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Sammanfattning 
Den rådande eurokrisen har påverkat det spanska samhället och den spanska ölindustrin 

negativt. Industrin står inför utmaningar vad gäller minskad försäljning och förändrade 

kundpreferenser. I tider då intäkterna och försäljningen minskar finns det många sätt att öka 

sina marginaler. Ett av detta sätt är att börja arbeta med resurseffektivitet och att se till att 

slöseriet av de resurser man har minskar.  

 

De frågor studien besvarar är hur bryggeriindustrin i Spanien har arbetat för att minska sitt 

slöseri och bli mer resurseffektiv. I rapporten går jag igenom den nuvarande processen för att 

tillverka öl, befintliga åtgärder inom industrin samt vilka åtgärder de tre största företagen 

inom den spanska ölindustrin har valt att fokusera mest på och varför. I studien har jag valt att 

fokusera på material-, energi- och tidsslöseri samt hur slöseriet sker på olika områden i 

verksamheten. Dessa områden är transport och lagerhållning, produktion samt buteljering och 

förpackning. 

 

Detta har utförts med en inledande studie av den befintliga teorin på området, både vad gäller 

ölproduktion och effektiviseringsåtgärder inom industrin. Därefter har intervjuer och 

undersökningar av företagens publicerade rapporter och nyhetsartiklar på området genomförts 

för att få en bild av situationen. Företagen motsvarar en överlägsen del av den spanska 

ölindustrin som gjort generaliseringen möjlig. 

 

Jag har nått slutsatsen att företagen lagt allra mest effekt på att minska sitt energi- och 

materialslöseri och att detta främst har skett genom leverantörsåtgärder, utökade samarbeten 

längs med värdekedjan, hushållsknep i produktionen och minskning av mängden råvaror i 

produkterna.  

 

Abstract 
The present euro crisis has affected the Spanish society and its beer industry negatively. With 

decreasing sales and the change of customer preferences, the future challenges are numerous. 

In times of decreasing revenue and income, there are many methods to improve the margins, 

thus helping your business to prosper. One of these methods is based on an increased focus on 

the resource efficiency and waste minimization.  

 

This report addresses what the Spanish beer industry generally have done in order to become 

more resource efficient while also minimizing their waste production. The report presents the 

contemporary process of beer-making, existing measures for the minimization of waste and 

what measures the three biggest beer producing companies have chosen to reduce their waste. 

The study focuses on material, energy and time efficiency in the areas of transportation, 

storage, production, bottling and packaging.  

 

The study began with a primary study of contemporary theories and measures regarding the 

industry. The findings were then further supported by interviews and investigations of 

published reports and news articles in order to establish a clear picture. The companies 

represent a superior share of the Spanish beer industry, making generalizations feasible.  

 

The study reached the conclusion that the measures taken by companies focus on energy and 

material regarding the reduction of waste. Zoning of suppliers, discussions along the value 

chain, house-hold measures in the production and minimizing material in the final products 

are among the most important factors.  
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Resumen  
La actual crisis ha afectado a la sociedad e industria española de manera negativa. Con una 

disminución en ventas y un cambio de las preferencias de los clientes, los desafíos del futuro 

son numerosos. En tiempos de disminución de ingresos, hay muchísimas herramientas para 

mejorar los márgenes y de este modo ayudar a tu empresa a prosperar. Unos de estos métodos 

se basan en poner más énfasis en la eficiencia de los recursos y minimización de los residuos. 

 

Esta investigación aborda qué ha hecho en general la industria cervecera española para 

resultar más eficiente con sus recursos y minimizar los residuos en el proceso, y por qué. La 

investigación presenta la manera contemporánea de producir cerveza, las medidas actuales 

con respeto a la minimización de residuos y que medidas han tomado las tres empresas 

españoles más grandes de la industria. La investigación pone énfasis en la eficiencia de 

materiales, energía y tiempo, discutiendo las áreas de transporte, almacenaje, producción, 

embotellamiento y embalaje.  

 

La investigación comenzó con el estudio de la literatura presente y las medidas y teorías 

actuales en el área, seguidas de una entrevista y un análisis de publicaciones y artículos para 

tener una visión global. Las empresas representan un porcentaje superior de la industria, 

haciendo viable la generalización.  

 

La investigación llegó a la conclusión de que las medidas más tomadas por las empresas se 

centran en la minimización de residuos en el área de la energía y los materiales. Se encuentran 

entre las más utilizadas: localizar proveedores locales, discusiones a lo largo a la cadena de 

valor, medidas internas en la producción y minimización de material en los productos finales. 

Mientras tanto, la investigación defiende que el golpe de la crisis en la industria cervecera ha 

sido marginal, aunque la crisis podría haber sido un catalizador, aplicando algunas medidas. 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Eurokrisen och den tidigare finanskrisen har slagit hårt mot det spanska samhället. Det 

beräknas att uppemot en fjärdedel av hela befolkningen, och drygt halva den unga 

befolkningen, går arbetslösa1. Spansk BNP har under de senaste åren antingen stått stilla eller 

sjunkit2. Den spanska bryggeriföreningen, en sammanslutning av de största ölproducenterna i 

landet, rapporterade senast att både anställningarna inom sektorn och per-capita-

konsumtionen av dess produkter minskat3, kombinerat med ett ständigt ökande skattetryck. 

Köpkraften, och därmed möjligheterna för spanjorerna att kunna köpa ölprodukterna, minskar 

till följd av krisen. Däremot rapporteras det att kundflykten inte sker från sektorn totalt, utan 

främst från etablerade märken till distributörernas och de stora snabbköpens egna 

lågprismärken4. Rapporterna innehåller likväl statistik om att den tidigare så populära ”on-

trade”-handeln, det vill säga den försäljning som sker till barer, restauranger och liknande, 

ersätts med ”off-trade”-handel som motsvarar den på hylla i detaljhandel och butiker.  

 

Ölindustrin står alltså inför minskad köpkraft från kunderna, ökad priskonkurrens från 

lågprisföretag, ökat skattetryck samt en förflyttning av konsumtionen från barer och 

restauranger till detaljhandel och butik. Företagen upplever minskade marginaler på 

etablerade produkter och det kräver att man genomför förändringar internt för att förbättra 

marginalerna.  

 

En av de viktigaste åtgärderna för ölindustrin för att nå uppsatta mål och bemöta nämnda 

utmaningar sägs vara kostnadsreduktioner i form av operationell effektivitet och 

slöseriminimering5. Att se över verksamheten med fokus på att effektivisera och minimera 

slöseriet borde således leda till att förbättra företagens situation på marknaden och därigenom 

kanske få tillbaka förlorade kunder. 

 

1.2 Syfte och mål 
Tanken med forskningen är att studera modeller för att upptäcka, åtgärda och förebygga 

slöseri och som följd vilka faktiska åtgärder industrin har genomfört och kategorisera dessa 

åtgärder enligt studerad teori. Studien skall ge svar på vilka prioriteringar som har gjorts och 

hur detta stämmer överens med teorin.  

 

Detta är viktigt eftersom resultatet av studien kan bidra till en mer praktisk och 

verklighetsbaserad bild av reduktionen av slöseri och på vilket sätt exempelvis en kris 

påverkar dess genomförande. Vilka prioriteringar bör göras och varför? Målsättningen är att 

resultaten av studien kan fungera som underlag för företags beslutsfattande i liknande 

situationer i framtiden. 

 

1.3 Problemformulering 
Arbetet är tänkt att besvara frågor som rör ämnet Resurseffektiv produktion ur teknisk 

synvinkel och frågor som sedan anpassar detta inom ramarna för ämnesområdet Industriell 

ekonomi. Resurseffektiv produktion är ett väldigt stort område och innefattar många olika 

discipliner varför en avgränsning är nödvändig för att kunna avhandla ämnet korrekt. 

                                                 
1 Unemployment statistics, Eurostat 
2 GDP Growth Annual, The World Bank 
3 Brewers of Europe, Contribution made by beer to the European Economy, 2014 
4 Euromonitor International, Beer in Spain, 2013 
5 Deloitte & SAP,Profitable growth and value creation in the beer industry, 2005 
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Avgränsningen har i det här arbetet inneburit ett fokus på slöseriminimering. De 

frågeställningar som besvaras i studien är: 

 

 Vilka metoder och åtgärder finns tillgängliga för ölindustrin för att minska slöseri inom 

lager, transport, produktion, buteljering och förpackning? 
 Vilka likheter i prioriteringar finns mellan de tre största ölföretagen inom den spanska 

ölindustrin när det gäller att åtgärda slöseriet inom nämnda områden under den spanska 

krisen?  
 Vilka är de sannolika skälen till varför just dessa prioriteringar har gjorts? 

 

1.4 Avgränsningar 
Förutom avgränsningen till slöseriminimering inom industrin har jag vidare valt att fokusera 

forskningen kring den spanska ölindustrin eftersom arbetet har skrivits under utbytesstudier i 

Madrid. Jag har fokuserat på de tre största producenterna av öl i Spanien och som står för 90 

% av produktionen i landet6. Företagens namn är Mahou-San Miguel, Heineken España och 

Grupo Damm. Avgränsningen har skett med anledning av att dessa företag har en storlek som 

gör att de dominerar alla typer av fakta och studier jag byggt problemformuleringen på och 

för att jag ansåg den likartade storleken på företagen var en passande avgränsning. Det råder 

även osäkerhet kring om de mindre bryggerierna står inför samma utmaningar.  

 

1.5 Definitioner 
Eftersom reduktion av slöseri är tätt kopplat till resurseffektivitet behöver begreppet 

effektivitet få en tydligare definition. Engelskans effectiveness och efficiency, som översatt till 

svenska båda blir effektivitet, medför också ett krav på att definiera skillnaden mellan 

effectiveness och efficiency. Enligt Tangen7 gäller efficiency optimeringen och användningen 

av faktiska resurser medan effectiveness beskriver om operationerna rent allmänt leder till det 

man har som målsättning. Det ena innebär att göra saker på rätt sätt medan det andra att göra 

rätt saker. Efficiency går att räkna med kvoter medan detta är svårare i fallet effectiveness. 

Relationen till produktionen illustreras i Figur 1. 

 

Den typ av resurseffektivitet jag fokuserar på i denna rapport är efficiency; det vill säga att 

använda den minsta teoretiska mängd resurser som krävs för att genomföra den typ av 

produkt eller service man vill. Det handlar om att använda maskinerna och materialet på ett 

effektivt sätt, att ständigt arbeta för att närma sig den ideala mängden resurser som krävs för 

                                                 
6 Cerveceros de España, Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España, 2013 
7 Tangen, Stefan, Evaluation and Revision of Performance Measurement Systems, 2004 

Figur 1 Distinktion mellan ”efficiency” och ”effectiveness” enligt Tangen 
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det man producerar samt att minska slöseriet som sker inom produktionen. Att 

slöseriminimera är en förutsättning för resurseffektivitet. 

 

Det finns däremot ingen enhetlig beskrivning av slöseri som passar det jag ville undersöka i 

rapporten. Beskrivningarna är många men skiljer sig ofta åt. Taiichi Ohno ansåg exempelvis 

att det fanns sju typer av slöseri, eller icke-värdeskapande operationer, och har med tiden 

reviderats till att nu innebära åtta stycken8. Dessa är med beskrivningar:  

 

1. Lager – ökar ledtiderna på produkterna samt transport- och lagerkostnaderna. 

2. Transporter – produkter i arbete transporteras långa avstånd. 

3. Omarbete – orsakat av fel i produktionen. 

4. Rörelse – onödig rörelse inom produktionen. 

5. Överarbete – man gör betydligt mer än vad som behövs för nöjd kund. 

6. Väntan – väntetid mellan processer. 

7. Överproduktion – producerar mer än vad man kan sälja. Alltså kan även produkter 

som tillverkas effektivt leda till slöseri om de inte säljs. 

8. Outnyttjad kompetens – man förlorar tid, idéer, kunskaper samt förbättrings- och 

lärdomsmöjligheter genom att inte lyssna på personalen. 

 

Henry Ford var å sin sida mer inriktad på det materiella slöseriet och ansåg att det ideala ur 

slöserisynpunkt vore att inte ha något att bärga från fabriken9. Det finns uppenbarligen en 

tydlig skillnad mellan synsätten där den tidigare är mer inriktad på tid och rörelser samtidigt 

som den andra mer syftar på material som inte används till sin fulla potential eller rent ut sagt 

avfall. Ingen av definitionerna nämner slöseriet av termisk energi, en mycket viktigt 

beståndsdel inom producerande industri. För tydlighetens skull formulerar jag nedan en 

beskrivning som undersökningen kommer att utgå från. Slöseri är: 

Tid, material och energi som i dagsläget skulle kunna användas på ett mer 

effektivt sätt och fortfarande innebära samma värde för kunden. 

2 Metod 
2.1 Val av metod 
Metoden som jag utfört arbetet med är kvalitativ och bygger på primära litteraturstudier och 

har avslutats med djupanalys av officiella företagsdokument på området och intervjuer. Under 

litteraturstudierna har löpande analysarbete och rapportskrivning skett för att försäkra 

enhetlighet och röd tråd genom rapporten. 

