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Förord 
 
Som avslutning på vår fyraåriga ekonomiutbildning med teknikinriktning utfördes detta 
examensarbete. Arbetet utfördes som en fallstudie på Atria Chark & Deli under vårterminen 
2009 och omfattar trettio högskolepoäng.  
 
Det har varit en utmaning för oss att förstå de komplexa förhållanden som finns i en 
korvproduktion. Utan hjälp från kunnig och erfaren personal på Atria Chark & Deli i 
Sköllersta hade denna studie inte kunnat genomföras. Vi vill därför tacka personalen som 
varit väldigt tillmötesgående och hjälpsam under hela studien då vi kommit med frågor och 
funderingar.   
 
Ett speciellt tack vill vi rikta till vår handledare på Atria Chark & Deli, Iréne Hagström, som 
under arbetets gång tagit sig tid för oss och haft inspirerande idéer. Vidare vill vi också tacka 
inköpschef Roger Carlsson, som bistått med värdefull information till studien.   
 
Sist men inte minst vill vi tacka vår handledare Conny Johanzon på Örebro Universitet för 
hans kloka insikter och hans tilltro till detta examensarbete. 
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Abstract 
 
Food processing industries differs from traditional industries due to shelf-life integration and 
variation in raw material. In sausage production, raw meat is unhesitatingly the most 
expensive ingredient. Therefore, enterprises can gain sustainable competitive advantages by 
effectively managing the raw meet supply.  
 
A bill of material is an “as built” structure that reflects the raw material and sub-assemblies 
needed to manufacture an end-item. A sausage recipe can be seen as a bill of material. 
Flexibility among these could possibly make the raw material supply more effective, 
something this study aims to examine. During the case study, at Atria Chark & Deli in 
Sköllersta, empirical and theoretical data has been obtained alternately. The analysis showed 
that the sausage recipes were optimized in several steps during production in order to handle 
different kinds of variations. Both manual rectifications and automatic optimizations in the 
enterprise resource planning system (ERP-system) are made.  
 
Consequences of the manual adjustments, based on tacit knowledge, are that stock-levels 
aren’t automatically updated in the system. This equals that actual and theoretical usage of 
raw materials doesn’t ad up. We found out that the case company doesn’t take advantage of 
the ERP-system’s entire capacity. 
 
Conclusions are that, to most efficiently utilize the ERP-system, products must be produced 
according to the original recipe. Furthermore, in order to make theoretical and actual usage of 
raw material correspond, flexible bill of materials can be introduced. That could also help 
controlling the overall supply of raw material. 
 
There are several advantages by using flexible bills of materials. One is the possibility to 
decrease stock levels of raw material without reducing the level of reliable- and on-time 
deliveries to customers. Another one is to make the raw material supply chain more 
independent, by integrating multiple alternatives for ingredients in the bill of material. When 
the ERP-system uses updated information regarding both conditions in the production and the 
quality of the raw material, the optimization of recipes can be more efficient.  
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1 Inledning  
 
Detta kapitel börjar med en kort företagsbeskrivning av Atria-koncernen. Därefter 
presenteras en, för livsmedelsbranschen, generell problembakgrund som sedan fördjupas i 
studiens problemområde.  Kapitlet mynnar ut i en frågeställning, ett syfte och avgränsningar. 
 

1.1 Företagsbeskrivning 
Atriakoncernen med huvudkontor i Finland har fyra dotterbolag; Atria Finland, Atria 
Scandinavia, Atria Ryssland och Atria Baltikum. Atria Scandinavia har sin verksamhet i 
Sverige och Danmark och anläggningen i Sköllersta är den största av fjorton. Fabriken i 
Sköllersta ingår i Atria Chark & Deli och kommer fortsättningsvis i denna studie att 
benämnas som Atria C&D. Tillverkningen består av kött och chark till dagligvaruhandeln och 
storhushåll.1  
 
Koncernen omsatte år 2008 omkring 1,3 miljarder euro och hade ca 6 000 anställda. Atria 
Scandinavia stod för 455 miljoner euro i omsättning och 1 700 anställda.2 På fabriken i 
Sköllersta arbetar cirka 300 personer.3 
 
Fabriken i Sköllersta, som i folkmun benämns som Lithells, har sitt ursprung i Kumla. Där 
startade Oskar Lithell charkuteriverksamheten Lithells år 1907. Drygt tjugo år senare startade 
produktionen av varmkorv och varumärket Sibylla lanserades för första gången. 1957 flyttade 
produktionen till nuvarande ort.4 
 
Sedan 1997 tillhör fabriken koncernen Atria som är en stor leverantör på svenska 
livsmedelsmarknaden. I Atria C&D ingår många välkända varumärken som Pastejköket, 
Arbogapastej, Onsalakorv, Falbygdens ost och Ridderheims.5 I Sköllersta tillverkas 
fortfarande korv under varumärkena Lithells och Sibylla, men även så kallade private lables 
(handlares egna varumärken). Produktionen på Atria C&D i Sköllersta har också utökats till 
hamburgare och sous vide (en speciell tillagningsmetod för helkött).6  
 

1.2 Problembakgrund 
Marknaden för köttråvaror är känslig och kan förändras snabbt. Utbud och efterfrågan 
påverkas av mer eller mindre förutsägbara faktorer. Sedan EU:s utvidgning har den 
internationella konkurrensen ökat vilket genererat ett ökat utbud av köttråvaror på marknaden. 
Priser förändras snabbt vilket kan bero på allt från spridning av djursjukdomar till kronans 
värde gentemot euron.7 Efterfrågan på köttråvaror ser olika ut under olika delar av året. Kring 

                                                
1 Atria Scandinavia, http://www.atria.se/lithells_foretaget, (2009-02-03) 
2 Atria ABP, Årsredovisning 2008, http://atria.smartpage.fi/se/arsredovisning08/pdf/Atria_VSK_ruotsi.pdf,    
(2009-05-26) 
3 Lena Hellberg, Personalassistent, Atria C&D, intervju, (2009-01-21) 
4 Atria Scandinavia, http://www.atria.se/lithells_foretaget, (2009-02-03) 
5 Ibid. 
6 Atria Chark & Deli, http://www.atriacharkodeli.se/startsida/, (2009-02-03) 
7 Matthias Lütke Entrup, Advanced planning in fresh food industries – Integrating shelf life into planning, 
Physica-Verlag, Heidelberg, 2005, sid. 52 
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jul är till exempel efterfrågan på skinka hög och därmed stiger priset tillfälligt på just den 
råvaran.8  
 
Korv kan tillverkas av bland annat mald köttråvara, potatismjöl, vatten och tillsatser. Den 
färdiga korvsmeten sprutas sedan i tarmar, och röks. Framställningsprocessen beror på vilken 
korvprodukt som tillverkas.9 Köttråvaran utgör den enskilt största delen av produktkostnaden 
vid korvtillverkning. Detta gör att val av leverantör och inköpspris blir en viktig fråga. Att 
köpa in köttråvara vid rätt tillfälle, för att få ett bra inköpspris kan vara ett problem för 
företag. Dessutom är köttråvara en färskvara och har en bestämd hållbarhet, oavsett om den är 
färsk eller fryst. 10 Hållbarheten är en viktig aspekt att ta hänsyn till vid produktion av korv. 
Det är både viktigt att råvarorna inte är för gamla och att bästföredatumet för slutprodukterna 
ligger så långt fram i tiden som möjligt. 11 
 
Olika köttråvaror har ofta liknande egenskaper och kan därför i många fall bytas ut i recept 
vid korvtillverkning.12 Detta kan öka flexibiliteten i produktionen och kan vara ett sätt att 
spara pengar, vilket i sin tur leder till konkurrensfördelar. Tillverkaren kan utifrån rådande 
förhållande på marknaden välja vilka råvaror som ska användas i recepten.      
 

1.3 Problemområde 
Denna studie är utförd på Atria C&D:s korvproduktion. Tillverkningen på företaget sker i 
batcher (satsvis), där varje batch är en korvsmet som ska bli till en specifik produkt. Företaget 
ger sina kunder löfte om att mottagna order produceras inom ett dygn vilket innebär att 
produktionen måste vara flexibel och klara snabba omställningar, vilket den på sätt och vis 
gör idag.13  
 
Ett problem som finns på företaget är att en del av kunskapen kring produktionsflexibilitet 
finns hos personalen och inte i något affärssystem. Detta innebär att den tysta kunskapen 
riskerar att försvinna när personal byts ut. Affärssystemet kan i nuläget inte hantera osäkra 
parametrar för råvaror och klarar därmed inte heller att optimera recepten utifrån detta. Därför 
är företaget beroende av personalens kunskap och erfarenhet.  
 
Varje produkt består av ett grundrecept där de ingående råvarorna specificeras, vilket utgör 
produktstrukturen. Av olika anledningar kan Atria C&D ibland tvingas frångå det 
ursprungliga receptet. Det kan finnas flera anledningar till detta, exempelvis förändrade 
marknadsförhållanden och inköpspriser, aktuellt lager eller en varierande råvarukvalitet. I 
företagets affärssystem finns ett råvaruregister där det framgår vilka slutprodukter varje 
specifik råvara ingår i enligt grundrecepten. Denna information är värdefull för 
råvaruplaneringen. Tidigare förbrukning och framtida prognoser är viktiga faktorer när inköp 
görs.14 Om den teoretiska förbrukningen (de råvaror som står i grundreceptet) skiljer sig från 
den faktiska förbrukningen (vilka råvaror som verkligen används) måste systemet hantera 
denna problematik på ett strukturerat sätt. Sker tillverkning utifrån vilka råvaror som finns på 

                                                
8 Roger Carlsson, Inköpsansvarig för köttråvaror, Atria C&D, intervju, (2009-02-02) 
9 Livsmedelsverket, http://www.slv.se/upload/dokument/rapporter/bakterier_virus_mogel/RiskprofilEHEC.pdf, 
(2009-02-05) 
10 Carlsson, R (2009-02-02) 
11 Lütke Entrup sid. 52 
12 Johan Carlsson, Råvarumottagningen, Atria C&D, intervju, (2009-01-21) 
13 Krister Lauri, Teamledare för hamburgare och helkött, Atria C&D, intervju, (2009-01-13) 
14 Carlsson, R (2009-02-02) 
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lager istället för att inköp sker efter vilka råvaror som recepten anger, kan detta leda till 
onödigt höga kostnader.  
 
Atria C&D har en önskan om att använda mer flexibla recept där råvaror ska kunna bytas ut 
mer automatiskt och systematiskt. Utbytet ska leda till att recepten och råvaruförbrukningen 
anpassas efter rådande situation vid tidpunkten för tillverkning av varje batch. För att Atria 
C&D:s affärssystem ska klara av att hantera flexibla recept krävs att systemet vet vilka 
parametrar som ska tas i beaktning och hur stor påverkan dessa parametrar har.15 Erfarenhet 
hos personalen är inte att underskatta, men skulle systemet kunna hantera fler parametrar, 
göra jämförelser och ta fram beslutsunderlag kan det öka säkerheten gällande prognoser, 
planering och inköp.16 
 

1.4 Problemfrågeställning 
På vilket sätt kan flexibla produktstrukturer bidra till att effektivisera råvaruförsörjningen på 
Atria Chark & Deli? 
 

1.5 Syfte 
Syftet med denna studie är att utreda förutsättningarna att använda mer flexibla 
produktstrukturer för att upptäcka eventuella möjligheter att förbättra råvaruförsörjningen på 
Atria Chark & Deli i Sköllersta.  
 

1.6 Avgränsningar 
Studien avgränsas till fallföretaget Atria Chark & Deli och dess anläggning i Sköllersta. 
Därutöver avgränsas studien till produktionen av korv.  
 
Stora delar av korvproduktionen sker i en storblandare där satser om 3 000, 4 000 och 4 500 
kg korvsmet kan tillverkas. Vid storblandaren finns en fettanalysator, AMO:n, som 
säkerställer och korrigerar att korvsmeten inte överstiger önskad fetthalt. Med hjälp av 
AMO:n kan råvaror bytas ut samtidigt som korvsmetens kvalitet kontinuerligt säkerställs.17   
 
På Atria C&D sker också tillverkning av korvsmet i mindre satser, i något som benämns 
”hacken”. I hacken är råvarorna inte utbytbara, varför denna studie endast kommer att 
behandla produktion i storblandaren. 
 
Ett korvrecept består som tidigare nämnts av olika ingredienser men endast köttråvaror 
beaktas i denna studie. Anledningen är att köttråvarorna utgör den enskilt största delen av 
produktkostnaden vid korvtillverkning. Därför görs antagande om att det är mer fördelaktigt 
för företag att vara flexibla vid hantering av köttråvaror, i jämförelse med andra råvaror. 
Övriga råvaror beaktas enbart så till vida att de är en del av receptens helhet.  
 

                                                
15 Iréne Hagström, Tillverkningschef, Atria C&D, intervju, (2009-01-20) 
16 Mikael Schön, Systemansvarig, Atria C&D, intervju, (2009-04-21) 
17 Mathias Junvald, Teamledare för korv, Atria C&D, intervju, (2009-01-27) 
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1.7 Målgrupp 
Studien har två målgrupper. Den första är studenter och lärare vid Örebro Universitet med 
intresse för produktionsekonomi. Den andra målgruppen är berörd personal på Atria C&D där 
vi har förhoppningen att studien ska kunna bidra till förbättringsåtgärder. 
 

1.8 Disposition 
Studien är uppdelad i sju delar. I inledningen ges först en kort företagsbeskrivning. Därefter 
presenteras bakgrunden till problemet, problemområdet, studiens frågeställning och syfte samt 
vilka avgränsningar som satts upp för att begränsa omfattningen. Inledningen är till för att ge 
läsaren en inblick i vad studien avser att undersöka och varför problemet är intressant. I 
metoden beskrivs vilka utgångspunkter studien haft, vilken datainsamling som skett och hur 
tillvägagångssättet sett ut. Metoden ska ge läsaren en förståelse för studiens gång och de val 
som gjort som påverkat resultat. I kapitlet teori beskrivs problemområdet utifrån olika 
aspekter och referenser. I empirin presenteras hur problemområdet ser ut på fallföretaget och 
vilka begränsningar som finns. Utifrån den teoretiska referensramen analyseras sedan empirin 
under avsnittet analys. Resultatet av analysen följs upp av en slutsats. Till sist presenteras 
effektiviseringsförslag där potentiella förbättringsförslag diskuteras.  
 

 
Figur 1.1: Studiens disposition

1. Inledning 

2. Metod 

3. Teori 4. Empiri 

5. Analys 

6. Slutsats 

7. Effektiviserings- 
förslag 
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2 Metod 
 
En studie kan utföras på olika sätt och med olika metoder. Därför redovisas här vilka 
utgångspunkterna för denna studie varit och hur arbetet utförts. Det kan spela en roll för 
vilket resultat studien uppnått och hur resultatet i framtiden kan användas. 
 

2.1 Ämnesval 
Vi som författat denna studie är studenter på Tekonomprogrammet vid Handelshögskolan på 
Örebro Universitet. Tekonomprogrammet är en fyraårig magisterutbildning i ekonomi med 
inriktning teknik. Vårt intresse för produktionsekonomi har under utbildningen alltmer 
fördjupats vilket varit avgörande för val av ämnesområde till denna studie. Vi kom i kontakt 
med Iréne Hagström som är tillverkningschef på Atria Chark & Deli i Sköllersta. 
 
Hagström beskrev komplexiteten i materialstyrningen för en korvproduktion. 
Livsmedelsbranschen skiljer sig på flera sätt från traditionell verkstadsindustri, både i de 
råvaror som används och på vilket sätt som produktionen sker. Utbildningen på 
Tekonomprogrammet vid Örebro Universitet har framförallt varit koncentrerad till traditionell 
verkstadsindustri och tjänsteföretag. Därför kom livsmedelsindustrin att bli ett nytt område att 
utforska. Många produktionsteorier kan användas inom livsmedelsbranschen såväl som i 
andra branscher, men ibland med vissa modifikationer. I en korvproduktion måste hänsyn 
exempelvis tas till råvarors hållbarheter och att råvarumarknaden är förhållandevis instabil. 
Området med flexibla produktstrukturer inom livsmedelsbranschen visade sig inte vara 
speciellt välutforskat, men ett fåtal författare har publicerat teorier inom ämnet.  
 

2.2 Tillvägagångssätt 
Arbetet startade med en förstudie som mynnade ut i en precision av problemområdet och 
syftet. Problematiken undersöktes empiriskt och teoretiskt för att slutligen analyseras så att 
slutsatser kunde dras och effektiviseringsförslag kunde ges.  

 
Figur 2.1: Tillvägagångssätt för studien 
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Vid fyra tillfällen under studiens gång hölls formella seminarier med studiens handledare och 
ytterligare två opponentgrupper. Vid dessa tillfällen gavs konstruktiv respons på arbetet vilket 
ledde till att det kunde utvecklas och förbättras.  
 

