaker till svinn; 
möjliga åtgärder för minskat svinn; tillgängliga data för uppföljning av svinnet och 
barriärerna för minskat svinn. Tiden i projektet har prioriterats till ett fåtal djupdykningar hos 
företag i livsmedelsindustrin, framför ett större antal kortare besök hos livsmedelsföretag med 
större spridning utmed livsmedelskedjan. Därför har kunskap främst inhämtats från 
livsmedelsindustrin och i viss mån handeln centralt (alltså handelns grossistlager). Trots att de 
livsmedelsföretag som deltagit i projektet ingår i bröd-, mejeri-samt charkuterikedjor, har 
ansatsen i projektet varit att företagens erfarenheter och kunskap gällande svinn skall gå att 
tillämpa även på andra typer av livsmedelskedjor. 
 
Målet inom projektet har varit att samla in kunskap och erfarenheter från personer som 
dagligen ser vilka händelser som leder till att svinn uppkommer, alltså personer som antingen 
direkt arbetar med den dagliga hanteringen av livsmedlens flöde eller har kunskap om 
och/eller inflytande på verksamhetens förutsättningar.  
 
Sammanlagt har ett trettiotal personer intervjuats. Dessa har haft befattningar, antingen 
relaterade till det direkta livsmedelsflödet eller med stödjande befattningar av olika slag. 
Exempel på befattningar med direkt inverkan på livsmedelsflödet är: 

• Processoperatörer 
• Produktionsplanerare 
• Lager/flödesplanerare 
• Truckförare 
• Försäljare 

Exempel på befattningar i stödjande funktioner är:  
• Kvalitets- och miljöchef 
• Inköpare 
• Produktionschef  
• Process- och Produktionstekniker/ingenjör 
• Verksamhetsutvecklarare 
• Controller 
• Underhållstekniker/ingenjör  
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Dessa personer har utifrån sin yrkeserfarenhet och sin yrkesskicklighet deltagit i 
brainstorming-övningar och svarat på frågor och denna information har sedan tolkats och 
analyserats av projektgruppen.  
 
En viktig källa till information har också varit rundvandringar i produktionsanläggningar och 
lager för att med egna ögon se hur produktionen och distributionen av de olika livsmedlen går 
till och fungerar. 
  
Projektgruppen på SIK har av företagens kontaktpersoner fått hjälp med att ta fram data över 
t.ex. mängder svinn i produktion, kassationer i lager i form av kross, returer, datumkassationer 
etc. Baserat på dessa data har diagram sammanställts som presenteras i denna rapport. All 
information som sammanställts från besöken på företagen har stämts av med respektive 
företags kontaktpersoner för att säkerställa att informationen och de data projektgruppen fått 
inte misstolkats eller uppfattats fel. 
 
Projektgruppen har även sedan tidigare stor kunskap kring tillverkning och distribution av 
livsmedel, samt livsmedelskedjors komplexitet, utifrån tidigare genomförda projekt på SIK. 
Den sammanlagda kunskapen från ”Minskat svinn i livsmedelskedjan – ett helhetsgrepp” och 
tidigare genomförda projekt på SIK har vägts samman vid skrivandet av denna rapport. 
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4 Inledning 

4.1 Definitionen av ”svinn” 

”Matsvinn” definieras vanligtvis som (bl. a. av Naturvårdsverket): 
 

”Livsmedel som slängs men som hade kunnat ätas om det hanterats på ett annat 
sätt” 

 
”Matavfall” definieras i en vidare bemärkelse som: 
 

”Summan av matsvinn, det vill säga det som är ”ätbart”, och det generellt sätt 
icke-ätbara matavfallet såsom ben från kött, kaffesump, skal och kärnor etc.” 

 
Definitionerna av ”matsvinn” och ”matavfall” utgår från definitionen av ”livsmedel” som 
inom EU lyder ”alla ämnen eller produkter, oberoende av om de är bearbetade, delvis 
bearbetade eller obearbetade, som är avsedda att eller rimligen kan förväntas att, förtäras av 
människor” (EU 2002). Det innebär att foder, växter före skörd och djur innan slakt inte 
räknas som ”livsmedel”, och förluster av dessa brukar istället ses som ”produktionsförluster” 
snarare än ”matsvinn” (Franke 2013). 
 
Definitionen av ”matsvinn” inkluderar alltså endast mat som inte äts upp (av människor), 
även om maten som slutligen äts upp producerats och distribuerats på ett miljömässigt och 
ekonomiskt kostsamt sätt t.ex. genom att omarbetas till ny produkt eller skänkas bort till 
välgörenhet. Även om maten till slut äts upp av människor behöver det alltså inte innebära att 
det inte skett ett svinn, vad gäller onödig miljöpåverkan och/eller ekonomi.  
 
Därför behandlar vi i denna rapport ”svinn”, som i en vidare bemärkning definieras som:  
 

”Alla livsmedel som av någon orsak inte används till det som det var tänkt från 
början” 

 
Definitionen av ”svinn” utgår även den från EU:s definition av ”livsmedel” (EU 2002) och 
”svinnet” sker därmed framförallt i industri, handeln centralt, butik och i hushållen. Viktigt att 
poängtera är att ”det som det var tänkt från början” inte endast innebär ”att ätas av 
människor”, utan även inkluderar den produktions- och distributionsväg som var tänkt från 
början. Det innebär i sin tur att följande exempel, i denna rapport, räknas som ett ”svinn”: 
 

• Svinn som uppstår på grund av instabilitet i processer, överproduktion och 
överbeställningar  

• Produkter som säljs billigare eller skänks bort p.g.a. passerade datum 
• Produkter som slängs, går till foder eller till biogasanläggningar etc. 
• Produkter som omarbetas till en ny produkt 

 
Att inkludera samtliga ovanstående exempel som ”svinn” är viktigt för att skapa drivkraften 
till att minska det svinn som i dagens livsmedelskedja skapar stora ekonomiska försluster och 
onödig miljöpåverkan, även om livsmedelen till slut äts upp av människor (eller djur). Att 
arbeta för minskat ”svinn” är därför synonymt med att arbeta för en ökad lönsamhet i 
livsmedelskedjan som helhet vilket innebär att minskad miljöpåverkan kommer att gå hand i 
hand med minskade kostnader och förbättrad lönsamhet. 
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4.2 Livsmedelskedjans förutsättningar före och efter EU-inträdet 

För att säkra livsmedelsförsörjningen och för att ge jordbrukarna acceptabla inkomster 
byggdes under 1930- och 40-talen systemet med prisreglering och gränsskydd upp i Sverige, 
detta fortsatte med olika typer av subventioner under 1960-talet. År 1990 tog riksdagen beslut 
om att avreglera det svenska jordbruket vilket bidrog till lägre prisnivåer (Macklean 2013). 
Tidsperioden före avregleringen kan liknas vid att den övervägande delen av 
livsmedelsindustrin i Sverige var verksamma i ett marknadsmässigt utanförskap, före EU-
medlemskapet 1995, utan möjligheter att välja marknader för varken råvaror eller produkter. 
EU-medlemskapet skapade möjligheter att exportera till såväl EU-marknaden som 
världsmarknaden på lika villkor som övrig livsmedelsindustri i EU. Räknat från EU inträdet 
har de första15 åren inneburit produktivitets- och omsättningsökningar för 
Livsmedelsindustrin (Loxbo 2011). Men medlemskapet innebar också en ökad konkurrens på 
hemmamarknaden från företag i andra EU-länder, och prisnivåerna anpassades till den nya 
marknadssituationen. Importkonkurrensen sedan EU-inträdet har ökat och är en av orsakerna 
till den pågående strukturomvandlingen av svensk livsmedelsindustri, med en tydlig 
inriktning mot effektivisering och stordrift. Under senare år har den ökat ytterligare 
(Livsmedelsföretagen 2013). 
 
Sedan EU-inträdet och starten av den stora strukturomvandlingen i svensk livsmedelsindustri 
har antalet anställda minskat sedan EU-inträdet med 12 000 personer eller 18 % (t.o.m. 2012) 
genom rationaliseringar med personalnedskärningar (Loxbo 2011). Både 2011 och 2012 var 
personalminskningen ca 2,5 % och enligt branschen beror dessa framför allt på ökade 
kostnader för råvara och svag lönsamhet. Enligt Livsmedelsföretagen (Livsmedelsföretagen 
2013) belyses att det för elfte kvartalet i rad rapporteras om ökade råvarukostnader, där 
råvarukostnadens andel av omsättningen i genomsnitt var 56 % under 2012. 
Personalkostnaden var i genomsnitt 17 %. 

4.3 Livsmedelskedjans struktur och funktion 

Det finns starka beroenden mellan aktörerna i kedjan, för inflöde av råvaror/produkter och 
utflöde till kunden/konsumenten. Det innebär att aktörerna är helt beroende av relationer, 
arbetssätt, krav etc. från både leverantörer och kunder/konsumenter. Livsmedelsindustri, 
handeln centralt och butiker jobbar samtliga med stort konsumentfokus, då alla är beroende av 
att konsumenten vill köpa produkterna. Parallellt finns kund- och leverantörsförhållanden 
mellan aktörerna i kedjan. Trots jordbrukets och livsmedelsindustrins starka 
kund/leverantörsförhållande sinsemellan är kommunikationen mycket sparsam mellan 
aktörerna. Inte ens den enskilda mjölkbonden har speciellt stor kontakt med mejerierna, trots 
att mjölkbönderna är ägare till de flesta av mejeriföreningarna i Sverige. 
 
För att införa åtgärder för minskat svinn i kedjan måste man förstå de olika aktörernas 
förutsättningar och relationer i förhållande till varandra. I livsmedelsindustrin har 
lönsamheten försämrats under Sveriges första 15 år som medlem i EU (Loxbo 2011), se Figur 
1. 
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Figur 1 Förändringar i lönsamhet för livsmedelsindustrin totalt 1997-2008 (Loxbo 2011) 

Det har också varit stora uppsägningar i livsmedelsindustrin. Orsaken till de senaste årens 
uppsägningar är bl.a. ökade råvarukostnader i kombination med dagligvaruhandelns starka 
ställning och fokus på lägre inköpspriser. Konsekvensen av ökade inköpspriser i kombination 
med mindre betalt för produkterna är lägre lönsamhet och personalneddragningar. Detta får 
också konsekvenser för livsmedelsindustrins möjligheter att investera i effektiviseringar och 
därmed en negativ effekt på produktiviteten (Livsmedelsföretagen 2011). Vid en jämförelse 
mellan tillverknings- och livsmedelsindustrin är personalminskningen ungefär densamma – ca 
18 % (Loxbo 2011). En analys av orsakerna till personalneddragningar i Sveriges 
tillverkningsindustri är att neddragningarna där orsakats av en ökad produktivitet. För 
livsmedelsindustrin däremot har produktiviteten däremot minskat under tre av åren från 2007-
2011 trots personalneddragningarna (Livsmedelsföretagen 2011).  
 
Dagligvaruhandeln har med de tre största bolagen Ica, Coop och Axfood 90 % av marknaden, 
vilket ger den högsta marknads-koncentrationen inom EU (Macklean 2013). Aktörerna i 
kedjan har blivit fokuserade på lågt pris vilket driver hela livsmedelskedjan (Macklean 2013). 
Det bekräftas av Livsmedelföretagen att detaljhandelns fokus på låga priser har inneburit att 
industrin i stort sett fått ta de kostnadsökningar som skett under många år, med lägre 
lönsamhet som följd (Livsmedelsföretagen 2011). Följden blir att detaljhandeln och 
livsmedelsindustrins relationer fokuserar på förhandling om priser och där samarbete, 
utveckling och kommunikation hamnar i bakgrunden – trots att det finns en gemensam 
slutkund. Dessutom har dagligvaruhandelns utveckling av egna märkesvaror (EMV), som 
idag står för 20-22% av dagligvaruhandelns omsättning, gett insikter om vad som driver 
kostnader i livsmedelsindustrin. Det ger ökade möjligheter för detaljhandeln att ställa större 
krav och pressa priserna (Macklean 2013). EMV kan också vara en möjlighet för industrin att 
öka sina produktionsvolymer. Dock är det en stor prispress på tillverkaren att producera EMV 
och kontrakten kan vara så korta som ett halvår. Det kommer dock signaler från 
dagligvaruhandeln att långsiktiga leverantörsrelationer framöver kommer att få större 
betydelse för EMV-varor i de högre prissegmenten, då produktutveckling blir allt viktigare 
(Macklean 2013). 
 
I den stenhårda internationella konkurrensen inom dagligvaruhandeln har effektiviseringar 
skett i hela försörjningskedjan - även kallad mega retailing (Abrahamsson 2011). Tesco, Lidl 
och Aldi är exempel på företag som använder en flödesorienterad handel där kunskapen om 
vad som driver kostnader och ledtider i hela kedjan ger effektiviseringar genom att utveckla 
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försörjningskedjan i flera led uppströms. Ica, Axfood och Coop använder en så kallad 
transaktionsbaserad handel som går ut på att skaffa sig makt i försörjningskedjan för att sätta 
press på leverantörerna. Följden blir att leverantörerna tvingas till rationaliseringar och 
förändringar för att möta kedjeföretagens krav på leveransservice (Abrahamsson 2011).  

4.4 Hur mycket kostar svinnet? 

Lars Sörqvist beskriver i boken ”Kvalitetsbristkostnader – ett hjälpmedel för 
verksamhetsutveckling” (Sörqvist 2001) ingående begreppet kvalitetsbristkostnader. 
Kostnader som beror på att ett företags produkter och processer inte är fullkomliga kallas i 
kvalitetssammanhang kvalitetsbristkostnader eller icke värdeskapande kostnader. Inom lean-
terminologin används vanligen begreppen icke värdeskapande aktiviteter och slöserier. 
 
Kvalitetsbristkostnader kan definieras som ”de kostnader som skulle försvinna om ett företags 
produkter och processer vore fullkomliga”. Det handlar alltså om den totala kvaliteten och 
slutsatsen dras att svinnet i livsmedelsbranschen är en typisk kvalitetsbristkostnad, en icke 
värdeskapande kostnad. Det finns flera kategorier av kvalitetsbristkostnader som är 
förknippade med svinn. Vissa beror på tillfälliga (akuta) problem som stör verksamheten 
såsom kassationer, omarbete och reklamationer. Andra kvalitetsbristkostnader är mer dolda 
och kan härledas till kroniska problem. Några exempel på kostnader förknippade med 
kroniska problem och svinn är lönekostnader för extra arbete i samband med leveransproblem 
och störningar, råvarukostnader och tillverkningskostnader för det som sedan blir till svinn, 
omarbete för att ändå kunna ta tillvara det som felproducerats, kostnader för att lämna 
produkter till biogasanläggningar med mera. Kroniska problem kan enligt Sörqvist åtgärdas 
med hjälp av systematiskt förbättringsarbete. 
 
Sörqvist beskriver i sin bok att kvalitetsbristkostnaderna enligt litteratur uppgår till minst 10-
30% av en verksamhets totala omsättning. Försäljningsvärdet 2011 av de produkter som 
tillverkades i svensk livsmedelsindustri har av SIK (baserat på statistik från SCB) beräknats 
till ca SEK 100 miljarder, vilket endast är en del av omsättningen. Det betyder att om 
Sörqvists hypotes appliceras på livsmedelsindustrins skulle de totala kvalitetsbristkostnaderna 
uppgåtill minst 10-30 miljarder. Därtill kommer kvalitetsbristkostnader hos övriga aktörer i 
jordbruket, handeln centralt och i butiker som också kan minskas genom ett förebyggande 
arbetssätt. SIK har i rapporten ”Åtgärder för minskat svinn i livsmedelsindustrin – ett industri 
och kedjeperspektiv” (Lindbom 2013) beräknat de direkta kostnaderna för svinnet enbart i 
livsmedelsindustrin till SEK 2 miljarder. 
 
Det finns ingen anledning att tro att livsmedelsbranschen skiljer sig från andra branscher vad 
gäller kvalitetsbristkostnader. I ett förebyggande arbete med att minska svinnet kommer 
kostnaderna för det rena svinnet att minska parallellt med att flera andra typer av 
kvalitetsbristkostnader minskar För att bättre förklara att svinn hänger ihop med ett flertal 
kvalitetsbristkostnader ges ett exempel från livsmedelsindustrin: 
Förpackningsmaskinen stannar ideligen och för varje gång maskinen stannar krossas ett antal 
fyllda förpackningar i maskinen. De kvalitetsbrister som uppstår innebär en kostnad för: 

• Råvara 
• All energi som använts 
• Personal 
• Material 
• Minskad tillgänglighet på maskinen 
• Extra lagerhållning för att säkra leveranser p.g.a. dålig maskintillgänglighet 
• Alternativt missad intäkt p.g.a. ej kunna leverera 
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• Handhavande och destruktion av svinn och trasiga förpackningar 
• Utryckning av tekniker – som får svårare att jobba med det förebyggande underhållet 

– ökar i sin tur risken för fler oplanerade stopp 
 
Den ekonomiska potentialen med ett förebyggande arbetssätt när det gäller att minska svinnet 
är alltså betydligt mycket större än de direkta kostnaderna på 2 miljarder som SIK beräknat 
för enbart svinnet i livsmedelsindustrin (Lindbom 2013). Motsvarande potential finns hos 
övriga aktörer i kedjan i storleksordningen 10-30% av dessa aktörers omsättning. 
 
Det blå området i Figur 2 visar schematiskt hur produktens kostnader och därmed värde 
förändras längs kedjan – från råvaruproducent till butikshyllan. Lager binder kapital och man 
benämner detta kapitalbindningskostnad. Under flödet från råvara till färdig produkt och 
transport till slutkund (butik) finns kostnader i form av maskiner, personal, energi etc., vilket 
innebär att kostnaden är högre ju senare i kedjan produkten blir svinn och ytterligare 
miljöpåverkan till den ofta stora miljöryggsäck som livsmedelsprodukter har från jordbruket. 
Figur 2 visar att miljöpåverkan (den gröna linjen) ökar för varje steg i kedjan, så även under 
lagring – särskilt om den lagras i kyl- eller fryslager. Figur 2 visar därmed tydligt att det inte 
tillförs något positivt ekonomiskt värde när produkter ligger i lager utan enbart kostnader och 
miljöpåverkan och att en snabbare genomloppstid i kedja innebär att ekonomiska drivkrafter 
sammanfaller med minskad miljöpåverkan. 

 
Figur 2. Röd linje anger när produkten når butikshyllan. Blå yta illustrerar total kostnad från 
råvaruproducent fram till butikshylla (dag 0-8) och i butikshyllan Dag 8-18). Grön streckad linje 
avser miljöpåverkan. (OBS Fiktiva värden) 

Den ekonomiska potentialen med ett förebyggande arbete som minskar kostnader för både 
svinnet och övriga kvalitetsbrister och som därutöver också skapar förutsättningar för 
snabbare genomloppstid i kedjan är därför mycket stor, både för aktörerna i livsmedelskedjan 
och för samhället som helhet.  
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4.5 Vad innebär ett förebyggande arbete för minskat svinn? 

1/3 av all mat som produceras blir till svinn (FAO 2011,), det kan liknas vid en 
livsmedelskedja som ”läcker”. Mat som hade kunnat ätas om det behandlats på annat sätt blir 
till svinn. Det bästa sättet för alla aktörer i kedjan att minska svinnet är att arbeta 
förebyggande så att svinn aldrig uppstår, alltså ett arbete som ”tätar läckorna”. I en 
livsmedelskedja som har slutat läcka slipper vi lägga arbete, energi, tid och pengar på att göra 
det bästa av uppkommet svinn genom att omhänderta det på olika sätt (skicka det till 
djurfoder, biogas, förbränning etc.). Förebyggande arbete är därför ett arbete med dubbla 
fördelar. 
 
EU har tagit fram en avfallshierarki (EU 2008) i syfte att den generellt ska kunna användas 
för alla typer av produkter. Med avfall menas i det här fallet både svinn (som hade kunnat 
undvikas om råvaran/produkten hade hanterats på annat sätt) och sådant avfall som inte kan 
undvikas (ben, skal, kaffesump och liknande). Avfallshierarkin definieras enligt följande 
punkter där Steg 1 är det miljömässigt bästa alternativet: 

1. Förebyggande av avfall 
2. Förberedelse för återanvändning 
3. Materialåtervinning  
4. Annan återvinning t.ex. energiåtervinning 
5. Bortskaffande, t.ex. deponi 

 
I Figur 3 har vi anpassat avfallshierarkin till livsmedelskedjan. När vi ska minska svinnet är 
det en principiellt helt avgörande skillnad mellan förebyggande arbete, Steg 1 (Figur 3), och 
omhändertagande arbete, Steg 2-5 (Figur 3). Steg 2-5 i avfallshierarkin beskriver och 
rangordnar de olika alternativen som står till förfogande när vi i efterhand ska göra bästa 
möjliga av det svinn som hade kunnat undvikas om råvaran/produkten hade hanterats på annat 
sätt – ett reaktivt arbetssätt. Steg 1 har ett tydligt angreppssätt på att identifiera, undvika och 
förebygga sådana händelser som leder till att potentiellt avfall och svinn uppkommer, att med 
ett aktivt förebyggande och proaktivt arbetssätt se till att svinn inte skapas. För att få den 
drivkraft som behövs för att jobba förbyggande har en annorlunda definition av svinn valts än 
myndigheterna (se 4.1 Definitionen av ”svinn”), där den ekonomiska drivkraften blir 
tydligare.  
 
En mycket generaliserad principbeskrivning av dagens svinn-, miljö- och avfallsarbete i 
livsmedelskedjan är att det i huvudsak sker med utgångspunkt på Steg 2-5 men vi bör sträva 
efter att i allt högre utsträckning gå mot förebyggande arbete i Steg 1 (givetvis finns enskilda 
företag som redan har kommit lång i sitt förebyggande arbete, detta är en generalisering). Vi 
försöker i Steg 2-5 på bästa sätt tillämpa avfallshierarkins principer för att minska 
miljöpåverkan av det svinn som redan uppstått.  
 