 

Litteraturstudien har enbart rört elektroniska källor eftersom jag utfört studien utomlands där 

varken tillgång till svenska eller engelska böcker finns. Jag har främst hämtat litteratur via 

KTHB:s egen sökmotor och andra arkiv som finns knutna till systemet. Använda sökord är 

framförallt ”waste minimisation”, ”waste minimization” + ”brewing industry”, ”beer 

industry”, ”food industry”, + ”methods” + ”resource efficiency”. Eftersom jag i studien har 

avsett granska slöseriminimeringen i landet med avseende på krisens påverkan har studierna 

av det tekniska främst byggt på litteratur publicerad efter millennieskiftet och oftast från 

                                                 
8 Liker, Jeffrey K, Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer, 2004 
9 Bautista-Lazo, S m.fl, Introducing the All Seeing Eye of Business: a model for understanding the nature, impact 
and potential uses of waste, 2013 
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studier under de senaste fem åren. Detta för att hålla aktualiteten på topp och få med så 

mycket som möjligt av de aktuella frågeställningarna. 

 

Jag har framförallt tagit data från officiella företagsdokument vilka jag hämtat från företagens 

respektive hemsida eller från den nationella bryggeriföreningen och källor en anställd på den 

har rekommenderat. De officiella företagsdokumenten har bland annat varit 

hållbarhetsrapporter, årsredovisningar och företagens egna hemsidor. Informationen som 

hämtades från dessa dokument rörde förbättringsarbete och effektiviseringar inom fabriken på 

olika sätt. Förutom företagens egna rapporter har en källa varit en hemsida där nyheter kring 

företagens aktiviteter på hållbarhets- och slöseriområdet kontinuerligt presenterats och på ett 

återkommande och systematiskt sätt. Sökorden var respektive företags namn och gav mellan 

50 och 150 stycken träffar. Jag valde metoden eftersom den inte är lika tidskrävande som 

eventuella intervjuer då fokusområdena ibland har flera ansvariga. Dokumenten kan oftast 

också ge svar på både samma och betydligt fler frågor än andra metoder. Metoden 

rekommenderades även av insatta i branschen eftersom de ansåg den kunna ge bäst svar. 

Krisen i Spanien är svårdefinierad eftersom den fortfarande pågår och har många orsaker. De 

flesta rapporter och artiklar talar dock om åren 2009 och 2010 som dess början. För att få en 

bra bild av krisens påverkan har jag alltså analyserat åtgärder och dokument från och med 

2010. Språket på dessa dokument varierar mellan spanska och engelska. 

 

För att validera de slutsatser och resonemang som uppkom under studien har jag genomfört 

intervjuer med insatta personer på området. Ansvariga för produktion, buteljering, energi och 

HR vid Heineken España och en tekniskt ansvarig vid den spanska bryggeriföreningen. 

Samtliga personer och titlar redovisas i referenslistan. 

 

2.2 Kritisk granskning och motivering av metoden 
Den främsta kritiken mot metoden kan sammanfattas i att låta officiella företagsdokument, 

artiklar och årsredovisningar vara huvudsaklig informationskälla till min studie.  Företagens 

officiella rapporter är oftast presenterade i ett syfte att förbättra företagens bild utåt, kan 

utelämna viss information och vissa resonemang samt baseras oftast på andra människors 

uppfattningar och blir därmed sekundära källor. Detta kräver att forskningen är försiktig med 

att dra slutsatser och är tydlig i befintlig argumentation men också utvärderar företagens 

trovärdighet. Till skillnad från intervjuer kan denna metod exempelvis inte ställa följdfrågor 

eller obekväma frågor och argument kan inte synas eller bemötas med direkt gensvar. Detta 

kan minska trovärdigheten i svaren och slutsatserna som dras. Däremot har metoden gett 

många och breda svar på frågorna, svaren har varit systematiska och enkla att jämföra och 

eftersom att inga företag analyserats ensamma utan tillsammans har heller inget företag 

kunnat glänsa. Många företag är mycket ärliga i sina rapporteringar och framhäver både 

positiva och negativa delar av sin verksamhet. Informationen som har inhämtats har varit 

enhetlig och bekräftats på fler områden. Dessutom har jag kunnat validera och diskutera 

resultaten under intervjuerna med de ansvariga på området. På så vis har en god grund lagts 

för slutsatserna. 

 

3 Slöseriminimering 
Nedan har jag beskrivit begreppet slöseriminimering och öltillverkningsprocessen för att ge 

en bättre bild av vart och hur slöseriminimering kan tillämpas inom industrin. Därefter tre 

olika metoder som kan användas för att upptäcka, åtgärda och förhindra slöseri. Metoderna 

har inte direkt använts vid undersökningen men är viktiga för att förstå skillnaden mellan de 

olika slöseridefinitionerna. Avslutningsvis har jag beskrivit befintliga åtgärder för varje del av 

processen som studien har undersökt. 
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3.1 Varför slöseriminimering?  
Kraven på ökad resurseffektivitet har ökat markant de senaste åren. En global ökning av 

befolkningen med ökad efterfrågan, fler högteknologiska industrier och större efterfrågan på 

alla plan medför att företagen måste bli bättre på att göra saker med befintliga resurser – eller 

hitta nya sådana. På samma sätt har miljörörelsen på senare år lagt större vikt att av andra skäl 

än rent ekonomiska genomföra en mer effektiv hantering av resurserna inom både produktion 

och hushåll. Att arbeta resurseffektivt har mer och mer blivit norm för etablerade företag10. 

 

Problemet med den entydiga beskrivningen av slöseri i befintlig teori har beskrivits tidigare i 

rapporten men det är så pass viktigt att utveckla problemet och till modellen lägga till sådant 

slöseri som heller inte syns eller tänks på. Det är viktigt att ha i åtanke att slöseri inte bara är 

material som inte används eller det som hamnar i papperskorgen och att slöseri på olika 

företag faktiskt bara kan ha annat namn. Slöseri är även energi som inte används optimalt, 

värme, vatten, rök och biprodukter som uppkommer i produktionen. 

 

Fördelarna med att ha en mer effektiv produktion utan slöseri ligger allra främst i det 

ekonomiska, företaget kan producera samma mängd produkter till en lägre kostnad och med 

högre effektivitet. Det finns siffror på att slöseriet kan stå för upp emot 4 % av en total 

produktkostnad11 och att besparingarna som kan göras med befintlig teknologi ibland kan 

ligga på 10-40%12. Den kostnad som slöseriet direkt står för motsvarar inte den kostnad som 

det medför indirekt på produktionen, den indirekta påverkan är det som orsakar störst 

kostnader för företagen. Med detta menas när slöseri förekommer på en del i värdekedjan och 

att detta sedan påverkar andra delar av den. Fortsättningsvis leder lite slöseri till att företagets 

naturpåverkan blir betydligt mindre, att det hamnar bättre i linje med nuvarande lagstiftning 

på området och att företagets bild utåt förbättras13. 

 

                                                 
10 Thiede, S m.fl, A systematic method for increasing the energy and resource efficiency in manufacturing 
companies, 2012 
11 Wrap, Resource efficiency for managers, 2013 
12 Thiede, S m.fl, A systematic method for increasing the energy and resource efficiency in manufacturing 
companies, 2012 
13 Wrap, Resource efficiency for managers, 2013 
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4 Öltillverkningsprocessen 

Nedan kommer den industriella ölprocessen och dess delar att beskrivas. Till varje del 

kommer även resursanvändning att diskuteras. Detta innebär givetvis inte att det inte finns 

många fler sätt att brygga öl på och att det finns många varianter och kombinationer av 

nedanstående processer. Öltillverkningsprocessen och dess delar beskrivs grafiskt i Figur 2. 

 

Mältning (Malting) 

Ölprocessen påbörjas genom att man bearbetar malten som skall användas i processen. Säden, 

vanligtvis korn, levereras torkad till fabriken och blandas och läggs i vatten under en längre 

period för att suga åt sig fukt så tidigt som möjligt. Denna metod kallas för stöpning 

(steeping). Efter att kornen har fått suga åt sig så mycket vatten som möjligt läggs de att gro, 

groddning (germination). Det är först när säden gror och sedan torkas som man kan kalla det 

hela för malt14. Större delen av denna process sker på ett större golv där kornen ges frihet att 

genomgå de olika stadierna. När kornen har fått gro genomgår de en mycket energiintensiv 

torkning där de utsätts för höga temperaturer. Metoden kallas kölning (kilning) och kan ske på 

många olika sätt, både i en varm ugn eller genom luftflöden15. Malten genomgår denna 

process för att få optimala egenskaper för den kommande processen. Mältningsprocessen 

kräver, som figur 2 visar, stora mängder vatten och energi. 

 

Malning (Milling) 

Den bearbetade malten transporteras till en kvarn för att malas till mindre bitar. I 

malningsprocessen separeras kärnan i malten från skal och transporteras vidare i processen. 

Kärnan innehåller majoriteten av alla sockerarter och kolhydrater man vill åt och att skilja 

dem åt utökar mängden substanser man kan få ut ur malten vid senare skeden16.  

 

                                                 
14 Malt, svenska Wikipedia 
15 Malt, engelska Wikipedia 
16 Olajire, Abass A, The brewing industry and environmental challenges, 2012 

Figur 2 Öltillverkningsprocessens delar och beskrivning av resursanvändningen i varje del 
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Mäskning (Mashing) 

Under processen blandas de nu malna kornen åter med vatten som värms upp. Processen 

kallas mäskning och möjliggör för enzymerna i malten att bryta ner stärkelsen i kornen till 

sockerarter. Tillsammans bildar vattnet och sockerarterna den jäsningsbara vörten (wort) som 

förs vidare i processen17. För att kunna fortsätta med processen måste vörten separeras från 

alla restprodukter som uppkommer; detta görs genom processen som kallas lakning 

(lautering). Dessa restprodukter kan återanvändas och säljas vidare till exempelvis 

djurfodertillverkare. Mäskningen genomförs i isolerade tunnor som bevarar kvalitet och 

värme medan lakningen kan genomföras i samma typ av tunna eller med hjälp av filter. 

Värmen och utrustningen som används är oftast helt beroende av öltypen. 

 

Vörtkokning (Boiling) 

När vörten har separerats från restprodukterna påbörjas kokningen som är den mest 

energikrävande processen i hela processen. Under kokningen steriliseras ölet och många 

kemiska processer stabiliseras vilket är viktigt för fortsatt hållbarhet. I samma process tillsätts 

också humlet (hops) eller annan krydda eller ämne för att ge smak. När vörten kokas silas den 

från restprodukter som uppkommit, detta kan göras på många olika sätt även om det 

vanligaste är filtrering eller centrifugering18.  Processen och den efterföljande reningen av 

vörten sker vanligtvis i de karaktäristiska trattformade kopparkärlen. Detta eftersom koppar 

har värmeöverföringsegenskaper som mycket väl passar kokningen. Renandet av den kokta 

vörten brukar oftast ske i samma kärl även om det ibland sker i ett separat sådant.  

 

Kylning (Cooling) 

Innan en jäsningsprocess kan inledas måste den silade vörten svalna. Detta för att jästen skall 

kunna få effekt. Att avsvalning sker fort är viktigt eftersom bakterier och liknande enkelt kan 

bildas i produkten. Industriella sammanhang använder således ofta vatten eller luft för att kyla 

vätskan19. Processen fungerar vanligtvis så att det varma ölet transporteras genom plattor som 

stegvis kyler. Rapporter vittnar om stora möjligheter att återanvända och effektivisera 

vattenanvändningen som används för att kyla dessa plattor. 

 

Jäsning (Fermenting) 

Det är nu som det som tidigare bara varit kemiska blandningar blir till öl. Den nu nerkylda 

vätskan blandas med jäst och processen omvandlar sakta sockerarterna till alkohol och skapar 

kolsyran. Jäsningsprocessen kan ske på lika många olika sätt som det finns bryggerier, men 

tanken är i alla fall densamma. Jäst tillsätts och tas bort ur processen som kan repeteras ett 

visst antal gånger och ölet som ni finns kvar kallas för grönöl (green beer). Det sker en 

markant värmeutveckling under jäsningsprocessen som måste hanteras för att jästen inte skall 

skadas. Jäsningen sker oftast i stora behållare i metall som bäst bevarar kvaliteten på ölet.  

 

Mogning (Maturing) 

Beroende på vad tillverkaren nu har för intention med ölet kan det genomgå ytterligare 

jäsningsprocesser och klarningsprocesser, detta kallas för mogning. Tanken är att ölet skall 

förflyttas till en ny tank för att inte blandas med den gamla jästen som kan finnas kvar i 

jäsningstanken. Ölen kan kylas och lagras för att låta jästen sjunka till botten, stabilisera 

processen och mogna20. 