2.3 Förstudie  
Som en förberedelse inför denna studie utfördes en förstudie. En förstudie används ofta då 
särskild kunskap eftersträvas, som inte finns att inhämta från den traditionella litteraturen18. 

Ämnet för denna studie är komplext och därför var syftet med förstudien att skapa förståelse 
för fallföretaget och problematiken.  
 
Förstudien genomfördes under två veckor där den första veckan ägnades åt att skapa en 
övergripande förståelse för företaget. Under den andra veckan undersöktes problematiken 
närmare. Information inhämtades genom intervjuer med anställda på företaget samt genom 
observationer. 
 
Förstudien utfördes genom ett antal intervjuer. Ett flertal hade handledaren på företaget bokat 
i förhand med olika personer inom organisationen. Personalassistenten som arbetat på 
företaget under många år, gav en introduktion av företaget som bland annat innefattade 
koncernens uppbyggnad och vilka varumärken som ingår. Vidare beskrev en 
produktutvecklare hur företagets recept fungerar och är uppbyggda samt hur affärssystemet 
Raindance fungerar. Vid ett annat tillfälle skedde en intervju med den person som ansvarar för 
produktmärkning och att lagstiftning följs. Intervjun handlade om vilka regler som finns för 
livsmedelsproduktion och vikten av att rätt information uppges på varje förpackning. 
Företagets kvalitetschef visade vilka olika hygienzoner fabriken är uppdelad i samt berättade 
om det kvalitetscertifieringsarbete som pågår på Atria C&D.  
 
Under en rundvandring i produktionen beskrevs de olika produktionsstegen och dess 
funktioner. I en intervju med personal på råvarumottagningen förklarades hur arbetet med att 
försörja produktionen med råvaror fungerar. Ytterligare intervjuer och observationer gjordes 
med bland annat personal på orderkontoret, inköpsansvarig för torråvaror och olika 
teamledare med ansvar för olika delar i produktionen.  
 
Problematiken kring råvaror och recept berör många delar i företaget och det är ett flertal 
personer som besitter intressanta och värdefulla kunskaper inom ämnet. Det var därför 
nödvändigt att samla in information från olika delar i företaget för att skapa en helhetsbild. 
Förstudien mynnade ut i en djupare problemförståelse som ledde fram till att studiens 
problemfrågeställning och syfte kunde formuleras och preciseras. 
 

2.4 Angreppssätt  
Förhållandet mellan teori och empiri ser olika ut beroende på vilken typ av studie som utförs. 
För fallstudier är en abduktiv ansats en vanlig utgångspunkt. Det innebär att ett enskilt fall 
tolkas utifrån en teoretisk referensram. Under arbetets gång kan både det empiriska 
tillämpningsområdet utvecklas och den teoretiska referensramen justeras och förfinas. Den 
abduktiva ansatsen syftar till att skapa förståelse och avser att resultera i en förklaring av fallet 

                                                
18 Runa Patel & Bo Davidsson, Forskningsmetodikens grunder, Studentlitteratur, Lund, 2003, sid. 58 
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i fråga.19  
 
Denna studie benämns som en fallstudie. Utifrån problemområdet och syftet samlades 
empirisk data in och en teoretisk referensram sammanställdes. Studiens problematik gäller för 
majoriteten av korvprodukterna på Atria C&D. Det ansågs därför inte vara relevant att samla 
empirisk information vid tillverkning av varje specifik slutprodukt. Avsikten med studien är 
att slutsatserna ska vara giltiga för merparten av produktionen. Arbetsprocessen växlade 
mellan empiriska och teoretiska undersökningar för att på ett så bra sätt som möjligt kunna 
besvara studiens frågeställning.  
 
Insamlingen av empiri och teori påverkades av varandra såtillvida att problematiken först 
behövde undersökas på företaget. Utifrån det resultatet specificerades vilken teori som kunde 
vara intressant. När insamlad teori behandlades uppkom frågor som senare kunde tas upp i det 
empiriska materialet.  
 
Flera faktorer spelade in på det resultat som presenteras. För de empiriska undersökningarna 
var det viktigt att tala med relevanta personer för att kunna samla in värdefull information 
inom varje område. Den teoretiska referensramen sammanställdes utifrån böcker och artiklar 
som hittades genom olika sökningar. Korvproduktion har vissa annorlunda förutsättningar än 
andra tillverkningsindustrier, varför insamlingen inriktades på att hitta sådana för fallet 
intressanta källor. 
 

2.3 Datainsamling 
Primärdata är information som är insamlad i just det syfte den används till.20 De intervjuer 
och observationer som ligger till grund för denna studie är gjorda av oss själva och i syfte att 
lösa den problematik studien grundar sig i.  
 
Sekundärdata är, i motsats till primärdata, framtagen i ett annat syfte än vad den används 
till. 21 För sekundärdata är det viktigt att beakta om källans upphovsman haft ett egenintresse i 
att vinkla informationen.22 Sekundärdata som användes för denna studie var exempelvis Atria 
C&D:s årsredovisning. Denna dokumentation har delvis upprättats av personer inom företaget 
och detta medför en viss risk för vinklad information.  
 

2.3.1 Intervjuer och observationer 
Empirisk data införskaffades genom intervjuer och observationer på Atria C&D. Genomförda 
intervjuer på fallföretaget gjordes med utgångspunkt att samla så utförlig information som 
möjligt inom studiens ramar. Ett antal öppna intervjuer med relevanta personer genomfördes. 
 
Valet av vilka personer som skulle intervjuas skedde på olika sätt men framförallt utifrån 
position i företaget. Mest intressant är det att intervjua nyckelpersoner och personer med 

                                                
19 Göran Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund, 1996, sid. 115 
20 Mark Saunders, Philip Lewis & Adrian Thornhill, Research methods for business students, Financial 
Times/Prentice Hall, Harlow, 2007, sid. 607 
21 Dag Ingvar Jacobsen, Vad, hur och varför: – om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen, Studentlitteratur, Lund, 2002, sid. 153 
22 Ibid. sid. 210 
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andra referensramar23. Hagström, en av Atria C&D:s tillverkningschefer som tillika agerade 
handledare för studien, besitter mycket värdefull kunskap. Då hon är relativt ny inom 
organisationen, men tidigare arbetat vid en annan stor korvtillverkning kan hon ha annorlunda 
referensramar än de som arbetat på Atria C&D under många år.  
 
Vid intervjuerna fick respondenterna möjlighet att fritt tala och beskriva ämnet. Efter 
intervjuerna, när materialet börjat bearbetas, fanns vid behov möjlighet att ställa 
kompletterande frågor till respondenterna för att informationen skulle bli så korrekt som 
möjligt.  
 
Vidare gjordes också generella observationer för att på ett mer objektivt sätt styrka den 
information som genererats från intervjuer. Observationerna under studiens gång utfördes 
med ett deltagarorienterat arbetssätt. En deltagarobservation24 kännetecknas av ett växlande 
förhållningssätt. Undersökaren måste lyssna, fråga, observera och handla samtidigt som 
anteckningar förs kontinuerligt. På så vis skapas en god förståelse för problematiken som 
studien avser att undersöka. Information om framförallt recept, råvaror, priser och produktion 
har även hämtats från företagets affärssystem Raindance som vi haft fri tillgång till inom vissa 
ramar. Observationer har också kunnat utföras i produktionen dit vi haft tillgång under hela 
studiens gång.  
 
När en respondent inte fått strukturerade frågor i förväg och svaren från en intervju registreras 
osystematiskt men utförligt, kan det benämnas som en informell intervju.25 På Atria C&D var 
detta för de flesta intervjuer lämpligt. Specifika frågor kunde oftast inte utgöra ordningen för 
intervjun eftersom korvproduktion var ett för oss okänt område. Risken kunde då ha varit att 
intervjun inriktats mot sådant som skulle vara mindre relevant för studien.  
 
Intervjuer kan också vara problemorienterade eller problembaserade. De problemorienterade 
intervjuerna syftar till att ge grundläggande kunskaper om området så att frågeställningen kan 
preciseras. När frågeställningen sedan ska analyseras används istället problembaserade 
intervjuer.26 Under förstudien låg fokus på att inhämta grundläggande kunskaper. Desto 
längre studien fortskred desto större blev möjligheterna att inrikta intervjuerna mot att bli mer 
problembaserade.  
 

2.4 Att stärka trovärdigheten i arbetet 
För att uppnå inre validitet (att mäta vad som avses att mäta) i en kvalitativ studie krävs det att 
intervjuunderlaget är riktigt, att rätt personer intervjuas. När endast en intervju genomförs 
med varje respondent finns det risk för att denne inte känner sig bekväm i att lämna viss 
information.27 Genom att intervjuer skedde fortlöpande med flera personer inom Atria C&D 
under studiens gång kunde kompletterande information hämtas. När den personliga kontakten 
med företagets anställda blev bättre kunde det också bli lättare att få tillgång till rätt 
information. 
 

                                                
23 Conny Svenning, Metodboken: samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling: klassiska och nya metoder i 
informationssamhället: källkritik på Internet, Lorentz Förlag, Eslöv, 2003, sid.128 
24 Ibid. sid. 88 
25 Ibid. sid. 113 
26 Svenning sid. 126 
27 Ibid. sid. 64ff 
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I varje företag sker förändringar som beror på interna eller externa faktorer. Den här studien 
utfördes under en begränsad tid. Förhållandena på fallföretaget förändrades under perioden 
och kommer så att fortsätta att göra. Om liknande studier ska utföras och jämföras med denna 
studie bör förändringarna som skett på företaget beaktas (reliabilitet28). Resultatet och det 
teoretiska bidraget i denna studie är giltigt över tid, då förhållandena som beskrivs och 
analyseras i arbetet beaktas. En kvalitativ fallstudie förhåller sig också på ett mer 
exemplifierande sätt än ett generaliserande29. Denna studie har ett tudelat resultat, där den ena 
delen är av mer praktisk karaktär och inriktat mot fallföretaget medan den andra visar det 
teoretiska bidraget. 
 
För att informationen som presenteras i det empiriska kapitlet skulle bli så korrekt som 
möjligt granskades det av Irene Hagstöm på Atria C&D. Hagström bedömde även att all 
information som presenteras om företaget kan publiceras offentligt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
28 Svenning sid. 68 
29 Ibid. 
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3 Teori 
 
I det här kapitlet presenteras teorier och modeller inom det studerade området.  Först ges en 
introduktion i vad material- och produktionsstyrning kan innebära och vilken betydelse 
produktstrukturer har. Inom livsmedelsindustrin används produktstrukturer ibland 
annorlunda än inom andra branscher. Här beskrivs anledningar till detta och vilken roll 
flexibla produktstrukturer kan spela.  
 

3.1 Material- och produktionsstyrning 
Material- och produktionsstyrning (MPS) beskriver företags interna logistik och syftar till att 
skapa den samordning som är nödvändig mellan marknad, produktion och ekonomi. En 
effektiv material- och produktionsstyrning kan innebära flera fördelar för ett företag. 
Leveranstider kan förkortas och säkerheten för de bestämda tiderna kan öka, kapitalbindning i 
varulager och för produkter i arbete kan minskas, utnyttjandegraden av anläggningstillgångar 
och personal kan öka och administrationskostnader kan sänkas.30  
 
Beroende på rådande situation tar företag olika strategiska beslut om hur de ska agera vid 
olika tidpunkter. Besluten kan gälla hur resursutnyttjande, kapitalbindning och 
leveransservice ska beaktas och prioriteras i förhållande till varandra.31 Resonemang kring 
detta kan vara att med höga lager binds kapital, samtidigt som en hög grad av leveransservice 
kan hållas. Om lagren istället är låga finns risken att material saknas när tillverkning ska starta 
vilket minskar resursutnyttjandet.32  
 
För att garantera en önskad leveransservice tenderar producerande företag att ha stora 
färdigvarulager. Nackdelarna med detta har framkommit tydligare allt eftersom efterfrågan på 
senare år blivit svårare att prognostisera. Samtidigt växer kraven på att erbjuda fler 
produktvarianter vilket genererat att kapitalbindningen i färdigvarulager höjs. För att företag 
skall kunna bibehålla konkurrenskraft krävs istället en flexibel produktion där anpassning med 
avseende på efterfrågan och svängningar i produktionsvolymer kan ske på ett 
tillfredsställande sätt.33   
 

3.1.1 Produktionssätt 
Företag har olika styrsätt för produktion vilket kan bero på vad för produkt som tillverkas 
eller vilka strategier företaget har.34 I en pullstyrd verksamhet sker tillverkning mot verklig 
efterfrågan och alltså bara vid behov. Det kan jämföras med en pushstyrd tillverkning där 
företaget tillverkar mot en prognostiserad efterfrågan. 35 Vid en pushstyrd verksamhet sker 
produktion mot lager. Lagret återfylls då ständigt till en, för företaget, bestämd nivå. 36 Detta 

                                                
30 Anders Segerstedt, Logistik med fokus på material- och produktionsstyrning, Liber AB, Malmö, 2008, sid.10f. 
31 Jan Olhager, Produktionsekonomi, Studentlitteratur, Lund, 2000, sid. 176 
32 Segerstedt (2008), sid. 11 
33 Bengt Sandkull & Jan Johansson, Från Taylor till Toyota: betraktelser av den industriella produktionens 
organisation och ekonomi, Studentlitteratur, Lund, 2000, sid. 109 
34 Olhager sid. 56 
35 Håkan Aronsson, Bengt Ekdahl & Björn Oskarsson, Modern logistik: för ökad lönsamhet, Liber AB, Malmö, 
2003, sid. 148ff 
36 Dag Bjørnland, Göran Persson & Helge Virum, Logistik för konkurrenskraft – ett ledaransvar, Liber AB, 
Malmö, 2003, sid. 224 
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görs för att snabbt kunna leverera en efterfrågad produkt till kund och på så sätt uppnå en god 
leveransservice.37  
 
Företag kan välja att ha olika tillverkningsstrategier för att producera sina produkter. 
Tillverkningen vara helt automatiserad och standardiserad och köras utan stopp, den kan ske i 
batcher (satsvis) eller som projekt där varje produkt är helt unik. Satsvis tillverkning sker 
främst vid produktion av större mängder, där produktvarianterna är relativt få. 38 Vidare kan 
ett företags produktion också vara konvergent eller divergent. Konvergent produktion betyder 
att en slutprodukt sammansätts av ett flertal komponenter. Den divergenta produktionen 
innebär däremot att ett flertal olika slutprodukter färdigställs utifrån ett och samma råmaterial. 
Komplexiteten är betydligt högre vid konvergent produktion eftersom alla ingående 
komponenter då måste vara disponibla vid samma tidpunkt.39   
 

3.1.2 Styrsystem 
Ett företags styrsystem är ett hjälpmedel för att omsätta mål och strategier till verkliga 
handlingsplaner. Utgångspunkten i ett styrsystem är att information om verkliga 
produktionskvantiteter, lagernivåer och produktionstider kontinuerligt återrapporteras och 
följs upp för att vara ett verktyg för styrning och planering.40 
 
För att ett beräkningssystem för materialbehov ska kunna upprättas krävs vissa grundläggande 
delar. En del är att skapa en produktionsplan som uppdateras löpande. En annan del är att det 
finns ett strukturregister som specificerar vilka komponenter som ingår i överordnade artiklar. 
Det måste också finnas register över rätt lagernivåer för samtliga artiklar och vilka ledtider 
som finns.41 Ett företags system för materialbehovsberäkning syftar till att effektivisera 
planeringen av råvaror till produktionen, så att råmaterial och komponenter finns på rätt ställe 
vid rätt tidpunkt. Systemet bör även kunna göra beräkningar utifrån oväntade händelser så 
som uteblivna leveranser och osäkerhet i efterfrågan.42  
 
Företag kan med hjälp av datasystem sträva mot att hela tiden öka sitt kapacitetsutnyttjande. 
Det föranleder en komplexitet på detaljnivå för att hela tiden ha rätt material i rätt tid i 
produktionen. Automatiserade nettobehovsberäkningar kan då utföras vilket innebär att en 
beräkning sker av vad företaget har på lager, vad som måste köpas in och vad som måste 
tillverkas för att kunna leverera en order.43  
 

3.1.3 Streckkoder 
Läsning av streckkoder är en teknik som används för automatisk identifiering av exempelvis 
artiklar eller godspallar. Varje artikel identifieras genom ett unikt nummer som är uppbyggt 
enligt en standard. Numret representeras av en streckkod som kan läsas med hjälp av en 
scanner eller läspenna.44 