Figur 3 illustrerar arbetet inom steg 2-5 i avfallshierarkin. I den ”läckande livsmedelskedjan” 
arbetar vi med att ta hand om svinn och avfall på bästa möjliga sätt. Det är ett reaktivt 
arbetssätt som innebär att vart och ett av de enskilda aktörerna, utifrån det som redan har hänt, 
försöker göra bästa möjliga av situationen. Hur kan vi göra bästa möjliga av svinnet nu när det 
har uppstått? Vad gör vi med de datumkassationer vi nu står med i vårt lager eller butiken? 
Ska vi ge bort maten till välgörenhet? Är det tillåtet? Kan vi hitta avsättning för det som 
djurfoder? Eller ska vi skicka det till en biogasanläggning? 
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Figur 3 Angreppssätt för bästa möjliga omhändertagande av redan uppkommet potentiellt svinn och 
avfall  

För att ta steget vidare till att förebygga avfall, Steg 1 i avfallshierarkin, måste vi skifta 
perspektiv och angreppssätt, vi måste alltså övergå från att vara reaktiva till att bli proaktiva.  
I liknelsen med ”läckor” innebär detta att vi börjar arbeta med att hitta läckorna och därefter 
täta dem, då förebygger vi svinnet (Figur 4). En medarbetare på en produktionsanläggning 
som relativt nyligen genomfört detta perspektivskifte uttryckte sig såhär: 
 
Vi har haft många svinnprojekt här, men det är först nu som det är ”på riktigt” 
 
Parallellt med att vi arbetar med att förebygga och täta läckorna ska vi naturligtvis fortsätta att 
ta hand om de kontinuerligt minskande svinnmängderna på bästa möjliga sätt. 
 

 
Figur 4 Angreppssätt för Steg 1 i Avfallshierarkin, alltså avfallsförebyggande arbete 
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För att lyckas identifiera läckorna i livsmedelskedjan och täta dem måste vi tänka i ett 
flödesperspektiv längs kedjan och inte i de ”stuprör” vi gör idag. Råvaran och produkterna 
flödar längs livsmedelskedjan från jordbruk till konsument och hela kedjan hänger ihop, alla 
påverkar varandra. Händelser på ett ställe ger konsekvenser på ett annat. Det som händer hos 
mig påverkar arbetet och förutsättningarna för min kollega bredvid, för grannavdelningen 
men också på andra företag i kedjan. Våra möjligheter att förbättra över de hinder som 
organisationsgränserna utgör både inom och mellan företag avgör hur väl kedjan som helhet 
fungerar med avseende på svinn i vardagliga, konkreta och operativa situationer. 
 
Exempel: 

• Produktionsplaneringen och möjligheterna till flexibilitet i industrins 
produktionssystem påverkar uppkomst av datumkassationer i industrins 
färdigvarulager 

• Händelser i samband med degblandning påverkar svinnet på förpackningsavdelningen 
• När vi har kampanjer påverkar det svinnet hos konkurrenterna 
• När industrin (eventuellt också i samråd med handeln centralt) väljer 

förpackningslösningar och handeln centralt har inflytande på hur ofta små butiker ska 
få leveranser påverkas svinnet i de mindre butikerna 

• Beställningsmönster hos butiker och handeln centralt förstärker de 
efterfrågevariationer som når industrin vilket påverkar svinnet i industrins 
färdigproduktlager 

Förebyggande arbete som hjälper mig i min vardag ger positiv effekt även hos dem som finns 
runt mig i kedjan. Eftersom kedjans alla delar hänger ihop och påverkar varandra innebär 
skiftet till ett proaktivt och förebyggande arbete en övergång från ett stuprörsperspektiv till ett 
flödes- och helhetsperspektiv tvärs över de organisatoriska gränser som finns både inom och 
mellan företag, se Figur 5.  
 
 

 
 
Figur 5 Från ett stuprörsperspektiv till ett flödesperspektiv 
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5 Mängden svinn  

5.1 Mängden uppmätt svinn i förädlingssteget   

Inom ramarna för ”SIK:s svinnprojekt 2013” har en mängd primärdata samlats in som 
samtliga visar att mängderna svinn varierar, mellan olika aktörer i livsmedelskedjan såväl som 
inom en och samma aktör. När det gäller t.ex. livsmedelsindustrin, skiljer sig svinnet åt för 
olika bagerier, mejerier och charkuterier etc. Svinnet varierar tom mellan olika processlinjer 
inom ett och samma företag.  
 
Figur 6 visar det procentuella svinnet för fyra artiklar, av en och samma produktgrupp, i ett 
och samma färskvarulager. Som figuren visar skiljer sig det procentuella svinnet åt även 
mellan dessa artiklar, ca 18 gånger mellan det lägsta (produkt 1) och det största svinnet 
(produkt 4). 

 
Figur 6 Procentuellt svinn (baserat på kg) för 4 olika produkter i en livsmedelsindustris 
färskvarulager (”SIK:s svinnprojekt 2013”) 

Svinnet skiljer sig även över tid. Figur 7 visar andelen datumkassationer under ett års tid för 
två livsmedelsartiklar i ett och samma färskvarulager. Som figuren visar varierar andelen 
datumkassationer kraftigt från vecka till vecka för respektive artikel, skillnaden är också stor 
mellan de båda artiklarna (grön och blå linje). Det är alltså viktigt att mäta och följa upp 
svinnet med tillräcklig frekvens, eftersom medelvärden över hela år, månader eller ens veckor 
inte avslöjar hela sanningen om hur variationerna i uppkomsten av svinnet ser ut. 

Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4
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Figur 7 Datumkassationer (%) i ett färskvarulager för två artiklar (grön och blå linje) under ett års 
tid (”SIK:s svinnprojekt 2013”) 

Figur 8 visar hur fördelningen av orsaker till svinn kan skilja sig åt mellan olika produkter vid 
retur från butik till handeln centralt. Den största orsaken är ”kross” för samtliga produkter, det 
varierar dock om det är ”dålig vara” eller ”kort datum” som är den näst största orsaken. ”Hög 
temp” utgör en relativt liten orsak till svinn för samtliga produkter. 

 
Figur 8 Fördelning av orsakerna till svinn vid retur från butik (baserat på kg) till handeln centralt för 
fyra olika produkter (”SIK:s svinnprojekt 2013”) 
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Vid mätning och uppföljning av svinn kan det även vara svårt att veta säkert vad olika 
mätresultat visar och innebär. Figur 9 visar fördelningen av orsakerna till svinn i ett 
färskvarulager hos ett livsmedelsproducerande företag. I detta diagram är det t.ex. svårt att 
veta exakt vad ”systemfel” och ”omklassning” innebär, utgörs de av rent administrativa fel 
(t.ex. att varor inte registrerats korrekt i systemet) och har det i så fall även skett ett fysiskt 
och/eller ekonomiskt svinn för produkten? Det finns med andra ord gråzoner kring ”svinn”-
begreppet som är dels svåra att mäta och följa upp på ett lämpligt sätt och dels för vilka 
mätresultaten är svåra att tolka vid uppföljning. 

 
Figur 9 Fördelning av orsakerna till svinn (baserat på kg) i ett färskvarulager (”SIK:s svinnprojekt 
2013”) 

Livsmedelsföretag mäter och följer ofta upp sitt procentuella svinn för olika produkter, vilket 
givetvis är positivt. Att följa upp det procentuella svinnet ger dock inte alltid tillräcklig 
information om vilka produkter och artiklar som genererar de största mängdera svinn, och 
därmed de största ekonomiska förlusterna och den största miljöpåverkan till följd av svinnet.  
Figur 10 visar det procentuella svinnet (vänster) samt mängden svinn (höger) för 4 artiklar av 
en och samma produktgrupp. Figuren visar att rankningen av produkterna utifrån procentuellt 
svinn är motsatt den för mängden svinn. Produkt 1 har alltså lägst procentuellt svinn men 
genererar störst mängd svinn på grund av stor produktionsvolym. Produkt 4 däremot har störst 
procentuellt svinn, men genererar minst mängd svinn på grund av liten produktionsvolym. För 
att veta vilka produkter och artiklar som genererar störst ekonomiskt svinn samt störst 
miljöpåverkan till följd av svinnet krävs alltså mätningar av både det procentuella svinnet och 
mängderna svinn. 
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Figur 10 Procentuellt svinn (%) och mängd svinn (kg) för 4 artiklar av en och samma produktgrupp 
(”SIK:s svinnprojekt 2013”) 

5.2 Uppskattning av svinn hos olika aktörer i livsmedels kedjan   

Uppskattningar av hur stort svinn som sker hos olika aktörer i livsmedelskedjan har gjorts och 
trots de stora variationer som råder ger de en fingervisning om storleksordningen på svinnet i 
livsmedelskedjan. Olika undersökningar använder sig dock av olika definitioner av vad ett 
”matsvinn/svinn” är, vilket gör det svårt att jämföra resultaten. En annan aspekt är att de 
svinnresultat som presenteras kanske inte inkluderat allt svinn som faktiskt sker (beroende på 
definition), datumkassationer och svinn som används som djurfoder eller till biogas är 
fraktioner som ibland hamnar i denna gråzon. Ett annat problem är att uppgifterna om svinn 
ofta är konfidentiella, vilket gör att de inte kommuniceras publikt. Många undersökningar 
använder sig av intervju-enkäter som bör ses som en väldigt osäker metod med tanke på den 
sekretess som ofta råder kring svinnet. 
 
Nedan redovisas officiella siffror från Sverige på mängder svinn för jordbruk, industri, butik 
och hushåll. Några officiella siffror på svinn i handen centralt har inte hittats.  
 
Nordiska Ministerrådet publicerade 2013 rapporten ”Kartläggning av svinnet i 
primärproduktionen” (Franke 2013), som redogör för resultat från fem fallstudier; för morot, 
lök, potatis, mjölk och griskött; utförda i Norge, Finland, Sverige och Danmark. Enligt 
resultaten varierar andelen svinn kraftigt för de olika produktgrupperna, mellan ca 13 % och 
drygt 25 % för lök, potatis och morot; ca 4 % för griskött och knappt 1 % för mjölk. Den 
totala mängden svinn i de fyra nordiska länderna, baserat på nationell statistik över 
produktionsvolymer, uppgick till över 400 000 ton/år för de fem produkterna och de fyra 
länderna tillsammans. 
 
I rapporten ”Åtgärder för minskat svinn i livsmedelsindustrin – ett industri- och 
kedjeperspektiv” (Lindbom 2013), uppskattades bland annat det totala svinnet i svensk 
livsmedelsindustri. Svinnet i svensk livsmedelsindustri uppskattades till ca 3 % av 
producerade mängder eller uttryckt i mängd, 224 000 ton. Dock är felkällorna mycket stora, 
då få livsmedelsindustrier publicerar öppna uppgifter om sitt svinn i produktionen. Olika 

Procent svinn Mängd svinn

Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4 Produkt 1 Produkt 2 Produkt 3 Produkt 4
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företag har också kommit olika långt i arbetet med att minska sitt svinn, de företag som inte 
arbetat så länge med frågan har troligtvis ett svinn på mellan 5-9 % och de företag som arbetat 
länge med frågan har kanske snarare ett svinn på mellan 2-5 %, av producerade mängder. I 
Lindbom, 2013 är svinnet medvetet beräknat lågt för att inte överskatta den ekonomiska 
potentialen i att minska svinnet. Det procentuella svinnet för olika produktkategorier har 
uppskattats utifrån fallstudier som genomförts i tidigare projekt på SIK. 
 
SLU publicerade 2011 de första resultaten från projektet ”Livsmedelssvinn i butiksledet – en 
studie av butikssvinn i sex livsmedelsbutiker” (Eriksson 2011), som redogör för svinnet i 6 
Willys-butiker, och resultaten visar på stora variationer även för det svinn som uppstår i 
butikerna. Resultaten visar att svinnet i de 6 butikerna varierade mellan 19-38 ton, eller 
mellan 0,49 % - 0,94 %. Sett till andelen svinn är skillnaden mellan det lägsta svinnet och det 
största svinnet närapå 100 %. 
 
Ett fåtal svenska studier har uppskattat mängderna matavfall/svinn från svenska hushåll, t.ex. 
Rapport från en slaskhink utförd av Konsumentföreningen Stockholm (KfS 2009). I studien 
genomfördes plockanalyser av en veckas sopavfall från 72 hushåll i Bromma. Hushållen 
slängde i genomsnitt ca 5,6 kg matavfall, varav ca 57 % utgjorde svinn. Plockanalys är en 
detaljerad metod som utreder hor stort svinn som verkligen sker i de undersökta hushållen, 
dock exkluderas ofta det svinn som hälls ut i vasken och givetvis varierar resultaten beroende 
på vilka hushåll som ingår i plockanalysen. 
 
Nordiska Ministerrådets resultat från primärproduktionen; SIK:s resultat från 
livsmedelsindustrin; SLU:s resultat från butik och Konsumentförening Stockholms resultat 
från svenska hushåll gör det rimligt att tro att variationerna i andelen/mängden uppkommet 
svinn sannolikt är stora hos alla aktörer i livsmedelskedjan. Det är alltså rimligt att tro att 
slutsatsen är densamma för hela livsmedelskedjan; nämligen att svinnet måste mätas där det 
uppstår för att det skall gå att veta hur stort svinnet verkligen är. 
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6 Orsaker till svinn 

6.1 Orsakerna är antingen Aktörsgemensamma eller Aktörsinterna 

Ofta diskuteras svinn med ett enda fokus åt gången, alltså med fokus på ett steg av kedjan i 
taget och det som händer just där. Vad ska Butikerna göra för att minska svinnet? Vad ska 
Industrin göra? Vad ska handelns centrala organisationer och lager göra? Att titta på en aktör i 
taget kan liknas vi ett stuprörstänkande, men det fångar inte hela bilden. Vissa delar av 
svinnet uppkommer av mycket mer komplexa orsaker än vad som kan relateras till 
verksamheten inom enskilda företag. Produkterna färdas längs flödesriktningen utmed 
livsmedelskedjan från en aktör till nästa och delar av svinnet kan härledas till hur 
produktflödena fungerar och vad som händer i övergångar vid organisatoriska gränser inom 
och mellan företag. Synsättet att titta på en aktör i taget skapar inte hela den bild som behövs 
för att förstå alla beroenden och den enorma komplexitet som utgör utmaningen i att minska 
svinnet. För att förstå mekanismerna som driver svinn i livsmedelskedjan behöver vi dubbla 
perspektiv och som ett resultat från projektet ser vi därför att orsakerna till svinnet kan delas 
upp i två huvudkategorier: 
 

a) Aktörsgemensamma orsaker 
Orsaken till svinnet finns helt eller delvis i ett annat företag än där svinnet uppkommer och 
synliggörs. Åtgärden ska därför sättas in av ett annat företag eller av två eller flera företag 
tillsammans. 
 

b) Aktörsinterna orsaker 
Orsaken till svinnet finns i samma företag som svinnet uppkommer och synliggörs. Åtgärden 
ska därför sättas in inom företagets eget ansvarsområde. 

6.2 Livsmedelskedjan – hög komplexitet på flera strukturella nivåer 

Det finns flera olika strukturella nivåer i livsmedelskedjan. För exempel på olika strukturella 
nivåer, se Figur 11.  
  

 
Figur 11 Olika strukturella nivåer i ett bageri 

Jordbruk Bageri Butik Konsument
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Kedje- och Kaskadeffekter förekommer på samtliga strukturella nivåer i kedjan, både på olika 
strukturella nivåer inom enskilda företag/aktörer (mellan olika avdelningar eller mellan olika 
processteg inom en och samma avdelning). Det förekommer även kedje- och kaskadeffekter 
på den högsta strukturella nivån, alltså mellan aktörer i kedjan (såsom att en händelse i 
handeln utlöser svinn i livsmedelsindustrins färdigproduktlager). Dessutom kan det ofta vara 
händelsekedjor i flera steg som leder till svinn. Sådan hög grad av komplexitet innebär att det 
är mycket svårt, för att inte säga omöjligt, att utan systematik i kartläggningen genomskåda 
orsakerna till svinn och identifiera verksamma åtgärder.  Händelsekedjorna som leder till 
svinn måste först kartläggas och identifieras för att det ska vara möjligt att avgöra vilka 
åtgärder som har potential att stoppa händelsekedjorna.  
 
Kedjeeffekter innebär att orsaken/grundorsaken till svinn finns i ett helt annat steg utmed 
produktflödet än där svinnet blir synligt och kan mätas, se Figur 12. För att ytterligare 
komplicera bilden kan det dessutom vara så att synligt uppkommet svinn består av 
delmängder som kan härröras till delorsaker från ett flertal andra steg och även slå antingen 
uppströms eller nedströms kedjan. 
 
 

 
 
Figur 12 Kedjeeffekt: Det svinn som synliggörs och kan mätas i ett av kedjans steg (färgat rött) men 
som har sin orsak/delorsaker i ett/flera av de andra stegen.  Kedjeeffekter kan slå både uppströms  
kedjan (vänster) och nedströms (höger). 

 
Exempel på aktörsinterna Kedjeeffekter i livsmedelsindustrin 

1. Degen blir kladdig och kan inte hanteras i maskinutrustningen. Detta beror på 
svårigheter att hantera variationer i råvarukvalitet. Grundorsaken var en icke optimal 
inställning av specifik processparamenter i en annan del av processlinjen än där 
svinnet blev synligt 

2. Brödet får inte plats i sina plastpåsar när de ska packas i sista delen av 
produktionslinjen. Detta orsakas av att maskinen i början av processlinjen, som delar 
upp degen i lagom stora bitar, är svår att ställa in korrekt 

3. Datumkassationer i industrins färdigproduktlager. Flera orsaker är möjliga, 
exempelvis felaktig bedömning av lämplig lagernivå och för låg grad av flexibilitet i 
produktionsutrustningen 

 
Exempel på aktörsgemensamma Kedjeeffekter: 

1. Datumkassationer uppstår i industrins färdigproduktlager. Detta beror på att man inte 
har möjlighet att minska beställda mängden råvara när man får information om att 
kundernas beställda mängder blir lägre än förväntat. Företaget valde i det här exemplet 
att producera produkter på all den råvara som levererades och hoppades att den 
överproducerade mängden skulle bli såld, vilket inte inträffade. Alternativet hade varit 
att i stället kassera överskottsråvaran direkt 
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2. Datumkassationer uppstår i industrins färdigproduktlager på grund av en oväntad 
svacka i beställningarna. Handeln Centralt har felbedömt sin egen försäljning och 
skapat ett för stort produktlager. Handeln Centralt stoppar då tillfälligt beställningarna 
från industrin och säljer ut det man själva har på lager. Ytterligare en bidragande orsak 
till datumkassationerna är att produktionssystemet inte är tillräckligt flexibelt. 

3. Datumkassationer uppkommer i industrins färdigproduktlager vilket orsakas av 
bristande information om konkurrenters kampanjer vilket i sin tur innebar att 
prognoserna slog fel 

 

 

Figur 13 Kaskadeffekt: Orsaken till svinn finns i ett av delstegen men skapar till kaskadeffekter som 
genererar svinn i flera andra delar av kedjan (färgade röda). 

 
Kaskadeffekter (se Figur 13) kännetecknas av att orsaken finns i ett steg av produktflödet och 
ger upphov till kaskader, alltså genererar svinn i flera steg längs produktflödet.  
 
Exempel på förekommande företagsintern/aktörsintern Kaskadeffekt: 

• Produkterna faller ner på golvet i början/mitten av produktionslinjen vilket beror på att 
förpackningsmaskinen i slutet av processlinjen har stannat och att det inte omedelbart 
går att få stopp på produktflödet bakifrån. Banorna blir överfulla hela vägen bakåt 
utmed flera av produktionslinjens steg och leder till att produkt faller ner på golvet på 
ett flertal ställen 

 
Exempel på förekommande företags/aktörsgemensamma Kaskadeffekter: 

• Kampanj på exempelvis korv av märket A i butik ökar försäljningen av A i butik. 
Detta leder samtidigt till att försäljningen av märkena B, C och D minskar vilket i sin 
tur orsakar datumkassationer i dessa tre andra charkföretags färdigproduktlager på 
grund av bristande informationsutbyte mellan handeln och produktions/lagerplanering 
i industrin. Hade det varit känt för lager- och produktionsplanerare i industriföretag B, 
C och D att konkurrenten har kampanj denna vecka hade man haft möjlighet att ta 
hänsyn till detta på ett helt annat sätt 

 
I verklighetens livsmedelskedja förekommer sammanvävt och parallellt flera orsakskedjor i 
form av både kaskad- och kedjeeffekter fördelade på de olika strukturella nivåerna av 
livsmedelskedjan så att orsaksmönstret till svinn i liknar det komplexa mönstret i  Figur 14. 
Man måste förstå detta komplexa orsaksmönster för att dra slutsatser kring vilka åtgärder som 
har potential att ge effekt. Det är detta som är utmaningen för att minska svinnet. Det är denna 
komplexitet som är förklaringen till att orsaker och än mindre åtgärder inte låter sig 
genomskådas av en ”hastig blick” på översiktlig nivå. De måste kartläggas systematiskt och 
förhållandevis detaljerat för att mönstret ska framträda och för att vi ska kunna vidta rätt 
åtgärder. 
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Figur 14 Komplexiteten bakom orsakerna till aktörsinternt och aktörsgemensamt svinn samt hur 
grundorsaker startar händelsekedjor av kaskad- och kedjeeffekter som genererar svinn på olika 
platser (Gula pilar: Orsakskedja som skapar svinn i Processteg 3; Röda pilar: Processteg 4; Bruna 
pilar: Processteg 5) 

Omvänt innebär detta goda möjligheter att slå ut hela orsakskedjor med förhållandevis få men 
väl riktade åtgärder mot händelsekedjornas grundorsaker. Det är vår skicklighet i att 
identifiera grundorsakerna samt hur vi väljer att rikta åtgärderna som kommer att vara 
avgörande för hur mycket svinnet minskar i våra livsmedelskedjor.  