 

                                                 
17 Lautering, engelska Wikipedia 
18 Olajire, Abass A, The brewing industry and environmental challenges, 2012 
19 Brewing, engelska Wikipedia 
20 Olajire, Abass A, The brewing industry and environmental challenges, 2012 
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Filtrering (Filtering) 

Det sista steget i ölprocessen är filtreringen. Den rensar ölet från de sista resterna av jäst och 

andra biprodukter och möjliggör för ölet att få en klar färg vi är vana vid. Viss öl filtreras 

medan vissa bryggerier tycker att detta tar bort större delen av smaken. Filtrering kan ske på 

många sätt, men det vanligaste är att använda filter av kiselgur. Kiselgur är en jordart som 

används tack vare dess förmåga att sila material utan att ändra på det och för att det håller 

länge som filter. Innan buteljeringen sker brukar ölet oftast pastöriseras och ibland kolsyras 

extra. Därefter buteljeras ölet och processen är klar21. 

 

Buteljering och förpackning (Bottling and packaging) 

Processerna skiljer sig oftast helt åt mellan företagen och det är svårt att diskutera likheter. 

Ölindustrin är en storkonsument av förpackningar. Detta beror på disparata kundbehov och 

svårigheter att modularisera behoven i produktionen22. 

 

5 Modeller och metoder för att åtgärda slöseri 
Följande del kommer att beskriva olika modeller som tillverkande företag kan använda för att 

kartlägga och åtgärda det slöseri som förekommer. Det som gör modelleringen så viktig är att 

de angriper slöseriet inom företaget på väldigt olika sätt och därmed påverkar åtgärderna. Att 

ha förståelse för modellerna är viktigt för att förstå de olika delarna av begreppet slöseri och 

därmed företagens olika åtgärder. 

 

5.1 Materialslöseri – Slöserihierarki 
En av de allra vanligaste modellerna för att hantera slöseri inom alla verksamheter är att 

rangordna åtgärderna för att hantera slöseri i en hierarkisk ordning. Detta förekommer på de 

flesta delarna inom teorin på området och kallas för slöserihierarki23. Stegen visas i Figur 324. 

Modellen börjar med att definiera slöseri som mängden material som stoppas in i en process 

och som sen inte ingår i slutprodukten. Det är således en modell för situationer då slöseriet är 

materiellt och där delarna som inte ingår i slutprodukten placeras i soptunnan. Det lägsta 

steget i hierarkin, att kasta bort, är djupt oekonomiskt enligt författarna och bör undvikas med 

hjälp av modellen eftersom kostnader uppkommer både direkt, vid exempelvis transport, och 

indirekt genom hela processen. 

 

                                                 
21 Brewing, engelska Wikipedia 
22 Henningsson, Stefan m.fl, The value of resource efficiency in the food industry: a waste minimisation project 
in East Anglia, UK, 2004 
23 Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council 
24 Wrap, Finding Cost Savings: Resource Efficiency for SME:s, 2013 

Figur 3 Slöserihierarki 
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Modellen bygger på att man inledningsvis skall förhindra att slöseriet uppkommer från första 

början. I de fall då ett förebyggande inte är möjligt skall så mycket som möjligt återanvändas - 

att man använder sakerna man tänkt slänga fast på annat sätt. Återvinning, det vill säga total 

omformning av produkten, är nästa steg om återanvändning inte är möjligt. Till exempel en 

läskburk blir nersmält och sedan transformerad till en likadan. Skulle inte återvinning vara 

möjligt är det följande steget att försöka återvinna annat värde än det som finns i att återvinna 

det. Vi talar då om exempelvis förbränning. Längst ner i hierarkin, det vill säga när ingen av 

de föregående åtgärderna är möjliga, återstår deponi. 

 

Hierarkin utgår från att slöseriet är materiellt och lämpar sig inom industri där material står 

för stora kostnader. Tanken är att man ständigt skall arbeta för att komma uppåt i hierarkin 

och slutligen nå ett stadie utan skapat slöseri25. Teorin bygger på att man vet vart någonstans 

slöseriet finns och att man har metoder för att åtgärda varje del.  

 

5.2 Energislöseri - Energiportfolio 
En metod som kan användas vid effektivisering av energi är en enkel maskinstudie. Metoden 

bygger på att upptäcka och effektivisera energidrivare inom produktionen 26 och är enkel och 

applicerbar på i regel alla företag och kräver inga inledande data. 

 

Steg 1: Lista alla maskiners namn som finns inom det område du vill undersöka. Finn den 

nominella effekten för varje maskin (P) samt den årliga driftstiden (t). För varje maskin kan 

nu en årlig energikonsumtion beräknas för samtliga maskiner som befinner sig i det området 

vi studerar (W = P * t). Dessa kan sedan radas upp och ge en inledande bild av hur 

energikonsumtionen ser ut inom området och hur den fördelar sig över produktionen. Det är 

här viktigt att skilja på maskiner som konsumerar mycket och de som konsumerar lite. 

 

Steg 2: Upprätta en så kallad energiportfolio. Att rada upp maskinerna ger en bra första bild 

men kan i längden slå fel om man inte samtidigt tar hänsyn till vad det är som faktiskt orsakar 

                                                 
25 Wrap, Resource efficiency for managers, 2013 
26 Thiede, S m.fl, A systematic method for increasing the energy and resource efficiency in manufacturing 
companies, 2012 

Figur 4 Energiportfolio 
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den höga konsumtionen. Modellen bygger på att man sedan placerar in alla maskiner i 

matrisen gestaltad i Figur 4. De avskiljande streckade linjerna motsvarar genomsnittet för 

samtliga maskiner. Fokus bör ligga på att åtgärda de kritiska maskinerna i grupp två och att 

efterföljas av grupp ett. På detta sätt bidrar man enligt upphovsmännen mest till 

effektiviseringen. Det är viktigt att hålla koll på maskinerna i grupp tre eftersom de oftast 

motsvarar enklare stödjande maskiner där effekten av åtgärder kan vara marginell. 

 

Steg 3-4: Genomför en kontinuerlig uppdatering av listan och därmed även av portfolion och 

fokusområdet. Ta hänsyn till flöden mellan processerna. 

 

Metoden är bra om man direkt vill få en bild av vart slöseri kan ske någonstans och vart 

någonstans det är viktigast att arbeta med det. Metoden kan anpassas att gälla exempelvis 

kvoter med ingående och utgående material eller i regel vad som helst men bygger ytterst på 

operationer där människor inte deltar och där fakta om tider och förbrukning är 

lättöverkomligt. 

 

5.3 Tidsslöseri – Värdeadderande operationer 
Produktionen sker inte effektivt om den sker med minsta möjliga material men tar dubbelt så 

lång tid som den egentligen borde. I syfte att minska slöseriet inom produktionen är det 

mycket viktigt att ha koll på vilken tid allt tar och se till att detta optimeras. 

 

Ett exempel på en tidseffektiv och optimerad produktion är Toyota som fungerat som 

riktmärke både inom och utanför branschen. Teorierna som presenteras för detta är talrika 

men den som är allra enklast att applicera för enskilda processer är den som presenteras i 

boken Toyota Way. Metoden bygger på att ta på sig kundens glasögon och bevittna 

processerna inom företaget utifrån och kartlägga vilka operationer och rörelser som är direkt 

värdeskapande och vilka som inte är det27. Ett exempel på detta visas i Figur 5. 

 

Det är viktigt att följa med processen längs fabriksgolvet och noga kartlägga och själv se vad 

det är som händer. Metoden bygger sedan på att så gott som det går arbeta för att minimera de 

processer som inte är direkt värdeadderande. Ytterligare metoder som kan användas för detta 

                                                 
27 Liker, Jeffrey K, Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer, 2004 

Figur 5 Beskrivning av värde- respektive icke värdeadderande 

operationer 
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är 5S eller automatisering. När kartläggningen är gjord är det allra mest effektivt att upprätta 

ett tidsdiagram för att närmare se i vilken utsträckning slöseriet sker. Figur 6 visar ett sådant 

diagram där värdeadderande processer markerats i grått. Ett vanligt misstag många företag gör 

är att fokusera på att optimera de värdeadderande operationerna. Detta skall man såklart också 

göra, men i de fall de processerna motsvarar en liten del av hela processen blir den totala 

ökningen av effektivitet relativt liten. Teorin menar att man skall fokusera på de processer 

som inte bidrar med något värde alls och antingen minimera eller helt få bort dem ur 

produktionen. Däremot talar inte teorin om material- eller energieffektivitet och bygger, enligt 

Liker, på aktivt engagemang från medarbetarna.  

 

5.4 Befintliga åtgärder inom industrin 
För att ge en mer detaljerad bild av processen och de olika åtgärderna som finns kommer jag 

diskutera fem olika delar av ölproduktionen i Tabell 1; 1) Transport (till och från 

produktionen), 2) Lager (från och med leverans till produktionsstart, från produktionsslut till 

distribution), 3) Bryggning (från att kornen bearbetas till jästen tillsätts), 4) Jäsning (från och 

med att jästen tillsätts tills det att lagring påbörjas), 5) Buteljering (rengöringen och 

tappningen av flaskorna) 

 
Tabell 1 Befintliga åtgärder inom industrin 

Transport  Återanvändningsbart transportmaterial. Vare sig det rör sig om 

plast, papp eller plastlådor finns pengar att spara i att antingen 

kunna återvinna eller återanvända materialet. 

 Fokusera inköpen till lokala aktörer så att avståndet och 

bränsleanvändningen minskar28. En annan åtgärd är att fokusera på 

att öka försäljningen på den lokala marknaden, även om det 

rapporteras att detta inte är något som är populärt inom branschen. 

 För att effektivisera transporterna till och från fabriken har många 

företag valt att aldrig frakta luft i lastbilar och att ständigt köra med 

största möjliga last29. 

 Genom att minska framförallt materialslöseri i hela produktionen 

kan stora besparingar göras eftersom du själv slipper köra bort det 

material som hamnar i soptunnorna. 

Lager  Minska rådande lagernivå markant. Detta ökar transparensen i 

lagret, förenklar hanteringen och minskar kostnaderna för 

uppvärmning och belysning30. 

                                                 
28 Wrap, Finding Cost Savings: Resource Efficiency for SME:s, 2013 
29 Henningsson, Stefan m.fl, The value of resource efficiency in the food industry: a waste minimisation project 
in East Anglia, UK, 2004 
30 Kotler, Philip & Caslione, John A, Chaotics: The business of managing and marketing in turbulent times, 2009 

Figur 6 Tidsdiagram 
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 Minskad lagernivå skall kombineras med ett mer frekvent inköp av 

produkter så att snabbare reaktion till kundbehov och efterfrågan 

kan göras. 

 Rensa bort gammalt material och material som inte längre används. 

Se även till att inte låta fabriksgolv blir lagerutrymme31. 

Övergripande 

produktion 
 Installera lågtryckskranar och kontrollsystem som avbryter 

vattenflöden vid produktionsstopp eller läckage.  

 Ersätta vatten med tryckluft där det anses lämpligt. 

 Installeringen av solceller på utsidan av fabriken. Flytt av delar av 

uppvärmningen till utomhus- eller inomhusmiljöer för att göra den 

naturlig och billig32.  

 Rapporter säger att matindustrin är väldigt materialintensiv och att 

ölindustrin använder mycket vatten och energi. De flesta åtgärder 

vad gäller att minska material-, vatten- och energianvändningen 

anses därmed effektiva. 

 Att införa enkla hushållsknep för att spara energi av typen ”slå av 

lyset när du går” har visat sig mycket effektiva för många i 

matbranschen33. 

 I större grad isolera kapslar och ledningar där temperatur skall 

hållas oförändrad. Utvärdera även storleken på tankarna där 

uppvärmning och nerkylning sker och avgör om dessa kan 

optimeras. 

 Utöka användningen av elektronisk kontroll av flöden för att 

optimera användningen av tid och energi i processerna34. 

Bryggning  Restprodukter som uppkommer vid framställning av vört kan säljas 

vidare till djurfoderindustrin eller andra kunder. Produkterna är 

sällan av dålig kvalitet utan passar bara inte in i standardiseringen 

av processen35. Rapporterna talar om flertalet användningsområden. 

 Stora delar av processen för att skapa vörten sker med hjälp av 

vatten när det finns mycket exempel på hur detta skulle kunna göras 

torrt. 

 Det organiska materialet som slängs bort i processen kan förbrännas 

och användas för att värma i andra processer. 

 Ersätta den energikrävande uppvärmningen med metoder som både 

sparar energi och ger bättre resultat och mindre defekter på ölet36. 

Jäsning  Ersättandet av kiselgurfilter och inför återvinningsbara filter och 

membran istället. 