                                                
37 Segerstedt (2008) sid. 17 
38 John Naylor, Operations Management, Financial Times/Prentice Hall, Harlow, 2002, sid.240ff 
39 Segerstedt (2008) sid. 14 
40 Olhager sid. 56 
41 Anders Segerstedt, Logistik med fokus på material- och produktionsstyrning, Liber AB, Malmö, 1999, sid.51 
42 Bala Ram, M. Reza Naghshineh-pour & Xuefeng Yu, 2006, Material requirements planning with flexible 
bills-of-material, International Journal of Production Research vol.44:2006 sid. 399 
43 Bjørnland et al. sid. 20 
44 Peter Fredholm, Elektroniska affärer, Studentlitteratur, Lund, 2002, sid. 150ff 
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Det finns flera fördelar med streckkodsläsning. Den viktigaste fördelen är att risken för fel 
minskar avsevärt i jämförelse med manuell läsning av långa artikelnummer. En annan viktig 
fördel är att registrering av artiklar utifrån streckkoder går snabbt och mycket tid kan på så vis 
sparas. Dessutom är streckkoder ett hjälpmedel som underlättar vid exempelvis inventeringar 
eller materialbeställningar. Tekniken har också blivit betydelsefull inom logistik där 
streckkoder utgör länken mellan det fysiska flödet och informationsflödet. Om hela 
distributionskedjan använder samma standardiserade artikelnummer för identifikation kan en 
artikel spåras genom hela kedjan.45 
 

3.1.4 Vad är en produktstruktur? 
En produktstruktur beskriver vilka delar en specifik produkt består av och visas ofta i en 
hierarkisk struktur.46 Figur 3.1 exemplifierar en enkel produktstruktur med en enda 
strukturnivå (nivå 1). Den översta nivån (nivå 0) motsvarar en slutprodukt och strukturnivå 1 
visar dess ingående komponenter47. När en produktstruktur är av enkelnivåstruktur innebär 
det att slutprodukten är en sammansättning av olika komponenter.48 Strukturnivån kan därför 
vara av stor betydelse för nettobehovsplaneringen för ett företag.49   
 
Det är inte ovanligt med fler nivåer i en produktstruktur än vad som visas i figuren. Om 
produktstrukturen innehåller fler nivåer i djup och bredd tyder det ofta på en komplex 
produkt.50 Om så är fallet kan det ofta utläsas ur produktstrukturen vilka olika moment som 
ska ske innan produkten är färdig.51    

 
 
Figur 3.1: Produktstruktur med en strukturnivå 
Källa: Olhager sid.  32 
 
Om alla produkter finns strukturerade i register, kan ett datasystem enkelt visa vilka produkter 
en komponent ingår i. Det kan vara användbart om någon komponent ska bytas ut eller 
uppdateras.52 Ett företag bör endast ha en uppsättning register för produktstrukturerna. Detta 
register bör ses som en helhet och vara utformat så att alla behöriga användare inom företaget 
kan använda det.53 
 

                                                
45 Fredholm sid. 150ff 
46 Thomas E. Vollman, William L. Berry, D. Clay Whybark & F. Robert Jacobs, Manufacturing Planning and 
Control for Supply Chain Management, McGraw-Hill/Irwin, New York, 2005, sid. 183f 
47 Olhager sid. 31f 
48 Vollman et al. sid. 183 
49 Segerstedt (2008) sid. 16 
50 Olhager sid. 31 
51 Segerstedt (2008) sid. 16 
52 Ibid. 
53 Vollman et al. sid. 184 
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Kvalitet kan vara noggrannheten i hur väl specifikationen av beställda komponenter stämmer 
överens med dem som levereras. Om komponenternas kvalitet är tillfredsställande är 
sannolikheten stor för att slutprodukten också blir det. Ofta finns toleransgränser för vilken 
avvikelse som tillåts.54 
 
För att fastställa materialbehovet för en slutprodukt måste hänsyn tas till befintligt lager och 
inkommande leveranser av ingående komponenter. Produktstrukturen blir då helt nödvändig 
för att kunna härleda materialbehovet ända ner till komponentnivå.55  
 
Även om produktstrukturen alltid utgår från slutprodukten så kan ibland analyser för vilka 
komponenter som ingår i en slutprodukt göras, en så kallad ingår-i-analys. Detta är en viktig 
analys att göra då en komponent i en produktstruktur byts ut mot en annan. En slutprodukt 
som efterfrågas på marknaden har en oberoende efterfrågan vilket betyder att efterfrågan på 
den specifika komponenten inte kan härledas till någon annan artikel. Alla ingående 
komponenter i slutprodukten har däremot en beroende efterfrågan eftersom behovet av 
slutproduktens underordnade komponenter direkt kan härledas till efterfrågan på 
slutprodukten.56 Om en ingående komponent används både till en slutprodukt och säljs enskilt 
som till exempel en reservdel så kommer komponenten både ha beroende och oberoende 
efterfrågan.57 
 
Att modularisera betyder i princip att tillverka en färdig produkt av olika kombinationer 
byggblock, så kallade moduler. Systemet syftar till att ge kunden stora valmöjligheter 
gällande slutprodukten samtidigt som antal moduler begränsas. Vid modularisering utrönas 
vilka komponenter som är gemensamma för alla slutprodukter. Artiklarna som ingår i denna 
gruppering kallas basmodul. Dessa kan också sägas skapa en plattform för produkten. 
Därefter särskiljs de komponenter som anses kunna skapa olika varianter, dessa kallas 
variantmoduler. Inom denna kategori återfinns även de variantskapande egenskaper som 
kunden har möjlighet att välja till. För att slutligen helt skräddarsy modulen efter kundens 
krav kan en kundmodul skapas. Denna är helt kundspecifik och bör inte vara för tidskrävande 
eller komplex i förhållande till tidigare delar för att inte själva grundidén med modularisering 
skall gå förlorad.58 Figur 3.2 visar en produktstruktur för en modulariserad produkt där modul 
A, B och C är variantmoduler. Totalt är det i exemplet 12 (4+3+5) variantmoduler som 
tillverkas och lagerhålls men slutprodukten kan varieras i 60 (4*3*5) varianter.   

                                                
54 Naylor sid. 486ff 
55 Vollman et al. sid. 230ff 
56 Olhager sid. 32 
57 Ibid. sid. 209 
58 Ibid. sid. 84 
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Figur 3.2: En modulariserad produktstruktur 
Källa: Olhager sid. 82 (egen förenkling) 
 
Den modularisering som beskrivits är en blandning mellan konvergent och divergent 
produktion. Komponenter och råmaterial som sätts samman till en slutprodukt ger upphov till 
konvergens. På samma gång uppstår divergens vid tillverkning av samma produkt eftersom ett 
fåtal moduler kan kombineras och på så sätt skapa flera olika slutprodukter.59 

3.1.5 Prognoser och planering 
Prognoser av olika slag ligger ofta till grund för planeringsarbete. För att upprätta en 
produktionsprognos krävs underlag i form av försäljningsprognoser och försäljningsplaner. 
Detaljerade prognoser, ända ner till artikelnivå, krävs för att styra ett varuflöde. Detta gör 
prognostisering nära förknippad med lagerstyrning. Lagerstyrning innefattar styrning av totala 
lagerinvesteringar, val av servicenivåer, beställningsvolymer och säkerhetslager.60 
 
Vilken säkerhet prognoserna har spelar stor roll. Prognosavvikelser bidrar till ökade kostnader 
och instabilitet i planeringsarbetet. Om prognoser kan göras säkrare ökar företagets kontroll 
över kvantiteter och ledtider. På så vis kan även säkerhetslager och säkerhetsmarginaler för 
ledtider minskas.61   
 
Planering sker på olika nivåer i ett företag. På en långsiktig nivå bestäms strategier och 
huvudsaklig produktion.62 På så vis kan till exempel resursbehov och lagerbehov beräknas. På 
mer kortsiktiga nivåer finns detaljplan, produktionsplanering för varje produkt för några 
veckor framöver, samt materialbehovsplan där alla fysiska behov som behövs i produktionen 
anges.63 Det kan finnas anledning för ett företag att göra materialbehovsplanering innan 
detaljplanering. Skälen för det är att vissa komponenter och råmaterial måste beställas lång tid 
innan de ska användas i produktionen. Detaljplaneringen som görs med några dagars 
framförhållning innehåller även information om vem som ska göra vad och när. Ofta är det 

                                                
59 Olhager sid. 84 
60 Bjørnland et al. sid. 17f 
61 Ram et al. sid. 403 
62 Olhager sid. 179 
63 Bjørnland et al. sid. 230ff 
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olika typer av produkter som skall tillverkas under en dag, varvid detaljplaneringen blir 
komplex.64   
 
Produktion mot lager ses som en förutsättning för att tillämpa den sistnämnda typen av 
planering, när materialbehovsplaneringen sker innan detaljplaneringen. Skulle en fabrik 
istället använda sig av pullstyrning skulle inget material beställas förrän en order kommit in. 
Därför behöver inte behovs- och detaljplaneringen vara lika nödvändig vid pullstyrning.65  
 

3.1.6 Lager 
Det kan vara nödvändigt för ett företag att ha ett visst lager. Nackdelen med att ha lager är att 
det är en icke sysselsatt resurs som binder kapital, kräver hantering och fordrar 
lagerutrymme.66 Fördelen är att viss variation och osäkerhet kan hanteras genom att lager 
byggs upp. 67 Säkerhetslager har funktionen att hantera osäkerhet i efterfrågan på företagets 
produkter. På så vis säkerställs leveransservice.68 Om ett företag lagerför råvaror för att 
gardera sig mot variationer i efterfrågan på marknaden samtidigt som företagets leverantör 
lagerför råvaror för att gardera sig mot variationer i företagets efterfrågan, uppstår 
lagerdubblering. Detta kan lösas genom konsignationslager, vilket betyder att leverantören tar 
på sig hela ansvaret för lagerhållningen och ser till att materialförsörjningen säkerställs.69 
Spekulationslager används istället vid förväntade prisförändringar. 70 Det kan till exempel ske 
när ett företag förväntar sig stora prishöjningar eller vid erbjudanden om väldigt låga 
inköpspriser som gör det ekonomiskt försvarbart att köpa stora kvantiteter.71    
 
Lagerhållning av produkter och komponenter kan generera kortare leveranstider. 
Färdigställandet av en slutprodukt, den tid det tar innan produkten befinner sig på strukturnivå 
noll, kallas ledtid. Ledtiden för en råvara motsvarar den tid det tar för en leverantör att efter 
beställningstidpunkten leverera önskad kvantitet. Att veta ledtider för varje råvara och 
slutprodukt är nödvändig för att kunna utföra en materialbehovsberäkning, även kallad 
nettobehovsplanering. Beräkningen sker utifrån en produktionsplan och används för att se 
vilket material som behöver köpas in vid vilken tidpunkt. Först när tillverkningskvantiteten av 
varje produkt är känd och det finns ett register över vilka komponenter som ingår i varje 
produkt, vilka ledtiderna är och vad som finns på lager kan beräkningen utföras.72  
 
En nettobehovsberäkning utgår från rådande efterfrågan på ett företags slutprodukt. Från den 
befintliga efterfrågan räknas de färdigvaror som finns på lager bort och resultatet blir 
nettobehovet. Utifrån nettobehovet av produktion beräknas råvarubehovet genom att se till 
planerade orderstarter. Hänsyn till ledtider måste tas för såväl råvara som slutprodukt.73  
 

                                                
64 Aronsson et al. sid. 152ff 
65 Ibid. 
66 Segerstedt (2008) sid. 23 
67 Ram et al. sid. 400 
68 Segerstedt (1999) sid. 166 
69 Ulf Paulsson, Carl-Henric Nilsson & Kjell Tryggestad, Flödesekonomi – Supply Chain Management, 
Studentlitteratur, Lund, 2000, sid. 80 
70 Olhager sid. 208 
71 Aronsson et al. sid. 112 
72 Segerstedt (2008) sid. 17ff 
73 Bjørnland et al. sid. 239f 
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Generellt har företag som mål att binda så lite kapital som möjligt, att ha en hög 
omsättningshastighet och korta lagringstider.74 Hur stort lager som behövs i ett företag avgörs 
utifrån olika faktorer som till exempel hur stor efterfrågan det finns på olika produkter, vilka 
leveranskvantiteterna är samt produkternas värde. 75    
 
Vilken strategi företag väljer för sina lager är olika. Två sätt att styra lager är utifrån beroende 
eller oberoende efterfrågan. En beroende efterfrågan är direkt kopplat till en specifik order. 
Varje beställd produkts produktstruktur anger vilka komponenter som efterfrågas och med 
hjälp av datasystem kan orderns materialbehov behandlas. Systemet räknar ut vad som 
behöver köpas in och när produktionen beräknas kunna starta. På så vis kan en exakt 
planering göras. Marknadens krav på hög kundservice har ändå lett till att företag som arbetar 
med denna typ av lagerstyrning ofta har ett mindre lager som inte är kopplat till en specifik 
order. Lagret kan användas för speciella order där komponenterna har extra lång leveranstid. 
Ett företag som arbetar med lager utifrån beroende efterfrågan skriver ofta kontrakt med sina 
leverantörer om leveranser just-in-time, det vill säga att råmaterialet levereras först i den 
stund det ska användas.76  
 
Motsatsen till just-in-time kallas just-in-case. Ett oberoende lager är uppbyggt för att förse 
produktionen i sin helhet och inte specifika order. Det är ofta nödvändigt för företag som 
arbetar med oberoende lager att ha ett färdigvarulager som kan bemöta variationer i 
efterfrågan på företagets produkter. Vilka lagernivåer som ska gälla beräknas utifrån mönster i 
produktion och efterfrågan. Ett oberoende lager kan styras med hjälp av system bestående av 
olika delar. Exempelvis kan en första del beröra anläggningen och hantera inleveranser, 
lagring och utleveranser. En andra del övervakar sedan den första delen och ser till 
lagernivåer utifrån uppsatta mål. Tredje och sista delen handlar om att sätta upp de mål och 
strategier som krävs för att lagret ska fungera. Ett oberoende lager kräver att inventeringar 
görs med jämna mellanrum för att justera felaktiga lagerkvantiteter som kan bero på till 
exempel svinn, stöld, inkurans eller skador.77  
 
Skillnaden mellan ett beroende och ett oberoende lager ligger enligt ovanstående resonemang 
i huruvida produktstrukturens spelar en roll för vilka inköp som görs. För att 
nettobehovsberäkningar ska kunna utföras krävs att företaget gör inköp som är kopplade till 
specifika order. 
 
Information hämtad utifrån lager kan användas på flera sätt inom företag. Inköpssystemet 
behöver uppgifter om vad som måste köpas in, leverantörer kan behöva information om att 
lagret behöver fyllas på och kunder vill kunna få information om leveranstider. Annan 
information som kan hämtas ur systemet kan vara hur ofta det råder brist på råvaror. 
Eventuellt kan nya mål och strategier behöva göras för att komma till rätta med ett sådant 
problem. Lagersystemet bör även kunna integrera uppgifter om säljavdelningen förväntar 
efterfrågeförändringar eller om inköp förväntar prisförändringar.78 
 

                                                
74 Olhager sid. 26 
75 Segerstedt (2009) sid. 25 
76 Naylor sid. 464ff 
77 Ibid. 
78 Ibid. 
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3.2 Komplexa faktorer inom livsmedelsbranschen 
Livsmedelsindustrin skiljer sig från annan industri på flera sätt. Fabrikerna är ofta utformade 
för att klara produktion av få produktvariationer i stora volymer.79 Detta står i motsättning till 
att marknaden allt mer tenderar att efterfråga mindre volymer av ett brett sortiment. För 
livsmedelsindustrin kräver det att snabba omställningar kan göras och att produktionen är 
flexibel.80 Ibland talas om volymflexibilitet och produktmixflexibilitet, förmågan att kunna 
producera olika kvantiteter av olika produkter. För ett företag som vill uppnå hög flexibilitet 
av dessa slag krävs bland annat att rätt råvaror finns i rätt mängd i rätt tid i produktionen. Men 
det finns ett antal komplicerande faktorer.81 
 
En sammanställning av en del av de problem som livsmedelsbranschen handskas med är att 
tidshorisonterna mot leverantörer och marknaden blir allt kortare, produktionsprocesserna blir 
mer komplicerade, produktionen sker i mindre satser, det blir striktare krav om 
produktkvalitet, ökade krav om korta och mer precisa produktionstider, bredare 
produktsortiment och krav om att öka graden av kundservice.82 Samtidigt som dessa trender 
visar sig allt mer finns ytterligare faktorer som bidrar till komplexitet. Det kan vara att 
produktionen ofta sker både mot order och mot lager, värdefulla och ömtåliga råvaror måste 
hanteras korrekt, det krävs rengöringstider för maskinerna och produktionen kan lätt störas av 
maskinhaverier.83  
 
Livsmedelstillverkare har en stor utmaning i att försöka strukturera de variationer och 
komplexa förhållanden som finns. Verksamheten kan vara mer anpassad till de verkliga 
förhållanden som råder om dels den information som finns bättre utnyttjas och dels den 
information som genereras är möjlig att utnyttja.84  
 

3.3 Recept som flexibla produktstrukturer 
Recept är livsmedelsbranschens motsvarighet till produktstrukturer. Genom att konstruera 
flexibla recept kan en anpassning ske efter de förhållanden som verkligen råder. Bakgrunden 
till att livsmedelsbranschen är i behov av att kunna anpassa recept är de faktorer som skapar 
variation och osäkerhet i produktionen.  
 