6.3 Alla orsaker genererar inte lika mycket svinn 

I vetenskaplig litteratur och andra öppna källor finns ett mycket stort antal orsaker till svinn 
hos enskilda aktörer rapporterade. Kartläggningar som har genomförts av SIK i 
livsmedelsindustrin har gett oss erfarenheten att en första brainstorming tillsammans med 
processoperatörerna ger upphov till ett hundratal idéer om vilka orsaker som kan ligga bakom 
svinnet på en enskild produktionslinje. Även i handeln centralt där SIK har kartlagt svinn har 
vi sett många olika orsaker till det svinn som förekommer. Detta innebär att orsakerna till 
svinn i livsmedelskedjan sammantaget är hundratals, kanske tusentals. Ett genomgående drag 
för orsakerna till svinn är att de inom enskilda företag är högst varierande och mycket 
specifikt knutna till de lokala förutsättningarna som råder på plats i varje enskild verksamhet. 
Det är därför inte möjligt att peka ut ett fåtal generella åtgärder för någon av aktörerna i 
livsmedelskedjan.  
 
Figur 15 och Figur 16 från ”SIKs svinnprojekt 2013” visar hur olika orsaker ger olika 
mängder svinn i ett och samma lager (handeln centralt) för likvärdiga produkter. Figur 15 
visar det procentuella svinnet i lagret för fyra kylvaror inom samma segment, uppdelat på 
orsakskoderna ”svinn i lager” och ”returer från butik”. Som figuren visar är svinnet i lager 
(delvis datumkassationer) betydligt större än returerna från butik. 
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Figur 15 Svinn (%) i ett lager inom handeln centralt för fyra kylvaror i samma segment uppdelat på 
två olika orsakskategorier 

Även Figur 16 visar det procentuella svinnet i samma lager, för sex likvärdiga produkter, 
uppdelat på sex olika orsakskoder. Vilken/vilka orsaker som genererat mest svinn varierar för 
de olika produkterna, men ”utgånget datum” och ”inventeringsdifferenser” dominerar för de 
flesta produkter. Även ”kross” är en dominerande orsak för ett par av produkterna. Figurerna 
illustrerar vikten av att utreda vilka specifika orsaker som genererar mest svinn för enskilda 
produkter eftersom det sällan går att generalisera, ens inom ett och samma lager. 
 

 
Figur 16 Procentandel svinn i lager handeln centralt för sex likvärdiga produkter uppdelat i tre olika 
orsakskategorier  
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För att åtgärda svinnet på ett effektivt sätt innebär det att det för varje enskilt företag behövs 
en systematisk kartläggningsmetodik med tillhörande grundorsaksanalys som kan 
sammanfattas till följande steg: 

1. Kartlägga och mäta svinn av olika orsaker – vilka orsaker åstadkommer störst 
mängder? 

2. Grundorsaksanalys - utreda grundorsakerna till de orsaker som genererar störst 
mängder 

3. Implementera åtgärder som eliminerar grundorsakerna - införa ett bestående 
systematiskt förbättringsarbete 

 
Steg 1 och 2 kan sägas vara en strategi för att ta fram den handlingsplan som sedan verkställs 
i steg 3. Till själva kartläggningen av orsakerna kopplas även mätningar av svinn som är 
särskilt anpassade för att ringa in vilka produkter och artiklar som genererar de största 
mängderna svinn och av vilka orsaker.  
 
Figur 17 visar datumkassationerna under 2011 för en livsmedelsartikel i färdigvarulageret i en 
livsmedelsindustri (”SIKs svinnprojekt 2013”). De fem veckor då datumkassationerna var 
som störst är markerade med gula ringar. Även medelvärdet för 2011 är markerat (grön 
streckade linjen). 

 
Figur 17 Mängden datumkassationer för en livsmedelsartikel, v. 1-52 2011. Cirklarna ringar in de 5 
veckor då mängderna datumkassationer är som störst. De två streckade linjerna markerar 
medelvärdet år 2011 (den översta) och medelvärdet för år 2011 om mängderna datumkassationer, de 
5 veckorna då mängderna datumkassationerna var som störst, sänks till medelvärdet för år 2011. 

Antag att man lyckas identifiera grundorsakerna till de händelser som orsakade 
datumkassationerna under just dessa fem enskilda veckor, då svinnet är som störst, och 
åtgärda dess grundorsaker. Då hade svinnet på grund av datumkassationer kunnat sänkas med 
ca 1/3 (gul streckad linje).  
 
För att veta vilka åtgärder som mest effektivt sänker den totala mängden svinn krävs alltså 
analys av vad som gick ”fel” de fem veckor då svinnet var som störst. Det krävs eventuellt 
också analys av vad som gjordes ”rätt” de veckor då svinnet var som lägst. Vad skiljer en 
dålig vecka från en bra vecka? Kanske är det en enda grundorsak som ligger bakom samtliga 
av de fem mest extrema veckorna? Kanske är det flera olika grundorsaker? En korrekt 



  

33 (82) 
 

genomförd grundorsaksanalys kan som i det här exemplet ge stora effekter i form av minskat 
svinn. En förbättringsledare i livsmedelsindustrin uttryckte sig såhär: 
 
”Vi gör grundorsaksanalyser. Med hjälp av dessa identifierar vi vilka saker vi behöver göra” 
 
I Lean Sex Sigma teorin kan ofta  80/20-regeln tillämpas för att beskriva vilka orsaker som 
ligger bakom olika sorters slöserier. Med det menas att av ett stort antal möjliga orsaker till 
svinn är det ett fåtal orsaker som ger upphov till de stora mängderna svinn. 
 
Figur 18 illustrerar 80/20-regelns princip för ett verkligt exempel avseende svinn där SIK har 
testat och använt denna systematiska kartläggningsmetodik med tillhörande grundorsaks-
analys med gott resultat i arbetet med att minska svinnet på en av processlinjerna på ett 
svenskt livsmedelsproducerande företag. När man börjar med att kartlägga vilka orsaker till 
svinn som finns inom verksamheten och därefter börjar mäta hur mycket svinn som 
uppkommer av de olika orsakerna ser man att vissa orsaker genererar mer svinn än andra och 
att det är dessa orsaker man i första hand bör rikta in åtgärder mot för att uppnå önskad effekt. 
 

 
Figur 18 Ett verkligt exempel från ett livsmedelsproducerande företag på 80/20-regeln för orsaker till 
svinn. Två enskilda orsaker ger upphov till 77 % av svinnet i det studerade systemet.  

Figur 18 visar tydligt att det är skickligheten i att identifiera vilka av alla hundratals möjliga 
orsaker som står för de största mängderna svinn som är avgörande för vilken effekt som 
uppnås. Det är mycket stor skillnad i effekt som uppnås när Orsak 1 och Orsak 2 identifieras 
och åtgärdas jämfört med Orsakerna 3-7. Svinnfrågan handlar därmed om att identifiera vilka 
frågor/orsaker som är de viktigaste (eftersom dessa ger upphov till de största mängderna) och 
sedan fokuserat arbeta med att hitta åtgärder för just dessa. Exemplet som beskrivs innebar att 
en enda korrekt identifierad och åtgärdad grundorsak halverade svinnet på produktionslinjen. 
Ingen investering krävdes för åtgärden. Utbildning och nya rutiner löste problemet – när man 
visste vilka rutiner som var de rätta. Lösningen kan alltså vara förhållandevis enkel, den stora 
utmaningen är snarare att identifiera vilken lösning som löser problemet. Nyckeln för att 
minska svinnet är därmed kunskapsrelaterad. Det behövs kunskap och skicklighet om hur den 
här sortens arbete ska bedrivas för att ge effekt.  
 
Figurerna och exemplen är kraftigt förenklade. I verkligheten kan en systematisk genomgång 
av orsaker till svinn på en produktionslinje generera ett hundratal förslag som måste 
struktureras på ett sätt så att det blir möjligt att härleda hur de olika orsakerna förhåller sig till 
varandra, vad som är orsaker och vad som är grundorsaker och vilka orsaker som är 
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sammanlänkade i komplexa kaskad- och/eller kedjeeffekter. En förbättringsledare i 
livsmedelsindustrin uttryckte sig såhär: 
 
”Att mäta blev en utmaning, det var nytt för organisationen”. 
 
Resultat från ”SIKs svinnprojekt 2013” visar att det som förenar företag med förhållandevis 
lite svinn är i stället vilken kunskap som finns inom företaget kring förebyggande arbetssätt 
samt hur långt man har hunnit komma i sitt förebyggande förbättringsarbete. Vissa företag har 
introducerat ett systematiskt förbättringsarbete sedan ett flertal år tillbaka (som inkluderar 
minskning av svinn parallellt med andra förbättringar) och har kommit förhållandevis långt. 
Andra företag har precis startat sitt systematiska förbättringsarbete och är på god väg, medan 
ytterligare andra ännu inte har kunskap om dessa arbetssätt. Det som i första hand avgör hur 
mycket svinn som uppkommer är alltså hur man arbetar med sitt svinn, inte vilka produkter 
man tillverkar.  

6.4 Aktörsgemensamma orsaker till svinn 

6.4.1 Instabilitet i livsmedelskedjan som helhet 

Figur 19 visar hur svinnet kan variera för olika aktörer i livsmedelskedjan. 

 
Figur 19 Variation av mängder svinn i produktion (”SIK:s svinnprojekt 2013”), industrins lager 
(”SIK:s svinnprojekt 2013) och butik ((Eriksson 2011)) 

Det syns tydligt i figuren att det finns en instabilitet hos varje aktör i livsmedelskedjan som 
skapar svinn. Denna instabilitet innebär en variation i råvarueffektivitet, vilket i sin tur 
innebär att det råder stor osäkerhet kring t.ex.: 

• Industri: hur mycket råvara som måste beställas, när man måste/kan beställa, hur ofta 
det är möjligt att beställa, för att kunna producera och leverera med 98 % 
leveranssäkerhet för beställningar som svänger stort mellan olika dagar 

• Handeln centralt: hur mycket produkt som måste beställas och hur ofta för att 
säkerställa att alltid kunna leverera när ordern kommer, trots att efterfrågan varierar 

• Butik: hur mycket som ska beställas och hur ofta det är möjligt för att kunna möta 
variationen i efterfrågan 
 

Instabiliteten innebär att systemet som helhet har en låg förutsägbarhet, det är svårt för 
medarbetare med olika uppgifter att planera och det är svårt att i förväg veta vilket beslut som 
är det rätta, även om alla gör det bästa utifrån givna förutsättningar. Det är såhär kedjan ser ut 
just nu, det är dessa förutsättningar som alla försöker göra det bästa av. Men det måste inte 
vara såhär – det är möjligt att förändra och förbättra förutsättningarna, att öka stabiliteten. 

6.4.2 Viktiga förutsättningar som påverkar kedjan 

Förändringarna som skett sedan EU-inträdet tillsammans med mer medvetna, kravställande 
och nyfikna konsumenter har medfört att utbudet av olika typer av produkter och varianter har 
exploderat. Alla aktörer har löst detta, vilket kan visas av den nästan hundraprocentiga 
tillgängligheten på produkter som finns i butikerna. Samtidigt har en maktförskjutning skett 
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mot detaljhandeln, där nya krav ställs på leverantörer. Som exempel kan nämnas 
prisfokusering och kortare ledtid från order till leverans. Gemensamt för alla aktörer i 
livsmedelskedjan, förutom jordbruket, är några förutsättningar som alla måste förhålla sig till:  

• Trender i livsmedelskonsumtion som skapar en stor och ständigt förnyad variantflora  
• Variationer i efterfrågan 
• Hög leveranssäkerhet 
• Produkter med begränsad hållbarhet 

 
Det framgår klart och tydligt i supply chain management-forskningen att dessa förutsättningar 
skapar behov av responsivitet  i hela supply chain för att möta konsumenternas efterfrågan 
(Taylor 2006; Kittipanya-ngam 2010; Romsdal 2011). Med supply chain menas hur material 
förflyttar sig från en källa till en slutkund. Det inkluderar alla aktiviteter som ingår för att 
förflytta materialet från källan till slutkunden t.ex. inköp, tillverkning, lagerhållning, 
transporter, kundservice, planering, informationsöverföring etc. För livsmedelskedjan innebär 
det råvarans väg från jordbruket hela vägen till konsument, det vill säga flödet mellan och 
genom varje aktör. Det innebär därför att varje aktörs aktiviterer också påverkar produktens 
flöde och därmed hur supply chain fungerar. 
 

 
 
Figur 20 Råvarans och produktensväg genom kedjan – aktörernas arbetssätt påverkar varandra  

 
Med responsivitet menas en god förmåga att snabbt parera och klara de efterfrågesvängningar 
som uppstår utan att svinn i form av datumkassationer uppstår. Det går också att likna 
responsivitet med styrbarhet. När man börjar vrida på ratten ska bilen svänga direkt och inte 
om 100 meter, d.v.s. om efterfrågan minskar ska det snabbt vidarebefordras till berörda 
aktörer så att tillverkning och beställningar kan bromsas in snabbt.  
 
Responsivitet: 
Hastigheten med vilken supply chain kan anpassa sig efter en extern impuls, t.ex. en 
kundorder (Romsdal 2011) 
 
Forskningen visar att responsivitet uppnås genom bättre kommunikation och ett snabbare 
flöde genom och mellan alla aktörer kedjan. 

6.4.3 Kedjan har inte tillräcklig responsivitet 

Aktörerna i livsmedelskedjan har löst problemen som uppstått i förändringarna efter bästa 
förmåga. Det har däremot inte skett på ett samordnat och strukturerat sätt och det har inte 
funnits forskning som har kunnat stödja aktörerna i denna förändring. Svinnet visar att 
livsmedelskedjan inte fungerar på bästa sätt och är ett symptom på en instabilitet som behöver 
åtgärdas. För att kunna åtgärda behöver vi förstå orsakerna.  
 
I livsmedelssektorn finns en konflikt mellan olika supply chain-krav där det å ena sidan är 
stort tryck på kostnadseffektivitet för att hålla låga priser, och där det å andra sidan ställs krav 
på hög leveranssäkerhet och korta tider från order till leverans för en stor och föränderlig 
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variantflora som i sin tur kräver responsivitet och flexibilitet (Romsdal 2011). En större 
variantflora innebär dessutom större osäkerheter i efterfrågan, vilket innebär att det ställs 
större flexibilitetskrav på försörjningskedjorna som helhet (van der Vorst 2002). 
 
Kraven på låga priser har drivit livsmedelsindustrins produktionssystem mot effektivitet och 
stordrift. Skalfördelar som lösning för svensk livsmedelsindustris lönsamhetsproblem 
accentueras av Livsmedelsföretagens konjunkturbrev februari 2013: ”en rationell och 
storskalig svensk livsmedelsproduktion i riktning mot högre förädlingsgrad är skillnaden 
mellan att vinna och försvinna”. Som enda lösning för hela den svenska livsmedelsindustrin 
medför detta problem, nämligen brist på anpassning mellan marknadens krav på stor 
variantflora och produktionssystemens karakteristik som skulle behöva ökad flexibilitet. SIKs 
arbete med ett stort antal livsmedelsföretag har sedan många år gett insikter i att företagens 
marknads-och produktionsstrategier inte stämmer överens, vilket också bekräftas av Romsdal 
et al (2011). Effekten av detta är att företagen står med ett produktionssystem som inte är 
anpassat efter den produktflora man strategiskt har beslutat att producera. 
 
Hur påverkar storskalighet ledtiden? 
Med storskalig produktion menas att produktionsutrustningen är byggd för stora batcher som 
produceras förhållandevis sällan. Investering i utrustning blir mer kostnadseffektiv, speciellt 
då få produktvarianter ska produceras. Effekten med storskalig produktion då ett flertal 
produkter ska produceras är att ledtiden blir lång mellan varje gång man producerar varje 
produkt, se Figur 21 som visar skillnad i ledtid för stora batcher sällan och små batcher ofta. 
Med ledtid menas här: från att en produkt produceras till att den produceras nästa gång. 
Ledtid är en nyckelparameter vid flödesstyrning. 
 

 
 
Figur 21 Skillnaden i ledtid mellan att producera i större batcher 1 ggr/vecka och mindre batcher 5 
ggr/vecka. 

Effekten av att ledtiden blir lång vid produktion i stora batcher är att lagernivåerna blir större, 
se Figur 22. Samma effekt erhålls i alla typer av lager, alltså även för lager i handeln centralt 
och i butik. Beställningar av stora mängder med glesa mellanrum (långa ledtider) kräver stora 
lagernivåer. En orsak till svinn i både livsmedelsindustri, handeln centralt och butik är den 
överproduktion eller överbeställning som görs för att upprätthålla leveranssäkerhet till i 
princip 100 %. Effekten av att istället fylla på lagren ofta i mindre batcher innebär att även 
säkerhetslagret kan minskas, då det är lättare att parera svängningar i efterfrågan. 

Tillverkningsbehov: 5 varianter  
400 kg /variant och vecka   
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Reaktionstiden blir snabbare då det går snabbare att öka eller minska produktionsvolymer 
alternativt beställningar. 
 

 
Figur 22 Omsättningslager och säkerhetslager i industri, handeln centralt och butik, effekten av 
lagerpåfyllnad sällan (stora batcher) och ofta (små batcher) 

Det tar längre tid för produkter att ta sig igenom ett stort lager än ett litet (FIFO – first in first 
out), vilket ger längre ledtid. Effekten av ett stort lager är att produkterna står längre och 
hinner bli äldre (längre ledtid) innan de levereras vidare till nästa steg.. Det i sin tur innebär 
att känsligheten för störningar i form av prognosfel eller stor variation i efterfrågan blir större, 
och därmed ökar risken för datumkassationer. 
 
Exempel från ”SIK:s svinnprojekt 2013” visar att en leverantör som producerar en specifik 
produkt en gång per vecka, alltså stora batcher sällan, med fokus på att leveranssäkerheten 
måste upprätthållas medförde överproduktion. I detta fall hade leverantören kommit överens 
med kunden om möjligheten att leverera upp till 10 % mer än det som var beställt. Företaget 
upplevde det svårare att hantera överskott av t.ex. små EMV-produkter, för dessa var risken 
stor att det uppstod datumkassationer. Ett annat exempel från ”SIK:s svinnprojekt 2013” är att 
handeln centralt och butikerna får problem med produkter som har lång hållbarhet och därför 
produceras sällan. Chips är ett sådant exempel där bara hälften av hållbarhetstiden återstod 
vid leverans, och butikerna fick därmed problem att sälja produkterna innan hållbarhetstiden 
gick ut.  
 
Att korta ledtiderna är principiellt mer fördelaktigt för att kunna parera efterfrågesvängningar 
– det innebär ett snabbare flöde av produkter vilket är grunden i Responsivitet. 
 
Hur påverkar hållbarhetstiden ledtiden? 
Vid planering av produktion eller lagernivåer borde inte hållbarhetstiden på produkterna ha 
någon inverkan. SIK har genom data från årsrapporter identifierat ett mönster av att lång 
hållbarhet på produkter ger större lager, och produkterna tycks ligga längre i lager ju längre 
hållbarhetstiden är. Figur 23 visar en sammanställning av hur många dagar i genomsnitt olika 
produktgrupper finns på lager innan leverans i ett antal slumpvis utvalda svenska 
livsmedelsföretag. Produktgrupperna är rangordnade efter produkternas hållbarhetstid, 
stigande åt höger. 
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Figur 23 Medelvärdet av dagar på lager innan leverans för ett antal slumpvis utvalda 
livsmedelsföretag, produktgruppererna är placerade i ordning utmed x-axeln utifrån 
produkgruppernas hållbarhetstid (stigande åt höger) 

Slutsaten är att det verkar finnas ett samband mellan längre hållbarhetstider och att de 
tenderar att ligga längre på lager. Detta indikerar att företag tycks styra mot att tillverka stora 
batcher med så glesa mellanrum som är möjligt med hänsyn till hållbarhetstiden, alltså så 
storskalig produktion som möjligt. Det ger också indikationer på att effekten av förlängd 
hållbarhet är att produkterna ligger längre tid i lager och inte kommer konsumenten tillgodo. 

6.4.4 Efterfrågevariationer 

I butiker och livsmedelsindustrin framhålls ofta att det är svårt att planera då variationen på 
efterfrågan är stor. En studie från England (Taylor, 2006) visar att det finns variationer i 
konsumenternas efterfrågan beroende på t.ex. årstid och väder, men dessa mest omtalade 
faktorer ger förhållandevis små variationer i efterfrågan jämfört med andra faktorer som har 
större effekt på efterfrågevariationerna. Taylor framhåller ett antal faktorer som ger större 
amplitudökningar i efterfrågevariationen även kallad Bullwhip-effekt eller Demand 
Amplification (Forrester 1958). Exempel på faktorer som ger dessa effekter: 

• Kampanjer, prisnedsättningar 
• Antal lagerpunkter och/eller organisationer i kedjan 
• Beställningar i stora batcher sällan  
• Produktion i stora batcher sällan och stora lager 
• Hur väl prognoser stämmer överens med verkligt utfall 

 
Amplitudökning av efterfrågevariationen - Olika typer av kampanjer 
Som exempel på att kampanjer har inverkan på efterfrågevariationer och därmed svinn visar 
Figur 24 (Taylor 2006) efterfrågan på 2,5 kg packad ekologisk potatis i en engelsk butik. Den 
visar också det svinn som uppstod på grund av utgånget bäst före-datum. 
Efterfrågevariationen är betydligt större än vad man kan förvänta. Orsaken var att butiken 
hade ca 20 olika artiklar av potatis (olika sorter och storlekar på förpackning), och det var 
alltid någon av dessa som hade någon typ av kampanjpris vilket påverkade försäljningen av 
övriga potatisprodukter. Svinnet på den uppmätta artikeln var hela 12 % vilket eliminerade 
hela vinsten på produkten. 
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Figur 24 Veckovis försäljning samt svinn av 2,5 kg förpackad ekologisk potatis (Taylor 2014)  

Från ”SIK:s svinnprojekt 2013” finns exempel på att svinn uppkommer på grund av dålig 
kommunikation mellan butiker och leverantörer vid kampanjer på bröd. Om en handelskedja 
har en egen kampanj på sitt EMV-bröd och detta inte kommuniceras med brödleverantörer 
innebär det att alla leverantörer tagit med sig bröd i onödan och som blir svinn. Inbokning av 
olika leverantörers kampanjer samordnas och kommuniceras också dåligt, vilket medför att 
svinn uppstår. En handlare kan ringa och be om ökade beställningar om ett kampanjbröd 
säljer oväntat bra, men leverantören får stå för kostnaden om allt inte blir sålt.  
 