 Jästen som används för att ta fram alkoholen är bland de största 

formerna av slöseri inom sektorn37 och det finns flera sätt att 

                                                 
31 Liker, Jeffrey K, Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest Manufacturer, 2004 
32 Olajire, Abass A, The brewing industry and environmental challenges, 2012 
33 Henningsson, Stefan m.fl, The value of resource efficiency in the food industry: a waste minimisation project 
in East Anglia, UK, 2004 
34 Olajire, Abass A, The brewing industry and environmental challenges, 2012 
35 Henningsson, Stefan m.fl, The value of resource efficiency in the food industry: a waste minimisation project 
in East Anglia, UK, 2004 
36 Olajire, Abass A, The brewing industry and environmental challenges, 2012 
37 Fillaudeau, L m.fl, Water, wastewater and waste management in brewing industries, 2006 
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återanvända denna. Företagen kan ”tvätta” jästen och återanvända 

den eller sälja vidare till andra konsumenter. 

 Filtreringsprocessen kan effektiviseras genom minskat användande 

av materialet kiselgur. Kiselgur medför ett stort slöseri inom 

sektorn. Detta kräver annan typ av korn och finare silningsmetoder 

tidigare i processen. 

 Den energikrävande pastöriseringen kan enligt rapporterna ersättas 

med steril filtrering. Däremot råder skilda meningar om den nya 

tekniken kräver mer energi än den sparar. 

 Den hetta som uppkommer vid jäsningen kan användas vid 

uppvärmning i andra processer. 

Buteljering 

och 

förpackning 

 Total övergång från glasflaskor till PET-flaskor. Anses mer 

energieffektivt och bidrar även till att flaskorna väger mindre. 

 Stora besparingar av vattenanvändningen skulle göras om det 

återanvändes längs med produktionskedjan. Exempelvis vattnet som 

spolar bort etiketter kan vid silning användas för att spola rent golv, 

och sedan som gödsel38. 

 Investera i nya och snabbare förpackningsmaskiner ger snabb 

återbetalning på investeringen. 

 Stora mängder material har sparats genom kommunikation längs 

värdekedjan39. 

 Minska antalet produkter i produktportföljen som inte motsvarar 

kärnkundernas40. 

 

6 Resultat från studie av tre öltillverkare och intervjuer 
Införskaffandet av informationen till denna del skedde genom systematisk sökning av artiklar 

på hemsidan som tidigare talats om, och av företagens egna rapporter. Anledningen till att 

uppdelningen under företagsdelarna har gjorts var att informationen som hittades enklast gick 

att dela in under dessa tre punkter. Uppdelningen har gjorts för att ge en tydligare struktur och 

direkt anknyta till de frågor studien är tänkt att besvara. 

 

6.1 Företag 1 – Mahou-San Miguel 
Om företaget 

Mahou-San Miguel är Spaniens största ölproducent med en årlig produktion på 12 miljoner 

hektoliter som motsvarar drygt 37 % av marknaden41. Företaget producerar drygt 75 % av all 

öl som landet exporterar, finns representerat på fem kontinenter och i 50 länder och har sju 

stycken fabriker i landet; i södra, centrala och nordöstra delarna av landet42. Företagets 

dominans på den spanska marknaden gjorde det ytterst viktigt för undersökningen. Den typen 

av information som jag har hämtat från företaget har varit från företagets egna rapporter, där 

man har varit relativt tydlig, men även från pressmeddelanden på området. 

 

 

 

                                                 
38 Olajire, Abass A, The brewing industry and environmental challenges, 2012 
39 Henningsson, Stefan m.fl, The value of resource efficiency in the food industry: a waste minimisation project 
in East Anglia, UK, 2004 
40 Kotler, Philip & Caslione, John A, Chaotics: The business of managing and marketing in turbulent times, 2009 
41 Cerveceros de España, Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España, 2013 
42 Nosotros, spansk hemsida för Mahou-San Miguel  
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Transport och lager 

Företaget har under det senaste året arbetat för att involvera leverantörerna i ett 

helhetsperspektiv av värdekedjan för att minska sina utsläpp i samband med att affärer sker43. 

Utöver detta arbetar företaget nästan enbart med lokala producenter och har drygt 94 % av 

sina totala inköp från företag som arbetar inom Spanien44. Hela 99 % av all malt som har 

köpts in görs från lokala leverantörer medan motsvarande siffra för humle ligger på 60 %45.  

 

De senaste tre åren har man arbetat med att minska mängden transportsträckor som används 

för transporter till och från fabriken. Man har lyckats spara drygt en miljon kilometer genom 

att leta nya och optimera befintliga vägar. Samtidigt har företaget investerat i inköp av snålare 

hybridbilar och transporterar sina produkter i större batcher. Just nu håller man på att välja 

tekniken för ovanstående bilar och kommer kommande år att investera i distributörernas 

transportsystem för att hjälpa dem uppnå samma nivå46. Företaget utför regelbundna besök 

hos sina leverantörer för att försäkra sig om att kraven uppfylls. 

 

Senaste året har man centraliserat en leveranspunkt för en kund på en plats. Detta har lett till 

flera besparingar för företaget. Samtidigt har man genomfört ett nytt distributionsprogram 

som baseras på de fabriker som ligger i norra respektive södra delarna av landet. Programmet 

arbetar med att ha en differentierad hantering av distributionen på de olika lagren vilket lett 

till stora besparingar47.  

 

Produktion 

Företaget Mahou-San Miguel har under de senaste åren valt att göra ytterligare investeringar i 

sin marknadsandel och köpt upp halva det indiska bolaget Arian Breweries & Destilleries. 

Detta skall enligt företaget leda till att man exponeras på fler marknader och differentierar sig 

jämte övriga producenter. Samtidigt talar man om att man gör stora investeringar i att öka 

utbildningsgraden hos medarbetarna och lägger stor mängd utbildningstid på dessa.  

 

Vattenkonsumtionen har minskat 2 % och energianvändningen med 4,4 % det senaste året 

vilket lett till betydande påverkan på miljön och på företagets kostnader48. Det som företaget 

prioriterat de senaste åren har framförallt varit optimering av vattenanvändningen genom att 

bevara vattenkvaliteten på olika sätt, att öka effektiviteten på kylsystemen och att ständigt 

arbeta för att utöka återanvändningen av vattnet i olika delar av produktionen49. 

 

Minskningen av energianvändningen har till viss del berott på att man infört ett system för 

mätning av energi- och koldioxidutsläpp på maskinerna50. Investeringar har skett i 

produktionen genom att äldre elektriska maskiner ersatts med mer effektiva sådana. Företaget 

har även valt att ersätta all belysning i två fabriker till energieffektiv LED-belysning. 

Företaget har även aktivt arbetat för att minska sin materialanvändning i de olika processerna. 

                                                 
43 Our CSR strategy, engelsk hemsida för Mahou-San Miguel 
44 Política de responsabilidad social de Mahou-San Miguel, Compromiso RSE  
45 Mahou-San Miguel, Sustainability Report 2012 
46 La RSE es un objetivo estratégico del Grupo Mahou-San Miguel, Compromiso RSE  
47 Mahou-San Miguel, Sustainability Report 2012 
48 Política de responsabilidad social de Mahou-San Miguel, Compromiso RSE 
49 Mahou San Miguel reduce un 38% el consumo de agua en sus procesos de producción desde el año 2000, 
Compromiso RSE 
50 Mahou-San Miguel es el primer grupo cervecero español obtener el certificado EFR, Compromiso RSE 
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Både paketering och organiska material har minskat i användning mellan 2011 och 2012 med 

flera procent51. 

 

Buteljering och förpackning 

Återvinningsgraden har det senaste året nått 99,78% vilket innebär att man detta år sparat 192 

ton med glasanvändning i processen52. Utöver detta har en av företagets PET-produkter fått en 

lättare design än tidigare53. 

 

Företaget har även de senaste åren valt att lägga fokus på att forska och utveckla produkter 

med hållbara förpackningar och med resurssnål design. Detta för att minska mängden 

förpackningar, öka återvinningsgraden och minska kostnader som läggs på inköp och 

produktion54. 

 

6.2 Företag 2 – Heineken España 
Om företaget 

Heineken är ett av världens största ölföretag och näst störst i Spanien med drygt 10 miljoner 

hektoliter producerad öl år 2012, vilket motsvarar drygt 30% av hela produktionen i landet55. 

Företaget har fyra fabriker och är placerade i mitten av landet samt i dess södra och sydöstra 

delar56. Storleken på företaget gjorde den mycket viktigt för undersökningen. Heineken 

España har på sin hemsida en av de mest utförliga beskrivningarna av vad företaget har gjort 

på detta område och förekommer frekvent i de pressmeddelanden som har analyserats.  

 

Transport och lager 

En av de initiativ man har tagit för att öka effektiviteten i energianvändningen har varit att i 

stor grad ersätta de befintliga kylarna som finns ute hos kunden med den senaste 

generationens kylningsteknik. Detta sparar mycket pengar och försämrar inte kvaliteten på 

ölet57. År 2012 skall över 93 % av befintlig kylningsutrustning vara av så kallad bättre 

kylningsförmåga58. När det kommer till leverantörer har Heineken arbetat för att fokusera 

dem kring den Iberiska halvön. De senaste fyra åren har företaget aktivt valt att sluta kontrakt 

med bönder som odlar produkter i närheten av tre av företagets fabriker för att minska 

utsläppen och kostnaderna vid transporter59. 

 

En av de viktigaste åtgärderna för att minska slöseriet har enligt företaget byggt på att man 

hela tiden för dialog med leverantörer och kunder. Detta för att bättre nå de mål man vill nå 

med hållbarhet och effektivitet60. 

 

Produktion 

För att minska energianvändningen inom produktionen har företaget valt att fokusera på 

återanvändning av termisk energi. Återanvändningen av termisk energi har dubblerats det 

                                                 
51 Mahou-San Miguel, Sustainability Report 2012 
52 Política de responsabilidad social de Mahou-San Miguel, Compromiso RSE 
53 Mahou-San Miguel, Sustainability Report 2012 
54 Our CSR strategy, engelsk hemsida för Mahou-San Miguel 
55 Cerveceros de España, Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España, 2013 
56 Heineken España, spansk hemsida för Heineken España 
57 Política de responsabilidad social de Heineken España, Compromiso RSE 
58 Comercio Verde, spansk hemsida för Heineken España 
59 Política de responsabilidad social de Heineken España, Compromiso RSE 
60 Heineken España cumple todos los objetivos de su plan de sostenibilidad, Compromiso RSE 



22 

 

senaste året och den totala mängden besparingar uppgår till 60TJ61. Heineken menar samtidigt 

att omläggningen av användningen av energi har skett delvis tack vare ett ökat utbud av 

efterfrågad energi hos energileverantörerna. Effektivisering av vattenanvändningen har dels 

skett genom att man aktivt arbetar för att återvinna vatten som används till annat än öl. 

Företaget menar att allt vatten som används för att kyla ölet tidigt i processen numer 

återanvänds då temperaturen gör vattnet mycket lämpligt för användning i andra delar av 

processen62. Mängden organiskt material i de flytande avfallsprodukterna från fabriken har 

minskat med 7,9 %, och icke-återvinningsbart med 31 %, de senaste åren vilket åstadkommits 

genom bättre filtreringar63. 

 

Enligt Heineken har fokus legat på att minska energianvändningen där den är som störst. 

Detta definierar Heineken själva som kylning, komprimerad luft, belysning samt buteljering 

och paketering. Detta har man anammat på fabriken i Madrid bland annat genom att införa 

LED-belysning och införskaffandet av ett nytt reglersystem för kylsystemen64. Majoriteten av 

användningen av termisk energi sker enligt Heineken i buteljerings-, förpacknings-, koknings- 

och pastöriseringsprocessen, och i synnerhet vid uppvärmning eftersom man i dagsläget 

använder sig av naturgas. År 2012 införde företaget ett projekt för att minska ångbildningen 

vid kokning och därmed en signifikant minskning av energibehov och lyckades med detta 

åstadkomma en minskning med 8,8 % jämfört med året innan65.  

 

I fabriken i Sevilla har under 2012 gjorts stora investeringar i kvalitetskontrollen då ett system 

för daglig kontroll installerats. Detta skall minska mängden avvikelser från godkänd kvalitet 

och minska bortkastade produkter66. En av de enklare förbättringarna för att minska mängden 

slösat material har genomförts på fabriken i Valencia där man helt enkelt placerat ut fler 

containrar för olika typer av material vid områden i produktionen där stora mängder 

restmaterial vanligtvis uppkommer67. 

 

Buteljering och förpackning 

Heineken har de senaste åren fokuserat på att både återanvända och återvinna det material 

som man använder för buteljering och förpackning och har nått en återvinningsgrad på över 

80 % för samtliga material utom plast68. Detta har dels genomförts genom pilotprojekt ute hos 

distributörer för att försäkra att hanteringen av återanvändbart material och tomma flaskor 

sker korrekt69. Heineken har även åstadkommit en minskning av mängden inköpt material till 

glas och förpackning motsvarande 11,6 % de senaste fem åren. Detta som ett resultat av att 

mer effektiva produkter tagits fram för motsvarande funktioner. Samtidigt arbetar företaget 

kontinuerligt med att lansera produkter med mindre material och med återvinningsbart glas, 

papper och plast för att kunna fasa ut gamla produkter70. 

