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Sammanfattning 

En stor källa till resursineffektivitet är all mat som varje dag slängs, världen över. 
Produktkategorin bröd är en stor källa till detta matsvinn, där det största svinnet sker i inom 
handeln. Till följd av att tiden brödet måste säljas inom är kort, blir det svårt att prognosstyra 
tillverkningen utan att det leder till överproduktion eller brist. Alternativet till prognosbaserad 
tillverkning, är kundorderstyrd tillverkning. Implementering av kundorderstyrning skulle 
kunna resurseffektivisera tillverkningen och höja produktivitet för hela avdelningen för det 
butiksproducerade brödet. Syftet med arbetet var att undersöka vad som krävs för denna 
implementering. Genom intervjuer med butikschefer och bagare, samt besök i fyra 
livsmedelsbutiker, har empiri samlats in. Fyra hinder och fyra lösningar för implementering 
av kundorderstyrd tillverkning av butiksproducerat bröd har formulerats. 

Dessa hinder är: 

• de ekonomiska riskerna med implementeringen  

• att investeringskostnaderna för implementeringen är höga 

• synen på ökad arbetsbelastning  

• att produktionsprocess och existerande utrustning på marknaden inte är anpassad 

Dessa hinder löses genom att:  

• ansätta en väl avvägd kombination av bröd tillverkat mot order, med ett 
underproducerat basutbud av bröd tillverkat mot lager, alternativt använda en visuell 
presentation av butikens utbud av bröd tillgängligt för tillverkning mot kundorder 

• undersöka huruvida implementeringen ger brödet ett större kundvärde och butiken ett 
större varuflöde samt ta hänsyn till butiksstorleken vid bedömning av 
implementeringens lämplighet 

• hantera synen på ökad arbetsbelastning genom att förmedla fördelarna med 
implementering av kundorderstyrd tillverkning av butiksproducerat bröd 

• placera kundorderpunkten i produktionsanläggningens frys, för att förkorta brödets 
kundorderstyrda produktionstid samt begära ugnar som tillåter parallella 
produktionssatser 

  



 

Abstract 

A major source of resource inefficiency is all the food wasted every day, around the world. 
The product category bread is a great source of this food waste, with the largest losses 
occurring in trade. Due to the short time the bread must be sold within, it becomes difficult to 
use forecast based manufacturing without resulting in overproduction or shortage. The option 
to forecast based manufacturing is order-driven manufacturing. Implementation of order-
driven manufacturing could streamline production and increase the productivity of the entire 
department of the in-store-produced bread. The aim of this work was to investigate the 
requirements for this implementation. Through interviews with store managers and bakers, as 
well as visits to four grocery stores, empirical data have been gathered. This empirical data 
has been compiled and four obstacles with four solutions for the implementation of orders-
driven manufacturing of in-store produced bread have been formulated. 

These obstacles are: 

• the financial risks associated with implementation 

• that the investment costs for implementation are high 

• the perception of increased workload   

• that the production process and existing equipment on the market are not adapted 

These obstacles are resolved by: 

• applying a balanced combination of breads made to order, with an under-produced 
basic selection of bread made to stock, or alternatively by using a visual presentation 
of the store’s selection of breads available for order-driven production  

• examine whether implementation gives the bread a greater customer value and the 
store a greater flow of goods, as well as taking store size into account when assessing 
the suitability of the implementation 

• managing the perception of increased workload by communicating the benefits of the 
implementation of order-driven manufacturing of in-store-produced bread 

• placing the Customer Order Decoupling Point in the production facility’s freezer to 
shorten the order-driven production time for bread, as well as requesting ovens that 
allow parallel batches to be prepared 

 
 
  



 

Förord 

Denna rapport skrevs som ett kandidatexamensarbete vid institutionen för industriell 
produktion vid Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm. Årets tema för 
kandidatexamensarbeten vid institutionen var resurseffektiv produktion i tillverkande företag. 
Vi är två studenter som går det tredje året på civilingenjörsutbildningen med inriktning 
maskinteknik. 

Vi vill rikta tack till vår handledare Bo Karlson, från institutionen för industriell ekonomi och 
till de intervjuade i de besökta butikerna för deras ovärderliga bidrag.  

  



 

Centrala begrepp 

Kundorderstyrning 
Låta en tillverkning ske efter beställning från kund 

Kundorderpunkt 
Det läge i förädlingskedjan där kundorder kopplas till specifik produkt 

Prognosstyrning 
Tillverkning baserad på uppskattning av efterfrågan 

TMO 
Tillverkning mot order 

TML 
Tillverkning mot lager 

Svinn 
Förlusten av fullgoda varor 

Genomloppstid 
Tiden från identifiering av behov till dess att färdigproducerad produkt når slutkund 

Slutkund 
Den kund som konsumerar varan  

Måltal 
Riktvärden för produktion och varuhantering 

Bake-off  
Delvis färdigproducerat bröd, halvfabrikat vid inköp 
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1 Inledning 

Varje dag slängs stora mängder färdigproducerade livsmedelsvaror, världen över (Gustavsson, 
Cederberg et al. 2011). Detta matsvinn är en stor källa till resursineffektivitet och är något 
som bör undvikas ur ett ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. I försörjningskedjan från 
råvaruleverantör till distribution till konsument finns ett flertal punkter där förluster kan ske. 
Dessa kan uppträda vid råvaruhantering, förädling, transport, lagring och vid distribution, då 
produkten av olika anledningar inte uppfyller kvalitetskrav. 