Andra erfarenheter från ”SIK:s svinnprojekt 2013” är att handelsföretagen generellt sett är 
dåliga på att kommunicera med leverantörer om snabbt beslutade kampanjer på grund av 
korta datum. Det finns risk att svinnet uppkommer på andra liknande varor istället.  
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Amplitudökning av efterfrågevariationen – En kedja med flera lagerpunkter/organisationer 
samt tillverkning i stora batcher sällan 
Figur 25 visar hur produkt- och informationsflödet ser ut för en kedja för tillverkning av bitad 
förpackad ost. Den visar hur komplexa produkt- och informationsflöden kan vara.  

 
Figur 25 Produktflöde (grå) från mjölk till bitad och förpackad ost i butik och motsvarande 
informationsflöde (röd och grön), England (Taylor 2014) 

Efterfrågesvängningen från konsument i butik var ± 11 % runt medelvärdet. Från handeln till 
ordermottagningen hos ostförpackningsföretaget ökade efterfrågesvängningen till det dubbla 
± 21 % - en typisk Bullwhip-effekt som bl.a. beror på hur mycket och hur ofta beställningar 
sker. Stora beställningar som görs sällan ger större Bullwhip-effekt och därmed större 
amplitudökning och efterfrågesvängning. Det mest anmärkningsvärda är att efterfrågan vid 
tillverkning, ostbitning och förpackning ökade till ±115 % runt medelvärdet. Denna ökning 
berodde på att det internt i företaget förespråkades storskalig produktion med stora batcher 
och därmed stora lager. Det visar att Bullwhipeffekten också kan uppstå inom det egna 
företaget. Den stora efterfrågevariationen på ±115 % generererar i sin tur ännu större lager för 
att klara leveranssäkerheten. Mellan aktörer och inom industrin finns därmed mycket att vinna 
på att bättre länka samman flödet med ett helhetsperspektiv över produktion och lager.  
 
Det framgår inte i detta exempel om det uppstod svinn på grund av den stora 
efterfrågevariationen. Men den erfarenhet SIK har från bl.a. ”SIK:s svinnprojekt 2013” är att 
det i lager uppstår svinn i form av datumkassationer då efterfrågan blir lägre än förväntat. 
Figur 26 visar exempel på datumkassationer för fyra olika produkter.  
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Figur 26 Datumkassationer för fyra olika produkter per vecka under ett år 

Dessa lager kan vara i livsmedelsindustri, handeln centralt eller i butik. Ju större 
efterfrågevariation desto större måste säkerhetslagret vara för att leveranssäkerheten ska 
upprätthållas, och ju större efterfrågevariationerna blir desto större är risken att man 
överproducerat eller överbeställt och svinn uppstår. Figur 27 visar exempel på förhållandet 
per vecka mellan produktion, försäljning och datumkassationer för en produkt under ett år. 
  

 
Figur 27 Försäljning, produktion (primäraxel) och datumkassationer (sekundäraxel OBS! annan 
skala) för en produkt per vecka under ett år 

Ett exempel från ”SIK:s svinnprojekt 2013” är att införandet av EMV-produkt, som i princip 
är en exakt kopia av en redan väl etablerad stor produkt, fått effekt på beställningsvolymerna. 
Förutom att volymerna minskat har variationen ökat, vilket har inneburit svinn på en produkt 
som tidigare i princip inte hade det.  
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Produkternas flöden internt hos de olika aktörerna i kedjan påverkar alltså 
efterfrågevariationerna, vilket i sin tur påverkar svinnet i form av datumkassationer. 
Förbättrad styrning av flödena har alltså potential att minska svinnet 

6.4.5 Råvarornas variation 

Erfarenheter från ”SIK:s svinnprojekt 2013” och SIKs arbete tillsammans med 
livsmedelsföretag har visat att variation hos råvaror från leverantörer kan ge svinn i 
livsmedelsindustrin. Råvarornas variation kan komma från jordbruket eller uppstått vid 
förädling hos leverantör. Exempel på råvaruvariationer är: 

• Sylt i containrar som kan användas för t.ex. glass eller syrade mjölkprodukter. Syltens 
konsistens varierar vilket innebär att den i vissa fall ”hänger kvar” på väggarna i 
containrarna och den blir därmed svår att tömma. Eftersom sylten injiceras 
kontinuerligt i produkten innebär det att man måste säkerställa att inte sylten tar slut i 
containern. Det medför att säkerhetsmarginalen måste vara stor och svinnet av sylten 
blir större än nödvändigt.  

• Mjölets egenskaper varierar mellan skördar geografiskt och mellan olika år, vilket i 
stor utsträckning påverkar mjölkvalitén och därmed kvalitén på brödet. Förändringar 
och variationer i råvarornas kvalité är svåra att hantera och ger stora svinn i 
bagerierna. Provbakningar måste ske då specifikationerna på mjölet inte är tillräckliga 
för att direkt kunna göra justeringar.  

• Risk för svinn finns på grund av variationer i både inkommande råvaras egenskaper 
samt stycknings/putsningsgrad i charkindustrin. 

• Ledtider för leverans av djur från lantbruk till slakteri- och styckföretag och vidare till 
charkindustrin är i otakt med charkindustrins ledtid från order till leverans. Denna 
obalans skapar svinn i charkindustrin. 
 

6.4.6 Bristande kunskap om andras behov och/eller dålig kommunikation i 
kedjan 

Exempel på svinn som kan uppkomma på grund av okunskap om varandras behov och/eller 
dålig kommunikation mellan aktörerna: 

• Avbeställning från kund händer ibland och för t.ex. bröd innebär det direkt ett svinn då 
det inte kan säljas nästa dag. (”SIK:s svinnprojekt 2013”)  

• Butikerna är dåliga på att kommunicera med leverantörer av bröd angående 
förändringar som påverkar mängden bröd som leverantörerna har med sig. En utlovad 
gavelplats i hyllorna har plötsligt bytts till en hyllplats och leverantören får inte plats 
med det bröd han har med sig (”SIK:s svinnprojekt 2013”) 

• Hyllorna med bröd förväntas vara fulla på måndagar, trots att måndagar är sämsta 
försäljningsdagen under veckan (”SIK:s svinnprojekt 2013”). Motsvarande 
erfarenheter finns från England, men då för köttprodukter där butiken la störst order på 
måndagar då försäljning var som lägst. Den största försäljningen inföll på fredagar och 
lördagar (Taylor 2006) 

• Erfarenheter från England visar att beställningar från dagligvaruhandeln ofta är klara 
ca 10 h innan deadline för beställningar, men att beställningar görs först ca 2 h innan 
deadline. En skillnad på 8 h som kan vara viktig för leverantören (Taylor 2006)  

• Sekundärförpackningar kan ibland lyftas fram som orsaker till svinn. Det som SIK har 
identifierat kring detta är att vissa sekundärförpackningar för livsmedelsprodukter som 
sampackas med andra på pall hos detaljhandelns centrallager kan på grund av sin 
utformning vara svåra att samlasta (”SIK:s svinnprojekt 2013”) 



  

43 (82) 
 

• Sekundärförpackningen, som är den minsta beställningsbara mängden, kan vara ett 
problem för de minsta butikerna som har låg omsättning av varor (Eriksson 2012)  

6.4.7 Responsivitet - en väg mot minskat svinn 

Att responsivitet i kedjan är en väg mot minskat svinn visas av ett exempel från England 
(Taylor 2006). I den kedja för ekologisk potatis som beskrevs i Figur 24 uppkom svinn på ca 
12 %. I en motsvarande kedja för morötter uppvisades en god överensstämmelse mellan 
leverans och efterfrågan på morötter och med ett svinn på 1,7 % att jämföra med 12 % för den 
ekologiska potatisen (Figur 28). 

 
Figur 28 Order, produktion och lager i butik under ett antal veckor för morötter (Taylor 2014)  

Att efterfrågan och produktion stämmer så väl överens beror på att butiken fyller på sina lager 
genom att beställa ofta samt att man hade ett samarbete med ett bra ”just in time” – system för 
order och leverans. Leveranssäkerheten var 99,6 %, vilket var högst av de sex kedjor som 
analyserades i studien. 

6.5 Förlängd hållbarhetstid och dess inverkan på ledtider och responsivitet 

Figur 21 i avsnitt 6.4.3 illustrerar det samband som tycks finnas mellan lång hållbarhetstid 
och låg lageromsättning (=längre ledtid då produkterna ligger längre på lager). När 
hållbarhetstiden är lång ges möjlighet att skapa större lager, och då tycks effekten av lång 
hållbarhetstid bli den att produkterna läggs i lager under längre tider. Detta samband styrks 
också av intervjuer med lagerplanerare som uttrycker sig såhär: 
 
”Ju längre hållbarhetstiden är, ju större kan säkerhetslagren vara”. 
 
Figur 29 nedan illustrerar den onda spiral som driver exempelvis svinn i form av 
datumkassationer. Figuren illustrerar att förlängd hållbarhet i dagens system leder till 
ytterligare minskad styrbarhet vilket förstärker drivkraften nedåt i den onda spiralen och leder 
till en ökad risk för svinn.  

a. Grunden är att produktionssystemen inte är tillräckligt flexibla för den variantflora 
som ska produceras. Dessutom kan processerna vara instabila. 
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b. Livsmedelsindustrin producerar de enskilda produkterna så sällan som möjligt för att 
nå skalfördelar. Detta sätt att producera skapar stora lager 

c. Handel och butiker beställer mer sällan. Vilket ger behov av större lager och 
säkerhetslager 

d. Efterfrågesvängningarna ökar p.g.a. Bullwhipeffketen 
e. Stora lager ger minskad styrbarhet av kedjan och ett mindre förutsägbart system 
f. Behov uppstår av större säkerhetslager för att klara den ökade variationen i efterfrågan 

när kedjan är instabil och många händelser oförutsägbara 
g. För att inte få datumkassationer upplevs ett behov av ännu längre hållbarhetstid på 

produkterna 
h. Produkterna kan då produceras ännu mer sällan 
i. Ännu större lager skapas 
j. Efterfrågesvängningarna ökar ytterligare 
k. Effekten är att styrbarheten minskar ytterligare 
l. Etc. 

 

 
Figur 29 Den onda spiralen 

Mot denna bakgrund bedöms förlängd hållbarhet som en generell åtgärd att snarare riskera att 
öka svinnet i form av datumkassationer än att leda till den minskning som eftersträvas, detta 
på grund av den onda spiralen. Undantag kan finnas, då troligen kopplade till mycket korta 
hållbarhetstider, såsom ett fåtal dagar. För det absolut största flertalet produkter bedöms  
risken vara mycket stor att produkterna i stället hamnar i lager om hållbarhetstiden förlängs, 
vilket innebär att hållbarhetstiden inte heller kommer att komma konsumenten tillgodo. 
Utöver detta känner SIK till att det förekommer datumkassationer även på produkter med 
mycket lång hållbarhet i intervallet från 6 månader upp till ett år. Lång hållbarhet utgör därför 
ingen garanti för lite svinn. En före detta lagerplanerare i industrin uttryckte sig såhär: 
 
”Jag har tidigare planerat lager för produkter med lång hållbarhet, och det var 
datumkassationer på de produkterna också” 
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Därmed avråds ifrån förlängd hållbarhet som en generell åtgärd med syfte att minska 
datumkassationer. Detta gäller oavsett viket sätt vi väljer att förlänga hållbarheten på. Det är 
dock inte uteslutet att det kan finnas produkter där förlängd hållbarhet kan vara en fungerande 
lösning, men behovet av förlängd hållbarhet bör då först fastställas genom en 
grundorsaksanalys för dessa specifika produktkedjor. Vid implementeringen bör det samtidigt 
säkerställas att inga andra förändringar görs som med ett kedjeperspektiv raderar ut effekten 
av den förlängda hållbarheten. Förändringar i lager- och logistikflöden är exempel på sådana 
förändringar. 
 
Ingen aktör planerar avsiktligt att ha produkterna så länge i lager att de faller för datumregler 
och måste kasseras. Svinnet är ett symptom på att något är fel, att systemet ”Kedjan” inte är 
styrbar nog. Som beskrivs i tidigare avsnitt är det bland annat instabilitet och därmed dålig 
styrbarhet som försvårar möjligheterna för aktörerna att följa med exempelvis i 
efterfrågeförändringar etc. Det innebär att de enskilda medarbetare som dagligen arbetar med 
att styra produktflödena i kedjan inte har så bra förutsättningar som de egentligen behöver för 
att tillräckligt bra kunna styra flödena och parera för de händelser som utgör en del av 
vardagen - trots att de gör sitt bästa. Effekten är svinn och slutsatsen är att (1) kedjans 
styrbarhet och (2) stabilitet måste öka så att vi förbättrar de förutsättningar som idag inte är 
tillräckligt bra. 

6.5.1 Sammanfattning 

I detta avsnitt har vi visat att orsaker till svinn i livsmedelskedjan i form av datumkassationer 
kan vara: 

1. Storskalig produktion, alltså tillverkning av stora batcher sällan (istället för mindre 
batcher mer frekvent) 
• Beror t.ex. på tradition, bristande kunskap, dålig samverkan inom företaget, 

felaktig ekonomisk styrning etc. 
• Prispress skapar press på industrin att producera storskaligt och 

”kostnadseffektivt” 
2. Beställning av stora batcher/partier sällan istället för mindre batcher/partier mer 

frekvent 
3. En ökad variation på efterfrågan av enskilda varor vilken förstärks ytterligare 

uppströms i kedjan p.g.a. Bullwhip-effekten 
• 1 och 2 ovan var för sig  
• Prisreduktioner/kampanjer 

4. Att hållbarhetstiden används bland annat som utgångspunkt för produktionsplanering, 
val av batchstorlekar och för att identifiera lägstanivån för kritiskt säkerhetslager. Det 
innebär att en förändring av hållbarhetstiden samtidigt för med sig en förändring av ett 
flertal kritiska styrparametrar för varuflöden i kedjan 
 

Detta innebär i sin tur att en förlängning av hållbarhetstiden sannolikt inte minskar 
datumkassationerna eftersom varuflödena i stället kommer att styras om. Med största 
sannolikhet kommer produkterna i stället att hamna i kedjans olika lager och eftersom 
ledtiderna ökar kommer sannolikt inte den förlängda hållbarhetstiden att komma konsumenten 
tillgodo. Utöver en minimal effekt på svinnet blir effekten av förlängd hållbarhet för 
konsumenterna att mindre nytillverkade livsmedel tillhandahålls eftersom produkterna i stället 
tillbringar längre tid i kedjans olika lager.  
 

5. Svinn uppkommer också genom dålig kunskap om varandras behov och/eller dålig 
kommunikation. 
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Stora batcher som tillverkas, eller beställs, sällan ger effekten större säkerhetslager och större 
efterfrågevariationer. Ökade efterfrågesvängningar innebär i sin tur att säkerhetslagren måste 
bli ännu större. Den höga leveranssäkerheten medför att risken ökar för att 
livsmedelsprodukter blir så gamla att de inte kan säljas. Det blir en ond spiral som innebär att 
datumkassationer uppstår hos alla aktörer i kedjan - industri, handel centralt och butik.  
 
Lösningen ligger i att öka stabiliteten genom att skapa responsivitet – alltså bättre 
kommunikation och snabbare flöden genom kedjan (Taylor 2006; Kittipanya-ngam 2010; 
Romsdal 2011). 

6.6 Aktörsinterna orsaker till svinn 

Vad som utgör ett svinn i livsmedelskedjan beror på hur ”svinn” definieras och avgränsas, 
vilket skiljer sig åt för olika aktörer och sammanhang. Det som en aktör i kedjan anser vara ett 
svinn är inte nödvändigtvis det för en annan aktör i kedjan.  
 
I detta avsnitt ges en översikt över aktörsinterna orsaker till svinn för olika aktörer i 
livsmedelskedjan. För primärproduktion, butik och hushåll är resultaten sammanställd från 
tillgänglig litteratur. För livsmedelsindustrin och handeln central presenteras resultat från 
SIKs egna svinnprojekt, framförallt ”Minskat svinn i livsmedelskedjan – ett helhetsgrepp”, där 
djupintervjuer gjorts med ett antal aktörer i kedjan. 

6.6.1 Primärproduktion 

Orsakerna till svinnet i primärproduktionen har utretts inom Nordiska Ministerrådets projekt 
”Kartläggning av svinnet i primärproduktionen”, genom en litteraturstudie och fem 
fallstudier, för morot, potatis, lök, mjölk och griskött (Franke 2013). För odlade 
jordbruksprodukter sker svinn under skörd och lagring. Dels lämnas avsiktligt en viss del av 
skörden i fält, p.g.a. t.ex. estetiska skavanker, skadeangrepp eller felaktig storlek som i sin tur 
kan vara orsakade av såväl väderförhållanden som felaktig gödsling etc. Det sker även viss 
mekanisk skada av grödorna under skörd vilka också kan leda till bortsortering, om de lagras 
en längre tid, eftersom symptomen på de mekaniska skadorna ofta förvärras med tiden. 
Bortsorteringen under lagring kan också öka vid felaktiga lagringsförhållanden vad gäller t.ex. 
temperatur och syrehalt (Franke 2013). Att stora delar av skördade jordbruksprodukter inte tas 
tillvara som livsmedel utan istället säljs som t.ex. djurfoder sägs till viss del orsakas av EU:s 
gemensamma handelsnormer, som måste uppfyllas av alla aktörer som säljer produkterna 
inom EU och som bland annat finns för frukt och grönsaker. I första hand skall de 
produktspecifika EU-normerna följas, som finns för elva frukter och grönsaker. Vid sidan av 
dessa gäller den allmänna handelsnormen eller de normer som är utformade av FNECE 
(Jordbruksverket 2011). Frukt- och grönsaksnormer innehåller klassificeringskrav gällande 
produkternas storlek, färg, form och enhetlighet (Jordbruksverket 2011). Konsumenternas 
krav kan i vissa fall vara hårdare än EU:s och FN:s formella handelsnormer, och för att slippa 
konsumenternas klagomål och kundreturer, sorterar odlare ofta bort fula produkter utifrån 
konsumentkraven redan på sorteringsbandet (Franke 2013). Frukt och grönsaker kan dock 
säljas och konsumeras utan att handelsnormerna behöver uppfyllas. Produkter som är avsedda 
för industriell bearbetning omfattas t.ex. inte av några handelsnormer, även om krav på t.ex. 
en viss storlek ibland ställs. Inte heller produkter avsedda för bearbetning i hemmet omfattas, 
så länge de märks ”Produkt avsedd för bearbetning”. Ytterligare ett alternativ är 
gårdsförsäljning, försäljning på gård direkt till konsument (Jordbruksverket 2011). 
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För livsmedel med animaliskt ursprung finns delvis andra orsaker till svinn i 
primärproduktionen. För kött sker svinn t.ex. till följd av djurdödlighet p.g.a. sjukdom/skada 
under uppfödningen eller då djur dör under transport till slakt eller avslås vid slakteriet 
eftersom de inte anses lämpliga för att slaktas (Franke 2013). Vad gäller mjölk undersökte ett 
examensarbete från 2012 vilka vägar mjölken tar på bondgården, alltså hur stor andel som går 
direkt till humankonsumtion; vidare till förädling; tillbaka till lantbruket i form av mjölk till 
kalvarna samt hur stor andel som blir avfall som omvandlas till gödsel. Resultaten baseras på 
besök hos totalt 17 svenska bönder belägna i närheten av Kungälv. Resultaten visar att mindre 
än 1 % av den mjölk som produceras på svenska mjölkgårdar hamnar i gödselbrunnen, alltså 
blir avfall. Den största orsaken till att mjölken kasserades var att mjölken hade blivit 
kontaminerad med penicillin, t.ex. då korna hade behandlats för åkommor såsom 
juverinflammation eller klövspalt (Bergman 2012), vilket heller inte är tillåtet. Vad gäller fisk 
är utkast av marina fångster, alltså fisk som efter landning återförs till havet, ofta död, döende 
eller svårt skadad, en stor orsak till svinn i primärproduktionen. FAO uppskattade år 2005 att 
andelen utkast globalt utgör ca 8 % av de totala mängderna landad fisk (Kelleher 2005). 

6.6.2 Livsmedelsindustrin 

6.6.2.1 Svinn orsakad av brist på flexibilitet i produktionssystemet 

Den sedan EU-inträdet ständigt ökande variantfloran (Loxbo 2011) innebär att 
livsmedelsindustrin idag tillverkar ett mycket stort antal olika produkter med olika smaker, 
förpacknings-storlekar, förpackningsvarianter med text på olika språk anpassat efter olika 
exportmarknader etc. Utöver detta förväntas nya produkter komma med förhållandevis täta 
mellanrum. Industrin generellt står med produktionssystem byggda för storskalig produktion, 
vilket innebär svårigheter att producera den stora variantfloran. Det innebär i praktiken att ett 
ganska stort antal olika produktvarianter tillverkas på samma produktionslinje med 
produktbyten som följd. Omställningssvinn och långa omställningstider vid produktbyten 
innebär en drivkraft för stordrift eftersom  industrin väljer att byta produkt med så glesa 
mellanrum som möjligt, alltså produktion i stora batcher.  
 
Att produktionsprocesserna är designade för att nå skalfördelar påverkar flexibiliteten negativt 
(Romsdal 2011). Produktionsutrustning som designad för att ge små produktbytessvinn  och 
korta ställtider jämfört med vad som är fallet i dagens produktionsutrustningar har alltså 
potential att både minska behovet av stordrift (stora batcher som tillverkas med glesa 
mellanrum) och öka flexibiliteten. 
 