 

Fabrikerna i Madrid och Valencia har under 2012 genomfört förändringar som minskat 

användningen av vatten inom pastöriseringsprocessen71. I de andra två fabrikerna har initiativ 

                                                 
61 Cervecero Verde, spansk hemsida för Heineken España 
62 Agua, spansk hemsida för Heineken España 
63 Cervecero Verde, spansk hemsida för Heineken España 
64 Energía, spansk hemsida för Heineken España 
65 Energía, spansk hemsida för Heineken España 
66 Agua, spansk hemsida för Heineken España 
67 Residuos, spansk hemsida för Heineken España 
68 Política de responsabilidad social de Heineken España, Compromiso RSE 
69 Comercio Verde, spansk hemsida för Heineken España 
70 Envases y embalajes, spansk hemsida för Heineken España 
71 Agua, spansk hemsida för Heineken España 
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tagits för att i återanvändningsprocessen av flaskor använda de bortspolade etiketterna som 

bränsle vid annan uppvärmning72.  

 

6.3 Företag 3 – Grupo Damm 
Om företaget 

Grupo Damm är Spaniens tredje största ölproducerande företag sett till produktion. Företaget 

producerade 2012 drygt 8 miljoner hektoliter öl vilket motsvarar drygt en fjärdedel av den 

spanska marknaden och har tre fabriker i nordöstra samt sydöstra delarna av landet. Företaget 

har huvuddelen av sin administrativa verksamhet i Barcelona73. Till skillnad från de två 

tidigare företagen finns inte lika mycket information att tillgå kring detta företag. Detta kan 

bero på deras storlek och att de inte nått lika långt i arbetet med slöseriminimering som de två 

andra företagen. 

 

Transport och lager 

Grupo Damm har under de senaste året börjat jobba med det nyinvesterade lagret i sin 

verksamhet. I slutet på 2012 invigdes ett 170 000 kvadratmeter stort lager utanför fabriken i 

Barcelona. Lagret levererar tomma flaskor och annat material till fabriken och fungerar som 

nav för nåde nationella och internationella leveranser. Förutom allmänna besparingar som 

centraliseringen innebär framhåller man att lagerhanteringen går betydligt fortare än 

tidigare74. 

 

Över 70 % av alla leverantörer till Damm är lokala och på vissa områden upp emot 100 % och 

man har de senaste året tagit fram kriterier på vad leverantörerna skall uppfylla. Kraven 

innefattar miljövänlighet och resurseffektivitet75. 

 

Produktion 

De senaste åren har företaget arbetat med att installera upp emot 13 000 kvadratmeter 

solceller på utsidan av sina fabriker och i anslutning till lagret i närheten. Detta bidrar med att 

spara många kronor på annan energi76. Utöver det har företaget infört en avdelning med 

namnet energioptimering vars syfte är just att arbeta med att hitta nya sätt att återanvända och 

optimera energin inom företaget77. Bland åtgärderna kan nämnas installering av mätare över 

hela fabriken för att kunna kartlägga energianvändningen närmare och investeringar i enkla 

besparingsåtgärder som bland annat minskat den termiska energianvändningen med drygt 37 

%78. 

 

Grupo Damm har även lyckats minska sin mängd fast avfall genom enkel återvinning samt att 

man genom att installera ny teknik vid vattenreningen. Vattenanvändningen i renings- och 

kylprocesser har varit fokus för flertalet försök till åtgärder där syftet varit att minska 

användningen och svinnet79. 

 

Flera försök till besparingar på avfallsområdet har genomförts genom att sortera delar av det 

avfall som uppkom i processen i jakt på avfall av värde, som exempelvis sekundära produkter. 

                                                 
72 Residuos, spansk hemsida för Heineken España 
73 Cerveceros de España, Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España, 2013 
74 Damm inagura su centro logístico multimodal, spansk hemsida för Grupo Damm 
75 Grupo Damm, Memoria de responsabilidad social 2010-2011 
76 Política de responsabilidad social de Grupo Damm, Compromiso RSE  
77 Hemos creado un departamento de Optimización de la Energía, Compromiso RSE 
78 Grupo Damm, Memoria de responsabilidad social 2010-2011 
79 Grupo Damm mejora su eficiencia energética durante 2011, Compromiso RSE 
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På detta sätt har man lyckats återanvända mer av biogasen som uppkommer vid jäsning. 

Företaget valde även att investera i annan ölproduktion i Portugal 2010 för att öka 

marginalerna, differentieringen och närvaron på marknaden. Därutöver har man valt att 

investera drygt 800 000 euro i utbildning av medarbetarskaran inom områden som återvinning 

och resurseffektivitet 80. 

 

Buteljering och förpackning 

En del av företaget har övergått till att använda PET i sin buteljering av produkterna och 

enbart återvinningsbar plast. Detta är ett steg mot att minska sin resursanvändning och bli mer 

effektiv81. Annars har företaget under senare år minskat både glas- och kartongmängd i vissa 

produktgrupper. I sin helhet har företagets materialanvändning inte minskat, men det kan 

förklaras av att man under det året tog med sina uppköp i beräkningarna och där man inte nått 

samma nivå av materialeffektivitet82. 

 

6.4 Sammanfattning av de tre företagens åtgärder  
 
Tabell 2 Sammanfattning av de tre företagens åtgärder 

Mahou-San 

Miguel 

 

 

Transport 

och lager 
 Arbeta för ansvarstagande leverantörer kring transport. 

 Utöka mängden nationella leverantörer. 

 Optimera transportvägarna till och från fabriken. 

 Byte av transportfordon mot resurssnålare hybridalternativ. 

 Transportera produkter i större partier och satser. 

 Investera i distributörernas transportfunktioner o0ch utföra 

regelbundna leverantörsbesök. 

 Utöka samarbeten och kommunikation längs värdekedjan. 

 Centralisera lager och kombinera fler beställningar. 

Produktion  Införa mätsystem för utsläpp i fabriken. 

 Optimera lagerhållning av vattnet. 

 Optimering av kylsystem som innehåller vatten. 

 Fokus på återanvändningsinitiativ för vattnet 

 Uppköp av indisk fabrik. 

 Satsa på utbildning av de anställda. 

 Installering av LED-belysning.  

Buteljering 

och 

förpackning 

 Investering i produktutveckling av resurssnåla produkter. 

 Utveckla nya typer av förpackningar. 

 Investera i återvinning av glas 

Heineken 

 

 

Transport 

och lager 
 Förbättra kylars verkningsgrad på plats hos kunden. 

 Favorisera lokala leverantörer av framförallt organiskt material. 

 Arbeta för minskade utsläpp- och transportkostnader. 

 För dialog med samtliga intressenter längs värdekedjan. 

Produktion  Återanvändning av termisk energi hos vattnet. 

 Minska mängd icke-återvinningsbart avfall samt mängd organiskt 

material i avfallsvattnet. 

 Införa LED-belysning i fabriken 

                                                 
80 Grupo Damm, Memoria de responsabilidad social 2010-2011 
81 Veri fabrica sus envases de agua usando PET reciclados, Compromiso RSE 
82 Grupo Damm, Memoria de responsabilidad social 2010-2011 
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 Förbättrad kontroll och styrning av kylsystemen. 

 Minskning av ångbildning vid kokning. 

 Införa daglig kvalitetskontroll av produkter. 

 Skaffa fler containrar för återvinningsbart material 

Buteljering 

och 

förpackning 

 Återanvända material som används vid buteljering. 

 Pilotprojekt hos distributörer för återanvändning av glas 

 Minska vattenanvändning vid pastörisering 

 Använda bortspolade etiketter till termisk energi. 

 Enbart använda förnyelsebart material i nya produkter. 

 Minska vikt och användning av kartong i förpackningsprocessen 

 Mina vikt och användning av glas i förpackningsprocessen. 

Grupo 

Damm 

 

 

Transport 

och lager 
 Hårdare leverantörskrav vad gäller transport och närhet. 

 Investeringen i ett nytt snabbare och resurssnålare lager 

Produktion  Installering av solceller på utsidan av fabriken 

 Ny avdelning som bara arbetar med energibesparing 

 Arbeta med enklare typer av återvinning längs produktionen. 

 Investera i utbildning av medarbetarskaran. 

 Installera energimätare i produktionen. 

 Investera i termisk energibesparing. 

 Tydligare systematiseringar av avfallet för att hitta biprodukter. 

 Införa behandlingar av biogasen som uppkommer vid jäsningen. 

 Investeringsfokus på vatteneffektivisering 

 Investera i ny fabrik i Portugal 

 Installera ny teknik vid filtreringen av vattnet. 

Buteljering 

och 

förpackning 

 Övergå till PET-flaskor för vissa märken. 

 Minska glas- och kartongmängd i många av produkterna. 

 

6.5 Intervju – Cerveceros de España 
Inom lager och transport framgår det att de flesta företagen i branschen går emot en 

konsolidering av sin leverantörsskara. Det är en väldigt enkel åtgärd och innebär i många fall 

stora besparingar jämfört med andra områden. Konkurrensen och situationen är svår för 

företagen varför man fokuserar på enklare åtgärder. Problemet framhävs dock att priset lokalt 

inte behöver vara lika – men att tid och energi sparas i övrigt. 

 

Det har även noterats att företagen jobbar för att optimera transportvägarna mer nu än 

tidigare. Det beror främst på att besparingarna på detta område medför besparingar på många 

områden, både vad gäller utsläpp och resurser i övrigt. Att öka sina kontakter med sina 

leverantörer, och distributörer, har varit genomgående i den spanska ölindustrin, och är 

dessutom en relativt oprövad åtgärd. Det har upptäcks vara väldigt effektivt och för att 

samarbetet senare kan vidareutvecklas på andra delar av verksamheten. 

 

Det framgår under intervjun att få företag har fokuserat sin verksamhet för att utveckla 

lagerverksamheten eller direkt investera i den. Detta anses bero på att det inte finns mycket 

pengar att spara och för att det inte är så kopplat till kärnverksamheten.  

 

Investeringarna i produktionen är begränsade eftersom den redan är högt automatiserad och 

att kostnaderna för att ändra i befintliga system är väldigt hög. Däremot görs investeringar 
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utanför fabriken. I utveckling av nya produkter och nya affärsområden. Orsakerna till detta 

kan förklaras av konkurrensen i branschen, däremot är de inte fler nu än tidigare menar hon. 

Många företag har även börjat med att mäta saker i betydligt större utsträckning – det är först 

när man mäter saker om man insett att det finns ett slöseri och är villig att åtgärda det hela. 

Mätande föregår kontroll. 

 

Vattnet är det allra viktigaste i produktionssynpunkt när det kommer till minimering av 

slöseri. Därefter kommer minskandet av användandet av termisk energi. Det framgår att de 

viktigaste åtgärderna på bägge områdena har varit att minska användandet genom att 

återanvända resurserna genom hela produktionen. Förutom priset och vikten av resurserna för 

produktionen framgår det att ökade initiativ har tagits för detta eftersom det finns extremt 

mycket att göra på området och för att det är lätt att kombinera flera åtgärder. Precis av 

samma anledningar har många mindre hushållsåtgärder vidtagits i produktionen. 

 

På området förpackning blir det uppenbart att många åtgärder, och något fler än tidigare, har 

införts för att minska mängden material i både flaska och förpackning de senaste åren. Detta 

beror på att tekniken ständigt förbättras men också för att förbättringar leder till besparingar 

genom hela kedjan och dessutom är relativt enkla att genomföra. Detta förekommer i hela 

industrin och har gjort det en längre tid. Däremot finns en ovilja att övergå till PET-flaskor 

eftersom marknaden inte är redo för den typen av förpackningar och för att det är en mycket 

dyr investering som kräver stora omstruktureringar. 

 

Företagen fortsätter att göra investeringar även om utrymmet är mindre och osäkerheten större 

än tidigare. De är övertygade om att krisen inte blir långvarig och att det är viktigt att fortsätta 

med investeringarna så att man inte hamnar efter sina konkurrenter. Konkurrensen är lika 

viktigt nu som innan krisen slog till. 

 

6.6 Intervju – Heineken España 
Under intervjun framkommer det att det har genomförts åtgärder för att koncentrera 

leverantörerna lokalt runt fabrikerna. Detta är något som man har gjort kontinuerligt under en 

längre tid och valt att fortsätta med under krisen. De ansvariga menar dock att detta även 

gjordes innan den ekonomiska situationen förändrades och att besparingarna på miljön som 

det medför är en viktig del av företagens mål, oavsett om det ekonomiskt inte skulle vara 

direkt gynnsamt. De ansvariga medger att man kontinuerligt ser över leverantörer av samtliga 

råvaror samtidigt som man letar möjligheter till koncentration och skälen framförallt bygger 

på besparingar på miljö och utsläpp. Heineken har exempelvis nyligen slutit leverantörsavtal 

som nu blivit dyrare än innan, men där besparingar har skett på utsläppen. 