1.1 Förluster i brödets försörjningskedja 

En studie av Svenska Institutet för Livsmedel och Bioteknik, nu en enhet inom SP Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut, som utfördes 2011 på uppdrag av Förenta Nationernas 
livsmedels- och jordbruksorganisation visar att omkring 40 % av all producerad mat går 
förlorad någonstans längs försörjningskedjan. Cirka 5 % av den förlorade maten utgörs av det 
svinn som sker inom gränserna för distributionen till konsument (Gustavsson, Cederberg et al. 
2011, Eriksson, Strid et al. 2012). Att förluster uppkommer längs försörjningskedjan är inte 
önskvärt men till viss grad förväntat då alla varor genomgår kvalitetskontroller i flera stadier. 
De produkter som slutligen når kedjans sista enhet, d.v.s. passerar livsmedelsbutikernas 
kvalitetskontroller vid inleverans, är alla produkter som är i skick att säljas och konsumeras 
eller genomgå vidare förädling i butikens egen tillverkning. 

Livsmedelsbutikernas utbud består till största del av inköpta färdigproducerade artiklar, men 
en viss andel, varierande med butikens storlek, utgörs av butiksproducerade varor. En stor del 
av det butiksproducerade utbudet består av produktkategorin bröd, som i butiken generellt har 
ett svinn på 5 %. Till följd av att kunden efterfrågar dagsfärskt butiksproducerat bröd måste 
dessa produkter, i största utsträckning, säljas inom ett dygn. En kort försäljningstid gör det 
svårt och känsligt att uppskatta morgondagens efterfrågan, och där med mängden som ska 
bakas. En för låg uppskattning leder till förlorade intäkter och missnöjda kunder; en för hög 
uppskattning leder till att bröd måste slängas vilket för butiken innebär förluster av såväl 
resurser som arbetstid och pengar. 

I brödindustrins försörjningskedja sker en betydande del av det totala svinnet inom handeln. 
Till följd av kundens krav på dagsfärskt bröd, är det i huvudsak den prognosstyrda 
tillverkningen som leder till svinn av bröd i butiken (Levin and Nordanås 2015 ). Alternativet 
till en prognosbaserad tillverkning är tillverkning mot order. Där produceras en enhet endast 
då beställning från konsument sker, d.v.s. en tillverkning styrd av kundorder.  
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1.2 Syfte och problemformulering  

Syftet med denna studie är att undersöka vad som krävs för att implementera kundorderstyrd 
tillverkning av butiksproducerat bröd, och de effekter och konsekvenser detta medför ur ett 
resursperspektiv. Huvudfrågeställningen arbetet utgår ifrån är således:  
 
Vad krävs för att implementera kundorderstyrd tillverkning av butiksproducerat bröd? 
 
Den huvudsakliga frågeställningen kräver emellertid att följande underfrågor behandlas: 
 

I. Vilka hinder finns för implementering av kundorderstyrd tillverkning av 
butiksproducerat bröd? 

II. Hur kan hindren för implementering av kundorderstyrd tillverkning av 
butiksproducerat bröd överkommas? 

1.3 Metod 

För att angripa frågan om kundorderstyrd tillverkning av butiksproducerat bröd delades 
arbetet in i följande sekvenser och ordning: 

1. förstudie 

2. intervjuer och studiebesök 

3. rapportformulering 

Första steget var att bilda bredare och djupare förståelse för butiksproduktion och 
kundorderstyrning med avseende på resurseffektivitet. Utöver det var målet med förstudien att 
ta del av relaterade vetenskapliga studier om effektivisering av livsmedelsbutiker, och 
tillämpningar och effekter av kundorderstyrning inom tillverkande företag.  