Viss litteratur menar att flexibilitet i produktionssystem och processer behövs för att möta en 
allt större efterfrågan på nya produkter och osäkerheter i efterfrågan, samt en holistisk syn där 
produktutvecklings- och produktionsstrategier knyts ihop (Taylor 2006; Rogers, Ojha et al. 
2010). SIK, som har kontakter med många livsmedelsföretag, har identifierat att det råder en 
missmatch mellan strategierna från marknadsavdelningen på företagen och 
produktionsstrategierna. 
 
En produktionstekniker i livsmedelsindustrin uttryckte nackdelen med flexibilitetsbristen 
såhär: ”Vi är helt stelopererade” 
 
Med dagens sätt att producera en stor variantflora i ett produktionssystem som är byggt för att 
nå skalfördelar och med produktionssätt där produkter produceras sällan innebär det: 

1. Att produkter måste produceras i förtid, innan beställning har skett.  
2. För att klara efterfrågevariationerna blir effekten stora färdigproduktlager. 
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Om efterfrågan blir mindre än beräknat finns risk att det uppkommer datumkassationer i 
färdigproduktlagret. 
 

(se 6.4.3 Kedjan har inte tillräcklig responsivitet) 
 
Fallstudier som har genomförts av SIK visar också att datumkassationerna i 
färdigproduktlager orsaks av att: 

1. Efterfrågan/försäljningen varierar stort  
2. Produktionssättet med att producera sällan inte skapar möjligheter för den flexibilitet 

som behövs i lagerplaneringen för att kunna göra snabba anpassningar och justeringar 
i produktionsplaneringen när efterfrågan varierar och/eller prognoser slår fel 

3. Det inte finns någon funktion som har en holistisk syn över råvaruleveranser, 
tillverkning och lager - kommunikationen är dålig över de organisatoriska gränserna 

6.6.2.2 Svinn orsakad av instabilitet i processerna 

Livsmedelsproducerande företag arbetar på olika sätt och utifrån olika förutsättningar. De har 
olika mycket svinn och olika orsaker, fastän de tillhör samma delbransch och tillverkar 
liknande typ av produkter. När man genomför en brainstorming-övning eller liknande 
tillsammans med processoperatörer, förpackningspersonal och produktionstekniker är det inte 
ovanligt att man för svinnet på en enda processlinje kan få ett 100-tal post-it lappar med idéer 
kring de orsaker som kan tänkas ligga bakom. Detta betyder att det finns åtskilliga hundratals 
orsaker till uppkomst av svinn i enbart livsmedelsindustrin. För att nämna några exempel: 
maskinstopp, haverier, felaktiga processparameterar, variation i råvarukvalitet, inte trimmade 
produktbyten, maskinoperatörer som inte har tillräcklig kunskap och/eller information, 
felaktig dosering av ingredienser, inköpare som inte har tillräcklig kunskap och/eller 
information etc. För att kunna minska svinnet inom vart och ett av företagen måste man därför 
vidta just de åtgärder som är de rätta baserat på behoven inom den egna verksamheten. 
Slutsatsen är att olika företag därmed måste vidta olika åtgärder om svinnet ska kunna 
minska. 
 
I livsmedelsindustrin kan det se ut som i Figur 30 som visar hur svinnet uttryckt som % per 
dag varierar mellan olika dagar för en enskild processlinje. Det blir olika mycket svinn olika 
dagar. De stora variationerna beror på att alla de hundratals orsakerna som finns till svinnet 
inte uppkommer samtidigt och inte heller alla dagar. Vissa dagar är ”dåliga dagar” då man 
kan ha mycket stora problem med ett flertal olika orsaker samtidigt. Andra dagar är ”bra 
dagar” då nästan inga incidenter alls inträffar, vilket innebär att svinnet sådana dagar kan vara 
mycket lågt.  
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Figur 30 % -andel svinn per produktionsdag för en processlinje 

Instabilitetet och svinn kan också uppstå genom dålig kommunikation inom företaget. Våra 
erfarenheter visar att inköpare ibland inte har kunskap om vilka egenskaper hos råvarorna som 
är viktiga för att få stabila processer. I flera företag noterades dålig kommunikation mellan 
olika organisatoriska avdelningar såsom mellan olika produktionsavdelningar eller mellan 
produktion och lager med svinn som följd (”SIK:s svinnprojekt 2013”).  
 
Den stora variationen av mängder svinn olika dagar innebär att systemet inte är stabilt. Denna 
instabilitet är i sig ett problem eftersom det inte är förutsägbart för de enskilda medarbetarna 
vad som ska komma att hända under dagen. 

6.6.2.3 Svinn orsakad av instabilitet i efterfrågevariationer 

Antag att Företag A har fått en beställning som innebär att 5 000 kg ska produceras under 
dagen. Den som ansvarar för att planera produktionen kan på förhand omöjligen veta om det 
kommer att bli en dag med mycket svinn (t.ex. 9 %) eller lite (t.ex. 0,5 %). Tabell 1 nedan 
visar att om variationen mellan olika dagar är stor (9 % vs 0,5 %) måste 
produktionsplaneraren ”ta höjd” för ett förhållandevis stort produktionsbortfall för att vara 
säker på att man i slutet av dagen ska kunna leverera hela beställningen till kund.  
 
Tabell 1 Teoretiskt räkneexempel på hur stora variationer i svinn påverkar överproduktionen 

 
Visar det sig i slutet av dagen att det blev en dag med lite svinn har en överproduktion 
uppstått. En produktionstekniker i livsmedelsindustrin uttryckte sig så här: 
 
 ”Om vi bara kan slippa ojämnheter, störningar och variation – då är det inga problem”.  
 
Om man kunde minska variationerna, och därmed öka stabiliteten, skulle svinnet kunna 
minskas eftersom det skulle underlätta avsevärt för produktions- och lagernivåplanerare i 

Produktionsrelaterat 
svinn 

Råvarumängd som måste satsas  
för att producera 5 000 kg 

Teoretisk överproducerad 
mängd 

9 % 5 494 kg 494 kg 
0,5 % 5 025 kg 25 kg 



  

50 (82) 
 

industrin. Instabiliteten i processerna är alltså en av de mekanismer som driver svinn eftersom 
den leder till över- respektive underproduktion olika dagar. Ett av syftena med 
färdigproduktlager är att använda dem som buffert för att utjämna skillnaderna mellan olika 
dagar. För lagernivåplaneraren innebär arbetet att försöka göra bästa möjliga av (1) 
osäkerheten i inlevererad mängd (över- eller underproducerat) samt (2) osäkerheten kring 
efterfrågan som också varierar. Den senare omständigheten försvåras av de amplitudökningar 
som sker i efterfrågevariationen som uppstår genom kedjeeffekter (Se 6.4.4 
Efterfrågevariationer). När dessa samvarierar på ett olyckligt sätt uppstår datumkassationer. 
Svinn genom datumkassationer kan därmed uppstå av ett flertal olika anledningar. 
 
Figur 31 visar hur instabilt systemet kan vara och hur % -andelen svinn, i detta exempel i 
form av datumkassationer, kan variera mellan olika veckor. Behovet av säkerhetslager är 
större när instabiliteten är stor, och med stora säkerhetslager blir systemet som sådant trögare, 
mindre flexibelt och mer svårstyrt vilket ytterligare ökar risken för datumkassationer.  

 
Figur 31 % -andel svinn i form av datumkassationer per vecka i ett livsmedelslager 

Hur amplituden på efterfrågevariationen ökade längs livsmedelskedjan beskrevs i kapitel 
6.4.4 Efterfrågevariationer, där orsaken är den så kallade Bullwhip-effekten. För att minska 
svinnet i livsmedelsindustrin är det oerhört viktigt att minska denna amplitudökning. I kapitlet 
gavs exempel på att livsmedelsföretagets eget sätt att producera och lagerplanera kan skapa 
stora interna efterfrågesvängningar. Det ger ytterligare exempel på de negativa effekterna av 
storskaligheten. 
Handeln centralt och butiker kan också ha del i att onödiga efterfrågasvängningar 
uppkommer, och orsaken ligger då utanför livsmedelindustrins kontroll. Åtgärden är 
samverkan och samarbete längs kedjan.  

6.6.2.4 Sammanfattning 

I livsmedelsindustrins produktionssystem behövs flexibilitet som matchar variantflora och 
efterfrågevariation. Det livsmedelsindustrin kan göra som de första åtgärderna mot flexibilitet 
är att: 

• Skapa stabilitet i processerna 
• Att minska omställningssvinn och omställningstid vid produktbyten 
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• Integrera hela den interna supply chain inom företaget via inköp av råvara till 
produktions- och lagerplanering för att öka produktionsfrekvensen på produkterna – 
samverka över de interna organisatoriska gränserna 

6.6.3 Handeln centralt och butik 

SIK:s projekt ”Minskat svinn i livsmedelskedjan – ett helhetgrepp” har besökt ett antal 
centrala handelslager, alltså centrallager inom detaljhandelsföretag som fungerar som 
företagsinterna grossister. De data SIK tagit del av visar att det inte är en eller ett par orsaker 
till svinn som dominerar för samtliga produkter, utan vilken/vilka orsaker som genererar störst 
mängder varierar istället från produkt till produkt. De orsaker till svinn som framförallt 
identifierats har varit kopplade till intransporten av varor från leverantör; lagerhanteringen på 
centrallagret samt uttransporten av varor till butik. Returer till leverantör och från butik beror 
till stor del på samma saker vilka ofta är att: produkterna brister i fräschör (framförallt för 
frukt och grönsaker); att förpackningar gått sönder under transporten; att något är fel i 
märkningen av varorna (t.ex. vad gäller fraktsedeln eller att datummärkningen är för kort); att 
produkterna inte håller rätt temperatur; att leveransen är för stor/liten eller att fel varor 
levererats. Returerna till leverantör tas oftast om hand av leverantören medan returerna från 
butik ofta hanteras av centrallagren själva och då i många fall blir till svinn. 
 
Svinn uppstår även i samband med lagerhanteringen på centrallagret, t.ex. på grund av kross 
(t.ex. då pallar välter vid förflyttning) eller på grund av brister i FIFO-hanteringen vilket kan 
göra att för stor andel av hållbarhetstiden passeras innan varorna når butik. Vanligtvis kräver 
butikerna att de får varorna levererade till sig innan ca 2/3 av den totala hållbarhetstiden 
passerats, och om inte centrallagren lyckas leverera varorna innan dess kasseras de ofta och 
genererar därmed svinn. En annan orsak till svinn är kampanjer i butik vilka försvårar 
centrallagrens lagerplanering eftersom det då är svårare att förutspå butikernas efterfrågan, 
inte endast av kampanjvaran utan även av liknande produkter. En möjlighet att minska det 
totala svinnet i handeln (totalt för centrallager och butik) är att se över leveransfrekvensen till 
butik  och hitta den balanspunkt som ger det totalt lägsta svinnet sett över både centrallager 
och butik. Det sker även olika typer av ekonomiskt svinn, t.ex. då varor saknas vid 
lagerinventeringar, och det är svårt att bedöma hur stor andel av det ekonomiska svinnet som 
även innebär ett matsvinn. 
 
Orsakerna till svinnet i butik har utretts av bland annat SLU med avhandlingen ”Retail food 
wastage – quantities and causes” och Nordiska Ministerrådet med rapporten ”Initiatives on 
prevention of food waste in the retail and wholesale traders”. Rapporterna pekar dels ut 
tillfälliga händelser, såsom storhelger och högtider, kampanjer, felbeställningar eller 
bristande hantering utifrån FIFO (”first in first out”), som samtliga försvårar förutsägbarheten 
kring utbud och efterfrågan i butikerna (Stenmarck 2011; Eriksson 2012). En annan orsak till 
svinn är butiksreturer, särskilt för frukt och grönsaker, som uppstår då produkter nekas p.g.a. 
bristande kvalitet och hårt ställda kvalitetskrav (Stenmarck 2011; Eriksson 2012). SLU-
avhandlingen lyfter även fram hur olika rutiner i butikerna kan utgöra mer systematiska 
orsaker till svinn, t.ex. låg lageromsättning som visade sig vara vanligare för produkter som 
hade en hög andel svinn (Eriksson 2012). Konsumenterna uppges nämligen föredra välfyllda 
hyllor, vilket kan leda till onödigt stora beställningar och som följd av detta att för stor del av 
hållbarhetstiden hinner passeras innan produkterna når konsument (Stenmarck 2011). SLU-
avhandlingen lyfter dock fram att produkter med låg lageromsättning ofta utgör små 
försäljningsvolymer, vilket gör att de inte bidrog särskilt mycket till butikernas totala svinn. 
De största mängderna svinn uppstår i stället för produkter med låga procentuella svinn av 
stora försäljningsvolymer. För produkter med kort hållbarhet lyfts minskad ”minsta 
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beställningsbara kvantitet” och förlängd hållbarhet fram som möjliga åtgärder för minskat 
svinn, särskilt för produkter med mycket kort hållbarhetstid såsom färskt kött och vissa 
mejeriprodukter (Eriksson 2012). 

6.6.4 Hushåll 

Vad gäller grundorsakerna till varför svenska konsumenter slänger mat finns generellt sett 
mycket lite forskning gjord. Det finns inga svenska studier som ingående studerat och 
analyserat konsumenternas beteende kopplat till uppkomsten av svinn, en del frågeformulärer 
har dock genomförts (KfS 2009; KfS 2010; Modin 2011; Williams 2012). Ett frågeformulär 
ringar dock inte nödvändigtvis in konsumenternas verkliga beteenden kopplade till svinn, utan 
främst konsumenternas attityder. Ett frågeformulär ringar därför heller inte nödvändigtvis in 
grundorsakerna till varför svinnet uppstår, utan främst symptomen på grundorsakerna. Dock 
finns det studier genomförda i andra länder, vars resultat kan anses vara relevanta även för 
Sverige, som observerat och djupintervjuat konsumenter i syfte att utskilja vad som skiljer 
konsumenter åt, med avseende på hur mycket mat de slänger. Resultaten från denna typ av 
forskning visar att det generellt sett finns två angreppssätt för att minska svinnet i 
konsumentledet, att förändra konsumenternas beteende eller det sätt som mat säljs och 
distribueras på (tekniska, strukturella) (Quested, Marsh et al.). 
 
Studier visar gång på gång att konsumenter generellt sett tycker att det är moraliskt förkastligt 
att slänga mat, och att de själva inte vill slänga mat och gör vad de kan för att undvika att göra 
det (Evans 2011; Mejdahl 2011; Williams 2012; Quested, Marsh et al. 2013), trots det slänger 
konsumenterna en hel del mat. Det är alltså inte intentionen att inte slänga mat som avgör 
mängden svinn. Istället har forskning visat att det är olika typer av beteenden, kopplade till 
hanteringen av mat, som skiljer konsumenterna åt, med avseende på hur mycket mat de 
slänger (Stefan, Herpen et al. 2013). De beteenden som i flera studier visat höra samman med 
ett lågt svinn är kopplade till en god planering av inhandling och tillagningen av mat; t.ex. i 
form av måltidsplanering, shopping-listor, att kontrollera vad som finns i kyl och frys innan 
inhandling och att portionera upp t.ex. ris och pasta innan tillagning (Evans 2011; Mejdahl 
2011; Williams 2012; Quested, Marsh et al. 2013). Större hushåll slänger generellt sett mindre 
mat än små hushåll, detsamma gäller äldre personer jämfört med yngre (Quested, Marsh et al. 
2013). Tekniska, strukturella åtgärder som tros vara framgångsrika för att, indirekt, förändra 
konsumenternas beteende och därigenom minska svinnet är: att förbättra möjligheterna för att 
köpa rätt mängd mat (t.ex. mindre förpackningsstorlekar); att kunna bevara matvarorna vid 
god kvalitet (t.ex. återförslutningsbara förpackningar); prisrabatter snarare än 
volymerbjudanden (t.ex. 3 till priset av 2); att underlätta för konsumenterna att göra åt vad de 
köpt (t.ex. förlängda hållbarhetstider, tydliga datummärkningar) och att uppmuntra till att 
tillaga rester (Mejdahl 2011; Williams 2012; Quested, Marsh et al. 2013). 
 
Trots att de flesta konsumenter inte vill slänga mat har sociologiska (Evans 2011) och 
antropologiska (Mejdahl 2011) studier dock visat att det finns kulturella och sociala strukturer 
som försvårar för konsumenter att förhindra att det ibland sker. Det är alltså en förenklad bild 
att konsumenterna väljer att slänga mat, snarare bör svinnet ses om en konsekvens av att mat 
inhandlas och tillagas inom den kulturella och sociala kontext vi lever i. Som exempel på 
kulturella och sociala strukturer som kan bidra till svinn nämns middagens kulturella status 
som central måltid och ett sätt att visa omtanke på genom att tillaga rikligt med mat på färska 
råvaror. För middagen spelar köttet en central roll, resterande råvaror fungerar snarare som 
tillbehör och slängs i större utsträckning (Mejdahl 2011). Vi vill också försäkra oss om att 
maten räcker till alla och vill helst tillaga beprövade rätter som vi vet att samtliga 
familjemedlemmar gillar, inklusive barnen (Evans 2011). Som en konsekvens av detta 
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resonemang bör åtgärder för minskat svinn inte främst riktas direkt mot konsumenterna själva 
utan mot de sociala strukturer som försvårar för konsumenterna att följa sin egen önskan om 
att inte slänga mat. 

6.6.5 Sammanfattning 

Tabell 2 visar en sammanställning av ett urval av aktörsinterna orsaker till svinn för olika 
aktörer i livsmedelskedjan. Tabellen redogör både för grundorsaker och symptom på 
grundorsaker, och de är ibland svårt att skilja dem åt, en orsak i tabellen kan alltså vara en 
konsekvens av en annan. Som tabellen visar går det att nämna oändligt många orsaker till 
svinn hos varje aktör i kedjan och tabellen skulle kunna göras ännu längre. Den här typen av 
aktörsinterna orsaker till svinn varierar naturligtvis även för olika aktörer inom samma 
segment av livsmedelskedjan, orsakerna är alltså inte desamma för alla primärproducenter 
eller för alla livsmedelsbutiker. Vilka som är de största orsakerna till svinn varierar också 
mellan olika aktörer. Tabell 2 belyser därför vikten av att, för varje enskild aktör i kedjan, 
utreda vilka orsaker till svinn som finns och vilka orsaker som genererar de största mängderna 
svinn. 
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Tabell 2 Ett urval av aktörsinterna orsaker till svinn hos olika aktörer i livsmedelskedjan; för primärproduktion (Franke 2013); för livsmedelsindustrin och handeln centralt 
(uppgifter från fallstudier av SIK); butik (Stenmarck 2011; Eriksson 2012) och hushåll (KfS 2009; Mejdahl 2011; Quested, Marsh et al. 2013). 

Primärproduktion Livsmedelsindustrin Handeln centralt Butik Hushåll 
Estetiska skavanker Bristande ledarskap Retur till leverantör Storhelger Hushåll med många personer 
Skadeangrepp Bristande engagemang För hög temperatur i transport Högtider Förpackningsstorlek 
Fel storlek på grödorna Maskinstopp För låg temperatur i transport Kampanjer Förpackningar som ej går att försluta 
Mekanisk skada vid skörd Otydliga mål Kassation Felbeställningar Volymsrabatter i butikerna 
Bortsortering av fula produkter Instabila processer Otillräcklig fräschör Bristande hantering enligt FIFO För kort hållbarhetstid 
Felaktiga lagringsförhållanden Variationer i råvaran Datumregler Svårt att förutsäga efterfrågan Låg kulturell status hos ingrediens 
Kvalitetsförändringar vid lagring Svinn vid start och stopp Kampanjer i butik Svårt att beställa rätt volymer Maten måste räcka till alla 
Handelsnormer Lång ställtid vid produktionsbyten Bristande engagemang hos personal Låg lageromsättning Otydlig datummärkning 
Djurdödlighet under uppfödning Hög leveranssäkerhet Saknade varor Krav på välfyllda hyllor Glömt maten i kylskåpet 
Djurdödlighet vid födseln Stuprör inom organisation Säsong  Onödigt stora beställningar Utgånget bäst-före-datum 
Avlivning av djur Stor variantflora Tv-kampanjer Hållbarhetstiden har passerats Överblivna rester 
Antibiotikabehandling Affärs- och produktionsstrategier – ej samordnade Hög leveransfrekvens till butik Butiksreturer Maten har mist sin kvalitet 
Bifångster av lågvärdesfisk Låga krav på maskinleverantörer Kort framförhållning hos kund Hårda kvalitetskrav Skada/olycka 
Vissa delar av djuren äts ej För stora produkter Krav på hög leveranssäkerhet Känsliga produkter Mat kvar i förpackningen 
Djursjukdom För små produkter Butiksreturer Bristande förpackning För lite plats i frysen 
Död under transport Golvspill Otillräcklig uppföljning av svinnet Stora variationer i efterfrågan För lite plats i skafferiet  
Djur avslås vid slakt Överproduktion Pall välter på lagret Årstider påverkar köpmönster För lite plats i kylen 
Medicinering Undervikt Trasig förpackning Väder påverkar köpmönster Bristande planering vid inköp 
Utkast p.g.a. fiskekvoter Övervikt Kross Lönehelger påverkar köpmönster Bristande planering vid tillagning 
Skaldefekter på ägg Ingrediens saknas Vara har legat för länge i lagret Krediteringssvinn Maten har inte använts i tid 
Höga celltal i mjölk För mycket av en ingrediens Fel vara levererades Ofräscha produkter Kön på person som ansvarar för inköp 
Råmjölk Strömavbrott Vakuumsläpp  Konsumentens estetiska krav Syn på potentialen att kunna minska svinnet 
Storleksgränser Fel på teknisk utrustning Fel mängd levererades till butik Går ej att beställa små volymer Att inte inventera skafferierna innan inköp 
Rymning av fisk Fel på etikettmaskinen Fraktsedel saknas Bristande kunskap hos personalen Att inte göra shopping-lista 
Förstörelse  Produkt är för ljus Wellpapp-kartong gick sönder Bristande hantering av produkter Lagra maten i olämplig förpackning 
Grödor lämnas i fält Produkt är för mörk Fel vara levererades till butik För korta bäst-före-datum Inte lagra frukt & grönsaker i kylen 
Tröskspill Fel vid manuell hantering av data  För långa bäst-före datum Inte portionera maten vid tillagning 
Ogräskonkurrens Felaktig miljö i råvarulager   Inte ta tillvara på rester 
Växtskadegörare Personalrotation   Ålder på personerna i hushållet 
 Bristande kommunikation    
 Svinn vid rengöring    
 Subjektiv bedömning av produkter    
 Kontaminering    
 Brist på kommunikation mellan aktörer    
 Beställning avviker från prognos    
 Dåligt inställda instrument    
 Hål i förpackningar    
 Metalldetektor gör utkast    
 Trender i livsmedelskonsumtion    
 Variation i efterfrågan    
 Krav på nya produkter    
 Överbeställning    
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7 Åtgärder för minskat svinn med fokus på 
Livsmedelsindustri och handel i Sverige  

7.1 Inledning 

För att minska svinnet i enlighet med de politiska miljömålen samtidigt som den 
svenska livsmedelskedjans konkurrenskraft stärks OCH utan att vi bygger in nya 
kostnader i systemet krävs att vi börjar arbeta förebyggande med målsättningen att 
minimera svinnet. Ett ökat fokus på förbättringar i det aktörinterna arbetet behövs, men 
samtidigt samverka kring det aktörsgemensamma arbetet så att suboptimering inte sker 
så att produktflödet över de organisatoriska gränserna inom och mellan företag 
förbättras. 
 