 

I övrigt har Heineken precis som angivits i deras rapporter genomfört större samarbeten längs 

med värdekedjan för att lösa problemen på en mer global nivå. Kommunikationen utökas 

ständigt när nya kunder och leverantörer tillkommer. Heineken menar att många av 

problemen inom industrin kräver övergripande lösningar varför bred kommunikation har visat 

sig vara effektivt. Investeringar har i många fall skett i leverantörernas förmåga att leverera 

produkter miljövänligt och snabbt. Detta bygger också enligt Heineken på enkelheten i att 

göra investeringarna eftersom man inte behöver göra interna förändringar. Dock menar man 

att de stora investeringarna sker internt. Optimering av transportvägar för de olika 

leveranserna är också ett ständigt pågående projekt eftersom det är ett enkelt sätt att spara 

resurser, men har skett lika mycket innan som under krisen. Ingen optimering av lasterna har 

skett eftersom produktionens närhet till konsumenterna gör att kostnaderna för transport redan 

är ganska låga. 
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De intervjuade menar att investeringar inom lager är låga inom både företaget och i resten av 

industrin. På Heineken genomförs få investeringar av anledningen att de eventuella 

besparingarna är små och för att det inte är en kärnverksamhet. Man menar även att industrin i 

stort minskar investeringarna i lagerhållning och i större utsträckning låter andra företag ta 

hand om den. 

 

På produktionsområdet har man till stor del genomfört åtgärder för att optimera användningen 

av vatten. Då främst återanvändning och besparingar inom de olika processerna. Man menar 

att fokus på åtgärderna bygger på att vattnet utgör en stor kostnad och är en resurs som är lätt 

att mäta och därmed förbättra användningen av. Det finns dessutom många möjligheter till 

återanvändning av vattnet eftersom det används i nästan alla processer. Energibesparingar 

såsom återanvändning av termisk energi och inköp av nya modernare maskiner har även varit 

åtgärder företaget vidtagit. Energi är liksom vatten en stor utgift för företagen och är därmed 

alltid i fokus för besparingar. Dessutom anses energin vara relativt enkel att spara ner på 

eftersom det används i många delar av processen och att det finns många 

återanvändningsområden. Heineken har även infört väldigt många mindre besparingsåtgärder, 

eller så kallade hushållsåtgärder. Orsaken till detta är främst för att det sammanräknat kan ge 

väldigt stora besparingar, de bidrar till ett deltagande och annat tänk hos medarbetarna samt 

att de i många fall är väldigt enkla att genomföra. Däremot menar man att såklart även svårare 

förändringar skett och att enkelhet inte är det främsta kriteriet. Många av denna typ av 

åtgärder blir dessutom snabbt lönsamma vilket ytterligare motiverar genomförandet. 

Ansvariga på området menar dock att det som begränsat investeringarna inte generellt sett 

varit krisen utan att tekniken att genomföra det man vill i många fall inte finns. 

 

Heineken menar att man inte har genomfört många åtgärder för att automatisera delar av 

verksamheten eftersom det innebär svårigheter att implementera i ett redan väldigt 

automatiserat system. En anledning är också att vinsterna i många fall är marginella.  

 

Heinekens främsta åtgärder på buteljering- och förpackningsområdet har varit att investera i 

nya produkter som innehåller mindre material än föregående. Detta innebär likväl nya 

produkter som gamla. Man vidmakthåller värdet av att vara innovativ och att utvecklas istället 

för att dra tillbaka produkter. Anledningen är att marknaden är välkomnande till nya 

produkter och samtidigt väldigt konkurrensutsatt. Minskningen av material menar Heineken 

ha en tydlig fördel eftersom det direkt minskar kostnaderna för inköp och som följd på många 

fler delar av verksamheten. Exempelvis medför lättare flaskor minskade kostnader inom bland 

annat transporten av dessa.  Att spara på användningen av resurser har även en tydlig 

koppling till företagets mål om miljöpåverkan. Heineken menar exempelvis att detta var en av 

anledningarna till att man har prövat på att för vissa produkter producera PET-flaskor. 

Däremot har PET-flaskor aldrig blivit något man valt att utöka till stor del eftersom kvaliteten 

på ölet inte behålls och för att kunderna helt enkelt inte vill ha den typen av produkter. 

Övergången motsvarar också en väldigt hög kostnad för företaget. Heineken har även 

genomfört konversationer med kunder för att försöka standardisera behoven och därmed 

minska eventuellt materialsvinn som kan uppstå när många olika och svårkombinerade 

beställningar skall göras. Detta menar de ger tydliga besparingar eftersom modularisering 

möjliggörs. Däremot tillägger de att även om man ständigt försöker standardisera tillverkas 

ändå av ren princip precis det kunden vill ha.  
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7 Diskussion 
7.1 Transport och lagerhållning 
Det finns samband mellan den teori som tidigare diskuterades i de vetenskapliga rapporterna 

och det som industrin har genomfört. De tydligaste åtgärderna inom transport och 

lagerhållning som framkom under fallstudien var tre stycken: prioritera inköp från lokala 

leverantörer, ställ krav på och förbättra leverantörernas prestationer vad gäller utsläpp och 

transporter samt utöka samarbetet längs värdekedjan. Enligt intervjuerna har man valt att 

fokusera sina åtgärder på leverantörerna eftersom att det direkt ger resultat på slöseriet, det 

kan generera goodwill och för att det ibland enbart kräver en ansträngning från företagets 

sida. Främsta anledningen som framkommer under intervjuerna är de besparingar man gör på 

både miljö och på ekonomi. Detta är däremot något man har gjort innan krisen uppkom och 

valt att fortsätta göra även under krisen. Att arbeta för en god kommunikation längs med hela 

värdekedjan är motiverat av att det slöseri som sker idag beror på felaktiga normer i hela 

värdekedjan och inte bara hos det enskilda företaget. Därför behövs samarbeten och beslut 

som sträcker sig längre än företaget, detta råder det enighet om bland de studerade parterna. 

 

I teoridelen diskuterades två sätt att hantera slöseri av tid och energi vid transport och 

lagerhantering. Den ena teorin talade om att köra stora och fåtaliga lass för att spara in på 

antalet körningar och den andra om att ha låga lagernivåer och fokusera på frekventa 

leveranser istället. Mahou-San Miguel har tagit beslutet att gå mot fler stora lass och att 

minska sitt slöseri på detta sätt. Beslutet att övergå till färre och mer fyllda transporter är 

enklast i framförallt Heinekens och Mahou-San Miguels fall eftersom deras fabriker är 

belägna i de områden som konsumerar mest öl i hela Spanien. Heineken når med sina fyra 

fabriker ett nära avstånd till mer än 60 % av den totala försäljningen i landet83. Däremot 

framkom det under intervjuerna att Heineken inte genomfört denna typ av besparingar och att 

det heller inte var särskilt vanligt inom industrin. Enligt Heineken är anledningen att 

kostnaden för transporten är liten och att den därför inte ägnats uppmärksamhet. 

 

Det bör noteras att åtgärder vad gäller lagerhållning är det som skiljer företagen åt mest. 

Bortsett från idén som diskuterades tidigare gällande lagernivån har ingen av de åtgärderna 

för minskat slöseri inom befintlig lagerhållning upptäckts hos företagen. Däremot går Grupo 

Damm mot strömmen med sin investering i ett helt nytt lager. Lagret är tänkt att både spara 

tid, energi och materialåtgång vid användning och har en stor logistisk fördel med tanke på 

närvaron till både fabriken och den katalanska marknaden. Resultaten från studien ställer dock 

frågan varför företagen valt att inte åtgärda lagerhanteringen. Intervjuerna menar att 

anledningen till att de inte har investerat i lagerverksamheten är att besparingarna man kan 

göra är små och att det inte tillhör kärnverksamheten. Företagen har därför valt att undvika 

lagerinvesteringar och fokuserat på andra delar av verksamheten istället. 

 

7.2 Produktion 
Litteratur och de resultat som kommits fram till i undersökningen visar att det är många av de 

föreslagna åtgärderna på det större produktionsområdet som företagen inte använt sig av. 

Detta kan enligt intervjuerna bero på att stora delar av produktionen redan är automatiserad 

och att vidare åtgärder på det området är svåra att motivera ekonomiskt. Vinsten man gör är 

liten och det krävs också förändringar i struktur. En anledning som också förs fram är att 

tekniken inte nått tillräckligt långt för att kunna implementeras i produktionen. Det som har 

varit det tydligaste sambandet mellan litteraturen och resultaten har varit det fokus som rått på 

energi- och vattenanvändning. I litteraturen framhävs behovet av att göra det och att i regel 

                                                 
83 Cerveceros de España, Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España, 2013 
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alla åtgärder är effektiva, samtidigt som man framförallt talar om att effektivisera, 

kontrollsystem och isolera värmen. Fabrikerna å sin sida har gjort många åtgärder på området 

vatten- och energieffektivisering. Vi talar om optimering av vattenanvändningen genom hela 

produktionen, optimering och förbättring av kylsystemen av vattnet samt dess lagerhållning 

samt flertalet återvinningsinitiativ för vattenanvändningen. Resultatet är inte förvånande 

eftersom vattnet enligt intervjuerna är en kritisk del i ölproduktionen, så väl i produkten i sig 

som i omkringliggande funktioner. Däremot kan tillgången på vatten som fabrikerna har spela 

en betydlig roll i valet av fokus. Det bör hållas i åtanke att samtliga ölfabriker inte har det lika 

knappt vad gäller vattentillgången och att det därför inte finns lika stora ekonomiska 

incitament att genomföra besparingarna. Intervjuerna menar även att vattnet är lätt att mäta 

jämfört med exempelvis värme och att det förekommer i nästan alla delar av processen. Detta 

gör det enkelt och billigt att införa åtgärder på området och är en tydlig anledning till 

industrins fokus.  

 

Resultaten visar även stort fokus från företagens sida på att minska energianvändningen. 

Ansträngningar görs både för att mäta energianvändningen och för att återanvända stora delar 

av den termiska energin. Ett företag går till och med så långt att de vill återanvända den gas 

som uppkommer vid jäsning för att använda vid termisk uppvärmning och ett annat vill 

minska användningen av energi vid kokningen. Det är tydligt både i litteraturen och i 

resultatet att fokus på att minska energianvändningen står högt på dagordningen. Energi är en 

kritisk del av ölprocessen. Däremot kan fler energibesparingar vara något som beror på 

externa energileverantörers vilja att leverera en viss typ av energi, vilket exempelvis var en av 

orsakerna till Heinekens ökade åtgärder på området. Intervjuerna klargör å andra sidan att de 

främsta anledningarna till fokus på användningen av energi är att det motsvarar en stor del av 

kostnaderna och att det finns många möjliga besparingar att göra. 

 

Ännu ett viktigt resultat var de flertalet enkla hushållsknep som föreslogs i litteraturen och de 

som sedan har genomförts. Vi ser att flera företag installerat LED-belysning i antingen fabrik 

eller lager, ett företag har installerat solceller på utsidan av fabrikerna, vissa har infört enklare 

återvinningsmöjligheter längs produktionslinan. Den tydligaste anledningen till dessa åtgärder 

är att de är mycket enkla att genomföra, de ger snabb återkoppling och för att de oftast 

involverar medarbetarna. Intervjuerna talar däremot om att samtliga åtgärder inte är enkla att 

genomföra, men att de oftast är mycket lönsamma. Å andra sidan har mängden av 

ovanstående åtgärder inte markant ökat under krisen, utan de är alla en del av en ständig 

förbättring på företaget. Detta är något man jobbar med oavsett ekonomisk situation. Även om 

det blivit ett tydligare fokus på att öka marginalerna inom företagen menar man att det snarare 

är tillgång på teknik som påverkat mängden åtgärder på dessa områden. En annan viktig del i 

att ständigt förbättra sig, som är viktigt för minskat slöseri84, innebär att involvera 

medarbetarna och att utbilda dem. Utbildning är likväl något som alla företag på ett eller 

annat sätt investerat i.  

 

7.3 Förpackning och buteljering 
På förpackningsområdet återkommer vi till kommunikationen längs värdekedjan som en 

viktig åtgärd för att konstruktivt åtgärda slöseriet. Resultaten visar att den vanligaste åtgärden 

på förpackningsområdet är helt klart att minska mängden material som används i själva 

produkten, var det sig gäller en helt ny design, en helt ny produkt eller bara en mindre 

korrigering. Materialen som avses är framförallt glas och papper. Anledningen till att man 

genomfört dessa åtgärder anses vara det direkta gensvar man får i kostnaderna och den 
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relativa enkelheten i förändringarna – vissa förändringar behöver inte innebära större 

påverkan på resterande produktion. Den kanske viktigaste anledningen är att minskning av 

mängden material som används minskar slöseriet genom hela produktionskedjan. Mindre 

material som köps in och ligger och väntar i lager, mindre material som transporteras, mindre 

material som transporteras tillbaka efter återvinning och liknande. Det framgår även att 

minskad användning av material inte bara har ekonomiska mål utan även mål vad gäller 

miljöpåverkan. 