För att angripa frågeställningen valde vi att samla egen empiri. Detta gjordes i form av besök i 
butiker där intervjuer med butikspersonal hölls. Fem butiker från tre butikskedjor besöktes, 
där intervjuer i fyra av dessa hölls. Tillsammans upptar butikskedjorna en stor andel av den 
svenska marknaden för livsmedelsdistribution vilket till följd av detta ger en god 
representation av hela den svenska livsmedelsdistributionen i stort. De intervjuade är sett till 
sin yrkesroll butikschefer och bagare. Intervjuerna var semistrukturerade där vi lämnade 
utrymme för spontana följdfrågor, vilket tillät oss att ta del av information som var 
butiksspecifik. För valda intervjufrågor, se bilagor. Intervjuer hölls för att av en 
förstahandskälla ta del av beskrivningar om varuflöden, produktionsprocesser och standarder 
för butiksproducerade varor, måltal för tillverkning och svinn samt faktorer som påverkar 
tillverkningsprognoser, uppkomster och orsaker till defekter och källor till förluster. 
Intervjuerna sammanställdes i form av textdokument som tillsammans gav ett empiriskt 
underlag. I anslutning till intervjuerna besöktes varje butik där vi själva gjorde observationer 
av butiksproduktionen. På så vis kunde vi med egna ögon iaktta butikernas produktionslayout 
och utrustning. 
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Slutligen tolkades det samlade underlaget, och utifrån detta presenterades resultat och 
diskussioner, följt av slutsatser med svar på huvudfrågeställningen. Projektet presenterades i 
form av en rapport, dels för att tydligt skildra vårt arbete, dels som underlag vid framtida 
undersökningar av implementering av kundorderstyrd butiksproduktion av bröd.  

1.4 Avgränsningar  

Försörjningskedjans sista steg innan produkten når konsumenten är livsmedelsbutiken. Från 
detta steg distribueras en stor mängd olika produkter till konsument. För att kunna avhandla 
frågeställningen definierades en rad avgränsningar.  

Av livsmedelsbutikens hela utbud avgränsades studien till att undersöka butiksproducerat 
bröd. Med butiksproducerat menas att butikspersonal tillverkar en vara med butikens 
utrustning; den slutgiltiga förädlingen innan exponering mot slutkund sker i butiken. Varan 
säljs inte vidare utan distribueras till slutkund från butiken. Med slutkund menas den kund 
som konsumerar varan, försörjningskedjans sista steg.  Produktkategorin bröd omfattar alla 
varor som från obehandlad eller förgräddad deg gräddas i ugn. En konsekvens av gräddningen 
i ugn är att produktens hållbarhet kraftigt reduceras; degens hållbarhet är betydligt längre än 
det färdigproducerade brödets.  Butiksproducerat bröd blir således alla produkter som från 
förgräddad eller obehandlad deg gräddats i ugn, men där degen, och slutligen brödet, 
genomgått sin sista förädling i butiken.  

Arbetet kommer behandla livsmedelsbutiker i Sverige, i synnerhet Stockholmsområdet. 
Denna avgränsning görs för att ha fysisk närhet till de studerade butikerna. 
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2 Tillverkningsstrategi och begrepp 

Ett centralt begrepp i frågeställningen är kundorderstyrning. För att begreppet ska kunna 
användas, måste det först förklaras. Den önskade effekten av implementeringen av 
kundorderstyrning att tillverkningen resurseffektiviseras genom minimerat svinn, vilket kan 
åstadkommas genom att reducera överproduktion. Begreppet överproduktion är en viktig del i 
Lean Production.  

2.1 Kundorderstyrning 

Produktion som startar endast när ett behov uppstår/identifieras kallas för kundorderstyrd 
tillverkning. För att kunna implementera en sådan tillverkning krävs att tiden det tar från det 
att ett behov identifieras till dess att den färdigproducerade produkten når slutkunden 
(genomloppstid), är kortare än leveranstiden, d.v.s. den tid kunden är beredd att vänta på 
produkten (Olhager 2013). Det läge i förädlingskedjan där en kundorder kopplas till en 
specifik produkt kallas för kundorderpunkt (KOP). Placeringen för KOP längs 
förädlingskedjan bestäms av förhållandet mellan genomloppstid och leveranstid, som talar om 
i vilken grad en tillverkning kan invänta order och i hur stor utsträckning den måste ske 
prognosbaserat. I de fall där genomloppstiden överstiger leveranstiden måste delar av 
produktionen starta i förväg (Wikner and Bäckstrand 2009, Olhager 2013). I Figur 1 
illustreras kundorderpunktens position i förädlingskedjan. 

 

Kundorderpunkten fungerar inte enbart som en indikation för var en kundorder kopplas till 
produkten, utan också var flödet för två delprocesser skiljs åt. Dessa två delprocesser kan 
kallas tillverkning mot lager (TML) och tillverkning mot order (TMO) och dessa åtskiljs av 
en lagerpunkt, i KOP. TML drivs av en uppskattning om framtida kundorder, medan TML 
drivs av en direkt kundorder. I en tillverkning där vissa produktionsaktiviteter startar i förväg 
är det således i kundorderpunkten tillverkningen går från att vara prognosbaserad till att med 
hög säkerhet leverera en produkt till en given kund, d.v.s. kundorderstyrd. I det fall då 
genomloppstiden och leveranstiden är lika kan kundorderpunkten placeras längst bak i 
försörjningskedjan, d.v.s. längst till vänster i Figur 1. Tillverkningen sker då helt 
kundanpassat, och ingen prognosbaserad tillverkning existerar. Då genomloppstiden är längre 
än leveranstiden förflyttas KOP åt höger, och tillverkningens säkerhet minskar till följd av en 
större andel prognosbaserad tillverkning (Wikner and Bäckstrand 2009). 