Ett arbete som förebygger svinn innebär att man identifierar vilka orsaker som skapar 
svinn, genomför grundorsaksanalyser och därefter sätter in åtgärder som eliminerar 
grundorsakerna. Kritiskt för att arbeta förebyggande med svinn är ett flödesperspektiv, 
alltså att orsaker och åtgärder identifieras i ett flödesperspektiv tvärs över de 
organisatoriska gränserna till nästa avdelning och därefter tvärs över den organisatoriska 
gränsen till nästa aktör i kedjan. Brist på flödesperspektiv är alltså en delförklaring till 
att svinn uppstår, vi ser inte effekten av våra beslut eller handlingar på den andra sidan 
av en organisatorisk gräns. Om kommunikation/information är bristfällig, om de olika 
organisatoriska delarna styrs mot olika mål etc. påverkas effektiviteten i dessa processer 
med svinn som resultat. 
 
I praktiken leder kartläggningar med flödesperspektiv som genomförs inom ramen för 
ett förebyggande arbete till insikten att det ofta är helt andra personer än de som 
kasserar livsmedlet som måste vidta åtgärderna. Det är också så att det utan 
flödesperspektiv är mycket svårt för de enskilda medarbetarna såsom processoperatörer, 
förpackningspersonal, lagerplanerare, inköpare, försäljare och andra nyckelpersoner att 
ha den fulla insikten om vilka beslut som i varje givet ögonblick är det rätta, och hur 
man skulle kunna göra i stället. Det är sällan man känner till vad som händer i nästa led, 
på en annan avdelning, och vad av detta som hade kunnat undvikas om vi på vår 
avdelning hade gjort på annat sätt. 
 
För både de aktörsgemensamma och aktörsinterna orsakerna till svinn måste vi 
synliggöra kvalitetsbristerna och dess kostnader och vi måste skapa samverkansformer 
som luckrar upp stuprören i livsmedelskedjan – både inom och mellan företag. 
Framtidens samverkan är den samverkan som leder till ekonomiska vinna-vinna 
lösningar för alla parter när olika företag/aktörer ska skapa gemensamma lösningar på 
gemensamma utmaningar. De sammanlagda kvalitetsbristkostnaderna uppgår ofta till 
minst 10-30% av en verksamhets omsättning (se avsnitt 4.4 Hur mycket kostar 
svinnet?). Ökad resurseffektivitet leder till att även andra typer av 
kvalitetsbristkostnader minskar. Det innebär att förebyggande arbete med att minska 
svinnet är lönsamt även om detta är svårt att synliggöra med traditionella 
bokföringsmetoder, eftersom kvalitets-bristkostnaderna inte mäts. 
 
Dagens ekonomisystem fungerar traditionellt i syftet att följa upp ekonomin utifrån hur 
företaget är organiserat. I verkligheten följer inte produktflödet organisationsschemat, 
utan produktflödet går tvärs igenom de organisatoriska gränserna. Det leder till att man 
med ekonomisystemens normala utformning inte kan särskilja kostnaderna för olika 
kvalitetsbrister vilket i sin tur innebär att många kostnader förknippade med svinnet inte 
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heller synliggörs tillräckligt i traditionell bokföring. Orsaken är att ekonomisystemens 
normala uppläggning av konton och kostnadsställen är olämplig för att i ekonomiska 
termer mäta de flödesrelaterade kvalitetsbristkostnaderna (Sörqvist 2001). Troligen är 
det just svårigheterna att med traditionell bokföring kvantifiera de totala kostnaderna för 
svinnet som är orsaken till att svinnet inte har fått den uppmärksamhet det förtjänar med 
tanke på hur stora kostnaderna i realiteten är. Det faktum att fler kvalitetsbristkostnader 
än svinnet minskar när ett förebyggande arbetssätt införs innebär att effektiv 
resursanvändning är företagsekonomiskt rationellt och bör bidra till att öka företagens 
konkurrenskraft och lönsamhet. 
 
Inför framtiden spår många att råvarupriserna kommer att stiga vilket innebär att 
råvarueffektivitet och minskat svinn kommer att bli än mer viktigt sett ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Ekonomisk och miljömässig hållbarhet måste därför uppnås samtidigt 
genom att utforma lösningarna så att de förebygger uppkomst av svinn utan att bygga in 
ökade kostnader i systemet.  
 
När aktörer i livsmedelskedjan hittar nya arbetssätt och samarbetsformer som leder till 
att både kostnader och vinster för det gemensamma förbättringsarbetet kan fördelas 
kommer drivkraften att skapas eftersom den ekonomiska potentialen av detta 
förbättringsarbete är stor. Det finns inspiration till nya flödesorienterade arbetssätt med 
vidgade systemgränser mot hela försörjningskedjan hos flera internationella kedjor som 
Tesco, Lidl och Aldi (Abrahamsson 2011). Det viktiga är att hitta vinna-vinna lösningar 
med fokus på minskat svinn.  
 
Även EU-kommissionens ”Färdplan för ett resurseffektivt Europa” (EU 2011) menar att 
främjande av effektiv resursanvändning är företagsekonomiskt rationellt och bör bidra 
till att öka företagens konkurrenskraft och lönsamhet. Man menar också att hinder måste 
undanröjas och rätt incitament måste skapas för beslut som rör produktion och 
konsumtion, och för det krävs bl.a. utbildning. 

7.2 Att tänka nytt och ”out-of-the-box” 

Det finns två viktiga delar för de åtgärder som behövs för att minska svinnet: 
1. Förbättringsarbete utifrån de arbetssätt vi har just nu 
2. Där arbetssätt och/eller teknik begränsar våra möjligheter måste vi arbeta aktivt 

med att förändra och därmed eliminera de hinder som begränsar våra 
möjligheter till ytterligare förbättring 

 
Ofta kan man i svinndebatten, i media såväl som bland forskare och aktörer i kedjan, 
fånga upp kommentarer som ”det skulle i princip vara bra och faktiskt leda till att 
svinnet minskar, men ”det går inte ”eller ”de förutsättningarna finns inte”. Det är inte 
argument som håller, ingenting är omöjligt, men större eller mindre insatser kan 
behövas. Ibland är vi både hemmablinda och bakbundna av ”hur vi brukar göra” och 
”hur det alltid har varit”. En stor del av att minska svinnet är att tänka i nya banor, ”out-
of-the-box”, både i det mindre perspektivet (den egna verksamheten) och i stort (kring 
strukturfrågor och samarbeten inom kedjan). Detta är en klassisk frågeställning i 
förändrings- och förbättringsarbete. Det kan vara svårt, men möjligt. Förutsättningen för 
att det ska vara möjligt är dock att man arbetar med frågorna aktivt. Motsvarande 
utmaning finns i alla andra branscher exempelvis verkstadsindustri och sjukvård och är 
inte på något sätt unikt för utmaningen att minska svinnet i livsmedelskedjan.  
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Man kan förändra förutsättningarna – om man arbetar målmedvetet och tillsammans. 
Det kommer att för vissa frågor krävas att aktörerna rör sig utanför sin ”komfortzon”, 
alltså att de provar arbetssätt och samarbetsformer som ligger utanför ”hur vi brukar 
göra”. Genom att snarare ta många små steg i stället för ett fåtal stora bedömer vi att det 
ändå går att skapa den trygghet som aktörerna behöver känna för att vilja och våga vara 
aktivt delaktiga i förändringsarbetet. Detta kräver dock en övergripande strategi för 
långsiktigt förbättringsarbete (se Figur 32) innehållande samverkan mellan aktörerna 
och forskare, men också politiker och myndigheter spelar här en viktig roll.  
 

 
Figur 32 Övergripande strategi för långsiktigt förbättringsarbete 

7.3 Snabbare genomloppstid – helhetsgreppet för livsmedelskedjan 

Datumkassationer orsakar stora mängder svinn och förekommer i: 
• Livsmedelsindustrin i form av överproduktion i förhållande till vad som beställs 
• I handeln centralt i form av överbeställningar från industrin i förhållande till vad 

Butikerna beställer 
• I butiker i form av överbeställningar från handeln centralt eller från industrin i 

de fall varorna direktlevereras 
• I konsumentledet i form av överköp i förhållande till vad som konsumeras 

Orsakerna till datumkassationerna är komplexa och låter sig inte beskrivas kortfattat. 
Det saknas också forskning inom livsmedelsinriktad supply chain management som kan 
skapa kunskap om dessa komplexa mekanismer. Några exempel på orsaker är: 

1. Tillverkning av stora batcher sällan  
• Beror t.ex. på tradition, bristande kunskap, dålig samverkan inom företaget, 

felaktig ekonomisk styrning etc. 
• Prispress från handeln skapar press på industrin att producera storskaligt och 

”kostnadseffektivt” 
2. Beställning av stora batcher sällan  

Här är vi nuHär är vi nu

?

Komfortzon, där vi är vana att arbeta idag

2. Strukturerat och stegvis ta ett steg i 
taget genom att successivt identifiera och 
implementera enskilda åtgärder

1.Ta ut kompassriktningen mot målet  genom 
att förankra en aktörsgemensam ”roadmap”

MÅL
Minskning av svinnet 

med 50-75% i 
Sveriges 

livsmedelskedjor
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• En ökad variation på efterfrågan av enskilda varor uppströms i kedjan 
(Bullwhipeffekten, se 6.4.4 Efterfrågevariationer) 

• Prisreduktioner/kampanjer (Bullwhipeffekten)  
• Produktens hållbarhetstid används i planering och val av större batch-storlek 

och större säkerhetslager 
3. Svinn uppkommer också genom dålig kunskap om varandras behov och/eller 

dålig kommunikation.  
 
Aktörerna i kedjan har inte förmåga att tillräckligt bra parera de variationer som 
förekommer i efterfrågesvängningarna. Effekten av bristerna i kedjans funktion är svinn 
i form av datumkassationer, då produkterna inte kommer ur lagren innan de faller för 
datumgränserna. Lösningen ligger i att öka stabilitet och responsivitet i kedjan – alltså 
bättre kommunikation och snabbare flöden genom och mellan varje aktör i kedjan 
(Taylor 2006; Kittipanya-ngam 2010; Romsdal 2011), se Figur 33. Produkterna 
kommer inte att ligga så länge i kedjans olika lager, vilket innebär att konsumenten får 
möjlighet till en större del av hållbarhetstiden. Med andra ord kan detta uttryckas som 
att genomloppstiden fram till konsument behöver bli kortare och att lageromsättningen i 
kedjan som helhet behöver öka. 
 

 
Figur 33 Med hjälp av ökad stabilitet och styrbarhet kan genomloppstiderna genom kedjan 
kortas så att morgondagens konsumenter ges större andel av hållbarhetstiden att disponera 

 
För att lyckas korta ner genomloppstiderna behöver: 

1. Stabiliteten öka i kedjans alla led, hos alla aktörer var för sig 
2. Kedjans responsivitet förbättras, genom införandet av nya arbetssätt hos varje 

enskild aktör och samverkan mellan aktörerna 
3. De aktörsövergripande informationsflödena förbättras så att aktörernas enskilda 

medarbetare har bättre information och underlag i sitt arbete med daglig styrning 
av produktflödena 

Detta angreppssätt har flera fördelar utöver att skapa förbättrade förutsättningar för 
minskat svinn i industri, handel och butiker, nämligen att (1) konsumenten ges tillgång 
till en större andel av hållbarhetstiden vilket kan öppna för möjligheten till minskat 
svinn även i konsumentled; (2) förutom minskade kvalitetsbristkostnader även 
minskade kostnader för lagerhållning såsom kapitalbindningskostnader och 
energikostnader för kyl/fryslager minskar i kedjan och (3) minskad miljöpåverkan då 
energiåtgång i tillverkningsprocesser, transporter och lagerhållning av varor i kyl- och 
fryskedjan minskar  
 
Figur 34 illustrerar vilka åtgärder som sammantaget leder fram till en snabbare 
genomloppstid och hur dessa olika åtgärder är sammanbundna och kompletterar 
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varandra. Bedömningen är att dessa åtgärder sammantaget kan halvera svinnet två 
gånger, ner till 25 % av dagens svinnivåer. 
 

 
Figur 34 De åtgärder som sammantaget leder fram till en snabbare genomloppstid och hur 
dessa olika åtgärder är sammanbundna och kompletterar varandra. 

7.3.1 Åtgärd 1: Brett införande av systematisk arbetsmetodik för minskat 
svinn i enskilda företagen inom industri, handeln centralt och 
butiker. 

Det finns få generella lösningar för de enskilda aktörerna att minska svinnet då 
orsakerna är många. Det finns dock generella arbetsmetoder för att identifiera orsaker 
för att därefter sätta in rätt åtgärder för minskat svinn. Det första steget är att var och en 
inom sin egen verksamhet stabiliserar sina egna processer. Detta kommer att skapa en 
större stabilitet både inom respektive företag och för kedjan som helhet eftersom det 
som är bra för ”vårt” företag också är till hjälp för andra. Erfarenheter visar att detta 
arbetssätt ger snabba resultat i form av minskat svinn. Livsmedelsindustrier som redan 
har genomfört detta har lyckats halvera svinnet inom en 2-3 års period. 
 
Denna typ av strukturerad kartläggningsmetodik och grundorsaksanalys, Lean Sex 
Sigma eller motsvarande, finns sedan lång tid tillbaka utvecklad och tillämpas inom 
andra branscher för att minska både slöserier och kostnader i olika former. Företag som 
Scania, SKF och Volvo med flera inom verkstadsindustrin använder redan metodiken 
för verksamhetsutveckling, förbättringsarbete och kvalitetsstyrning tillsammans med 
arbetssättet Ständiga förbättringar. Det finns ett antal böcker skrivna (Sörqvist 2004; 
Georg 2010) och det erbjuds utbildningar inom Lean Sex Sigma som ger akademiska 
poäng, leder till certifiering etc. Metodiken är alltså väl känd och etablerad i andra 
branscher. 
 

En uthållig livsmedelskedja med 50-75% mindre svinn

Minskning av aktörsinternt svinn Minskning av aktörsgemensamt svinn

Snabbare genomloppstid genom kedjan

Ökad responsivenessÖkad stabilitet

Systematisk 
kartläggning av 

orsaker till svinn

Grundorsaksanalyser

Implementering av 
åtgärder

Införande av 
arbetssättet 

Ständiga 
förbättringar

Eget aktörsinternt 
arbete med att förbättra 
flödet och flexibiliteten

Skapande av Plattform för 
aktörsgemensamt förbättringsarbete 

av kedjan som helhet
(förändring av beställningsmönster, 

bättre kommunikation etc.)

Systemanalyser med helhetsperspektiv 
över aktörerna
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Nedan visas ett exempel från livsmedelsindustrin, men kan även användas i jordbruket, 
handeln centralt och i butiker. Fördelen med detta angreppssätt är att det involverar alla 
medarbetare och det blir en del av vardagen att ständigt förbättra verksamheten.  
 
Exempel: 
På en produktionslinje i livsmedelsindustrin genomförde SIK tillsammans med 
produktionspersonalen en systematisk kartläggning av möjliga orsaker till svinn. Den 
orsak som genererade mest svinn på produktionslinjen identifierades och en 
grundorsaksanalys genomfördes. 
 

 
Figur 35 Svinn per producerad enhet på en produktionslinje i livsmedelsindustrin före 
respektive efter systematisk kartläggning av orsaker till svinn, grundorsaksanalys och 
implementering av åtgärd 

De gröna linjerna i Figur 35 visar medelvärdet av svinnet per vecka före respektive efter 
åtgärd, en minskning med 50 %. De röda linjerna visar inom vilket intervall svinnet 
varierade före och efter åtgärd. Potentialen med förebyggande arbete för att effektivt 
minska svinnet illustreras tydligt i Figur 35. När grundorsaken var känd kunde en 
effektiv åtgärd identifieras och implementeras. Resultaten blev: 

1. Ökad stabilitet och förutsägbarhet, de röda linjerna före respektive efter visar 
tydligt att processens variation minskade 

2. Minskat svinn, de gröna linjerna visar det veckovisa medelvärdet av svinnet. 
Svinnet minskade med 50 % med hjälp av grundorsaksanalys och en korrekt 
identifierad åtgärd 

 
I praktiken betyder ökad stabilitet och förutsägbarhet att det blir mindre skillnad mellan 
svinnmässigt ”bra” och ”dåliga dagar”. Personalens arbete underlättas och i stället för 
att ständigt vara bundet vid en beredskap att ingripa när det krånglar kan personalen i 
stället använda sin tid till annat arbete. För lagerplaneraren innebär en ökad stabilitet i 
produktionen en säkerhet och trygghet i att produktionen kan leverera de beställda 
mängderna till lagret. Det leder i sin tur till en positiv spiral med avseende på 
lagersvinn i form av datumkassationer: 

• Lagerplaneraren behöver inte ha lika stort säkerhetslager 
• Lagernivåerna kan sänkas med bibehållen leveranssäkerhet 
• Risken för datumkassationer minskar 

252219161310741

Vecka nr

_
X=0,02290

UCL=0,03681

LCL=0,00899

1 2

Svinn per producerad enhet före/efter förbättring
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Exemplet illustrerar att de åtgärder som minskar svinnet och kostnaderna i produktionen 
också minskar kostnader i andra delar av företaget. Den traditionella bokföringen är 
uppbyggd och anpassad för att följa ekonomin i förhållande till hur företagets 
organisation ser ut och har stora brister när det gäller att synliggöra kostnader som har 
att göra med svinn och andra kostnader som är relaterade till produktflödet tvärs över de 
organisatoriska gränserna. Det innebär att förebyggande arbete med att minska svinnet 
är lönsamt även om detta är svårt att synliggöra i traditionell bokföring.  
Exemplet visar att systematiskt förebyggande arbete har potential att både öka 
stabiliteten och minska svinnet. 
 
Den systematiska kartläggningsmetodiken med tillhörande grundorsaksanalys kan 
sammanfattas till följande steg: 

1. Kartlägga svinnet – vilka orsaker åstadkommer störst mängder? 
2. Grundorsaksanalys - utreda vilka orsaker som genererar störst mängder 
3. Implementera åtgärder - införa ett bestående systematiskt förbättringsarbete 

 
Steg 1 och 2, som beskrivs i 6.3 Alla orsaker genererar inte lika mycket svinn 
kan ses som en strategi för att ta fram den handlingsplan som sedan verkställs i steg 3. 
 
Steg 3. Implementera åtgärder - införa ett bestående systematiskt 
förbättringsarbete 
När det systematiska kartläggningsarbetet har startat inom ett företag kommer efter 
hand ett mycket stort antal idéer kring orsaker och åtgärder att komma upp som ett 
resultat av det engagemang som ofta skapas hos personalen. Som en direkt följd av detta 
uppkommer ett behov av att snabbt, systematiskt och kontinuerligt över tid lyckas 
implementera de efter hand identifierade åtgärderna. Det systematiska 
förbättringsarbetet måste, för att bli lyckosamt, prioriteras och integreras i ”den vanliga 
verksamheten”. Det är alltså inget projekt man gör under en tid och som sedan är klart 
och avslutas. Det är i stället ett helt nytt arbetssätt som innebär att man skapar en ny 
företagskultur. Företaget/företagsledningen bör ha en plan för hur de skall ta vara på den 
mängd av förbättringsinitiativ som kommer att blomma upp när personalen får upp 
ögonen för svinnet, samt ges möjligheter att arbeta med förbättringar. Denna strategi är 
viktig för hur arbetssättet kommer att fortleva och ge effekt eftersom den säkerställer att 
företaget tar vara på och stimulerar det engagemang och driv som tar fart. Det finns som 
tidigare nämnts redan utvecklade arbetssätt för denna typ av systematiskt 
förbättringsarbete (Sörqvist, 2004) som kan tillämpas på åtgärder för minskat svinn och 
innehåller bland annat (1) uppstart av förbättringsgrupper inom företaget och (2) 
arbetssättet Ständiga förbättringar.  
 