 

Övergången från glasflaskor till PET-flaskor förekom tydligt i litteraturen men har inte fått 

lika mycket genomslag i den spanska ölindustrin enligt studien. Det har gjorts blygsamma 

försök på ett fåtal områden men inte på större produktgrupper eller linor. Fokus tenderar till 

att ligga på att minska de befintliga materialen snarare än att leta efter nya. Glasflaskornas 

fysiska och kemiska egenskaper påverkar inte ölets egenskaper och smak och behåller både 

kolsyra och smak betydligt bättre än många andra alternativ85. PET-flaskorna håller inte 

samma kvalitet och är inte omtyckta av kunderna. I övrigt finns det överensstämmelse mellan 

idén om att låta bortspolade etiketter återanvändas i någon form och åtgärden att låta 

etiketterna förbrännas och användas som värme i andra delar av processen.  

 

Att minska produktutbudet är enligt ett par studier en metod för att minska slöseri vid 

förpackning. Studien visar att detta inte är något som genomförts av industrin som tvärtom 

valt att öka utbudet av produkter. Företagen befinner sig i en position där differentiering och 

marknadsandelar är nog viktiga för att vilja göra beskärningar i produktportföljen om de inte 

behövs av ekonomiska skäl. Exempelvis menar Damm att en av anledningarna till att de klarat 

krisen så pass bra har varit tack vare en differentierad produktportfölj86. Heineken talar 

liknande om att deras användning av material inte kunnat minska eftersom försäljning av en 

inte lika materialeffektiv produkt ökat. Det är tydligt att företagen prioriterar differentieringen 

i det här fallet. 

 

8 Slutsatser 
8.1 Slutsatser av studien 
I denna del av rapporten har slutsatser dragits från diskussionen kring frågeställningarna om 

vilka likheter som finns i företagens prioriteringar vad gäller att minska slöseri och de 

sannolika skälen till att dessa prioriteringar gjorts. 

 

Denna forskning har visat att en av de åtgärder som företagen inom den spanska ölindustrin 

vidtagit för att minska sitt resursslöseri inom sin verksamhet är att koncentrera sin 

leverantörsskara lokalt. Det kan både bygga på ekonomiska skäl men också på en vilja att 

minska sina utsläpp och förbättra företagets bild utåt. Den tydligaste prioriteringen på lager- 

och transportområdet är arbetet för att på sikt både förebygga och i dagsläget åtgärda det 

slöseri som förekommer. Samtliga företag har upprättat kommunikationer i värdekedjan både 

när det kommer till distributörer och leverantörer för att minska mängden slöseri som 

förekommer på nivåer där företaget inte ensamma kan påverka. Detta har man gjort just 

eftersom stora delar av slöseriet bygger på fel i värdekedjans struktur snarare än i företagets 

verksamhet. I de flesta beslut som måste tas kring slöseriminimering behöver flera delar av 

kedjan ingå, varför dessa åtgärder vunnit störst tillit hos företagen.  
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Resultaten från forskningen visar även att de främsta åtgärder som företagen har vidtagit har 

handlat om att minska vatten- och energianvändningen på olika sätt. Det handlar om talrika 

åtgärder för att minska behovet av vatten och energi som exempelvis at minska användningen 

och öka återanvändningen. Detta har enligt studien också berott på den kritiska faktor som 

både energin och vattnet innebär för industrin. Båda resurserna är ytterst viktiga för produkten 

i sig och för processen, de används i stor utsträckning genom många processer och är i vissa 

fall enkla att mäta och åtgärda vilket bidragit till fokus på åtgärder av denna karaktär. 

Samtidigt har studien kommit fram till att det har skett desto mindre åtgärder på området för 

att minska tidsslöseriet. Detta eftersom att många åtgärder oftast skulle innebära ytterligare 

automatisering – något som industrin redan är till hög grad. På så vis skulle investeringarna 

innebära marginella förbättringar och oftast medföra att stora förändringar skulle behöva 

göras i resterande delar av produktionen. 

 

Resultaten från studien stödjer iden som teorin presenterat om enklare hushållsknep för att 

förbättra situationen på slöseriområdet. Samtliga studerade företag har i utbredd form infört 

tekniskt enkla åtgärder. Tillsammans med detta även infört mer utbildning för arbetarna. Detta 

skall i kombination på ett enkelt och billigt sätt minska mängden slöseri och är dessutom 

väldigt lönsamt och ökar de anställdas deltagande i företagets utveckling. I samma 

utsträckning som hushållsknepen har införts har även samtliga företag arbetat för att minska 

mängden råvaror i sina produkter. Detta för att det medför besparingar i stora delar av 

processen och inte bara i den faktiska buteljeringen och ligger i linje med hur företaget vill 

framstå utåt. Materialminskningen har skett både genom ökad återvinning och omdesign av 

flera produkter, men har än så länge inte nått den punkten då en övergång till PET-flaskor 

genomförts. Detta anser man inte innebära samma sak för kunden och medför en stor 

investering man inte är villig att ta.  

 

Ett av de mest betydelsefulla resultaten från studien är faktumet hur mycket krisen egentligen 

har påverkat industrin och dess åtgärder på slöseriområdet. Det är uppenbart att krisen 

fungerat som katalysator för flera av åtgärderna, men samtidigt har krisen inte direkt påverkat 

branschen lika hårt som den skulle kunna ha gjort. Branschen har fortfarande marginalerna på 

sin sida och de åtgärder som införts mot slöseriet skiljer sig inte märkvärt från vad som 

gjordes tidigare, innan krisen. Arbetet med slöseriminimering är kontinuerligt och inte något 

som bara genomförs när marginalerna minskar. Detta visas bland annat i åtgärderna som 

syftar till att spara in på särskilda material.  

 

8.2 Förslag på vidare forskning 
Studien har undersökt reduktionen av slöseri på ett relativt högt plan och diskuterat åtgärder 

och metoder som företagen generellt har använt sig av varför en närmare analys av de 

metoder som har genomförts fast på teknisk nivå skulle vara lämplig. Det skulle även vara 

lämpligt att analysera automatiseringsnivån inom branschen med utgångspunkt i detta. Annan 

forskning som skulle vara lämplig är att om ett par år vidare analysera krisens påverkan och 

vilka metoder det är som har fungerat bäst samt generalisera detta ytterligare genom att 

studera fler länder och fler företag i branschen. 

   



32 

 

9 Litteraturförteckning 
Hemsidor 

Agua, Underrubrik till Cervecero Verde och Mejorar, Hämtad från Heineken España, 

http://informedesostenibilidad.heinekenespana.es/mejorar/cervecero-verde/agua/ (2014-04-

02) 

 

Brewing, Hämtad från engelska Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Brewing (2014-03-

19) 

 

Cervecero Verde, Underubrik till Logros y Compromisos och Estrategia de Sostenibilidad, 

Hämtad från Heineken España: http://informedesostenibilidad.heinekenespana.es/estrategia-

de-sostenibilidad/logros-y-compromisos/ (2014-04-02) 

 

Cifra de negocio, Hämtad från Mahou-San Miguel: http://www.mahou-sanmiguel.com/es-

ES/sobre_nosotros/cifra-de-negocio.html (2014-04-17) 

 

Comercio Verde, Underubrik till Logros y Compromisos och Estrategia de Sostenibilidad, 

Hämtad från Heineken España: http://informedesostenibilidad.heinekenespana.es/estrategia-

de-sostenibilidad/logros-y-compromisos/ (2014-04-02) 

 

Damm inagura su centro logístico multimodal, Hämtad från Grupo Damm: 

http://www.damm.es/wps/wcm/connect/migratewcm_1/WebPublica/noticias/noticiaslistado/n

oticiazal_iv_2012_es (2014-04-17) 

 

Energía, Underrubrik till Cervecero Verde och Mejorar, Hämtad från Heineken España 

http://informedesostenibilidad.heinekenespana.es/mejorar/cervecero-verde/energia/ (2014-04-

02) 

 

Envases y embalajes, Underrubrik till Comercio Verde och Mejorar, Hämtad från Heineken 

España: http://informedesostenibilidad.heinekenespana.es/mejorar/comercio-verde/envases-y-

embalajes/ (2014-04-02) 

 

GDP growth (annual %), Sektionen för “Data”, underrubrik ”Spain” och sedan ”Databank”, 

Hämtad från The World Bank: 

http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx (2014-04-20) 

 

Grupo Damm mejora su eficiencia energética durante 2011, Hämtad från Compromiso RSE: 

http://www.compromisorse.com/acciones-rse/2012/07/23/grupo-damm-mejora-su-eficiencia-

energetica-durante-2011 (2014-04-02) 

 

Heineken España, Underrubrik till Nuestra Compañía, Hämtad från Heineken España: 

http://www.heinekenespana.es/index.asp?nav=22 (2014-04-17) 

 

Heineken España cumple todos los objetivos de su plan de sostenibilidad, Hämtad från 

Compromiso RSE: http://www.compromisorse.com/rse/2013/10/07/heineken-espana-cumple-

todos-los-objetivos-de-su-plan-de-sostenibilidad (2014-04-02) 

 

Heineken International, Underrubrik till Nuestra Compañia, Hämtad från Heineken España: 

http://www.heinekenespana.es/index.asp?nav=23 (2014-04-17) 

 

http://informedesostenibilidad.heinekenespana.es/mejorar/cervecero-verde/agua/
http://en.wikipedia.org/wiki/Brewing
http://informedesostenibilidad.heinekenespana.es/estrategia-de-sostenibilidad/logros-y-compromisos/
http://informedesostenibilidad.heinekenespana.es/estrategia-de-sostenibilidad/logros-y-compromisos/
http://www.mahou-sanmiguel.com/es-ES/sobre_nosotros/cifra-de-negocio.html
http://www.mahou-sanmiguel.com/es-ES/sobre_nosotros/cifra-de-negocio.html
http://informedesostenibilidad.heinekenespana.es/estrategia-de-sostenibilidad/logros-y-compromisos/
http://informedesostenibilidad.heinekenespana.es/estrategia-de-sostenibilidad/logros-y-compromisos/
http://www.damm.es/wps/wcm/connect/migratewcm_1/WebPublica/noticias/noticiaslistado/noticiazal_iv_2012_es
http://www.damm.es/wps/wcm/connect/migratewcm_1/WebPublica/noticias/noticiaslistado/noticiazal_iv_2012_es
http://informedesostenibilidad.heinekenespana.es/mejorar/cervecero-verde/energia/
http://informedesostenibilidad.heinekenespana.es/mejorar/comercio-verde/envases-y-embalajes/
http://informedesostenibilidad.heinekenespana.es/mejorar/comercio-verde/envases-y-embalajes/
http://databank.worldbank.org/data/views/reports/tableview.aspx
http://www.compromisorse.com/acciones-rse/2012/07/23/grupo-damm-mejora-su-eficiencia-energetica-durante-2011
http://www.compromisorse.com/acciones-rse/2012/07/23/grupo-damm-mejora-su-eficiencia-energetica-durante-2011
http://www.heinekenespana.es/index.asp?nav=22
http://www.compromisorse.com/rse/2013/10/07/heineken-espana-cumple-todos-los-objetivos-de-su-plan-de-sostenibilidad
http://www.compromisorse.com/rse/2013/10/07/heineken-espana-cumple-todos-los-objetivos-de-su-plan-de-sostenibilidad
http://www.heinekenespana.es/index.asp?nav=23


33 

 

Hemos creado un departamento de Optimización de la Energía, Hämtad från Compromiso 

RSE: http://www.compromisorse.com/entrevista/jefa-de-recursos-humanos-y-responsable-de-

comunicacion-interna-y-rsc/grupo-damm/ainhoa-fornos-y-jacob-novella (2014-04-02) 

 

La RSE es un objetivo estratégico del Grupo Mahou-San Miguel, Hämtad från Compromiso 

RSE: http://www.compromisorse.com/entrevista/director-de-responsabilidad--corporativa-y-

relaciones-laborales/grupo-mahou-san-miguel/jesus-nunez/ (2014-04-02) 

 

Lautering, Hämtad från engelska Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Lautering (2014-03-

19) 

 

Mahou-San Miguel es el primer grupo cervecero español obtener el certificado EFR, Hämtad 

från Compromiso RSE: http://www.compromisorse.com/entrevista/director-de-

responsabilidad-corporativa/grupo-mahou-san-miguel/jesus-nunez-sanchez (2014-04-02) 

 

Mahou San Miguel reduce un 38% el consumo de agua en sus procesos de producción desde 

el año 2000, Hämtad från Compromiso RSE: http://www.compromisorse.com/acciones-

rse/2014/03/21/mahou-san-miguel-reduce-un-38-el-consumo-de-agua-en-sus-procesos-de-

produccion-desde-el-ano-2000 (2014-04-02) 

 

Malt, Hämtad från svenska Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Malt (2014-03-19) 

 

Malt, Kapitel: Malting, Hämtad från engelska Wikipedia: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Malting#Malting (2014-03-19) 

 

Nosotros, Hämtad från Mahou-San Miguel: http://www.mahou-sanmiguel.com/es-

ES/sobre_nosotros/sobre-nosotros.html (2014-04-17) 