                                                
79 Chetan Anil Soman, Dirk Pieter van Donk & Gerard Gaalman, 2004, Combined make-to-order and make-to-
stock in a food production system, International journal of production economics vol. 90, sid. 223-235,  
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6VF8-47TFJ62-1-
5&_cdi=6004&_user=745831&_orig=search&_coverDate=07%2F28%2F2004&_sk=999099997&view=c&wch
p=dGLzVtz-zSkWb&md5=18b23bc82e13b12f1b6bf2c3c984ff45&ie=/sdarticle.pdf, (2009-02-25), sid. 228 
80 Lütke Entrup sid. 57ff 
81 Olhager sid. 45f 
82 Zofia Verwater-Lukszo, 1998, A practical approach to recipe improvement and optimization in the batch 
processing industry, Computer in Industry vol. 36, sid. 279-300, 
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6V2D-3VW737S-B-
1C&_cdi=5700&_user=745831&_orig=search&_coverDate=06%2F01%2F1998&_sk=999639996&view=c&w
chp=dGLbVlW-zSkzV&md5=12c5cb42fc07104b4983835b1fdf2554&ie=/sdarticle.pdf (2009-05-04), sid. 280 
83 Dirk Peter Van Donk & Peter Van Dam, 1998, Structuring complexity in scheduling: a study in a food 
processing industry, British Food Journal vol. 100, sid. 18-24,  
http://www.emeraldinsight.com/Insight/viewPDF.jsp;jsessionid=301A306BCB2E1631B08161810FB4A99A?co
ntentType=Article&Filename=html/Output/Published/EmeraldFullTextArticle/Pdf/0701000103.pdf (2009-02-
11), sid. 19 
84 Verwater-Lukszo sid. 280 



Flexibla produktstrukturer i en livsmedelsproduktion 
Teori 

18 

3.3.1 Vad är ett recept? 
Förutsättningarna att använda produktstrukturen ser annorlunda ut inom livsmedelsbranschen 
jämfört med andra branscher. I livsmedelsbranschen innebär produktstrukturer ofta ett recept 
där produktens olika ingredienser framgår. Skillnad mellan ett recept och traditionella 
produktstrukturer är att ett recept kan innehålla mer information.85 Ett recept specificerar och 
beskriver hur produkten ska tillverkas. Ofta är recept som används i livsmedelsindustrin inte 
flexibelt utformade och konsekvensen av det är att produktionen inte är så effektiv som den 
skulle kunna vara.86 
 

3.3.2 Varför kan flexibla recept vara användbara? 
Flexibla recept kan vara ett sätt att hantera variationer av olika slag. Om inte grundreceptet, av 
någon anledning, kan följas kan det finnas en fördel i att optimera receptet utifrån de för 
stunden rådande förutsättningarna, för att på så vis ändå kunna tillverka produkten.87 Faktorer 
som påverkar om det är intressant för ett företag att använda flexibla produktstrukturer kan 
vara om det finns en osäkerhet i tillgång och efterfrågan av material, vad det kostar att hålla 
lager samt vad det kostar att använda alternativa råvaror.88   
 
I en ”fixed recipe operation” utgår tillverkningen från ett fast recept, där antagande görs om 
att förutsättningarna i produktionen alltid är desamma.89  När recepten inte är flexibla är det 
inte ovanligt att en manuell ”optimering” sker av exempelvis en erfaren maskinoperatör. 
Justeringarna görs då manuellt utifrån vad operatören bedömer vara det bästa alternativet. 
Sådan här typ av optimering är ofta av stor betydelse för att produktionen ska fungera 
effektivt, men det finns ingen garanti för att resultatet blir optimalt, eller att det alls blir 
förbättringar.90 Sådan här kunskap kan benämnas som tyst kunskap.91   
  
För att lösa hanteringen av variation och osäkerhet på ett säkrare sätt kan det vara 
meningsfullt att försöka strukturera92 den komplexitet som finns så att exempelvis varuflödet 
kan effektiviseras. Ett sätt kan vara att använda flexibla recept.93 En tillverkning som 
tillämpar flexibla recept kan benämnas som ”flexible recipe operation”.94 Det kan finnas flera 
anledningar till varför det kan vara fördelaktigt att arbeta med flexibla recept.95 Ett skäl är att 
råmaterialets kvalitet varierar och att det leder till variationer mellan de batcher som 

                                                
85 Lütke Entrup sid. 101 
86 Verwater-Lukszo sid. 279 
87 Ram et al. sid. 404 
88 W.G.M.M. Rutten & J.W.M Bertrand, 1998, Balancing stocks, flexible recipe costs and high service level 
requirements in a batch process industry: A study of a small scale model, European Journal of Operational 
Research vol.110, sid. 626-642, 
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MImg&_imagekey=B6VCT-3TXTFCH-14-
2&_cdi=5963&_user=745831&_orig=search&_coverDate=11%2F01%2F1998&_sk=998899996&view=c&wch
p=dGLzVlz-zSkWA&_valck=1&md5=e2a5e076a19dc9a8ba8818753b2ec78f&ie=/sdarticle.pdf, (2009-05-06), 
sid. 628 
89 Javier Romero, Antonio Espuña, Ferenc Friedler & Luis Puigjaner, 2003, A new framework for batch process 
optimization using the flexible recipe, American Chemical Society vol. 42, sid. 370-379, 
http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/ie020002n, (2009-03-19), sid. 370 
90 Verwater-Lukszo sid. 280 
91 Stewart Clegg, Martin Kornberger & Tyrone Pitsis, Ledning & Organisation, Liber AB, Malmö, 2005, sid. 
365f 
92 Van Donk & Van Dam sid. 19 
93 Rutten & Bertrand sid. 626 
94 Romero et al. sid. 370 
95 Rutten & Bertrand sid. 626 
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produceras. Ett annat skäl för att kunna variera recepten kan vara för att minimera 
tillverkningskostnaderna. Ett tredje skäl kan vara att det inte finns råmaterial i lager för 
produktion utifrån grundrecept för alla produkter. Ett dyrare recept, med dyrare råvara, kan då 
vara försvarbart att använda. Den kostnaden ska vägas mot kostnaden att lagerhålla större 
mängder råvara för att alltid kunna producera efter grundrecepten. Flexibla recept har alltså 
funktionen att hantera komplexiteten på ett systematiskt sätt.96  
 
För företag som arbetar med animalisk råvara finns det variationer i råvarans kvalitet att ta 
hänsyn till i produktionen. Ofta upptäcks inte vilken kvalitet varje råvara har innan 
produktionsprocessen har startat. Inom vissa branscher kan det vara så att varje batchs kvalitet 
avgör vilken produkt som kommer att produceras av råvaran. Variationer i råmaterialet kan 
också göra att det behövs olika proportioner av råvarorna i receptet för att inte frångå 
slutproduktens specifikationskrav.97 Genom att använda rätt mängder av olika ingredienser 
säkerställs produktens kvalitet och karaktäristika.98 I en del industrier graderas materialet när 
det anländer efter vilken kvalitet det har. Det kan göra att valet av råmaterial till varje produkt 
också väljs så att det blir så kostnadseffektivt som möjligt.99 När det ursprungliga receptet 
frångås är det viktigt att kunna spåra de råvaror som faktiskt förbrukats till varje specifik 
produkt. Detta är en säkerhetsåtgärd ifall produkter av någon anledning måste återkallas. För 
att underlätta spårbarheten är det bra om råvara från olika leverantörer blandas så lite som 
möjligt.100 
 
Ett grundrecept som följs behöver inte alltid ge samma utfall på slutproduktens kvalitet och 
kostnad. Det kan bero på variation av råvarans egenskaper, som beskrevs tidigare, men också 
på att inköpspriser varierar.101 För att minimera tillverkningskostnader av produkter kan 
råvarorna i recepten varieras.102 Inom livsmedelsindustrin är ofta vinstmarginalerna små103 
och köttråvaran i en korvproduktion utgör en stor del av kostnaderna.104 Därför spelar flexibla 
produktstrukturer en roll i att minimera produktionskostnaderna.105  
 
Tillgången på råvara varierar över tid vilket är en av anledningarna till att priserna varierar. 
Inom livsmedelsindustrin tillämpas ofta en pushstrategi för råvarulagret, på grund av att 
ledtiderna kan vara långa.106 Strategin innebär att råmaterial som inte är beställt i 
tillverkningen levereras till företaget, vilket kräver lagringskapacitet.107 Att skjuta upp 
produktion av order när det inte finns råvaror hemma för att producera standardrecepten 
innebär förlängda leveranstider. Det är oftast inte ett realistiskt alternativ inom 
livsmedelsbranschen. Istället kan en lösning vara att ha stora råvarulagerlager, för att på så vis 
alltid garantera råvaruförsörjningen till produktionen i enlighet med standardreceptet för varje 
produkt. Ett sådant lager är förenat med höga kapitalbindningskostnader. Ett annat alternativ 
är att använda alternativa recept. Om standardreceptet är utformat så att det är det billigaste 
                                                
96 Sergio Ferrer-Nadal, Luis Puigjaner & Gonzalo Guillén-Gosálbez, 2008, Managing risk through a flexible 
recipe framework, AIChE Journal vol. 54, sid.728-740, http://download.interscience.wiley.com/cgi-
bin/fulltext?ID=117902094&PLACEBO=IE.pdf&mode=pdf&CRETRY=1&SRETRY=0,(2009-03-19) sid. 736 
97 Rutten & Bertrand sid. 627 
98 Lütke Entrup sid. 59 
99 Rutten & Bertrand sid. 636 
100 Lütke Entrup sid. 59 
101 Ibid. sid. 105 
102 Rutten & Bertrand sid. 627 
103 Ibid. sid. 639 
104 Lütke Entrup sid. 105 
105 Rutten, Bertrand sid. 627 
106 Lütke Entrup sid. 59 
107 Rutten & Bertrand sid. 636 
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sättet att tillverka produkten, så kommer användningen av alternativa recept alltid innebära en 
högre kostnad. Den ökade kostnaden bör vägas mot kostnaden att ha ett större lager.108  
 
Utformningen av den flexibla funktionen i produktstrukturen kan se olika ut. Till exempel kan 
det finnas alternativa recept, där det mest lönsamma receptet utifrån rådande förutsättningar är 
det som produktionen sker efter.109 Ett annat alternativ är om det finns ett intervall för varje 
ingrediens i ett recept. Ingredienserna har en standardkvantitet men kan varieras inom 
intervallet, så att de tillsammans under alla förutsättningar bildar en fullgod slutprodukt.110 
 

3.4 Att tillämpa flexibla recept 
Flexibla recept är inte alltid den optimala lösningen för alla livsmedelsföretag. Därför måste 
företag utreda, utefter sin situation, om det kan vara fördelaktigt. Generellt är det lönsamt att 
ha flexibla recept i livsmedelsindustrier med hög leveransservice och när ledtiderna för 
råvaror är långa.111 För att utreda betydelsen i en verksamhet av att använda recept som i 
någon grad är flexibla112, kan en simuleringsmodell113 utformas. Den är ett verktyg för att 
jämföra utfallen av att arbeta med flexibla recept i förhållande till fasta.  
 
Rutten och Berntrand (1998) visar att parametrarna som flexibla recept kan anpassas efter är 
flera och att det finns sätt att hantera variation och osäkerhet. Genom dessa parametrar skulle 
en simuleringsmodell kunna utformas.114 
 

• Variation i råvarans kvalitet kan hanteras genom att råvaror klassificeras vid 
ankomsten. En klassificering bekräftar om kvaliteten är högre eller lägre än vad som 
beställts. Med hjälp av statistiska metoder skulle också sannolikheten för vilken 
kvalitet råvaran kommer att ha räknas ut. 

 
• När en pushstrategi används för råmaterial byggs stora lager. Råmaterial som köps in 

kan användas som standardråvara eller som alternativ råvara i recepten. Det gör att 
stora lager skulle kunna bytas mot mer flexibla recept. Ekonomiska restriktioner kan 
sättas upp för att begränsa lagervolymer och på så vis öka kraven på flexibilitet i 
recepten. 

 
• Osäkerhet i efterfrågan kan behandlas genom att medelvärden och variationer 

beräknas och på så vis kan en uppskattning göras för försäljningen av olika produkter. 
 
• Andra faktorer som inte alltid är lika osäkra och varierande men som är av stor 

betydelse för användningen av flexibla recept är ledtider för råvaror samt företagets 
önskade servicenivå. 

 
Figur 3.3 visar ett exempel på en uppställning av parametrar som kan vara en vägledning om 
vad simuleringsmodellen kan bygga på. Här tas inte hänsyn till osäkerhet i tillgång av råvara. 
Den kan istället tas i beaktning genom andra beräkningar som inkluderar bland annat vilken 

                                                
108 Rutten & Bertrand sid. 627 
109 Ibid. sid. 626 
110 Ram et al. sid. 400 
111 Rutten & Bertrand sid. 639 
112 Romero et al. sid. 377 
113 Rutten & Bertrand sid. 635 
114 Ibid. sid. 636f 
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lagernivå som är nödvändig för att upprätthålla servicenivån.115 
 
Parameter    Låg Hög 
1. Ledtider för material   4 16   
2. Variation i råmaterialets kvalitet  av på 
3. Pushstyrning av råmaterialförsörjning  av på 
4. Medelvärde för efterfrågan produkt 1  400 1600 
5. Variation för efterfrågan   0,5 1,0 
6. Medelvärde för efterfrågan produkt 2  400 1600 
7. Variation för efterfrågan   0,5 1,0 
8. Mål för servicenivå   97% 99% 
 
Figur 3.3: Exempel på parametervärden för simulering 
Källa: Rutten & Berntrand sid. 637 (egen översättning) 
 
Utförliga statistiska simuleringstest kan göras då parametrarna sätts till olika tänkbara utfall. 
Ett sätt är att bara sätta en hög eller låg nivå för varje parameter, för att på så vis se hur 
utfallen blir. Det tydliggörs då också vilka parametrar som har den största effekten på 
resultatet.116 
 
Eftersom utformningen på flexibla recept kan se olika ut kan även användningen av dem ske 
på olika sätt. Ram et al (2006) presenterar följande modell, se figur 3.4. 

  
Figur 3.4: Materialbehovsplanering  
Källa: Ram et al. sid. 405 (egen översättning och förenkling) 
 

                                                
115 Rutten & Bertrand sid. 636f 
116 Ibid. sid. 637f 
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Modellen i figur 3.5 beskriver hur flexibla produktstrukturer kan användas vid 
materialbehovsplanering. Grundreceptet är utgångspunkten. Genom företagets styrsystem 
beräknas om tillverkning av produkten kan ske utifrån grundreceptet. Om så är fallet kan 
produktionen starta. I annat fall måste systemet beräkna om produkten kan framställas genom 
att använda alternativa råvaror och det är då den flexibla produktstrukturen spelar roll. Om det 
i systemet finns angivet på vilka sätt produkten kan framställas, så kan produktionen ske 
utifrån den alternativa strukturen. Om det inte finns utrymme i produktstrukturen för en sådan 
flexibilitet uppstår problem och eventuellt kan ett nytt recept tas fram.117 Det sistnämnda 
ligger utanför denna studie.  
 
De ovan nämnda idéerna om att hantera variation bygger till stor del på ett reaktivt synsätt. 
När variationerna konstaterats korrigeras receptet utefter de rådande situationerna. Ferrer-
Nadal et al menar att ett proaktivt synsätt istället har avsikten att uppskatta vilka utfall på 
variation som möjligen kan uppstå. Genom att göra en bedömning av vilken sannolikhet vissa 
faktorer kommer att variera kan det vara möjligt att konstruera en uppsättning möjliga 
scenarion. Huruvida det är möjligt att använda ett proaktivt synsätt för planering beror även 
på vilken riskbenägenhet beslutsfattarna i företaget har, en avvägning får göras mellan 
risknivån av att minska graden av kundservice och möjligheten till en högre avkastning 
genom effektivare produktion och sänkta lagernivåer.118 
 
 

                                                
117 Ram et al. sid. 404ff 
118 Ferrer-Nadal et al. sid. 729f 



Flexibla produktstrukturer i en livsmedelsproduktion 
Empiri 

23 

4 Empiri 
I det här kapitlet beskrivs problemområdet utifrån fallföretaget. Inledningsvis ges en 
kortfattad beskrivning av, för studien relevanta, delar inom organisationen. Därefter beskrivs 
hur företaget arbetar med materialstyrning. Slutligen visas receptens uppbyggnad och 
funktion i organisationen samt den komplexitet som finns .  
 