Figur 1. Kundorderpunktens placering I förädlingskedjan (Olhager 2013). 
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2.2 Lean Production 

Lean Production är ett begrepp som, genom sin stora spridning på senare tid, nu har en given 
plats i tillverkningsindustrin. Begreppet omfattar en filosofi om resurshantering och uttrycks 
praktiskt sett genom förlustidentifiering följt av förlustminimering. Syftet med Lean 
Production är att skapa mer värde för mindre arbete. Genom att binda in ett så stort kundvärde 
som möjligt i produkten, utan att använda mer resurser än absolut nödvändigt, skapas enligt 
filosofin en resurseffektiv tillverkning (James P. Womack 1990). Lean Production består av 
flertal tillverkningsstrategiska verktyg, och för denna frågeställning ligger två begrepp 
närmast begreppet överproduktion, dessa är Muda och Just-in-time. 

För att kunna minimera och slutligen eliminera slöseri måste begreppet slöseri först definieras 
och identifieras. Metoden för att göra detta kallas i Lean-sammanhang för Muda och betyder 
direktöversatt från japanska just slöseri. Aktiviteter som inte bidrar till produktens kundvärde 
betraktas som slöseri och indelas i ”sju plus en” kategorier: överproduktion, transport, lager, 
rörelse, vänta, överbearbetning och defekter. Den sista och åttonde kategorin är outnyttjad 
kreativitet. Bland dessa är överproduktion den värsta källan till slöseri då överproducerade 
produkter i sig orsakar andra slöserier (Liker 2004).   

För att etablera en tillverkning som speglar en faktisk efterfrågan för produkten på marknaden 
bör ett dragande flöde skapas, som begär komponenter eller material från stationen innan 
inom produktionsanläggningen. Begäret från föregående station härleds som begäret för 
produkten av kunden på marknaden. Genom att varje station begär en specifik kvantitet från 
stationen innan produceras varje komponent, och i förlängning varje produkt, precis i tid. En 
tillverkning som producerar ”precis i tid” benämns på engelska som Just-in-time (JIT), och är 
ett vedertaget begrepp inom Lean-filosofin. Genom att tillämpa JIT undviks nu 
överproduktion, vilket är en stor risk vid ett ”tryckande” flöde. Det tryckande flödet är till 
skillnad från JIT prognosstyrt och behöver således inte vara förankrat i en faktisk 
marknadsefterfrågan (Liker 2004).  

2.3 Förluster 

Uttrycket förlust är ett centralt begrepp i denna text, och för att förstå begreppet måste det 
definieras. I detta arbete har uttrycket förlust indelats i två kategorier. Förlusten av fullgoda 
varor vid exponeringen mot kund i butik benämns som svinn, och de förluster som uppträder 
under tillverkningen av det butiksproducerade brödet benämns som defekter. En förutsättning 
för defekter är att avvikelser uppträder. Avvikelserna är oönskade variationer i tillverkningen 
som gör att brödets kvalitet faller utanför toleransen, och därför måste slängas. Förluster i 
form av svinn är enligt Muda slöseri genom överproduktion. Avviskelser som leder till 
defekter är även det slöseri enligt Muda och faller under kategorin defekter.  
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3 Intervjuer och butiksbesök 

Arbetet är som tidigare bestämt avgränsat till svenska livsmedelsbutiker. Den svenska 
livsmedelsmarknadens karakteristika och bakgrund bör kännas till. För att förstå en specifik 
butik måste butikens omgivning kartläggas. Det finns fem kategorier som tillsammans 
representerar hela den svenska marknaden för livsmedelsbutiker. Kategorierna är enligt 
Axfoods årsredovisning från 2014 följande (Axfood 2014): 

• Hard discount - utgör 5 % av marknaden, t.ex. Netto och Lidl 

• Lågpris - utgör 12 % av marknaden, t.ex. Willy:s och Willy:s Hemma 

• Stormarknad - utgör 22 % av marknaden, t.ex. ICA Maxi och Coop Forum 

• Traditionell livs - utgör 46 % av marknaden, t.ex. ICA Supermarket och Coop Extra 

• Trafik- och närservice - utgör 15 % av marknaden, t.ex. 7-eleven och Pressbyrån 

3.1 Butik A 

Den besökta butiken ligger söder om Stockholms innerstad, och faller under kategorin 
traditionell livs. Med en försäljningsyta på 900 kvadratmeter (1500 är typiskt för denna 
butikskedja) och en försäljning på en tredjedel mer än den genomsnittliga butiken av typen, 
betraktas denna butik som yteffektiv. Butiken har hälften av sin omsättning mellan klockan 
16:00 till 19:00. Den intervjuade har rollen som butikschef. För sammanställningen av 
intervjufrågor och svar, se bilaga Intervju med butikschef, butik A. 