Rätt implementerat gör systematiskt förbättringsarbete alla delaktiga och engagerade i 
arbetet med att minska svinnet. De som är bäst lämpade att identifiera problem och 
komma med förslag på åtgärder är de som arbetar vid den aktuella processen oavsett om 
det är i produktion eller administration. Att införa ett systematiskt förbättringsarbete 
medför att kulturen i företaget förändras. För att lyckas krävs insikt om de mjuka 
värdena så som gruppdynamik, gott ledarskap och drivkrafter för förändring. Vid 
systematiskt förbättringsarbete är ledningens engagemang, delaktighet och förståelse 
direkt avgörande för resultatet. Med delaktighet menas handling i praktiken, så som att 
avsätta tid till förbättringsarbetet, för personalen och sig själv. Ledningen visar genom 
sin närvaro och sitt aktiva deltagande att detta är viktigt. Det räcker inte att säga att det 
är viktigt med ett systematiskt förbättringsarbete, utan ledare på alla nivåer måste i det 
dagliga arbetet visa i handling att så är fallet. Ledare på alla nivåer i organisationen 
behöver förstå sin roll som ledare och inse nyttan av att bryta ner övergripande 
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företagsmål till konkreta, relevanta och påverkbara delmål/nyckeltal samt vikten av att 
mäta och följa upp resultatet frekvent. En förbättringsledare i livsmedelsindustrin 
uttryckte detta såhär: 
 
”Ledningens engagemang är det allra viktigaste, utan det är det hopplöst”  

7.3.2 Åtgärd 2: Eget aktörsinternt arbete för att förbättra flödet och 
flexibiliteten 

Förutom förbättrad stabilitet som åstadkoms med Åtgärd 1 är kortare ledtider en 
nyckelfaktor för att öka responsivitet i livsmedelskedjan. För att korta ledtiderna behövs 
delvis olika åtgärder för olika aktörer. 
För livsmedelsindustrin är övergången från storskalig till flexibel produktion en 
avgörande faktor. Med flexibilitet menas både variant- och volymflexibilitet. 
Produktionsanläggningarna behöver för att korta sina ledtider ha produktionssystem 
med små produktbytessvinn och korta ställtider för att kunna byta produkter ofta med 
minimala förluster och dessutom ha möjligheter att variera batchstorlekar efter hur stor 
efterfrågan av produkten är. Vissa förbättringar och ”trimning” av befintliga 
produktionssystem, produktionsplanering och lagerplanering bör i en del företag vara 
möjliga med rimliga investeringar, medan det i andra företag är svårare att öka 
flexibiliteten och korta ledtiderna utan att göra större investeringar. När ett företag 
bestämmer sig för att satsa och investera större belopp är det viktigt att det blir ”rätt” 
eftersom livsmedelsanläggningar har lång livstid. Idag finns inte mycket stöd för 
livsmedelsindustrin för hur dessa förbättringar av produktionssystemen bäst ska göras 
för att minska svinnet och även förbättra genom att minska andra kostnader.  
 
För att komma tillrätta med problematiken kring svinn som orsakas av brist på 
flexibilitet (både trimning av befintliga anläggningar och för att bygga kunskap om hur 
nya anläggningar bäst konstrueras) behövs produktionsforskning och innovation, se 
7.3.3 Åtgärd 4: Behovsstyrd forskning inom svinnkritiska områden för att skapa 
kunskap till ”morgondagens åtgärder”. Ökad flexibilitet som ett sätt att hantera de 
negativa effekterna av stora variantfloror tillämpas allmänt inom den 
produktionsutveckling som görs inom andra branscher. Även livsmedelsbranschen har 
behov av att arbeta medvetet och fokuserat med produktionsfrågor och bygga ny 
kunskap, annars kan inte heller förbättringar och nya lösningar tas fram.  

1. En första minskning av det totala svinnet i industrin bör vara möjlig inom ramen 
för dagens befintliga produktionssystem genom att hantera omställningssvinn 
och uppkomsten av datumkassationer med en helhetssyn. Att göra en bästa 
möjliga kompromiss genom att balansera dessa så att summan svinn av dessa 
typer totalt blir så liten som möjligt. Ökad kunskap krävs. 

2. För minskning av svinn som uppstår vid omställningar krävs utveckling och 
innovation av system eller tekniker som kan hantera eller identifiera gränsfaser. 

3. Ett minskat omställningssvinn tillsammans med snabbare omställningstider kan 
ge möjlighet till ökad flexibilitet i dagens produktionssystem. Det skulle öppna 
för möjligheter att tillverka mindre batcher oftare, vilket i sin tur skulle minska 
datumkassationerna i industrins färdigproduktlager. Det finns inom Lean 
verktyg (Single Minute Exchange of Dies, alltså förkortning av ställtider) som 
hjälp för att minska omställningstider, men det kommer också krävas utveckling, 
innovation och forskning för olika produkttyper och produktionssätt. 

4. SIK ser möjligheter att i framtiden bygga produktionssystem med den flexibilitet 
som behövs för den variantflora som faktiskt tillverkas, där omställningssvinn 
och datumkassationer i industrins färdigproduktlager kan minimeras. På så sätt 
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kan en förbättring av livsmedelsindustrins förutsättningar skapas så att det blir 
möjligt att med ett långsiktigt perspektiv minska svinnet ytterligare jämfört med 
vad som är möjligt i dagens befintliga produktionssystem. Forskning behövs för 
olika produkttyper och produktionssätt. 

 
Även ekonomistyrningen och sättet att göra kalkyler över förbättringsprojekt och 
investeringar behöver ses över så att samtliga både kostnader och intäkter (eller 
besparingar) kommer med i kalkylerna oavsett var i företaget dessa finns. Ett 
helhetsperspektiv över hela företaget behövs i ekonomiska utvärderingar av olika 
alternativ oavsett organisationsgränser och kostnadsställen.  
 
Exempel:  
Det som ur inköpsavdelningens perspektiv tycks vara ”ett bra pris som håller 
kostnaderna nere” kan skapa kostnader i produktionen i form av svinn, störningar och 
andra former av slöserier som vida överstiger det som sparats in genom prispress på 
inköpsavdelningen. Då har företaget i praktiken suboptimerat och förlorat med ett 
ekonomiskt helhetsperspektiv. Genom att göra en totalkalkyl för företaget och väga 
samman konsekvenserna för både inköpspriser och produktionskostnader kan den 
ekonomiskt mest fördelaktiga balanseringen uppnås för företaget som helhet. 
 
Handeln centralt och butiker behöver se över arbetssätt och informationsflöden samt 
öka lageromsättningen för att förbättra flödet och därmed skapa möjligheter för bättre 
responsivitet. 

7.3.3 Åtgärd 3: Skapa en plattform för samverkan och förbättringsarbete 
avseende kedjans helhetsfunktion 

De orsaker som vid kartläggningen i Åtgärd 1 identifieras som aktörsgemensamma 
måste också åtgärdas i samverkan med andra företag, företaget kan inte lösa dessa på 
egen hand. När flertalet företag inom handel och industri har kommit igång med att 
identifiera orsakerna till svinn kommer det sannolikt att totalt sett vara ett så stort antal 
frågor som operativt behöver lösas att det behövs någon form av strategi, samverkan 
och struktur för att det kedjeövergripande förbättringsarbetet ska kunna fungera. 
Svårighetsgraden på de frågor som behöver lösas kommer troligen att variera, en del 
kommer att vara snabba och förhållandevis enkla medan andra kommer att vara 
komplexa. För att skapa möjlighet att lösa dessa frågor föreslås att en kedjeövergripande 
operativ plattform bildas där dessa frågor kan lyftas och samordnas.  
 
För vart och ett av de enskilda företagen är det svårt att själva ha insikt hur de egna  
förändringarna slår i andra företags verksamhet eftersom man av naturliga skäl inte ges 
möjlighet till full insyn hos varken konkurrenter, kunder eller leverantörer. För att 
undvika suboptimeringar är det därmed nödvändigt med någon form av systemanalys 
över två eller flera aktörer samtidigt för att både identifiera möjliga åtgärder och för att 
utvärdera den potentiella effekten av de olika föreslagna åtgärderna. Ett sådant arbete 
med systemanalyser skulle eventuellt kunna bedrivas inom ramen för denna Plattform. 
I nuläget saknas denna Plattform för att bedriva både systemanalyser med ett 
helhetsperspektiv över kedjan och ett arbete med aktiv och operativ problemlösning av 
gemensamma frågor.  
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Figur 36 Plattform för aktörsgemensamt arbete 

Skapandet av en sådan Plattform är därför angeläget att komma igång med så snart som 
möjligt. Denna form av företagsövergripande samarbetsformer behöver organiseras och 
föreslår därför att ett aktörsgemensamt forum skapas för att möjliggöra operativt 
samarbete som leder till miljömässig och ekonomisk uthållighet – samtidigt. Alltså 
fungerar för att: 

1. Med ett flödes- och systemperspektiv över hela kedjan samverka genom att över 
organisatoriska gränser arbeta operativt inom och mellan företag med 
förebyggande arbete som leder till identifiering av orsaker, grundorsaksanalyser 
och implementering av förbättringsåtgärder 

2. Med ett flödesperspektiv över organisatoriska gränser samverka genom att 
förändra och förbättra ekonomistyrningen av kedjan som helhet så att svinn och 
andra kvalitetsbristkostnader bättre kan synliggöras. Då blir de också möjliga att 
bekämpa 

3. Samverka genom att skapa vinna-vinna lösningar. Det förebyggande operativa 
arbetet kommer att innebära kostnader men skapar samtidigt stora vinster. När 
de aktörsgemensamma orsakerna till svinn operativt ska åtgärdas kommer detta 
att innebära i en del fall att den ena aktören/företaget behöver investera medan 
vinsterna av denna investering inkasseras hos en annan aktör/företag. Därför är 
det helt nödvändigt med en samverkan mellan kedjans aktörer som möjliggör 
vinna-vinna lösningar för samtliga företag/aktörer genom en lämplig fördelning 
av både kostnader och vinster.  

Detta är den konkreta, praktiska och handgripliga innebörden av vad en ökad samverkan 
mellan aktörerna i livsmedelskedjan innebär. Dock måste den miljömässiga 
uthålligheten gå hand i hand med den ekonomiska uthålligheten för att vi ska ”få det att 
hända”. Om ”vi” tar kostnader ”hos oss” och exempelvis investerar i vår verksamhet 
men inte får del av de fördelar och kostnadsminskningar/vinster som skapas på andra 
sidan en organisatorisk gräns så har vi heller inga incitament att arbeta för en bra helhet. 
Ett ekonomiskt dödläge uppstår. Utöver att samarbeta utmed kedjan om det mer tekniskt 
operativa kring orsaker och åtgärder som kan minska svinnet måste kedjans aktörer 
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samtidigt hitta vinna-vinna lösningar på de ekonomiska frågorna. Kostnader och vinster 
från förbättringsarbetet måste fördelas så att resultatet blir vinna-vinna lösningar för 
samtliga parter. Vinna-vinna lösningar är en förutsättning för att skapa de drivkrafter, 
engagemang och incitament som gör att ett aktörsgemensamt arbete kommer igång och 
kan fungera över tid. Det är på detta sätt det är möjligt att få den ekonomiska 
uthålligheten att gå hand i hand med den miljömässiga uthålligheten.  
 
Tesco, Lidl och Aldi arbetar i sina kedjor med ett annat perspektiv på systemgränser, 
med ett större flödesperspektiv och i andra samarbetsformer med sina leverantörer som 
kan vara en inspirationskälla för plattformen (Abrahamsson 2011). 
 
Exempel på förbättringsområden att arbeta med inom ramen för en gemensam 
plattform: 

• Identifiering av kritisk information för styrning av produktflöden och spridning 
av denna information till de medarbetare som behöver tillgång till informationen 
i sitt dagliga arbete 

• Ändring av beställningsmönster, hur ofta beställningar läggs och hur mycket 
som beställs åt gången 

• Produktionsplanering som bättre följer beställningsmönstren 
• Lagernivåplanering och åtgärder som kan leda till att lagernivåerna kan minska 

utan att leveranssäkerheten äventyras 
• Fördelning av kostnader/vinster för förbättringsarbetet så att vinna-vinna 

lösningar kan identifieras av alla parter, alltså att vinsterna från genomförda 
förbättringar fördelas så att de som gjort investeringar får kostnadstäckning för 
dessa 

• Identifiering av forskningsbehov där befintlig kunskap saknas, det som måste 
rymmas inom ramen för ”behovsstyrd forskning” 

• Systemanalys av kedjan som helhet för att undvika suboptimeringar och att 
svinnet flyttar till en annan plats i kedjan utan att minska totalt.  

7.3.3.1 Skapa en tätare samverkan mellan jordbruket och övriga 
livsmedelskedjan 

Tydliggörande av industrins och konsumenternas behov för jordbruket är viktiga för att 
minska svinnet. De olika delbranscherna som mejeri, spannmål, nötkött, fläskkött etc 
har olika utgångspunkter och förutsättningar, men gemensamt är att kommunikationen 
till det efterföljande ledet är dåligt. SIKs erfarenheter från tre projekt där möjligheterna 
att implementera Lean i grisproduktion (Rydberg 2011), mjölkproduktion (Melin 2013) 
och spannmålsproduktion (Olsson 2014) utvärderades, visade på ett väldigt litet kund- 
och konsumentfokus hos alla de lantbrukare som deltog i projekten. Produktionen var 
helt inriktad på att uppfylla de ekonomiska styrmedel som nästa led i kedjan hade satt 
upp. Behoven i de efterföljande stegen i kedjan är i många fall annorlunda, se exempel i 
6.4.5 Råvarornas variation.  
 
På motsvarande sätt kan svinn uppstå i jordbruket då industri och/eller handeln ställer 
krav på produkternas kvalitet från jordbruket. För att lösa dessa problem behöver 
företrädare för jordbruket införlivas i Plattformen för att diskutera möjliga åtgärder för 
att minska svinnet i ett systemperspektiv. 
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7.3.4 Åtgärd 4: Behovsstyrd forskning inom svinnkritiska områden för 
kunskap till ”morgondagens åtgärder” 

Produktionsforskning 
För andra branscher såsom fordons- och verkstadsindustrin finns sedan många år 
tillbaka stora satsningar på produktionsforskning, eftersom detta anses vara mycket 
viktigt för dessa branschers konkurrenskraft och överlevnad. Produktionsforskning är 
viktigt också för livsmedelsindustrins konkurrenskraft, men är utöver det också viktig 
av miljömässiga orsaker – för att minska svinnet. FoI inom produktionsområdet inriktad 
på livsmedelsindustrin och dess förutsättningar är ett av de viktiga behovsområdena för 
forskning som vi i Sverige måste satsa på ”idag” för att i näta steg kunna vidta 
”morgondagens” åtgärder. Idag saknas nästan helt livsmedelsinriktad 
produktionsforskning i Sverige. Livsmedelsföretagens kvartalsprognos från februari 
2013, som rekommenderar ”storksalighet” som en av lösningarna för 
livsmedelsindustrin, visar på både behov av kunskap i branschen men även en 
produktionsforskning som tar höjd för dagens förutsättningar för produktion av 
livsmedel. 
 
Forskning inom Supply Chain Management 
Livsmedelsinriktad forskning inom detta område samt aktiv tillämpning av sådan 
framtagen ny kunskap kan bidra till att lösa flera av de utmaningar livsmedelskedjan 
som helhet står inför. Uppkomst av datumkassationer i kedjans flertal olika lagerplatser 
(Industri, Handeln Centralt, och Butiker) är kanske det tydligaste tecknet på att våra 
livsmedelskedjor inte fungerar så bra som de i framtiden skulle kunna göra. Den 
kunskap alla just nu söker om kedjan finns ännu inte, bortsett från några enstaka 
fallstudier. Ett systemanalytiskt angreppssätt behövs för att hitta grundorsaker till svinn 
i kedjan, så att inte suboptimeringar görs.  
 
För att kunna identifiera åtgärder och operativt i kedjan implementera dessa behövs en 
klar bild av vad som driver det aktörsgemensamma svinnet, exempelvis skapar och 
förstärker variationerna, ökar instabiliteten, begränsar flexibiliteten, minskar 
styrbarheten av kedjan samt driver överproduktion. Information hos/mellan varje aktör 
genom hela systemet måste analyseras, från råvara till konsument, utan hänsyn till 
organisatoriska stuprör för att hitta grundorsaker till svinn. Analyserna behöver göras 
för olika produktkategorier i olika kedjor. Det finns idag ingen känd metod utvecklad 
för grundorsaksanalys i kedjan, denna metod behöver utvecklas. Först när vi förstår 
grundorsakerna kan gränsöverskridande lösningar identifieras. Förstår vi inte 
mekanismerna för hur svinn uppkommer kan vi i inte heller identifiera lösningar som 
motverkar uppkomst av svinn. Det behövs därför grundorsaksanalyser gjorda ur ett 
Supply Chain Management perspektiv över hela livsmedelskedjan för att identifiera 
vilka lösningar som är effektiva.  
 
Det är viktigt att produktionsforskningen för livsmedelsindustrin samordnas med 
forskningen inom Food Supply Chain Management, då det är en del av produkt- och 
informationsflödet i kedjan. Målsättningen är att forskningen ska visa de framtida 
möjligheter som finns att skapa nya innovativa lösningar ”outside the box” för att 
minska svinnet ytterligare.  
 
Finansieringsmöjligheter för forskning inom livsmedelsinriktad produktion och supply 
chain management 
Inom fordons- och den tillverkande industrin finns en stark tradition att jobba med att 
utveckla sina produktionssystem och supply chain management frågor. Branschen 
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anses, och är, viktig för Sverige. Effekten är att man kan kanalisera behoven direkt till 
samhälle, myndigheter och finansiärer. Det finns inom akademin en struktur för att 
jobba med dessa frågor och därmed finns en stark forskning i Sverige kring dessa 
frågor. I Sverige finns flera finansiärer för produktions- och supply chain management 
forskning för tillverkande industri. Till exempel finns för fordonsindustrin ett speciellt 
program för produktions- och supply chain management forskning på Vinnova inriktat 
speciellt för Fordonsbranschen inklusive leverantörer. Branschföretträdare beslutar 
tillsammans med Vinnova vilka projekt som ska finansieras. Programmet går hela vägen 
till implementering i verkligheten. 
 
Livsmedel tillverkas också – men anses av tradition inte tillhöra 
”tillverkningsindustrin”. Det finns ingen tradition inom livsmedelsområdet i Sverige att 
jobba med den produktionsutveckling som industrin så väl behöver. Därmed finns dålig 
kunskap i industrin för hur kostnader och svinn ska minskas. Inom akademin finns 
ingen struktur för att jobba med dessa frågor. Inom supply chain management finns 
ingen tradition och ingen som driver frågorna för livsmedelskedjan som helhet. 
 
Eftersom forskning inom produktion och supply chain management saknas för 
livsmedelsbranschen, är det naturligt att forskningsfinansieringen för dessa områden är 
svår. Forskningsfinansiärerna speglar den forskning som drivs inom akademin. För att 
förändra detta strukturella problem har Sveriges myndigheter och politiker en avgörande 
roll. 
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8 Diskussion 

Finns tillräckliga drivkrafter att öka stabiliteten och minska genomloppstiden i 
livsmedelskedjan? 
 
Bilindustrins utveckling har gått från Fords massproduktion av T-Fordar, där Henry 
Ford uttryckte sig: ”You can have any colour you want as long as it’s black”, till 
enstycksproduktion av hundratals varianter med korta genomloppstider i dagens 
bilindustri. En annan viktig faktor för de företag som lyckats bäst inom branschen är 
utvecklingen från prispress på leverantörer, med olika kvalitetsbrister som följd, till 
samverkan och relationer.  
 
I tillverkande industri och särskilt fordonsdustrin har man länge jobbat för att minska 
genomloppstiden på produkter i systemet. Förutsättningarna för att lyckas med detta har 
skapats genom bättre stabilitet i produktionssystem, verksamhetsprocesser och 
informationsflöden samt nya arbetssätt för minskade genomloppstider genom systemet 
(just in time). I fordonsindustri och verkstadsindustri finns idag ett flertal exempel på en 
gemensam drivkraft i kedjan att aktivt arbeta tillsammans. Den gemensamma 
drivkraften för dessa kedjors olika aktörer är minskade kostnader för ökad 
konkurrenskraft på en konkurrensutsatt marknad. 
 
De enskilda företagen som är verksamma i livsmedelskedjan kan var och en göra sitt för 
att minska svinnet, men som beskrivs i denna rapport finns en stor potential att 
ytterligare minska svinnet genom en systemsyn över kedjan och genom samverkan. För 
att uppnå den stora svinnminskningen behövs samma ”medicin” som fordons- och 
tillverkande industrin genomgått. Det skulle ge större andel av hållbarhetstiden åt 
konsumenten – där den största andelen svinn uppstår, och i kedjans olika lager skulle 
produkterna hinna igenom med marginal till de olika tidsgränserna. Kortare 
genomloppstid förutsätter stabila processer i kedjans alla led. 
 
Forskning, andra former av offentlig finansiering samt stödprogram i Sverige 
För att komma till rätta med de produktionsrelaterade orsakerna till svinn behövs 
specifika satsningar i Sverige på livsmedelsinriktad produktionsforskning och 
produktionsutveckling för att kunna minska svinn i form av exempelvis start- och 
stoppsvinn, produktbyten, disk och rengöring samt datumkassationer i industrins 
färdigproduktlager. För att minska det totala svinnet i kedjan som helhet, behövs även 
en systemsyn och kunskap om de mekanismer i kedjan som orsakar svinn, alltså en 
uppbyggnad av forskningsområdet Supply Chain Management riktad mot 
livsmedelskedjan.  
 
År 2006 gjorde IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) en utredning med namnet 
”Ökad konkurrenskraft för svensk processindustri”, tillsammans med den svenska 
processindustrin, i vilken även livsmedelsindustrin inkluderades. I utredningen fastslogs 
att process- och produktionsforskningen är vital för all livsmedelstillverkning. 
Fortfarande (2013) är produktionsforskning för livsmedelsindustrin i det närmaste 
obefintlig i Sverige inom akademin (Högskolor och Universitet). I Sverige pågår 
däremot en jämförelsevis omfattande produktionsforskning riktad mot fordons- och 
verkstadsindustrin och dess utmaningar. Det är dock inte möjligt att rakt av tillämpa 
verkstadsinriktad produktionskunskap för att lösa livsmedelsindustrins frågeställningar 
och utmaningar. Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största industrigren och behöver 
på samma sätt som fordons- och verkstadsindustrin stöd inom produktionsforskning för 
att lösa sina framtidsutmaningar.  
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Att forskning inom Produktion- och Supply Chain Management för livsmedelsområdet 
till stor del saknas inom akademin i Sverige idag får som följd att det heller inte utbildas 
studenter på grundnivå på våra universitet och högskolor. Det innebär i sin tur att 
aktörerna i livsmedelskedjan har svårt att anställa personal med den livsmedelsspecifika 
kunskap inom områdena Produktion och Supply Chain Management som behövs. Även 
yrkesutbildningar riktade mot produktionspersonal är viktiga eftersom en hög 
yrkesskicklighet också är nödvändigt för att kunna tillverka livsmedel med lite svinn. 
 