4.1 Organisationen 
Tillverkningscheferna för Atria C&D i Sköllersta är de som har det övergripande ansvaret för 
hela anläggningens produktion. Under tillverkningscheferna arbetar teamledare och 
samordnare som ansvarar för den dagliga driften inom olika delar av produktionen. 
Samordnarna avgör utifrån prognoser hur mycket korv som ska produceras och teamledarna 
gör scheman för produktionsordningen av produkterna. 
 
Produktionskedjan för korv består av flera delar varav denna studie är begränsad till de första 
två, råvarumottagningen och blandningen. Begränsningen beror på att problematiken denna 
studie behandlar framförallt är kopplad till dessa två avdelningar i produktionen. 
 

4.1.1 Råvarumottagningen 
De främsta funktionerna på råvarumottagningen är att sammanställa köttråvarubehovet för 
produktionen. De ansvarar för att beställningar görs och att leveranser tas emot och registreras 
i styrsystemet. Därutöver ansvarar personalen på råvarumottagningen för temperering av fryst 
kött och att blandningen tillhandahålls med rätt köttråvaror. På råvarumottagningen justeras 
också recept efter tillgång på köttråvara.119  
 
Råvarumottagningens personal ansvarar för att mottagningskontroller utförs vilket innefattar 
mätning av råvarors temperatur. De tar även bakterieprover på slumpvist utvalda råvaror, som 
skickas vidare till bakterielaboratoriet för kontroll.120 Mängden råvara som dagligen levereras 
är så stor att kvalitetsprover inte kan tas på allt kött utan istället görs stickprover. Dessa är 
egentligen en extra säkerhetsåtgärd eftersom varje leverantör är ansvarig för sin leverans och 
att den är kontrollerad och att prover tagits.121  
 

4.1.2 Blandningen 
I storblandaren, som denna studie är avgränsad till, tillverkas korvsmet i batcher om 3 000,    
4 000 eller 4 500 kg. Produktionen startar klockan sex på morgonen och är i gång ungefär tio 
timmar varje vardag utan avbrott. Därefter vidtar städning av all produktionsutrustning.122 
Figur 4.1 visar hur produktionen av korvsmet går till. 
 

                                                
119 Carlsson, J (2009-01-27) 
120 Alf Andersson, Råvarumottagningen, Atria C&D, intervju, (2009-05-25) 
121 Carlsson, J (2009-01-27) 
122 Junvald, M (2009-05-18) 
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Bild 4.1: AMO 
  

 

 
Figur 4.1: Produktion av korvsmet 
 
Köttråvaror mals i kvarnen och hamnar sedan i den första blandaren som kallas DB4. Där 
tillsätts saltlake och vatten. När alla köttråvaror är blandade i DB4:an transporteras massan 
vidare till den andra blandaren som kallas DB6. Där tillsätts torra råvaror i form av 
exempelvis kryddor och potatismjöl samt ytterligare vatten och smeten färdigställs. Slutligen 
transporteras smeten till en silo där den lagras innan den går vidare till nästa avdelning i 
produktionskedjan för att sprutas i tarmar till korv.123  
 
Köttråvarorna i ett recept är uppdelade i grundråvaror 
och korrigeringsråvaror. De sistnämnda används för att 
korrigera fetthalten i varje batch och hamna så nära 
receptets målvärde som möjligt. AMO:n (se bild 4.1) är 
en mätutrustning som med hjälp av infraröd strålning 
mäter fetthalten löpande i flera punkter på det kött som 
kommer ut ur kvarnen. AMO:n är kopplad till vågen 
som DB4:an står på vilket gör att ett medelvärde av 
fetthalten för hela massan kan beräknas. Vid blandning 
av en ny korvsmet mals först all grundråvara och 
därefter beräknar AMO:n vilka korrigeringsråvaror som bör tillsättas och i vilka kvantiteter. 
För råvarorna som mals i kvarnen registreras även fetthalt för varje specifik köttråvara från 
respektive leverantör.124 
 

4.2 Köttråvaror 
De köttråvaror som används i Atria C&D:s korvproduktion är främst av nöt- och fläskkött.125 
Därutöver används emellanåt köttråvara av fågel eller vilt men detta i så pass liten mängd att 
det inte beaktas i denna studie.  
 

                                                
123 Junvald, M (2009-01-27) 
124 Ibid. 
125 Carlsson, R (2009-05-18) 
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Köttråvaror har olika egenskaper vad gäller fetthalt, proteinmängd och vattenhalt (se bilaga 
1). Egenskaperna följer ofta varandra åt och är avgörande för köttråvarans kvalitet och pris. 
Generellt är en köttråvara billigare desto fetare den är. Eftersom kött är en animalisk produkt 
finns alltid en naturlig variation i råvaran. Faktorer som påverkar variationen kan vara när på 
året ett djur har slaktats, hur djuret utfordrats eller hur dess kroppsbyggnad sett ut. Variation 
finns också mellan olika muskler på djuret. Under slakt- och styckningsprocessen kan 
ytterligare variationer uppstå.126 
 
Klassificering av köttråvara skiljer sig åt i Sverige och resten av Europa beroende på hur 
styckningen går till och hur styckdelarna delas upp. Förutom olika styckningsdetaljer 
klassificeras i Sverige nötkött efter två olika klasser, II och III, beroende på fetthalt. Klass II 
har en lägre fetthalt än klass III. Även fläskkött går att köpa i klass II. På den europeiska 
marknaden ser klassificeringen annorlunda ut. Både nöt- och fläskkött delas upp i fler klasser 
än de två som finns i Sverige. Köttet på den europeiska marknaden kan istället köpas från 5 % 
fetthalt och uppåt. I Sverige benämns fett från grisens olika delar som småfläsk. Småfläsk 
finns med eller utan svål (hud) och är en vanlig ingrediens i korvrecept. I Sverige finns det 
specifikationer för vilken fetthalt småfläsk skall innehålla. Utomlands skiljs istället olika fett 
på grisen åt, vilket gör att det där finns många fler sorters fett att köpa. På Atria C&D vill man 
vid import köpa fett som är så likt småfläsk som möjligt eftersom recepten som används i 
produktionen är gjorda efter svenska klassificeringar. Totalt använder sig företaget av cirka 25 
olika sorters köttråvara i sin korvproduktion.127   
 
På Atria C&D används både färska och frysta köttråvaror i korvproduktionen. Om en 
köttråvara är fryst kan det innebära förändrade egenskaper jämfört med om den vore färsk. 
Vid produktion används oftast inte mer än 40 % fryst råvara i en batch. Följderna av en för 
hög halt av fryst råvara kan vara att bindningsförmågan försämras, det bildas frysklumpar i 
massan eller att blandaren blir för kall.128 Vilka köttråvaror som är frysta beror på 
egenskaperna. Generellt gäller att fett kött bör vara färskt medan magert gärna får vara fryst. 
Fördelen med frysta råvaror är att de kan lagras betydligt längre än färska. En råvara som är 
färsk och ska användas till korvproduktion bör förbrukas inom fem dagar medan en mager 
köttråvara kan fryslagras i upp till två år. Hur lång hållbarheten för en fryst råvara är beror 
dels på vilken köttsort det är men också vad den ska användas till för produkt. Avgörande 
faktorer för hur lång hållbarhet en köttråvara har kan vara exempelvis fetthalt, paketering eller 
hantering vid transporter. Längst hållbarhet får en råvara då den har låg fetthalt, blivit 
vacuum-paketerad och chockfryst direkt efter styckning.129  
 

4.3 Lager 
På anläggningen i Sköllersta lagerhålls förhållandevis lite råvara. Den färska råvaran som 
finns används i produktionen inom ett par dagar, medan den frysta råvaran kan lagerhållas 
längre. Dessutom tar tempereringsprocessen för den en viss tid. Endast ett mindre 
säkerhetslager finns som är till för att minska sårbarheten om till exempel en lastbil skulle 
välta, en leverans utebli eller om något annat oförutsett skulle inträffa. För att tillgodose 
företagets hela lagringsbehov av råvara har en extern aktör anlitats som är gemensam för 
Atria Scandinavias samtliga anläggningar i Sverige. Denna externa aktör ligger i Åtorp cirka 

                                                
126 Carlsson, R (2009-02-02) 
127 Ibid. (2009-04-14) 
128 Solveig Lindkvist, Produktutvecklare för korv, Atria C&D, intervju, (2009-04-06) 
129 Carlsson, R (2009-04-14) 
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8 mil från Sköllersta. I mitten av april 2009 hade Atria C&D omkring 800 ton råvara där till 
alla sina anläggningar. När företaget har köpt in stora partier för att bygga upp lagret kan de 
ha dubbelt så stort lager.130 Åtgången av råvara till produktionen i storblandaren varierar. 
Under hela april användes ungefär 1270 ton råvara.131 
 
Råvarumottagning, koordinator för inköp och personal på lagret i Åtorp försöker tillsammans 
se till att råvarorna förbrukas i rätt ordning med hänsyn till bästföredatumet. När råvaror 
levereras till Åtorp registreras råvarans förpackningsdatum och ankomstdatum i ett 
datasystem och på så sätt kan personalen i Sköllersta se vad som finns på råvarulagret i Åtorp. 
Det finns inget datoriserat eller automatiserat system som visar vilken ordning råvarorna 
borde förbrukas.132  
 
Det finns risker att det blir fel i registreringen av råvara i Åtorp. Till exempel om flera pallar 
anländer så kan samma datum antas gälla för alla, även om det i verkligheten skulle skilja sig 
åt. Likaså ifall det är många kartonger på en pall, så kan vissa kartonger ha kortare datum men 
att det missas.133  
 

4.4 Styrsystem  
Atria C&D:s affärssystem heter Raindance och det har anpassats speciellt för företaget. 
Systemet används på alla nivåer i organisationen för att hantera information. Det är uppdelat i 
kategorier med olika behörighetsnivåer som berörd personal har tillgång till. Exempel på 
kategorier är blandning, inköp, lager och recept.  
 
I Raindance finns ett råvaruregister som sammanställer de råvaror företaget använder sig av 
samt de målvärden som finns för dessa. Målvärden är till exempel fett-, vatten- och 
proteinhalt för köttråvara. Registret är inte kopplat till olika leverantörer eftersom 
artikelnumret för en råvara inte anger leverantör. Råvaruregistret bygger på svenska råvaror så 
till vida att exempelvis fläsk II är en svensk klassificering. Utomlands finns det ingen råvara 
som heter just fläsk II. Istället köps motsvarande kött in, som kan vara styckat på ett annat 
sätt, för att få en liknande råvara. I råvaruregistret kallas denna råvara för fläsk II 
importerad.134 
 
Varje råvaruartikel identifieras genom ett femsiffrigt artikelnummer där köttråvarans ursprung 
framgår – om den är svensk eller importerad, samt vilken typ av kött det är. Däremot framgår 
inte råvaruartikelns leverantör ur artikelnumret, och oftast inte heller huruvida det är en färsk 
eller fryst råvara. Artikelnumret för en grundråvara och korrigeringsråvara skiljer sig åt även 
om de i själva verket är samma köttråvara.135  
 
I Raindance återrapporteras manuellt information om varje tillverkad batch, vilka råvaror som 
använts och från vilken leverantör. Denna information är mycket viktig för att kunna säkra 
spårbarheten av varje färdig produkt. Raindance är i dagsläget inte kopplat till AMO-systemet 
som mäter fetthalten i köttråvaror i samband med att de används i tillverkningen. Utifrån 
AMO:n kan rapporter hämtas om varje specifik köttråvara från varje leverantör. Dessa 

                                                
130 Aki Toivanen, Inköpskoordinator, Atria C&D, intervju, (2009-04-20) 
131 Anna-Karin Dennevi, Chefscontroller supply, Atria C&D, intervju, (2009-05-25) 
132 Toivanen, A (2009-04-20) 
133 Ibid. 
134 Carlsson, R (2009-02-02) 
135 Ibid. (2009-05-18) 
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Bild 4.2: En palletainer 

rapporter används vid till exempel inköpsförhandlingar där hänsyn tas vilken kvalitet 
köttråvaran tidigare haft. Rapporterna kan också användas för att i efterhand kunna 
kontrollera levererade köttråvarors kvalitet. Brister i kvalitet kan vara att köttråvara är fetare 
än vad som varit överenskommet med leverantören. Om så är fallet reklameras köttråvaran 
eller så kräver Atria C&D ersättning från leverantören.136  
 
Det finns möjlighet att utveckla och bygga ut Raindance. Begränsningen ligger främst i att 
detta kan vara kostsamt och därför är det viktigt att den utveckling som görs av systemet 
verkligen är av betydelse för företaget. Det är också möjligt att integrera styrsystemet med 
andra system.137    
 
Atria C&D använder inte EAN-koder för hantering av råvaror i sina system. Systemet 
uppdateras istället genom att åtgången av råvara manuellt matas in i Raindance. Uppgifterna 
som matas in har personalen på blandningen antecknat på en lista i samband med att de malt 
råvaran. Registreringen i Raindance sker en gång per dag av råvarumottagningen som även 
registrerar råvaruleveranser manuellt i Raindance för att uppdatera lagersaldot. Den 
registreringen sker utifrån följesedlarna som medföljer vid råvaruleveranser. För att 
råvarumottagningen ska veta vilka råvaror som finns till förfogande varje dag skrivs manuella 
listor på vad som finns på lager, vad som förväntas ankomma, vilken åtgången är samt vad 
som blir kvar.138  
 
EAN-koden är en informationsbärare som kan underlätta hanteringen av varor. De flesta 
leverantörer använder sig av streckkoder som är kompatibla med Atria C&D:s. Den leverantör 
som inte har kompatibla streckkoder, och som är en stor 
anledning till att Atria C&D inte använder systemet, är 
Atria Finland.139 Det skulle vara möjligt för Atria C&D 
att trycka upp egna streckkoder och märka råvarorna när 
de anländer men det kan uppstå vissa problem med 
användningen av streckkoder i produktionen. Exempelvis 
var etiketterna ska appliceras för att inte lossna eller gå 
sönder och hur registreringen ska ske om en del av en 
palletainer används i en batch och resterande i någon 
annan.140 En palletainer är en slags stålkorg som 
råvarorna levereras i (se bild 4.2). 
 

4.5 Receptens uppbyggnad 
Produktstrukturen utgörs av receptet där korvsmeten i denna studie ses som ”slutprodukten”. 
Varje recept utgörs av olika typer av råvara. Grundråvaror är köttråvara, saltlake och vatten. 
Korrigeringsråvaror är av olika feta köttråvaror som ger möjlighet att justera varje batchs 
fetthalt och utgör mellan 180 och 280 kilo av råmassans totala vikt beroende på batchstorlek. I 
varje recept ingår även torråvaror. 141 Dessa går denna studie inte närmre in på mer än att 
hänsyn tas till att en del av korvsmetens totala vikt utgörs av torråvarorna.  
 

                                                
136 Carlsson, R (2009-02-02) 
137 Schön, M (2009-04-21) 
138 Carlsson, J & Andersson, A (2009-01-28) 
139 Carlsson, R (2009-02-18) 
140 Schön, M (2009-04-21) 
141 Lindkvist, S (2009-04-06) 
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När Atria C&D gör ett nytt recept läggs råvaror och kvantiteter för dessa upp. Utifrån detta 
beräknas pris, fetthalt, vattenhalt, proteinhalt, bindningskonstant, salthalt, kolhydrater samt 
kalorier. I receptet kan även restriktioner anges om hur mycket varje råvara får variera. Vatten 
och småfläsk är alltid fria att varieras i ett recept. Variationsintervall anges för att Raindance 
ska kunna utföra en optimering utifrån angivna målvärden för bland annat fetthalt. Beroende 
på varje råvaras kalkylpris (ett återrapporterat pris från föregående månad) föreslår systemet 
vilka proportioner inom variationsintervallet som är mest ekonomiska att tillverka efter.142  
 
Figur 4.2 visar ett exempel för hur ett grundrecept på en batch om 4 500 kg falukorv kan se ut. 
 
Grundrecept  
Grundråvara  
Fläsk II Sugga x kg 
Lägg utan svål x kg 
Småfläsk utan svål x kg 
Nöt III x kg 
 X kg 
  
Saltlake x kg 
Vatten x kg 
  
Korrigeringsråvara  
Fläsklägg utan svål x kg 
Fläsk III x kg 
Småfläsk utan svål x kg 
 X kg 

 
Figur 4.2: Ett grundrecept för falukorv (vikterna ä r konfidentiell information)  
Källa: Raindance, 2009-01-28 
 
Produktionen sker sällan exakt efter grundreceptet. Avvikelserna varierar men eftersom alla 
grundrecept utgår från färska råvaror frångås grundreceptet ofta genom att exempelvis fryst 
råvara används.143 Att grundreceptet inte följs beror på att olika typer av optimeringar sker. På 
grund av prisförändringar kan kvantiteter justeras eller råvaror bytas ut mot andra liknande 
som för tillfället är billigare. En annan anledning kan vara att det inte finns råvaror på lager 
för att tillverka utifrån grundreceptet.  
 