Produktionsprocesser 

Det butiksproducerade brödet tillverkas från bake-off, och gräddas i ugn. Ugnen är placerad i 
butikens personalutrymme, där även frysen som bake-off degarna är förvarade i, är placerad. 
Vissa bakelser, exempelvis wienerbröd, får först svalna av efter gräddningen innan de 
slutligen körs ut, placeras i butiken och exponeras mot kund. Butiken tillverkar bröd flera 
gånger per dag där tillverkningen, på grund av den varierande efterfrågan över dagen, har 
koncentrerats vid öppning av butiken, inför det ökade kundflödet vid lunch, och en sista 
bakning som ska tillgodose utbudet av bröd för resten av dagen och kvällen.  

Förluster 

Butikens brödtillverkning är sett till processen stabil; tillverkningsrelaterade defekter och 
avvikelser, som brända satser, uppträder ytterst sällan. För att uppskatta mängden bröd som 
ska produceras per dag studeras bland annat föregående års försäljning. Svårigheten med detta 
är att åren ligger förskjutna gentemot varandra. Dagens datum ligger exempelvis två dagar 
förskjutet bakåt jämfört med året innan. Denna förskjutning är i sig inte ett problem, men då 
årets högtider, utbetalning av löner, barnbidrag, pension och andra viktiga datum som 
påverkar prognosen infaller under olika veckodagar blir kundens köpbeteende inte lika 
förutsägbart, genom att endast betrakta statistiken.  

”Förra året kom månadens lön på fredag, men nu kommer den på måndag.” 
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Den manuella prognosbaserade tillverkningen tar således inte hänsyn till alla faktorer som 
påverkar försäljningen, vilket ger upphov till risken för över- och underproduktion. 

”Det är som i början när vi sätter någon ny på bröd, de skjuter högt och lågt. Man arbetar 
fram en känsla för det, och den tror jag är svår att ersätta med något automatiskt system.” 

Brödtillverkningens i särklass största förlust är överproduktion. Att sälja varor billigare i 
slutet av dagen är något butiken har valt att undvika då detta skapar ett mönster för kunden.  

I produktionsprocessen finns mindre värdeskapande moment, men där handlingen trots allt 
ger produkten en önskad detalj. En sådan detalj skulle kunna vara att strö florsocker på 
wienerbröden eller att vänta på att bakelsen svalnar innan glasyren appliceras för att 
glasyrtäcket ska bli estetiskt tilltalande. 

Varuflöde och måltal 

Trots att det är trångt i frysen har bake-off hög lagerprioritet, och tar upp runt en tredjedel av 
hela frysutrymmet. Det butiksproducerade brödet står för en hög försäljningsvolym sett till 
antalet sålda artiklar (200 000 enheter per år), men står samtidigt endast för 1,45 % av 
butikens totala omsättning på grund av produktkategorins låga försäljningspris. Butiken får in 
bake-off-leveranser två till tre gånger i veckan. 

Butiken har ett måltal för svinn på 5 %. Helst ska ett bröd av varje sort slängas vid öppning 
morgonen efter, för att med säkerhet veta att ingen kund blev utan.  

Synpunkter om kundorderstyrd brödtillverkning  

Butikschefen menar att en kundorderstyrd tillverkning av bröd varken skulle vara lönsam eller 
ekonomiskt effektiv sett till personalkostnader och kravet på utrusning. För en butik i 
Stockholmsområdet skulle produktionstiden för kundorderstyrt butikstillverkat bröd idag vara 
för lång i relation till hur snabbt kunden förväntar sig få brödet. Mot kvällarna kan butiken 
ibland baka en sats bröd på direkt begäran av kund, då brödtypen ifråga kan ha tagit slut. 

”Det kan fungera i mindre butiker ute i landsbygden, men i Stockholm… Kunden är för 
stressad.” 

3.2 Butik B 

Den besökta butiken ligger centralt i Stockholms innerstad, och faller inom kategorin 
traditionell livs. Butiken har ett eget bageri, med två anställda, som till 80 % bakar bröd från 
grunden. Den resterande delen utgörs av bake-off. Butiken har öppet 07.00-22.00 och bageriet 
är bemannat 06.00-15.00. Den intervjuade har rollen som bagare med flera års 
arbetslivserfarenhet, varav de sex senaste åren har varit i butikens eget bageri. För 
sammanställningen av intervjufrågor och svar, se bilaga Intervju med bagare, butik B. 