 

Our SCR strategy, Underrubrik till Commitment, Hämtad från Mahou-San Miguel: 

http://www.mahou-sanmiguel.com/en-GB/commitment/our-csr-strategy.html (2014-04-02) 

 

Política de responsabilidad social de Grupo Damm, Hämtad från Compromiso RSE: 

http://www.compromisorse.com/responsabilidad-social/alimentacion-bebidas-hogar-e-

higiene/grupo-damm (2014-04-02) 

 

Política de responsabilidad social de Heineken España, Hämtad från Compromiso RSE: 

http://www.compromisorse.com/responsabilidad-social/alimentacion-bebidas-hogar-e-

higiene/heineken-espana-sa/ (2014-04-02) 

 

Política de responsabilidad social de Mahou-San Miguel, Hämtad från Compromiso RSE: 

http://www.compromisorse.com/responsabilidad-social/alimentacion-bebidas-hogar-e-

higiene/mahou-san-miguel/ (2014-04-02) 

 

Residuos, Underrubrik till Cervecero Verde och Mejorar, Hämtad från Heineken España: 

http://informedesostenibilidad.heinekenespana.es/mejorar/cervecero-verde/residuos/ (2014-

04-02) 

 

Unemployment statistics, Kapitel: Recent development in unemployment at a European and 

Member State level, Sökord: December 2013, Hämtad från Eurostat: 

http://www.compromisorse.com/entrevista/jefa-de-recursos-humanos-y-responsable-de-comunicacion-interna-y-rsc/grupo-damm/ainhoa-fornos-y-jacob-novella
http://www.compromisorse.com/entrevista/jefa-de-recursos-humanos-y-responsable-de-comunicacion-interna-y-rsc/grupo-damm/ainhoa-fornos-y-jacob-novella
http://www.compromisorse.com/entrevista/director-de-responsabilidad--corporativa-y-relaciones-laborales/grupo-mahou-san-miguel/jesus-nunez/
http://www.compromisorse.com/entrevista/director-de-responsabilidad--corporativa-y-relaciones-laborales/grupo-mahou-san-miguel/jesus-nunez/
http://en.wikipedia.org/wiki/Lautering
http://www.compromisorse.com/entrevista/director-de-responsabilidad-corporativa/grupo-mahou-san-miguel/jesus-nunez-sanchez
http://www.compromisorse.com/entrevista/director-de-responsabilidad-corporativa/grupo-mahou-san-miguel/jesus-nunez-sanchez
http://www.compromisorse.com/acciones-rse/2014/03/21/mahou-san-miguel-reduce-un-38-el-consumo-de-agua-en-sus-procesos-de-produccion-desde-el-ano-2000
http://www.compromisorse.com/acciones-rse/2014/03/21/mahou-san-miguel-reduce-un-38-el-consumo-de-agua-en-sus-procesos-de-produccion-desde-el-ano-2000
http://www.compromisorse.com/acciones-rse/2014/03/21/mahou-san-miguel-reduce-un-38-el-consumo-de-agua-en-sus-procesos-de-produccion-desde-el-ano-2000
http://sv.wikipedia.org/wiki/Malt
http://en.wikipedia.org/wiki/Malting#Malting
http://www.mahou-sanmiguel.com/es-ES/sobre_nosotros/sobre-nosotros.html
http://www.mahou-sanmiguel.com/es-ES/sobre_nosotros/sobre-nosotros.html
http://www.mahou-sanmiguel.com/en-GB/commitment/our-csr-strategy.html
http://www.compromisorse.com/responsabilidad-social/alimentacion-bebidas-hogar-e-higiene/grupo-damm
http://www.compromisorse.com/responsabilidad-social/alimentacion-bebidas-hogar-e-higiene/grupo-damm
http://www.compromisorse.com/responsabilidad-social/alimentacion-bebidas-hogar-e-higiene/heineken-espana-sa/
http://www.compromisorse.com/responsabilidad-social/alimentacion-bebidas-hogar-e-higiene/heineken-espana-sa/
http://www.compromisorse.com/responsabilidad-social/alimentacion-bebidas-hogar-e-higiene/mahou-san-miguel/
http://www.compromisorse.com/responsabilidad-social/alimentacion-bebidas-hogar-e-higiene/mahou-san-miguel/
http://informedesostenibilidad.heinekenespana.es/mejorar/cervecero-verde/residuos/


34 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics 

(2014-01-31) 

 

Veri fabrica sus envases de agua usando PET reciclados, Hämtad från Compromiso RSE: 

http://www.compromisorse.com/acciones-rse/2010/04/22/veri-fabrica-sus-envases-de-agua-

usando-pet-reciclados-/ (2014-04-02) 

 

Artiklar 

Bautista-Lazo, S m.fl, Introducing the All Seeing Eye of Business: a model for understanding 

the nature, impact and potential uses of waste, Journal of Cleaner Production, Volym 40 

(2013), s.141-150 

 

Fillaudeau, L m.fl, Water, wastewater and waste management in brewing industries, Journal 

of Cleaner Production, Volym 14 (2006), s. 463-471 

 

Henningsson, Stefan m.fl, The value of resource efficiency in the food industry: a waste 

minimisation project in East Anglia, UK, Journal of Cleaner Production, Volym 12 (2004), s. 

505-512 

 

Olajire, Abass A, The brewing industry and environmental challenges, Journal of Cleaner 

Production, (2012), s. 1-21 

 

Thiede, S m.fl, A systematic method for increasing the energy and resource efficiency in 

manufacturing companies, Procedia CIRP, Volym 2 (2012), s. 28-33 

 

Böcker 

Kotler, Philip & Caslione, John A, Chaotics: The business of managing and marketing in 

turbulent times, New York: AMACOM Books, 2009, ISBN: 9780814415214 

 

Liker, Jeffrey K, Toyota Way: 14 Management Principles from the World's Greatest 

Manufacturer, New York: McGraw-Hill Education, 2004, ISBN: 9780071392310 

 

Rapporter 

Brewers of Europe, Contribution made by beer to the European Economy 2013: Spain, 2014, 

219-224, http://www.brewersofeurope.org/docs/publications/2013/Economic-contribution/31-

spain.pdf (2014-01-31) 

 

Cerveceros de España, Informe de seguimiento, Plan Empresarial Prevención – Sector 

Cerveza, 2011, http://www.cerveceros.org/pdf/Seguimiento-PEP-cerveza-2010.pdf  (2014-04-

17) 

 

Cerveceros de España, Informe socioeconómico del sector de la cerveza en España: 2012, 

2013, http://www.cerveceros.org/ingles/pdf/CE_informe_economico_2012.pdf (2014-01-31) 

 

Deloitte & SAP, Profitable growth and value creation in the beer industry, 2005, 

http://www.deloitte.com/assets/Dcom-

Australia/Local%20Assets/Documents/White%20Paper_Beer(1)(1).pdf (2014-01-31) 

 

Euromonitor International, Beer in Spain, 2013, http://www.euromonitor.com/beer-in-

spain/report (2014-01-31) 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Unemployment_statistics
http://www.compromisorse.com/acciones-rse/2010/04/22/veri-fabrica-sus-envases-de-agua-usando-pet-reciclados-/
http://www.compromisorse.com/acciones-rse/2010/04/22/veri-fabrica-sus-envases-de-agua-usando-pet-reciclados-/
http://www.brewersofeurope.org/docs/publications/2013/Economic-contribution/31-spain.pdf
http://www.brewersofeurope.org/docs/publications/2013/Economic-contribution/31-spain.pdf
http://www.cerveceros.org/pdf/Seguimiento-PEP-cerveza-2010.pdf
http://www.cerveceros.org/ingles/pdf/CE_informe_economico_2012.pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Australia/Local%20Assets/Documents/White%20Paper_Beer(1)(1).pdf
http://www.deloitte.com/assets/Dcom-Australia/Local%20Assets/Documents/White%20Paper_Beer(1)(1).pdf
http://www.euromonitor.com/beer-in-spain/report
http://www.euromonitor.com/beer-in-spain/report


35 

 

Grupo Damm, Declaración intermedia trimestral – información correspondiente al tercer 

trimestre de ejercicio 2012, 2012, http://www.boletinfinanciero.es/documento/12509-

informacion-financiera-intermedia-15242-descargar-pdf.pdf (2014-04-17) 

 

Grupo Damm, Memoria de responsabilidad social 2010-2011, 2012, 

http://www.damm.es/wps/wcm/connect/6e240680419758ebaf1deffd471b6cbb/MRS2010_201

1v2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6e240680419758ebaf1deffd471b6cbb (2014-04-17) 

 

Mahou-San Miguel, Sustainability report 2012, 2013, http://www.mahou-sanmiguel.com/en-

GB/documents/MSM-Sustainability-Report2012.pdf (2014-04-02) 

 

Wrap, Finding Cost Savings: Resource Efficiency for SME:s, 2013, 

http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Finding-Cost%20Savings-March-2013.pdf (2014-02-

21) 

 

Wrap, Resource efficiency for managers, 2013, 

http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/WRAP_Resource_Eff_Managers.pdf (2014-02-21) 

 

Uppsatser 

Tangen, Stefan, Evaluation and Revision of Performance Measurement Systems, 2004, 

Stockholm: Institutionen för Industriell Produktion, Kungliga Tekniska Högskolan 

 

Direktiv 

Europeiska Unionen, Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 

19 november 2008 on waste and repealing certain Directives, 2008, http://eur-

lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:en:PDF (2014-05-

18) 

 

Intervjuer 

Quesada, Consejo; Asuntos técnicos, Cerveceros de España. (Carl Carlström, intervjuare), 

2014-03-27 

 

Gruppintervju: 

José Miguel Gonzales del Campo; Jefe de Cervecería Madrid, Heineken España 

David Gallego Montero; Jefe de Envasado Madrid, Heineken España 

Juan José Mico Bouzo; Jefe de Recursos Humanos Madrid, Heineken España 

Enrique Loeches Alonso; Jefe de Energías Madrid, Heineken España (Carl Carlström, 

intervjuare), 2014-05-27 

 

  

http://www.boletinfinanciero.es/documento/12509-informacion-financiera-intermedia-15242-descargar-pdf.pdf
http://www.boletinfinanciero.es/documento/12509-informacion-financiera-intermedia-15242-descargar-pdf.pdf
http://www.damm.es/wps/wcm/connect/6e240680419758ebaf1deffd471b6cbb/MRS2010_2011v2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6e240680419758ebaf1deffd471b6cbb
http://www.damm.es/wps/wcm/connect/6e240680419758ebaf1deffd471b6cbb/MRS2010_2011v2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=6e240680419758ebaf1deffd471b6cbb
http://www.mahou-sanmiguel.com/en-GB/documents/MSM-Sustainability-Report2012.pdf
http://www.mahou-sanmiguel.com/en-GB/documents/MSM-Sustainability-Report2012.pdf
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Finding-Cost%20Savings-March-2013.pdf
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/WRAP_Resource_Eff_Managers.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:en:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0030:en:PDF


36 

 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

Lager/Transport 
1) Vilka har varit de främsta metoderna för att åtgärda slöseriet inom lager/transport hos 

företaget/branschen? 

¿Cuáles han sido las medidas más importantes para minimizar los derroches del transporte y 

almacenamiento en la empresa/industria? 

 

2) Vilka är de sannolika skälen till att just dessa åtgärder vidtagits?  

¿Por qué estas medidas? 

 

3) Hur mycket investeringar har skett i lagerhållning? Varför? 

¿Cuántas inversiones ha hecho la empresa en el almacenamiento? ¿Por qué? 

 

Produktion 
4) Vilka har varit de främsta metoderna för att åtgärda slöseriet inom produktionen hos 

företaget/branschen? 

¿Cuáles han sido las medidas más importantes para minimizar los derroches de la 

producción de la empresa/industria? 

 

5) Vilka är de sannolika skälen till att just dessa åtgärder vidtagits? 

¿Por qué estas medidas? 

 

6) Har åtgärderna ökat eller minskat under krisen och i sådana fall varför? 

¿Han disminuido o aumentado las medidas después de la crisis y durante esta? 

 

Förpackning/Buteljering 
7) Vilka har varit de främsta metoderna för att åtgärda slöseriet inom buteljering och 

förpackning hos företaget/branschen? 

¿Cuáles han sido las medidas más importantes para minimizar los derroches del 

embotellamiento y envasado de la empresa/industria? 

 

8) Vilka är de sannolika skälen till att just dessa åtgärder vidtagits? 

¿Por qué estas medidas? 

 

Övriga frågor 

9) Hur kommer det sig att företagen har gjort investeringar trots att man befinner sig i 

kris? 

¿Por qué ha hecho la empresa inversiones tan grandes a pesar de que está en un momento de 

crisis en España? 

 

10) Varför har få investeringar gjorts i tidsbesparingar och automatiseringar? 

¿Por qué ha hecho la empresa/industria pocas inversiones en la automatización y el ahorro 

del tiempo? 

 

 