För vissa recept finns alternativa sidorecept. Skillnaden kan vara ifall salt och vatten måste 
användas istället för saltlake. Företaget har också ett fåtal alternativa recept där köttråvarorna 
har byts ut för att kunna vara mer anpassade efter de förutsättningar som råder, exempelvis 
efter råvarutillgång och priser.144 
 

4.6 Hur används recepten? 
Recepten spelar en stor roll i Atria C&D:s verksamhet. De är grunden i själva tillverkningen 
och spelar även en stor roll i planeringsarbetet (se bilaga 2). Eftersom köttråvara utgör den 
största delen av produktkostnaden är det av största vikt att recepten hanteras på rätt sätt. 

                                                
142 Lindkvist, S (2009-05-18) 
143 Carlsson, R (2009-05-20) 
144 Lindkvist, S (2009-05-18) 
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4.6.1 Till råvaruplanering 
Recepten spelar en roll i vilka råvaror som köps hem. Prognoser tas fram både på lång och 
kort sikt. Utifrån en veckoprognos skickar samordnarna en beställning till 
råvarumottagningen (se bilaga 3). Beställningen skickas via e-post eller skrivs på en lista. När 
råvarumottagningen får beställningen registrerar de i Raindance vilka batcher som ska 
tillverkas under veckan. Utifrån det beräknar styrsystemet vilka råvaror som kommer att 
behövas (se bilaga 4). Beräkningen sker på basis av recepten. Ibland kan ändringar behöva 
göras om någon råvara ska bytas på order av inköpsavdelningen eller om det råder brist på 
råvara. Sådana justeringar sker utanför styrsystemet. Råvarumottagningen gör sedan en 
beräkning i Excel på vad som behöver beställas hem från olika leverantörer. Om behovet av 
råvara visar sig bli större under veckan än vad som beräknades görs kompletterande 
beställningar.145 
 
Råvaruplaneringen försvåras till viss del av den höga leveransservice Atria C&D har lovat 
sina kunder. Order som inkommer före klockan ett på dagen avgår från fabriken redan nästa 
dag. På grund av detta finns en viss osäkerhet i den dagliga produktionsplaneringen. 
Råvaruåtgången kan variera på grund av orderkvantiteter men också utifrån produktionstakt 
och produktionsstopp.146 
 
Råvarumottagningen tar fram råvaror till varje batch som ska produceras. Grundreceptet är 
utgångspunkten för vilka råvaror som ska ingå. Ibland, beroende på råvarutillgång och 
prisläge, kan det vara fördelaktigt att byta ut råvaror i recepten. De justerar även kvantiteterna 
för köttråvarorna i recepten efter vad som blir mest praktiskt hanterbart. Råvarorna levereras i 
vissa bestämda kvantiteter och därför jämnas recepten ibland till efter dessa.147 
 

4.6.2 I produktionen 
Det recept som produktionen slutligen producerar efter är vad råvarumottagningen tagit fram. 
De enda som får justeras efter det är kvantiteterna för korrigeringsråvarorna, så att batchen får 
rätt fetthalt.  
 
I AMO:n finns olika grundrecept registrerade. Grundreceptens funktion i AMO:n är att ge 
AMO-systemet information om vilken fetthalt som är målvärde för batchen och vilka 
korrigeringsråvaror som får användas. AMO:n föreslår korrigeringsråvara utifrån fetthalt och 
pris. Det pris som AMO:n optimerar mot registrerar teamledaren i systemet men det finns en 
risk att det inte alltid är uppdaterat eftersom detta sker manuellt och inte automatiskt när 
inköpsavdelningen gör sina prisjusteringar i Raindance. Samtidigt som AMO-systemet mäter 
och registrerar fetthalten för varje förbrukad köttråvara registrerar också personalen på 
blandningen i AMO-systemet från vilken leverantör varje råvara kommer.148 
 
Det har varit ett problem på företaget att AMO:n registrerat felaktiga värden på fetthalter. 
Exempelvis visade AMO en för hög fetthalt i flera batcher och konsekvensen av det blev att 
stora mängder mager köttråvara fick tillsättas för att sänka fetthalten när den egentligen inte 
behövde sänkas. Detta tekniska fel på AMO:n blev kostsamt för Atria C&D eftersom mager 
                                                
145 Carlsson, J & Andersson, A (2009-04-14), (2009-05-25) 
146 Birgitta Karlsson, Planerare på orderkontoret, Atria C&D, intervju, (2009-01-29) 
147 Carlsson, J (2009-04-14) 
148 Junvald, M (2009-01-27) 
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råvara generellt är dyrare än fet. En annan följd blev att den magra råvaran tog slut på lager 
eftersom den användes i recept den inte var beräknad för.149      
 

4.7 Vilken komplexitet finns? 
Atria C&D verkar på en marknad och i en bransch där osäkerheter och variationer 
förekommer. Dessutom finns många regler och krav att förhålla sig till. Eftersom det 
sammanlagt är många saker som påverkar företagets produktion uppstår en komplexitet i att ta 
hänsyn till alla. Följande punkter är identifierade faktorer som påverkar korvtillverkningen i 
någon mån. 
 

• Godkända leverantörer: Atria C&D köper hem olika köttråvaror från ett flertal 
leverantörer. Eftersom Sverige är med i EU finns speciella krav på varifrån köttet 
måste köpas. Det måste vara från godkända anläggningar inom EU eller från så 
kallade EU-anläggningar i andra länder, till exempel Brasilien.150 

 
• Ursprungsland: Vissa av Atria C&D:s slutprodukter får endast innehålla svenskt kött 

enligt varans produktspecifikation och därför måste svenskt kött alltid finnas 
tillgängligt. Andra produkter har restriktioner om att till exempel bara innehålla kött 
från ett fåtal bestämda länder eller bara nordiska länder. 151 

 
• Marknaden: Vilka marknadspriserna är för köttråvara varierar och det kan bero på 

många faktorer. Dels spelar valutakursen roll. Är den svenska kronan svag mot euron 
är det mer gynnsamt att handla från svenska leverantörer. Marknadspriserna påverkas 
också av tillgång och efterfrågan. Det kan i sin tur bero på djursjukdomar, 
världspolitiska beslut, foderpriser och hur djurtillgången är. Efterfrågan på marknaden 
för köttråvaror förändras över året. Under sommaren efterfrågas till exempel kotlett 
och karré i högre utsträckning vilket leder till högre priser. Avtalen mellan Atria C&D 
och deras leverantörer av köttråvara är oftast inte bindande. Köpare och säljare 
kommer överens om ett pris och håller det, tills någon part önskar omförhandla.152  

 
• Prisuppdateringar:  På grund av att marknadspriserna påverkas av många faktorer 

ändras Atria C&D:s inköpspris för råvarorna ofta. Inköpsavdelningen gör en 
prisuppdatering ungefär en gång per månad, men i vissa fall oftare. Under 2009 har 
inköpspriserna generellt höjts i jämförelse med tidigare år. Detta beror bland annat på 
att det blivit brist på gris i Europa och att den svenska kronan står svag mot euron.153 

 
• Lager: När inköpspriserna är låga köper Atria C&D in större partier vilket kan vara 

gynnsamt ifall priser förväntas stiga. Detta gäller fryst råvara som går att lagra under 
längre tid och tanken är att hålla kostnaderna nere jämfört med att köpa färska råvaror. 
Det finns en risk i att lagra frysta råvaror, om färska råvaror blir billigare kan företaget 
ändå tvingas använda de frysta dyrare för att hindra att deras sista förbrukningsdatum 
hinner passera.154  

 
                                                
149 Carlsson, R (2009-05-18) 
150 Carlsson, R (2009-04-14) 
151 Ibid. 
152 Ibid. 
153 Ibid. (2009-04-21) 
154 Ibid. (2009-04-14) 
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• Variation i råvara:  Som tidigare nämnts har köttråvara en naturlig variation. 
Kvaliteten på köttet kan också variera mellan olika leverantörer. Genom AMO-
systemet vet företaget att en råvaruartikel kan ha olika fetthalt beroende på från vilken 
leverantör köttråvaran kommer. 

 
• Recept: Grundreceptet är inte alltid det mest ekonomiska att tillverka efter. 

Optimeringar måste därför ske. Eftersom köttråvara är en dyr ingrediens finns mycket 
pengar att spara på det viset.155 

 
• Hållbarhet: För att få en så hög kvalitet på färdigvaran som möjligt är det viktigt med 

fräscha råvaror. Fryst råvara kan lagras länge, upp till två år, i jämförelse med färsk 
som inte bör lagras längre än fem dagar. Fet råvara har en sämre hållbarhet än 
mager.156 

 
• Hög leveransservice: Atria C&D har en hög leveransservice. Den har sänkts något till 

följd av att företaget försöker sänka sina lager, vilket gör att en avvägning måste göras 
mellan lagernivåer och leveransförmåga på slutprodukter.157 Efterfrågan på 
slutprodukter varierar beroende på årstid, t.ex. efterfrågas mycket grillkorv under 
sommarmånaderna.158  

 

4.8 Recepten optimeras  
Det finns vissa begränsningar i hur köttråvara kan bytas ut i recepten. Om det står specificerat 
på produktens förpackning vilka proportioner av gris- respektive nötkött produkten ska 
innehålla måste detta följas. Ofta är halten nötkött låst i recepten. Utefter vilket pris råvarorna 
har optimeras deras kvantiteter med hänsyn till de uppsatta restriktionerna.159 
 
En typ av optimering sker också med hänsyn till vilken råvarutillgång som finns. Det är 
råvarumottagningen som ser över vad som finns på lager och ifall några råvaror måste 
beställas hem från Åtorp eller om avrop måste ske mot någon leverantör. Om det råder brist 
på någon råvara kan den bytas ut mot en liknande. Detta sker baserat på erfarenhet av 
personalen på avdelningen, men det finns också lathundar. På råvarumottagningen justeras 
även kvantiteterna i recepten i någon mån efter palletainervikterna. Det gör att hanteringen 
underlättas.160   
 
För vissa recept kan inköpsavdelningen kontakta råvarumottagningen och berätta ifall det är 
mer lönsamt att tillverka ett recept med en annan råvara. Ibland används alternativa råvaror 
mer som regel än undantag, men ibland är det bara en tillfällig justering. Grundreceptet ändras 
inte om inte justeringen är definitivt permanent. På detta vis är recepten låsta.161 
 
Figur 4.3 visar ett exempel på vilken skillnaden kan vara mellan ett grundrecept och det den 
faktiska förbrukningen.  

                                                
155 Hagström, I (2009-05-18) 
156 Carlsson, R (2009-04-14) 
157 Dennevi, A-K (2009-05-25) 
158 Tony Coelho, samordnare i produktion, Atria C&D, intervju, (2009-05-27)  
159 Lindqvist, S (2009-05-18) 
160 Ibid. (2009-04-06) 
161 Ibid. 
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 Grundrecept Faktisk förbrukning  
Grundråvara   Avvikelser 
Fläsk II Sugga x kg  -100 % 
Göd Fläskkött II  x kg  
Lägg utan svål x kg x kg -9 % 
Småfläsk utan svål x kg x kg -0,2 % 
Nöt III x kg  -100 % 
Nötskalle (fryst)  x kg  
 X kg X kg  
    
Saltlake x kg x kg  
Vatten x kg x kg  
    
Korrigeringsråvara    
Fläsklägg utan svål x kg  -100 % 
Fläsk III x kg  -100 % 
Småfläsk utan svål x kg x kg +180,3 % 
 X kg X kg  
 
Figur 4.3: Avvikelser från falukorvens grundrecept (vikterna är konfidentiell information) 
Källa: Raindance, 2009-01-28 
 
Nötskallkött är en magrare råvara än nöt III. Därför måste korrigeringsråvaran vara fet för att 
nå målvärdet för fetthalten. Småfläsk utan svål är ett betydligt fetare kött än fläsk III och 
fläsklägg utan svål. Nötskallkött är ett billigt kött som kan användas istället för fläsk III, men 
det finns inte alltid hemma i lager. Produktutvecklingen på Atria C&D menar att de inte kan 
ändra grundreceptet eftersom skallköttet är billigare än nöt III, då skulle kunden få ett för 
billigt pris.162 I detta fall förhåller sig råvarorna så att nötskallköttet har både en högre 
kvalitet, bättre smak och är billigare än nöt III, vilket innebär att kunden får en bättre och 
billigare produkt.163 
 
Enligt en av Atria C&D:s chefscontroller är det viktigt att de råvaror som står i recepten 
används. Vissa undantag är oundvikliga, men förbättringar skulle kunna göras. När inte 
recepten följs stämmer inte den teoretiska förbrukningen av råvaror med den faktiska. Vilka 
råvaror som används i produktionen rapporteras i efterhand in i Raindance och uppföljning 
sker mellan de kalkylerade receptkostnaderna och kostnaderna för de recept som verkligen 
producerats. Avvikelserna går åt båda håll, det kan bli både billigare och dyrare. Under april 
månad blev den totala avvikelsen för produktionen i storblandaren ungefär 160 000 kronor 
dyrare än vad som var kalkylerat. Chefscontrollern anser att de recept som ligger i Raindance 
bör vara de som används och att ingen hänsyn behöver tas till prissättningen mot kund.164 
 
För varje färdigvara finns en extern produktspecifikation mot kund. Produktspecifikationen är 
inte desamma som receptet då den inte anger produktens hela sammansättning utan bara dess 
kötthalt, det vill säga procenthalten fläsk- och nötkött. Därutöver anges även andra 
produktegenskaper som kryddning samt fetthalt och andra näringsvärden. Atria C&D kunder 

                                                
162 Lindqvist, S (2009-04-06) 
163 Carlsson, R (2009-04-14)                            
164 Dennevi, A-K (2009-05-25) 
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känner inte till receptet bakom den produkt de köper men priset sätts ändå utifrån 
grundreceptet.165     
 
När grundreceptet inte följs blir inte slutprodukten exakt densamma. Slutprodukter testas 
slumpvis i Atria C&D:s eget kontrollkök. De egenskaper som kontrolleras är om produkten 
släpper mycket fett när den steks vilket får följden att produkten blir torr. Vidare testas om 
smak och färg stämmer överens med specifikationer för produkten men också ifall 
näringsvärdena är korrekta. Det kan handla om fetthalt, salthalt och vattenhalt. I kontrollköket 
upptäcker de oftast ifall grundreceptet inte följs, men skillnaderna är mycket små så de 
uppfattas knappast av konsumenterna.166 

                                                
165 Arne Granquist, Märkning och lagstiftning, Atria C&D, intervju, (2009-04-20) 
166 Anita Thofeldt, Kontrollköket, Atria C&D, intervju, (2009-05-08) 
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5 Analys 
 
I det här kapitlet analyseras materialet från insamlad teori och empiri. Kopplingarna mellan 
empiri och teori i detta avsnitt ligger till grund för slutsatserna som redovisas i nästa kapitel.  
Inledningsvis analyseras problemområdet ur ett vidare perspektiv för att slutligen preciseras 
mot hur flexibla recept kan hanteras.   
 

5.1 Prognoser och planering för råvaruförsörjning 
På Atria Chark & Deli sker prognostisering och planering på olika nivåer och med olika lång 
framförhållning. För att styra ett varuflöde krävs ingående prognoser ända ner på detaljnivå. 
Detta gör prognos- och planeringsarbetet nära förknippad med materialstyrningen167. Kan ett 
företag minska sina prognosavvikelser underlättas lagerstyrningen168. På Atria C&D är det 
råvarumottagningen som tar fram varje veckas råvaruåtgång. Åtgången beräknas inte bara 
utifrån de grundoptimerade grundrecepten utan en manuell optimering görs också med hänsyn 
till vilka råvaror som finns på lager och rekommendationer från inköp. Det är därför inte 
möjligt att beräkna råvaruåtgången utifrån en beroende169 efterfrågan på råvarorna eftersom 
grundrecepten optimeras och råvaror ibland byts ut.  
 
En möjlighet att upprätthålla leveransservice är genom färdigvarulager170. Atria C&D 
prognostiserar produktionskvantiteter för varje dag. Vissa produkter går att lagerhålla som 
färdigvara, medan andra måste levereras direkt till kund på grund av produkternas begränsade 
hållbarhet. Därför är inte alltid ett färdigvarulager en möjlighet för att säkra leveransservicen 
på Atria C&D. En pullstyrd verksamhet sker mot verklig efterfrågan och motsatsen är en 
pushstyrd produktion171.  På Atria C&D finns det svårigheter med att arbeta med en mer 
beroende och pullstyrd verksamhet. Orsaker till detta är flera. Till exempel byts köttråvaror ut 
i recepten, efterfrågan på företagets produkter är högre under vissa perioder än vad företaget 
har kapacitet att producera samt att råvarupriser varierar så att det i olika fall kan vara olika 
lönsamt att använda en viss råvara.  
 