Produktionsprocesser 

I bageriets sortiment finns 40 olika bröd, som bakas från 20 olika degar. Leveranser med 
ingredienser och bake-off tas emot en gång per vecka, på måndagar. Bakningen sker i ett team 
om två personer, där stora degar tillverkas en gång i veckan för att sedan formas till 50 bröd 
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av varje sort. Dessa bröd fryses in och bakas vid behov. Bröden befinner sig i frysen 5-7 
dagar. Under dagarna plockas bröd, som ska bakas under dagen, ut ur frysen och placeras i 
jässkåpet som startar automatiskt på morgonen, och därefter in i ugnen. De flesta sorterna 
bakas en gång per dag. Fram till 11.00 på dagarna bakas det bröd som ska ut till försäljning 
samma dag. Så fort det finns tid förbereder man för morgondagen. 

Det finns ingen signal som talar om för bagarna när det är dags att baka en viss typ av bröd, 
utan de tar själva ronder i butiken och ser efter vilka hyllor som börjar bli tomma. Om något 
har tagit slut kan en ny bakning startas, och nytt bröd kan vara påfyllt inom en timme.  
Problemet med detta system är att ett slutsålt bröd inte alltid upptäcks direkt.  

Förluster 

Förluster till följd av defekter i produktionen uppträder ungefär två gånger i månaden. 
Konsekvensen av en sådan förlust kan bli en förlorad plåt, som i sin tur består av 15-100 
stycken bröd. Den största källan till förlust är dock det bröd som dagligen inte säljs. Det 
dagliga svinnet av fullgoda varor är kontinuerligt, och uppgår över tid till ett stort antal. 
Ungefär 20 till 60 bröd slängs varje dag.  

”Det är ju det som inte säljs, för det sker ju varje dag. Även om det inte är så mycket vi 
slänger så sker det fortfarande varje dag.” 

Bageriets sista bakning för dagen sker strax innan 15.00. När bageriet väl har stängt går det 
inte längre att justera det tillgängliga utbudet av bröd gentemot efterfrågan. Den sista 
bakningen är likt andra bakningar prognosbaserad, men här saknas möjligheten att tillverka 
mer vid behov. Det som gör den sista bakningen kritisk är dessutom att allt bröd som är kvar 
vid öppningen slängs. 

”Det som händer där på kvällen… så får det vara sen.” 

Även om bagaren har statistik tillgänglig för hur mycket som säljs av varje vara, är den sista 
bakningen en stor chansning. Om det finns bröd kvar av varje sort vid öppning betyder det att 
butikens önskade utbud av bröd har tillgodosetts, men till priset av ett antal slängda bröd. Står 
dock alla brödhyllor tomma vid öppning behöver visserligen inget bröd slängas, men till 
priset av missnöjda, kanske förlorade kunder.  

”I bästa världen skulle ju vara att man kommer på morgonen och det skulle vara en av varje 
kvar. Det händer ju inte…” 

Andelen som slängs av bake-off och bröd bakat från grunden, är lika. En skillnad är däremot 
att bake-off-bröd kostar tre gånger mer vid inköp och därmed är dyrare att slänga. Även om 
en viss brödsort inte är lönsam att tillverka och sälja låter man aldrig bli att tillverka den. 
Butiken vill att kunden alltid ska kunna välja mellan alla olika bröd i sortimentet. 

Tillverkningsantalet baseras på statistik över tidigare års försäljning. Butikskedjan förser även 
butikerna med en tillverkningsmall men denna är svår att följa. Variationerna mellan 
butikerna är stora och mallen gäller generellt för en butik med hög bemanning, där det finns 
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god tid att regelbundet gå ut i butiken för att bevaka kvarvarande antal bröd av respektive sort, 
och att fylla på med nytt.    

Varuflöde och måltal 

Det minsta som idag produceras i butiken är en plåt, vilket är 15 stycken bröd. I snitt 
produceras 50 bröd av varje sort, och sammanlagt uppgår detta till 20 stycken fulla vagnar 
med bröd per dag, där ungefär två vagnar utgörs av bake-off. Av detta bröd slängs omkring  
5 %.  

Synpunkter om kundorderstyrd brödtillverkning 

Idag är bageriet bemannat med två bagare 06.00-15.00. Om bagarna delade upp sina skift och 
i stället arbetade ensamma skulle bageriet kunna vara bemannat till dess att butiken stänger. 
Bagaren menar att mängden bröd som då kan produceras per dag skulle kunna vara lika stor 
och att det till och med skulle kunna gå bättre. Skillnaden skulle då vara att de bakar allt i 
mindre omgångar. Ett bageri, bemannat till stängning, skulle innebära att mindre mängder 
bröd slängs varje dag. 

”Nej, jag tror nästan det skulle gå bättre. Det skulle nog kunna gå bättre.” 

Signalen som talar om för bagarna när det är dags att baka skulle med fördel kunna ändras, så 
att de slipper lämna bageriet. Om bagarna slapp lämna bageriet skulle mera bröd hinna 
produceras, och det skulle framför allt underlätta vid tidpunkter då bageriet är under högre 
belastning.  