 
Figur 37 Processflödet ser från politiskt mål till uppnådd samhällseffekt 

Figur 37 illustrerar hur processflödet kan se ut från att politiska mål sätts upp om en 
halvering av svinnet fram till år 2020 från kunskapsuppbyggnad genom forskning till 
den implementering i livsmedelskedjan som ger önskad samhällseffekt. De blå rutorna i 
processchemat illustrerar den del av processen som traditionellt täcks av forskning och 
här motsvarar riktade forskningssatsningar mot svinnområdets specifika behov. Den 
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sista delen som krävs för att uppnå önskad samhällseffekt avseende minskat svinn i 
livsmedelskedjan ryms inte inom traditionella forskningsprojekt. Detta innebär att andra 
former av offentlig finansiering behövs för att uppnå den samhällseffekt som 
eftersträvas. Utöver finansiering av behovsstyrd forskning behövs finansieringsformer 
som fungerar även för:  

• Ökad kunskap och stöd genom ett större utbildningsprogram/stödprogram 
• En plattform för att skapa arbetsformer som möjliggör samverkan mellan aktörer  
• Utveckling av behovsspecifika lösningar 
• Implementering av dessa lösningar på bred front 
• Nätverk för att sprida goda exempel efter hand som kunskapen ökar 

 
Att lyckas uppnå de politiska målen att halvera svinnet i livsmedelskedjan är som 
beskrivs i den här rapporten ingen ”quick-fix”. Det är en stor utmaning som kräver 
kunskap om systematiskt arbetssätt som passar för att lösa komplexa frågeställningar, 
nya arbetssätt inom företag såsom Ständiga förbättringar men också att nya 
samarbetsformer skapas mellan företag som ger den drivkraft till förändring som är 
nödvändig för att ”få det att hända”. 
 
För att stärka verkstadsindustrin och stötta branschen i att möta det som var 
verkstadsindustrins stora framtidsutmaning initierades stödprogrammet 
Produktionslyftet år 2006. Detta har varit, och är, ett framgångsrikt stödprogram för 
verkstadsindustrins behov. På motsvarande sätt rekommenderas att ett offentligt 
finansierat stödprogram skapas för livsmedelsindustrins, handelns och butikernas 
utmaningar relaterade till minskning av svinnet. Ett sådant stödprogram kommer 
samtidigt att stärka konkurrenskraften hos företagen verksamma i livsmedelskedjan. 
 
Vilken roll spelar politiker, myndigheter och branschorganisationer i Sverige ? 
I nuläget, 2014, uppmuntrar Livsmedelsverket, Naturvårdsverket och Jordbruksverket, 
inom sitt regeringsuppdrag, branschorganisationerna Livsmedelsföretagen och Svensk 
Dagligvaruhandel att agera för att minska matsvinnet i respektive bransch. Det är dock 
inte i branschorganisationerna som svinnet uppkommer, det är i det vardagliga och 
operativa arbetet ute i alla de företag som tillsammans bygger upp det vi brukar kalla 
livsmedelskedjan som svinnet uppkommer och måste åtgärdas. Vilken roll bör politiker, 
myndigheter och branschorganisationer ta för att vi skall få till stånd en minskning av 
svinnet i hela den svenska livsmedelskedjan?  
 
Branschorganisationerna har naturligtvis en viktig roll att spela, de kan föra branschens 
talan men de styr inte över verksamheten i alla de enskilda företagen. En viktig fråga att 
lösa är därför hur både chefer, ledare och enskilda medarbetare i livsmedelskedjan ska 
få bättre förutsättningar och komma igång med det förebyggande arbete som behövs för 
att kedjan successivt ska kunna fungera allt bättre och bli mer resurseffektiv, både inom 
det egna företagen men också i samverkan med andra aktörer. Livsmedelsföretagen och 
Svensk Dagligvaruhandel har ett bra samarbete i svinnfrågan. De har bland annat 
finansierat stora delar av det arbete som beskrivs i denna rapport. Dock behöver både 
branschorganisationerna och aktörerna i livsmedelskedjan de enskilda företagen rätt 
stöd från myndigheter och politiker för att kunna agera. För att varje aktör i 
livsmedelskedjan ska kunna ”komma igång” med sina kartläggningar och 
grundorsaksanalyser, och därmed ”få saker att hända”, rekommenderas ekonomiskt stöd 
i form av det föreslagna stödprogrammet för aktörerna i kedjan (se 7.3.1 Åtgärd 1: Brett 
införande av systematisk arbetsmetodik för minskat svinn i enskilda företagen inom 
industri, handeln centralt och butiker.). Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA, 
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som medfinansierade Produktionslyftet för verkstadsindustrin, vore troligtvis en lämplig 
myndighet för att finansiera ett motsvarande stödprogram för livsmedelssektorn med 
syfte att minska svinnet och öka resurseffektiviteten. Produktionslyftet har varit 
framgångsrikt, därför finns säkerligen många värdefulla erfarenheter att ta till varaFör 
att aktörerna i kedjan tillsammans skall kunna hitta vinna-vinna-lösningar för att åtgärda 
de aktörsgemensamma orsakerna till svinn krävs även ekonomiskt stöd till plattformen 
för operativt aktörsöverskridande arbete (se 7.3.3 Åtgärd 3: Skapa en plattform för 
samverkan och förbättringsarbete avseende kedjans helhetsfunktion) samt finansiering 
av behovsstyrd produktionsforskning inom samtliga led av kedjan såväl som supply 
chain management vilket krävs för att hitta morgondagens åtgärder för minskat svinn i 
hela livsmedelskedjan. De aktörsgemensamma åtgärderna kräver ett mycket långsiktigt 
arbete, uppemot ett tioårsperspektiv, då problemformuleringarna är oerhört komplexa 
och i många fall även utmanande för aktörerna att samarbeta kring, vi tror därför det är 
att föredra att en tredje part stöttar och vägleder företagen i det aktörsgemensamma 
arbetet. I England finns WRAP som bildades 2000, till stor del finansierat av bl. a. 
Defra (Department for Environment, Food and Rural Affairs) och som arbetar mot 
visionen - ett hållbart utnyttjande av resurser. Ett exempel på WRAP:s aktiviteter är 
Courtauld Commitment, ett frivilligt avtal som från början främst handlade om att 
minska mängderna förpackningsmaterial som läggs på deponi men som under senare år 
kommit att handla mer och mer om att minska mängden svinn i livsmedelskedjan. 
WRAP initierade 2005 Courtauld Commitment och samlade då Storbritanniens regering 
tillsammans med såväl branschorganisationer som företag för att formulera 
gemensamma avtal och mål kring minskat svinn. Tack vare statlig finansiering av 
kunskapsuppbyggnad vid WRAP har de haft möjlighet att med sin expertkunskap stötta 
företagen operativt i det dagliga förbättringsarbetet för att kunna genomföra de 
förändringar som krävs för att minska svinnet, i den egna verksamheten såväl som i 
kedjan som helhet. Detta kan branschorganisationer, myndigheter och politiker i Sverige 
sannolikt inspireras av, då vi i dagsläget saknar en motsvarande organisation som kan ta 
sig an svinnproblematikens komplexitet. Myndigheternas roll är viktig och bör främst 
vara att stötta arbetet i form av ekonomiska resurser samt att efterfråga att arbetet 
fortskrider efter plan. 
 
För att minska det totala svinnet i kedjan och undvika suboptimeringar behövs ett 
systemperspektiv och en samverkan mellan aktörerna i kedjan. Därför vore det en fördel 
om alla aktörer i kedjan och forskare inom akademin kunde samlas under ett och samma 
paraply. Därför föreslås att plattformen för aktörsöverskridande arbete vidareutvecklas 
till ett Kunskapscentrum, helt eller delvis offentligt finansierat och anpassat utifrån 
Sveriges nationella behov och förutsättningar och vars utformning är förankrat hos våra 
nationella aktörer.  
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Figur 38 Översiktlig idéskiss till ett Kunskapscentrum för livsmedelssektorn 

De fem hörnpelarna i ett Kunskapscentrum föreslås vara:  
 

1. Inrättande av en brett representerad styrgrupp 
2. Stödprogram för livmedelsindustri, handeln centralt och butiker 
3. Behovsstyrd forskning med systemperspektiv för hela kedjan 

a. Food Supply Chain Management forskning enligt ovan 
b. Behovsstyrd Jordbruksforskning  
c. Behovsstyrd Produktionsforskning  
d. Behovsstyrd Supply Chain Management-forskning  
e. Behovsstyrd forskning för butik  
f. Konsumentforskning – identifiering av grundorsaker till svinn i hemmet, 

vad butikerna behöver göra för att hjälpa konsumenten etc. 
g. Annan behovsstyrd forskning (förpackningar, beteendevetenskap etc.) 

4. Spridning av kunskap till alla företag/aktörer i kedjan 
5. Plattform för samverkan mellan aktörer i kedjan 

 
Tanken om en aktörsgemensam plattform har även lyfts på europeisk nivå. Rapporten 
”Technology options for feeding 10 billion people - Options for cutting food waste” som 
beställts av EU-parlamentet betonar vikten av att förbättra samarbetet mellan industrin 
och detaljhandeln för att hitta gemensamma lösningar för att minska svinnet. Rapporten 
föreslår också att detta kan ske i statligt finansierade program (Priefer 2013).  
 
Kan styrmedlet skatt minska svinnet? 
Det går inte ur ett svinnhänseende att bryta ut varken industrin, handeln centralt eller 
butikerna isolerat från varandra ur kedjan – allt hänger ihop. Det finns både 
kedjeeffekter och kaskadeffekter mellan olika aktörer i kedjan som innebär att svinn 

Text

Utbildningsprogram

• Systematisk kartläggning
av orsaker till svinn i den 
egna verksamheten hos 
alla aktörer

• Systematiskt
förbättringsarbete

S
tö

d
p

ro
g

ra
m

B
eh

o
vs

st
yr

d
fo

rs
kn

in
g

S
p

ri
d

n
in

g
av

ku
n

sk
ap

A
re

n
a 

fö
r

sa
m

ar
b

et
e

Baserat på genomförd
systemanalys och
behovsstyrd forskning:

• Identifiering av
möjliga gemen-
samma åtgärder

• Aktörsövergripande
överenskommelser
kring gemensamma
lösningar

• Test och därefter
implementering av
fungerande åtgärder
hos respektive aktör

Behovsstyrd forskning
avseende

• Råvaru- , Produkt-
och Informations-
flöden utmed hela
kedjan

• Primärproduktion

• Industriell produktion

• Lager, logistik,
transporter från
industri till butik

• Konsument-, 
Förpacknings- och
Beteendeforskning

• Etc.

• Nätverk för spridning av
goda exempel

• Utbildningar för olika
yrkesgrupper inom
livsmedelskedjan

• Temadagar och
seminarieserier kring
aktuella frågor

• Informationsspridning
gentemot allmänhet och
konsumenter

• Etc.

Kunskapscentrum
Systemanalytiskt angreppssätt

Styrgrupp
Representanter från Jordbruk, Industri, Handeln 

Centralt,  Butiker, Myndigheter, Etc.



  
 

 73 (82) 
 

 

uppkommer på ett ställe i kedjan, men åtgärderna måste vidtas av någon annan av 
aktörerna. En beskattning av svinn har minst fyra negativa konsekvenser: 

• Den aktör där svinnet uppstår ”drabbas” av svinnet och beskattas men aktören 
har inte själv möjlighet att vidta några åtgärder för att förhindra uppkomsten av 
detta svinn eftersom åtgärderna måste sättas in utanför det egna ansvarsområdet 

• Den aktör som egentligen är den som behöver vidta åtgärden har inget 
incitament att göra detta eftersom beskattningen hamnar hos någon annan aktör  

• Skatt skapar inte de drivkrafter och incitament som behövs för att få till stånd det 
samarbete som behövs mellan aktörerna för att verkligen minska svinnet utan 
förstärker troligen ”stuprörstänkandet” där var och en sköter sitt  

• Vår erfarenhet är att kunskapen och erfarenheten inom livsmedelsindustrin inte 
är tillräckligt stor kring hur den komplexa frågan kring svinn kan angripas. En 
skatt hjälper inte aktörerna att nå den kunskapen. Det krävs en strukturerad 
kartläggning av svinnet för att insatserna ska läggas på de orsaker som ger de 
största svinnmängderna och ge stor effekt på relativt kort tid. Men man måste 
veta hur man ska göra. Detta bekräftas också av tre oberoende 
livsmedelsindustrier som SIK intervjuat, som med strukturerat arbetssätt på två 
till tre år halverat sitt svinn 

Uppfattningen är att skatt på svinn är ett direkt olämpligt styrmedel för att minska 
svinnet i livsmedelskedjan. Detta med hänvisning till de kedje- och kaskadeffekter som 
finns mellan aktörerna i kedjan som gör att var och en inte fullt ut styr över sin egen 
situation, men också med hänvisning till att det då finns risk för suboptimeringar som 
kan leda till att svinnet inte minskar utan kanske till och med ökar totalt. 
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9 Slutsatser 

Slutsats Nr 1 – Behov av att arbeta förebyggande 
Svinn uppkommer på grund av brister i livsmedelskedjans funktion, alltså brister i 
arbetsprocesserna inom och mellan företagen längs kedjan. Bildligt kan 
livsmedelskedjan liknas vid ett läckande rör. Ett arbete som förebygger och förhindrar 
att svinn uppkommer innebär att läckorna letas upp och tätas. Omhändertagande av 
uppkommet svinn genom exempelvis utförsäljning eller att skänka bort datumkasserade 
livsmedel är oftast förenat med kostnader för företaget. Genom att definiera svinn som 
”alla livsmedel som av någon orsak inte används till det som det var tänkt från början” 
skapas en drivkraft som innefattar samtliga konsekvenser av att inte göra rätt från 
början, och då kommer minskade kostnader att gå hand i hand med minskat svinn.  
Detta är möjligt! 
 
I linje med detta behöver alla aktörer i livsmedelskedjan betrakta alla former av 
omhändertagande av svinn (välgörenhet, butikskock, djurfoder, biogas etc.) som ett 
sistahandsalternativ som bör minimeras. 
 
Slutsats Nr 2 – Två huvudgrupper av orsaker till svinn 
Orsakerna till svinnet kan delas upp i två huvudgrupper beroende av hur åtgärdsarbetet 
måste organiseras och genomföras. (1) Aktörsgemensamma orsaker: Orsaken till svinn 
finns helt eller delvis i ett annat företag än där svinnet uppkommer och synliggörs. 
Åtgärden måste därför sättas in av ett annat företag eller av två eller flera företag 
tillsammans. (2) Aktörsinterna orsaker: Orsaken till svinnet finns i samma företag som 
svinnet uppkommer och synliggörs. Åtgärden ska därför sättas in inom företagets eget 
ansvarsområde. 
 
Slutsats Nr 3 – Snabbare genomloppstid – helhetsgreppetet för livsmedelskedjan 
Både aktörsinterna och aktörsgemensamma orsaker åtgärdas genom att arbeta för en 
snabbare genomloppstid i kedjan, vilket bidrar till minskat svinn genom ökad stabilitet 
och ökad responsivitet i kedjan som helhet. En kortare genomloppstid är därför det 
helhetsgrepp för minskat svinn som föreslås. Detta skulle innebära att produkterna 
förflyttas snabbare genom kedjan och inte blir liggande i olika lager (industri, handeln 
centralt och butiker) för att sedan datumkasseras. Detta skulle också innebära att 
konsumenten får större andel av hållbarhetstiden tillgodo än vad som är fallet idag, 
vilket troligen kommer att gynna en minskning av svinnet även i konsumentled. 

Slutsats Nr 4 – Kunskap är nyckeln för att lyckas med det vi kan göra direkt 
Det som avgör hur mycket svinn en verksamhet har är inte vilka produkter som 
hanteras, om det är mejeriprodukter, bröd eller charkvaror. Det som förenar 
verksamheter med lite svinn är hur de arbetar med sitt svinn, vilket ytterst är en 
kunskapsfråga. En produktionschef i livsmedelsindustrin uttryckte behovet av kunskap 
för att kunna angripa svinnfrågans komplexitet såhär:  
 
”Alla har sagt till oss att vi måste minska vårt svinn, men det är inte förrän nu vi vet 
hur vi ska göra”  
 
Redan idag finns dock befintliga metoder och strukturerade angreppssätt för att angripa 
komplexa frågeställningar såsom svinnfrågan. De fungerar väl för att ringa in 
problemen i den egna verksamheten och används redan inom verkstads- och 
fordonsindustrin i Sverige. Företag inom livsmedelsindustrin som har använt dessa 
metoder har uppnått en minskning av svinnet med 50 % inom 2-3 år, vilket kan 
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bekräftas av SIKs egna erfarenheter. Samtidigt som svinnet minskar ökar stabiliteten 
och förutsägbarheten, bristerna i arbetsprocesserna har åtgärdats. Den ökade stabiliteten 
och förutsägbarheten gynnar i sin tur det fortsatta förbättringsarbetet. 
 
Verkstadsindustrin har sedan flera år tillbaka ett stödprogram anpassat efter sina 
framtidsutmaningar, Produktionslyftet, som handläggs av VINNOVA. Svinn- och 
lönsamhetsfrågorna är två av livsmedelsbranschens stora framtidsutmaningar. En 
spridning av befintliga fungerande metoder till livsmedelsbranschens samtliga aktörer 
har en mycket stor potential att halvera svinnet i enlighet med de politiska målen och 
samtidigt stärka lönsamheten. Det föreslås därför att myndigheter såsom VINNOVA 
engageras i svinnfrågan och att finansiering skapas på politisk nivå så att ett 
stödprogram på motsvarande sätt inrättas för livsmedelsbranschens aktörer, industri 
samt handel och butiker. Stödprogrammet ska syfta till ett brett införande av 
systematiska arbetsmetoder, skräddarsydda för livsmedelsbranschen, för minskat svinn 
och parallellt minskade kostnader industriföretag, handeln centralt och butiker. 
Livsmedelsindustrin är Sveriges fjärde största industrigren, därtill kommer ett stort antal 
anställda inom handeln centralt och butiker. Stödprogrammet kommer utöver att minska 
svinnet också att stärka en bransch med ett stort antal anställda. Enbart 
livsmedelsindustrin har idag enligt Livsmedelsföretagen närmare 55 000 anställda, de 
allra flesta inom små och medelstora företag.  

Slutsats Nr 5 – Behov av att tänka i nya banor ”out of the box” 
Ibland är vi både hemmablinda och bakbundna av ”hur vi brukar göra” och ”hur det 
alltid har varit”. En stor del av att minska svinnet är att tänka i nya banor, ”out-of-the-
box”, både i det mindre perspektivet (den egna verksamheten) och i stort (kring 
strukturfrågor och samarbeten inom kedjan). Detta är en klassisk frågeställning i 
förändrings- och förbättringsarbete och motsvarande utmaning finns i alla andra 
branscher exempelvis verkstadsindustri och sjukvård och detta är inte på något sätt unikt 
för utmaningen att minska svinnet i livsmedelskedjan.  
 
Det är möjligt att förändra förutsättningarna – om man arbetar målmedvetet och 
tillsammans. Genom att snarare ta många små steg i stället för ett fåtal stora bedömer vi 
att det ändå går att skapa den trygghet som aktörerna behöver känna för att vilja och 
våga vara aktivt delaktiga i förändringsarbetet. Detta kräver dock en övergripande 
strategi för långsiktigt förbättringsarbete innehållande samverkan mellan aktörerna och 
forskare, men också politiker och myndigheter spelar här en viktig roll för att skapa de 
rätta förutsättningarna.  
 
Slutsats Nr 6 – Idag skapa de förutsättningar morgondagens åtgärder ska vila på 
Utöver den första halvering som bedöms vara möjlig redan ”idag” bedöms även en 
ytterligare halvering ner till 25 % av dagens svinnivåer vara möjlig. Vi har idag inte all 
kunskap och alla förutsättningar som behövs för en andra halvering. Det vi först 
behöver skapa är (1) finansiering och finansieringsformer som fungerar för den 
behovsstyrda forskning som behövs samt (2) en plattform där kedjans aktörer kan 
samarbeta operativt med att åtgärda de aktörsgemensamma orsakerna till svinn. 
 
Vad gäller den behovsstyrda forskningen  framhålls särskilt behoven av 
livsmedelsinriktad Produktionsforskning och livsmedelsinriktad forskning inom Supply 
Chain Management. Dessa forskningsområden anses sedan länge mycket viktiga för 
verkstads- och fordonsindustrins konkurrenskraft och Sverige satsar idag 
forskningsmedel inom dessa områden för att möta dessa branschers behov. Dock kan 
inte resultaten överföras till livsmedelsindustrin rakt av vilket innebär att nödvändig 



  
 

 76 (82) 
 

 

livsmedelsinriktad forskning inom dessa områden i princip saknas helt i Sverige idag. 
Detta drabbar våra nationella möjligheter att minska svinnet i livsmedelskedjan. 
Storbritannien har sedan ett antal år tillbaka, till stor del inom WRAP, haft riktad 
kunskapsuppbyggnad inom produktion och supply chain management, vilket gett en 
stark kompetens och ett försprång inom svinnområdet. Riktade satsningar inom dessa 
områden behövs även i Sverige. Politiker på nationell nivå spelar även här en central 
roll för att säkerställa att de rätta förutsättningarna finns.  
 
Vad gäller plattformen som är nödvändig för aktörsöverskridande operativt samarbete 
finns fördelar att vidareutveckla denna till ett Kunskapscentrum och under ett 
gemensamt paraply samla och samordna både operativt arbete, behovsstyrd forskning, 
utbildningsinsatser och nätverkande för spridande av goda exempel. 
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