5.2 Att använda styrsystemet 
Affärssystemet på Atria C&D kallas Raindance och är ett verktyg för att styra företagets olika 
material- och informationsflöden. Med hjälp av Raindance samordnas information från olika 
funktioner i företaget vilket underlättar materialbehovsberäkningen till produktionen. Det 
finns flera grundläggande delar för att ett system för materialbehovsberäkning ska fungera, en 
uppdaterad produktionsplan, ett strukturregister, aktuella lagernivåer samt ett register över 
ledtider172. Produktionsplanen på Atria C&D uppdateras inte automatiskt i styrsystemet.  
Justeringar kan behöva göras exempelvis på grund av att kunder kan lägga order med kort 
varsel.  
 

                                                
167 Bjørnland et al. sid. 17f 
168 Ram et al. sid. 403 
169 Naylor sid. 464f 
170 Ibid. 
171 Aronsson et al. sid. 148ff 
172 Segerstedt (1999) sid. 59 
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Ett strukturregister visar varje produkts alla ingående komponenter. På Atria C&D motsvaras 
strukturregistret av recepten. Ett grundrecept är den ursprungliga strukturen för produkten där 
ingredienserna till produkten framgår (den teoretiska förbrukningen). Produktionen sker 
däremot inte alltid efter dessa, eftersom recepten optimeras både i Raindance och manuellt 
utanför systemet. Vad som verkligen används i tillverkningen (den faktiska förbrukningen) av 
varje batch matas in i efterhand. Den faktiska förbrukningen kan skilja sig mot den teoretiska. 
Dels kan köttsorter bytas ut och dels kan proportionerna mellan köttsorterna ändras.  
 
Aktuella lagernivåer i systemen bör hela tiden vara uppdaterade. Atria C&D har sitt stora 
lager i Åtorp. Detta lager fungerar som spekulationslager och genom Raindance kan 
lagernivåer kontrolleras från fabriken i Sköllersta. Det mindre lagret som finns i Sköllersta 
fungerar delvis som säkerhetslager och uppdateras genom manuella inmatningar. När 
transporter anländer tas bakterieprover på råvarorna och följesedlar kontrolleras. Leveransen 
matas i efterhand in i Raindance. Som tidigare nämnts registreras även den faktiska 
förbrukningen för varje batch in i efterhand. Detta bidrar till att lagernivåerna i Sköllersta inte 
hela tiden överensstämmer med vad som finns angivet i systemet. 
 
Slutligen krävs kännedom om produkternas ledtider för att kunna upprätta ett system för 
materialbehovsberäkning. En produkts ledtid är den tid det tar för produkten att färdigställas 
och nå ”nivå noll” i produktstrukturen173. På Atria C&D finns ingen information registrerad 
för produkters ledtider i styrsystemet. Denna information finns istället utanför styrsystemet, 
som tyst kunskap hos de anställda. Att förlita sig på tyst kunskap kan för företaget vara en risk 
eftersom kunskapen skulle kunna försvinna ut ur företaget om personal slutar arbeta där. 
Styrsystemet på Atria C&D utnyttjas inte för att utföra alla beräkningar som är möjliga i 
styrsystem och som krävs för att styra hela råvaruförsörjningen till produktionen.  
 
Beroende på att rätt råvara ska finnas i rätt tid ökar svårigheten med att utnyttja 
produktionskapaciteten. Ett styrsystem kan därför vara ett hjälpmedel som utför komplexa 
beräkningar för detta.174 På Atria C&D ansvarar inköpsavdelningen tillsammans med 
råvarumottagningen för produktionens råvaruförsörjning. Inköpsavdelningen skapar avtal och 
förhandlar med leverantörer medan råvarumottagningen beställer leveranser av råvara från 
lagret i Åtorp eller direkt från leverantörer. Det finns en komplexitet i att ha rätt råvara i rätt 
tid i produktionen på grund av att fryst råvara måste tempereras, alltså måste det inkluderas i 
beräkningar för råvaruförsörjningen. 
 
Ett styrsystem bör klara av att göra beräkningar utifrån oväntade händelser175. På Atria C&D 
hanteras oväntade händelser på olika sätt, beroende på vad som inträffar. Till exempel 
uppdateras prisuppgifter i Raindance för en råvara om stora prisförändringar plötsligt 
inträffar. Vid råvarubrist är det framförallt inköps- och produktionspersonalens erfarenhet och 
kunnande som bidrar till att lösa problemet. Sådana justeringar sker utanför styrsystemet.  
 

5.3 Receptens funktion för råvaruförsörjningen 
Det finns livsmedelproduktioner som producerar efter fasta recept (fixed recipe operation) och 
sådana som producerar efter flexibla recept (flexible recipe operation). Skillnaden mellan 
dessa två ligger i huruvida antaganden gjorts om att förutsättningarna i produktionen ser lika 

                                                
173 Segerstedt (2008) sid. 17 
174 Bjørnland et al. sid. 20 
175 Ram et al. sid. 399 
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ut över tiden, eller inte.176 På Atria C&D finns kunskap om att förhållanden ändras och att det 
finns variationer och osäkerhet. Recepten optimeras därför efter prisförändringar, efter 
råvarutillgång samt efter vilka kvantiteter råvarorna levereras i, vilket förenklar hanteringen. 
En del av optimeringen sker genom Raindance och en del sker utanför styrsystemet.  
 
Fördelen med flexibla recept i produktionen är att variationen i råmaterialets kvalitet kan 
hanteras för att på så sätt minska variationen mellan batcher. Även tillverkningskostnader kan 
minimeras och lagernivåer kan hållas nere genom att det ibland kan vara försvarbart att 
producera med ett dyrare recept177. På Atria C&D bekräftar både AMO-systemet och 
personalen att variationer i råvarornas kvalitet finns. Denna variation korrigeras genom 
korrigeringsråvaror i varje recept. Företaget avser att minimera tillverkningskostnaderna 
genom de olika typerna av optimeringar som utförs. Eftersom dessa inte alltid utförs i 
styrsystemet finns det inget som garanterar att det alltid är det mest fördelaktiga råvarorna 
som används i produktionen. Atria C&D kalkylerar med att det ibland kan vara försvarbart att 
producera med dyrare råvaror. Denna riskfaktor bygger på att fryst råvara i de flesta fall är 
billigare än färsk, det är också därför lagret i Åtorp anses nödvändigt. Att producera efter ett 
dyrare recept måste vägas mot den kapitalbindning som ett stort lager innebär178. 
 
På Atria C&D bekräftas inte råvarornas kvalitet förrän de används i produktionen. Detta är 
inte ovanligt förekommande inom industri som arbetar med animalisk råvara179. I detta fall är 
anledningen den stora mängd köttråvara som används. Det är inte praktiskt möjligt att ta 
kvalitetsprover på varje råvara utan stickprover får istället göras och således kan inte en 
klassificering180 av råvarorna ske i samband med ankomstkontrollen. De variationer som finns 
i köttråvaran behandlas med hjälp av AMO-utrustningen. Den rekommenderar vilka 
korrigeringsråvaror som ska användas och i vilka proportioner, för att korrigera fetthalten i 
varje batch. AMO-systemet är inte sammankopplat med Raindance. De recept och 
prisuppgifter som finns i AMO-systemet uppdateras separat genom manuell inmatning.  
 
I samband med att köttråvaror mals i kvarnen registreras varje råvaras leverantör dels i AMO-
systemet och dels skrivs det för hand på en plocklista för att senare matas in i Raindance 
manuellt. I de fall en leverantör levererat en råvara som inte håller de överenskomna 
specifikationerna, måste produktionen justera för detta. Om råvaran har högre fetthalt måste 
den korrigeras med mager råvara. Eftersom mager råvara ofta är betydligt dyrare än fet, 
kommer produktionskostnaderna att bli högre. Detta är ett exempel på avvikelser från den 
ursprungliga produktstrukturen. När annorlunda eller helt andra råvaror används kan inte 
materialbehovet härledas181. Ett beroende lager182 som bygger på produktstrukturerna kan inte 
fungera under dessa förhållanden. 
 
Atria C&D köper in stora kvantiteter köttråvara när priserna är fördelaktiga på marknaden.  
När prisoptimeringen utförs sker detta inte mot de verkliga priserna för vad varje specifik 
råvara på lagret köptes in för. Idag kan inte Raindance hantera detta eftersom de inte kan 
identifiera varje enskild råvara. Något som skulle kunna ske genom exempelvis 
streckkoder183. De kan alltså inte optimera genom att ta hänsyn till ifall det finns råvara med 
                                                
176 Romero et al. sid. 370 
177 Rutten & Bertrand sid. 626f 
178 Ibid. 
179 Ibid. 
180 Ibid. sid. 636 
181 Vollman et al. sid. 230ff 
182 Olhager sid. 32 
183 Fredholm, sid. 150ff 
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lågt inköpspris på lager, som kan vara mer fördelaktigt att använda än någon annan likvärdig 
råvara som för tillfället är dyrare. 
 
Modularisering syftar till att tillverka en produkt av olika moduler. Det kan vara en basmodul 
som är gemensam för en hel produktgrupp och variantmoduler för varje specifik produkt184. 
På Atria C&D har försök gjorts med basmoduler, en smet som kan användas till flera 
produkter. Fördelen med en basmodul kan vara att råvaruförsörjningen underlättas och 
lagernivåerna kan hållas lägre. Om denna basmodul kan framställas genom olika recept, 
utifrån vad som för stunden är mest lönsamt, är det färre optimeringar som behöver utföras.  
 

5.4 Recepten ändras utanför styrsystemet 
För materialbehovsplanering menar Ram et al i sin modell185 att utgångspunkten kan vara ett 
grundrecept. Utifrån grundreceptet beräknar ett system om produktionen kan ske enligt 
standardreceptet. På Atria C&D grundoptimeras grundrecepten. Kvantiteterna i grundrecepten 
ändras då inom uppsatta intervall, efter de återrapporterade råvarupriserna från föregående 
månad. 
 
Eftersom inte bara kvantiteterna ändras för de råvaror som finns i grundrecepten, utan även 
utbyte av köttsorter kan ske, är det inte möjligt att beräkna fullständigt råvarubehov utifrån 
grundrecept. Dessa utbyten sker inte via styrsystemet, utan manuellt av inköps- och 
produktionspersonal. Med andra ord kan inte Atria C&D i nuläget planera sitt råvarubehov på 
produktstrukturen.  
 
En skillnad mellan modellen och Atria C&D är att i modellen är grundreceptet det mest 
fördelaktiga sättet att tillverka produkten på. På Atria C&D visar grundreceptet vilka 
målvärden som tillverkningen ska ske mot, men det kan finnas många olika 
råvarukombinationer för produktionen. I modellen ställs frågan om produkten kan tillverkas 
på ett annat sätt, som ett alternativ om det inte finns möjlighet att producera efter 
grundreceptet. Detta är alltid möjligt på Atria C&D.   
 

5.5 Vilken variation och osäkerhet påverkar företag et? 
Flexibla recept är som tidigare nämnts ett sätt att hantera variation och osäkerhet av olika 
slag. De är ofta, men inte alltid, lönsamma att arbeta med. Genom att göra en 
simuleringsmodell kan ett företag ta reda på vilka parametrar som påverkar lönsamheten i 
störst utsträckning.186 I livsmedelsbranschen och på Atria C&D finns det flera olika källor till 
variation och osäkerhet. Företaget önskar att kunna hantera dessa för att få en så flexibel och 
lönsam tillverkning som möjligt.  
 
Flera källor till variation och osäkerhet har identifierats på Atria C&D. Marknaden är osäker 
vilket grundar sig i olika faktorer. Denna osäkerhet leder till att inköpspriserna kan variera 
mellan råvaror och över året. På grund av variationer i inköpspriserna för köttråvara, varierar 
även lagerkvantiteterna. Atria C&D kalkylerar med att fryst köttråvara oftast är billigare än 
färsk och det är den främsta anledningen till att de har fryslagret i Åtorp. För råvaran som 
används i produktionen finns det variationer i kvaliteten framförallt gällande fetthalt. 

                                                
184 Olhager sid. 84 
185 Ram et al. sid. 404ff 
186 Rutten & Bertrand sid. 639 
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Köttråvara kräver varsam hantering och kan bara förvaras under begränsad tid innan den blir 
otjänlig. Atria C&D har en hög grad av leveransservice. Det spelar en roll i hur flexibla recept 
är fördelaktiga att använda i en livsmedelsproduktion187.  
  
Atria C&D kan hämta information om ovanstående variationer och osäkerheter från lagrad 
historik eller personalens kunnande och erfarenhet. Utifrån ställningstaganden om 
servicegrad, lagernivåer och kapacitetsutnyttjande kan en strategi fastställas. Dessa beslut kan 
innefattas i modellen för att utreda om flexibla recept kan vara ett verktyg för att öka 
flexibilitet och lönsamhet i produktionen. Generellt kan flexibla recept vara ett lönsamt 
verktyg i livsmedelsindustrier med hög grad av leveransservice och när ledtiderna för 
råmaterial är långa188. 
 

5.6 Korrigering för variation och osäkerhet 
Ett reaktivt189 synsätt innebär att produktionen korrigeras i efterhand för de variationer som 
uppkommer. På Atria C&D kan ett exempel på detta vara att varje batch korrigeras med hjälp 
av AMO-utrustningen, för att det finns variation i de råvaror som används. De som arbetar 
med råvarorna på företaget har kunskap om att det finns variationer mellan olika råvaror och 
vad orsakerna till detta kan vara. Informationen som AMO:n registrerar bekräftar också 
variationen.  
 
Om ett företag istället kan ha en proaktiv190 hantering av variationen, att uppskatta 
sannolikheter för olika scenarion, kan det vara möjligt att få en effektivare produktion samt 
sänka lagernivåerna. I Atria C&D:s fall kan det handla om att planera för att samma råvara 
från olika leverantörer håller olika kvaliteter. Kunskap och resurser för att inkludera detta i 
utformningen av recepten finns genom personalens erfarenhet och kunskap samt det 
utbyggbara styrsystemet Raindance som skulle kunna kopplas samman med AMO-systemet. 
När information om en specifik råvara från en specifik leverantör registreras i AMO kan 
samtidigt råvaruregistret i Raindance uppdateras. Huruvida det är möjligt att använda ett 
proaktivt synsätt för planering beror även på vilken riskbenägenhet191 beslutsfattarna i 
företaget har. En avvägning måste göras mellan risknivån av att minska graden av 
kundservice och möjligheten till en högre avkastning genom effektivare produktion och 
sänkta lagernivåer. 
 
Att bedöma råvarornas kvalitet i samband med ankomstkontrollen på Atria C&D är inte 
ekonomiskt försvarbart på grund av de stora råvarukvantiteterna. Om AMO:n 
återrapporterade information till Raindance råvaruregister skulle det vara möjligt att uppskatta 
vilken kvalitet de råvaror som ankommer har. Det är en typ av klassificering 192, men på ett 
proaktivt vis. När råvarorna har rätt värden i råvaruregistret bidrar det till mer korrekta 
optimeringar och på så vis kan produktionskostnaden sänkas. Det är viktigt att generera 
information som går att utnyttja, men också utnyttja den informationen som genereras193. En 

                                                
187 Rutten & Bertrand sid. 639 
188 Rutten & Bertrand sid. 639 
189 Ferrer-Nadal et al. sid. 729f 
190 Ibid. 
191 Ibid. 
192 Rutten & Bertrand sid. 636 
193 Verwater-Lukszo sid. 280 
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återkoppling om verkliga förhållanden i produktionen kan hjälpa till i styrning och 
planering.194

                                                
194 Olhager sid. 56 
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6 Slutsats 
 
I följande kapitel redovisas de slutsatser som denna studie utmynnade i. Slutsatserna är både 
av praktisk och teoretisk karaktär och avser att besvara studiens frågeställning och syfte.  
 

6.1 Förbättringsmöjligheter på fallföretaget  
Utifrån denna fallstudie kan slutsatser dras om att Atria Chark & Deli kan effektivisera sin 
råvaruförsörjning på flera sätt.  
 
För att optimeringar av olika slag ska kunna utföras på bästa sätt med hänsyn till rådande 
förhållanden, krävs att styrsystemet får aktuell information. Dels måste rätt information 
genereras och dels måste den användas på rätt sätt. På Atria C&D genereras information om 
råvarornas kvalitet i ett separat system och återkopplas inte till styrsystemet. Om 
informationen automatiskt skulle återkopplas till styrsystemet kunde råvaruregistret vara mer 
uppdaterat och korrekt utefter de verkliga förhållanden som råder. 
 
För att ett styrsystem verkligen ska kunna styra verksamheten krävs det att produktstrukturen 
följs. När ändringar görs bör dessa ske i systemet. Det är endast på så vis systemet kan vara 
ett hjälpmedel för att alltid visa optimala recept. Det finns kunskap på Atria C&D om vilka 
parametrar som kan vara av intresse att optimera mot. För att bekräfta vilka parametrar som 
verkligen är betydelsefulla kan simuleringar göras med uppskattade värden som utgör troliga 
scenarion.  
 