3.3 Butik C 

Den besökta butiken ligger centralt i Stockholms innerstad, och faller inom kategorin 
traditionell livs. Butiken har under de senaste åren haft stort fokus på effektivisering enligt 
direktiv från ledningen. För sammanställning av intervjufrågor och svar, se bilaga Intervju 
med butikschef, butik C. 

Produktionsprocesser 

Det butiksproducerade brödet tillverkas, likt butik A, från bake-off, och gräddas i ugn. Bake-
off-leveranserna lagras i butikens frysrum, tinas i kylrummet och bakas vartefter under 
arbetsdagen. Ugnen, kylen och frysen är alla placerade i butikens personalutrymme. Butiken 
tillverkar bröd flera gånger per dag där tillverkningen, på grund av den varierande efterfrågan 
över dagen, har koncentrerats vid öppning av butiken, inför det ökade kundflödet vid lunch, 
och en sista bakning vid 17-tiden som ska tillgodose utbudet av bröd för resten av dagen och 
kvällen. 

Förluster 

Butikens brödproduktion sker alltid efter prognos och är i största utsträckning densamma 
varje dag. Det fastställda tillverkningsantalet är baserat på butikens jämna försäljning året 
runt. Försäljningen påverkas dock av lokala aktiviteter och är säsongsberoende, men det är 
något prognosen inte tar hänsyn till i någon större utsträckning. Antalet färdigbakade bröd 
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som inte säljs i butiken, och därmed slängs, har för hela butikskedjan under den senaste tiden 
ökat.  

”Det är faktiskt ett talesätt, att mycket säljer mer.” 

Bröd är billiga produkter och ett stort antal bröd exponerade i butiken lockar kunder att köpa 
mer. Genom att baka mer, och placera mer bröd i butikshyllorna kommer fler bröd att säljas. 
Denna försäljningstaktik kan dock generera mer svinn.   

Varuflöde och måltal 

Butiken dokumenterar varuflödet noggrant. Dokumentationen sammanställs och presenteras 
på en datorskärm i personalutrymmet. Butikens svinn för bake-off som kategori, ligger på runt 
3 %. 

Synpunkter om kundorderstyrd brödtillverkning 

Butikschefen menar att en tillverkning mot order idag inte skulle vara möjlig, i sin butik. 
Visserligen skulle förlusterna minskas, men det samlade värdet skulle inte bli tillräckligt för 
att täcka kostnaden och arbetsbelastningen ett sådant system skulle medföra. 

”Jag ser en väldigt stressig miljö för den som bakar, eller väldigt hög personalkostnad.” 

Utöver kostnadsfrågan skulle antalet spontana köp av produktkategorin i butiken kunna 
minska eftersom kunden vid kundorderstyrd tillverkning aktivt måste göra en beställning. Att 
kunden inte ser bröden exponerade i butiken kan minska köplusten för produktkategorin. De 
förlorade spontanköpen, i och med kundorderstyrd tillverkning, skulle kunna leda till 
utebliven försäljning, vilket ekonomiskt sett är förlorade intäkter. I förlängningen är det 
tveksamt om antalet kunder skulle öka på grund av implementeringen av kundorderstyrning. 
Det nya systemet skulle kräva ny utrustning. Köpet, installationen och driften skulle kräva 
stora resurser. Butikschefen är dock öppen inför utvecklingen av frågan då både marknaden 
och tekniken är under ständig förändring.  

”När jag gick min butikschefsutbildning för jättemånga år sedan, 30 år sedan, kanske ännu 
längre. Då var vi på en utbildning och så pratade vi kassasystem. En gång i tiden, sa dem, 

kommer ett system… ganska snart, kanske inom 10 år, där kunderna självskannar sina varor. 
Va? Det känns likadant ungefär. Man trodde ju nej nej nej, hur ska det där fungera?  

Det går ju inte.” 

3.4 Butik D 

Den besökta butiken ligger centralt i Stockholms innerstad, och faller inom kategorin lågpris. 
Speciellt för denna butikskedja är att många butiker har brödugnen placerad ute i butiken, 
nära kunden och placeringen för det färdigbakade brödet. Denna butik har nyligen fått en 
ansvarig för bröd som ska hantera alla tillverkningsprognoser och de har ett mål att halvera 
svinnet till 2020. Den intervjuade har rollen som butikschef. För sammanställning av 
intervjufrågor och svar, se bilaga Intervju med butikschef, butik D. 
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Produktionsprocesser 

Det butiksproducerade brödet utgörs helt och hållet av 23 olika typer av bake-off-bröd. De 
mottagna leveranserna lagras i kyl- och frysrum i butikens lager och gräddas i en ugn som står 
placerad ute i butiken, i anslutning till ingången och det färdigproducerade brödet. Brödet 
bakas vid flera fasta tidpunkter på dagen, men också vid behov när en hylla för en viss sort 
bröd står tom. 