Råvarubehovet kan inte beräknas eftersom produktionen inte sker utifrån grundrecepten i 
styrsystemet. Eftersom råvaror kan bytas skulle utbytbara kombinationer kunna kartläggas 
och bilda moduler. Inköp och produktion kan på det viset ske efter vad som är mest 
fördelaktigt för varje modul. Den teoretiska förbrukningen skulle då exakt överensstämma 
med den faktiska förbrukningen, för varje modul.  
 
Slutsatsen blir att företaget idag arbetar med fasta recept där det antas att rådande 
förhållanden i produktionen ser lika ut över tiden. Det finns kunskap och erfarenhet inom 
företaget som visar att förhållanden hela tiden ändras och därför borde det vara mer intressant 
att producera efter flexibla recept. Genom flexibla recept kan styrsystemet utnyttjas för att 
hela tiden optimera efter rådande förhållanden och på så vis kan material- och 
produktionsstyrningen bli mer effektiv.  
 
Användandet av flexibla recept skulle kunna leda till att besparingar kan göras på flera sätt: 
  

• Varje batch skulle tillverkas med billigast möjliga råvaror. 
• Mindre lager skulle leda till en lägre kapitalbindning.  
• Risken för inkurans skulle minska. 
• Risken för försämrad kvalitet på slutprodukter skulle minska. 
• Arbetstid skulle besparas genom att slippa dubbelarbete och manuella beräkningar. 
• Historiska lagernivåer skulle stämma bättre överens med orderhistoriken om ”just-in-

case” lagret minskades. På så sätt skulle framtida prognoser bättre kunna säkerställas, 
både för inköp och i produktionen.  
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Eftersom Raindance kan byggas ut och anpassas skulle systemet kunna hantera flexibla 
produktstrukturer. Flexibla produktstrukturer bygger på beräkningar av olika slag, vilket 
behöver programmeras in på rätt sätt i systemet för att det ska fungera optimalt.  

6.2 Teoretiskt bidrag 
Den här studien visar att flexibla produktstrukturer kan vara ett verktyg för att hantera 
komplexa förhållanden inom materialstyrningen för ett livsmedelsföretag. För att utveckla ett 
företags råvaruförsörjning måste variationer och osäkerheter hanteras på ett strukturerat sätt. 
Detta kan ske genom att i förväg uppskatta tänkbara scenarion som bygger på information och 
mätvärden från produktionen.  
 
Ett företag som inte tillverkar efter de produktstrukturer som finns kan inte ha ett lager som 
kan hänföras till specifika produkter. Anledningar till detta är att råvarorna kan substitueras 
med varandra i många olika kombinationer.   
 
Det finns många komplexa faktorer i en livsmedelsindustri. Flexibla recept kan spara mycket 
pengar eftersom den huvudsakliga produktkostnaden kan vara kopplad till en specifik sorts 
råvara. För att så lönsamma optimeringar som möjligt ska kunna ske automatiskt i ett 
styrsystem måste tillgång finnas till riktig och användbar information vilket inte alltid är lätt i 
en livsmedelsproduktion. Råvarornas kvalitet varierar och de kan i recept bytas ut. Detta utgör 
en skillnad i förhållande till många andra tillverkande industrier. 
  
Eftersom marknaden för råvara varierar utifrån olika faktorer förändras råvarupriserna. På 
grund av detta kan det vara fördelaktigt att bygga spekulationslager. När recepten optimeras 
bör de kunna ta hänsyn till såväl lagersaldon och inköpspriser som råvarornas hållbarhet.  
 
Det finns möjligheter att använda flexibla recept i en livsmedelsproduktion om företaget är 
medvetet om att förutsättningar för produktionen är föränderliga.  
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7 Effektiviseringsförslag 
 
För att på ett mer konkret sätt besvara hur den praktiska problematiken på fallföretaget 
skulle kunna hanteras presenteras här ett antal fördjupande förbättringsförslag. Detta kan 
vara ett bidrag till företagets arbete med att effektivisera materialstyrningen.  

 

7.1 Minska informationsspill och dubbelarbete 
Det finns information både i systemen och hos företagets anställda som kan tas tillvara. 
AMO-systemet och Raindance kan kopplas samman för att automatiskt återrapportera 
information. Det finns kunskaper om olika råvaror, hur de kan kombineras och hur de bör 
hanteras. Ett optimeringssystem bör kunna hantera sådana faktorer och restriktioner.  
 
Eftersom AMO-systemet och Raindance inte är integrerade utförs visst dubbelarbete. Ett 
exempel är råvaruleverantörer som registreras i AMO-systemet, på plocklistan och slutligen 
också i efterhand i Raindance. Leverantören skulle istället kunna registreras vid ett enda 
tillfälle genom en streckkodsläsning på råvaran. En annan fördel med att integrera de två 
systemen skulle vara att råvarupriserna uppdaterades i AMO:n och Raindance samtidigt. Att 
undvika separat prisuppdatering i AMO:n skulle minska risken för att fettanalysatorn föreslår 
en mindre fördelaktig korrigeringsråvara utifrån inköpspris. Som det fungerar idag med en 
manuell uppdatering av priser i AMO:n finns också risken att detta glöms bort. Dessutom 
skulle en integrering av de två systemen innebära att vissa arbetsrutiner helt skulle kunna tas 
bort, som till exempel det samarbete som idag sker mellan inköp och råvarumottagning 
angående vilka råvaror som bör förbrukas i produktion. Detta skulle istället föreslås direkt ur 
systemet och på så vis skulle tid kunna sparas på flera ställen.   
 
Raindance bör kunna utföra prognos- och planeringsarbete. Idag sker detta arbete till stor del 
utanför systemet och uppgifter matas endast in för dokumentationens skull. Exempel på detta 
är att veckoprognosen läses av och en manuell beställning av korvsmet skickas från 
samordnare till råvarumottagningen som matar in de uppgifterna i styrsystemet för att på så 
vis få en lista över råvarubehovet.   
 
En hel del uppföljningsarbete sker idag också utanför styrsystemet i olika kalkylblad. Den 
information som upprättas på detta vis blir avskiljt från annan information. Det gör att den 
inte kan integreras och tas i beaktning vid andra uträkningar och prognoser. Det finns också 
en risk för att flera personer arbetar med att hämta samma uppgifter och ett tidskrävande 
dubbelarbete utförs. Om styrsystemet får information om vilka rapporter och vilken 
information som är önskvärd att kunna avläsas kan detta ske automatiskt.  
 

7.2 Förslag till en effektiviserad materialstyrning  
Centralt kan långsiktiga prognoser göras enligt företagets och koncernens strategiska mål och 
visioner. Hela koncernen använder sig av samma styrsystem och prognoserna görs i detta. De 
mer kortsiktiga prognoserna på ett fåtal veckor sker också i styrsystemet. Systemet hämtar 
uppgifter om historisk försäljning, om lagda order och om kampanjer för att beräkna dessa.   
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När försäljningsprognosen för kommande vecka är gjord beräknar systemet vad som måste 
produceras, med hänsyn till vad som finns på färdigvarulagret. Utifrån tidigare köpmönster 
beräknar systemet vad som ska produceras vilken dag.  
 
Samtidigt som veckoplaneringen görs i styrsystemet sker också en materialbehovsberäkning 
för vilka råvaror som behövs. Systemet optimerar vilka råvaror som behövs under veckan och 
vilka dagar beställningar måste ske av vilka råvaror. Mest önskvärt är att styrsystemet är 
integrerat i råvaruleverantörernas styrsystem, så de kan ta emot elektroniska order. 
Leveranstider, prisuppgifter och leveranskapacitet finns registrerat för varje leverantör. Det 
finns också uppdaterade register över råvarorna och dess specifika egenskaper.  
Vad som behöver beställas hem beror också på vad som finns i lager. För att detta ska fungera 
måste aktuella lagersaldon och hållbarheter för råvarorna finnas. Systemet ska veta vilka 
råvaror som finns på vilken lagerplats och hur snabbt dessa kan bli tillgängliga för 
produktionen. 
 
Eftersom priserna varierar och fryst råvara oftast är billigare än färsk måste strategiska 
målvärden sättas för hur stort lagret får vara under olika förutsättningar. Inköpsavdelningen 
måste bidra systemet med uppgifter om vad som förväntas hända på marknaden. 
Sannolikhetsscenarion och vilken risknivå företaget har påverkar hur lagret ska se ut, 
exempelvis vilken grad av kapitalbindning i lager som är försvarbar i förhållande till 
företagets servicenivå. På så vis kan också styrsystemet rekommendera lagerkvantiteter.  
 
Varje råvara bör kunna identifieras och bära information som elektroniskt kan läsas av direkt 
in i styrsystemet. Informationen bör innefatta artikelnummer, leverantör, faktiskt inköpspris 
och hållbarhetsdatum. När råvaror flyttas inom företaget från ett ställe till ett annat registreras 
det direkt till styrsystemet, likaså när de används i produktionen. På så vis är råvarutillgången 
hela tiden uppdaterad i styrsystemet.   
 
Märkning av råvarorna, genom exempelvis streckkoder, kan användas för hela 
försörjningskedjan. När råvaror transporteras till olika ställen kan respektive ställe läsa in 
streckkoden när råvaran flyttas. Då vet hela tiden Atria var råvarorna är och ifall någon 
leverans uteblir. 
 
Råvarorna bör klassificeras. Vissa råvaror är billiga och används mycket, medan andra inte är 
lika viktiga och används mer sällan. Det kan också vara så att vissa råvaror är lättare att få tag 
på än andra. Detta kan vara faktorer som styrsystemet kan ta hänsyn till. En idé kan också 
vara att råvaror som finns på lager sjunker i värde och på så vis bör optimeringsmodellen även 
innehålla något slags prioriteringssystem där de äldre råvarorna blir mer attraktiva att 
optimera mot. Detta skulle förhindra att råvaror inte blir för gamla. 
 
Allt detta förutsätter att produktionen sker efter produktstrukturen, annars blir inte 
styrsystemets optimeringar lika verkningsfulla. Systemet skulle kunna hålla reda på flexibla 
produktstrukturer under förutsättning att råvarorna delas upp i moduler eller om det finns 
alternativa recept. Om råvarorna finns i moduler kan systemet beräkna inköpskvantiteter efter 
vad som är mest ekonomiskt fördelaktigt att använda inom modulen. Recepten tillåter då att 
den mest fördelaktiga kombinationen av råvara inom en modul används. Genom alternativa 
recept är förhållanden mer låsta eftersom det då bara finns det ett fåtal alternativ att välja 
mellan. Systemet väljer helt enkelt det receptalternativ som är mest fördelaktigt utifrån de för 
stunden rådande förhållandena. 
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De parametrar som ska ligga till grund för optimeringen bör utredas genom exempelvis en 
simuleringsmodell. Tänkbara parametrar för denna simuleringsmodell skulle kunna vara 
råvarupris, tillgång på lager, hållbarheter och palletainervikter. De är av största vikt att 
informationen som är underlag för parametrarna är uppdaterad och korrekt.  
 
Eftersom order kan inkomma sent måste produktionsplanen kunna uppdateras i systemet. Det 
ska kunna ske automatiskt allt efter order inkommer eller förväntas inkomma. När 
produktionsplanen uppdateras meddelas detta genom styrsystemet till produktionen och till 
råvarumottagningen som måste ta fram råvarorna i rätt ordning. Truckförarna kan elektroniskt 
ta emot information till trucken, så att arbetet kan ske så smidigt som möjligt. 
 
Fettanalysatorn i produktionen kan ge viktig och värdefull information under förutsättning att 
den hanteras på ett korrekt sätt. Informationen bör återkopplas till styrsystemet. I samband 
med att en råvara mals i kvarnen avläses streckkoden. Fettanalysatorn och styrsystemet är 
integrerade så att en optimering sker av receptet under pågående körning. Integreringen av 
dessa system innebär också att recept, råvaruegenskaper och råvarupriser uppdateras samtidigt 
i båda systemen.   
 
Integreringen av de två systemen tillsammans med användningen av streckkoder skulle också 
innebära att flera arbetsmoment skulle kunna tas bort och tid skulle på så vis kunna sparas (se 
bilaga 5). Inga manuella inmatningar av leveranser eller beställningar skulle behöva göras och 
inte heller de manuella produktionsoptimeringar som idag görs. De nya förhållandena skulle 
också innebära att risken för fel minskade genom att optimeringarna blev mer stabila och 
säkra eftersom systemets information alltid skulle vara aktuell och riktig.  
 
Ur systemen skulle också uppföljningsrapporter och uppgifter kunna hämtas för företagets 
olika funktioner. Om alla funktioner återfinns i styrsystemet behöver inte varje anställd sitta 
med sina egna kalkylblad och risken för dubbelarbete skulle minska. 
 
Genom att ha all information i systemen skulle också risken att viktig kunskap försvinner ut 
ur företaget minska. Företaget blir inte längre lika beroende av vissa specifika anställda som 
besitter stora tysta kunskaper. För nyanställda blir det lättare att komma in i sina 
arbetsuppgifter och chansen för att de utförs på bästa sätt ökar tack vare styrsystemet.  
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Bilaga 1: Köttråvaror                                                                               
 
Ett urval av råvaror som används i korvproduktionen. 
Generellt gäller att nötkött är dyrare än fläskkött och att mager råvara är dyrare än fet. 

 
Råvara  Ursprung Fetthalt   
 
Fläskkött 
Bog avfettad  import 13 % 
Bog avfettad  svenskt 14 % 
Bog putsad mager import 8 % 
Fläsk II göd  import 23 % 
Fläsk II göd  svenskt 23 % 
Fläsk II sugga import 20 % 
Fläsk II sugga svenskt 20 % 
Fläsk III   import 24 % 
Fläsk III  svenskt 26 % 
Fläsklägg med svål svenskt 17,5 % 
Fläsklägg utan svål svenskt 12 % 
Lägg utan svål import 11 % 
Lägg utan svål svenskt 12 % 
Småfläsk med svål  svenskt 60 % 
Småfläsk utan svål 50/50 import 48 % 
Småfläsk utan svål import 70 % 
Småfläsk utan svål svenskt 68 % 
Svål  svenskt 21 % 
 
Nötkött 
Nöt II  svenskt 12 % 
Nöt II   import 12 % 
Nöt III   import 23 % 
Nöt III  svenskt 23 % 
Nötskallkött mager  EU 10,6 % 
Nötskallkött  svenskt 15 % 
Nötsortering 30 %  import 30 % 
 
 
 
Källa: Raindance, 2009-04-06 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2:  Prognoser och råvarubeställning – en 
översikt    
 
 

 
 
 

Key Account Manager 
(Stockholm) 

Planerare, Sköllersta 

4-veckors prognos 
utifrån ingående order 

och historik 

Långsiktiga prognoser 
(12 veckor) 

Samordnare Naturkorv 

Manuell Smetbeställning, 
veckovis 

Samordnare Grillkorv  

Manuell Smetbeställning, 
veckovis 

Råvarumottagning 

Smetbeställning 
registreras i Raindance 

Raindance 

Automatisk beräkning 
på råvaruåtgång/dag 

genereras från systemet 

Råvarumottagning 

Manuell inventeringslista 
upprättas efter avslutat 

arbetspass 

Råvarumottagning 

Avrop mot leverantör 
sker utifrån 

råvarubehov, med 
hänsyn till befintligt 

lager 



 

 

Bilaga 3:  Beställningslistor korvsmet  
   



 

 

 



 

 

Bilaga 4:  Råvaruåtgångsbehov 
 



 

 



 

 

Bilaga 5:  Optimerings- och korrigeringssteg 
 
 

Teamledare 

Råvarumottagning 

Produktionspersonal 

Ansvarig 

Produktutvecklingen 

Produktutvecklare för korv  

Funktioner som utförs i 
Raindance -  och av vem 

Inköp 

1. Inköpsavtal för råvaror. 
Förhandlas fram utifrån 
råvaruegenskaper som 
registreras i AMO: n 

2. RÖPER – manuell 
prisuppdatering av köttråvaror. 
Sker mot kalkylerat inköpspris 

Inköpschef 

3. Testoptimering 
för nya recept 

4. Variationsintervall, 
målvärden m.m. för råvarorna i 

recepten anges 

Avdelningar på 
Atria C&D 

Blandningen 

5. Grundoptimering  

6. Recepten som finns i 
Raindance optimeras mot 

kalkylerat pris  

7. Produktionskorrigering 

8. Korrigering sker för att 
underlätta den praktiska 
hanteringen. Exempel på 

korrigeringar är ändring från 
färsk till fryst råvara, 
palletainervikter m.m.  

10. Med hjälp av vågen under 
storblandaren mäts en 

genomsnittlig fetthalt för hela 
batchen 

Blandningen 

9. Amo:n (fettanalysatorn) 
korrigerar fetthalt mot 

grundreceptet 

11. Vid stora prisförändringar 
kan också inköpschefen ringa 
till råvarumottagningen för 

omprioritering av 
råvaruanvändning 