Förluster 

Antalet bröd som ska tillverkas fastställs genom att den brödansvarige studerar statistik från 
föregående år. Prognosen kan ändras med hänsyn till yttre faktorer. Under exempelvis 
sportlov utgörs ovanligt många av butikens kunder av ungdomar, och då ökar försäljningen av 
fikabröd. För att kompensera för denna försäljningsökning sker bakningen vid flera tidpunkter 
på dagen.  

Bakningen ska, utöver fasta tillfällen, ske då en brödsort noteras slutsåld. Hur detta har 
fungerat på kvällen har varierat beroende på vem i butiken som är stängningsansvarig, då de 
anställda har prioriterat bake-off olika högt.  

”Gärna innan klockan 15.00, när vi går hem, ska det vara välbakat.” 

Förluster under produktionen sker vid flera steg. Strax efter leveransmottagningen kan degar 
glömmas bort och stå i rumstemperatur för länge, vilket leder till att de tinar och inte går att 
grädda och sedan säljas. Under bakningen kan plåtar med bröd brännas och vid exponering 
mot kund orsakas stora mängder svinn av att kunder tappar färdigproducerade bröd på golvet. 
Butikens största källa till förluster är misslyckade bakningar eller att butiken bakar för stora 
mängder.  

Varuflöde och måltal 

Butikens försäljning av bake-off utgör 2,54 % av butikens totala försäljning. Målet är att, till 
år 2020, halvera svinnet för bake-off, bland annat genom att strax innan stängning sälja 
kvarvarande bröd för halverat pris. Som svar på hur många bröd som säljs och slängs varje 
vecka gavs en vecka ur butikens samlade statistik som exempel. Under denna vecka såldes 
2 030 stycken bröd och 513 stycken slängdes. Andelen svinn är relativt högt och kan bero på 
att det inom butiken regelbundet sker ett ansvarsskifte för brödtillverkningen. För den som tar 
över ansvaret blir det svårt att direkt fastställa korrekt prognos för tillverkningen. 

Synpunkter om kundorderstyrd brödtillverkning 

Butikschefen tror inte att en kundorderstyrd brödtillverkning skulle vara lönsam för butiken. 
Det skulle bli svårt att genomföra; det skulle behövas flera ugnar och en person som bakar 
hela tiden.  

”Det skulle nog bli en utmaning, men det är en bra idé.” 

Butikschefen tror inte heller att det skulle fungera i en större butik. Ett kundorderstyrt system 
måste innebära en stor försäljningsökning av bröd för att kompensera för de 
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personalkostnader som tillkommer. Butikens kunder efterfrågar varor till ett lågt pris, och 
därför prioriteras det framför mer exklusiva lösningar hos denna butikskedja.   

”Det är ju en väldigt bra idé, just för minskat svinn, att man inte behöver baka mer än det 
som går åt. Så att ja, det är en bra tanke, men som det ser ut just nu så skulle det vara 

omöjligt.” 
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4 Det kundorderstyrda konceptet 

Hur systemet för kundorderstyrd tillverkning av butiksproducerat bröd i svenska 
livsmedelsbutiker skulle kunna utformas är inte självklart, men en sådan tillverkning kräver 
emellertid några grundläggande delmoment. Systemet ska uppfatta kundordern, förmedla 
ordern till produktionsavdelningen, tillverka på beställning utefter specifikation, och göra det 
färdigproducerade brödet tillgängligt för upphämtning av kund. För att tydliggöra hur dessa 
beståndsdelar skapar en helhet, har vi formulerat en tolkning av systemet, med ingående 
delmoment.  

 

 
I anslutning till butikens ingång är kundordermottagaren placerad (1). Här beställer kunden 
(och eventuellt betalar för) önskad produkt och antal, och får ett kvitto med ordernummer och 
beräknad tid för tillverkning. Under tiden brödet tillverkas vistas kunden i butiken och köper 
sina andra varor, eller går ut från butiken och återkommer för uthämtningen av det 
färdigproducerade brödet. Kundordern innehållandes typ av bröd och antal skickas till 
bageriet (2), och informerar bagarna om vad som ska tillverkas. Bagarna tillverkar enligt 
beställning (3) och placerar därefter det färdigbakade brödet på en yta för upphämtning av 
kund i anslutning till butikens kassor och utgång (4). Vid utlämningen till kunden kontrolleras 
att rätt typ och mängd har bakats, och att rätt kund hämtar ut bröden.  

Delmoment 2, när bagarna blir informerade om vad som ska bakas, skulle kunna möjliggöras 
genom att använda en dator med tillhörande datorskärm som presenterar beställningarna. 
Tillverkningen i bageriet, delmoment 3, är i viss utsträckning lik den som finns idag, och 
disken där det färdiga butiksproducerade brödet hämtas, delmoment 4, har en utformning likt 
charkuteridiskarna som redan existerar i livsmedelsbutiker. Däremot är delmoment 1, 
ordermottagaren, något som inte existerar i svenska livsmedelsbutiker.  

  

Figur 2. Det kundorderstyrda konceptet. 
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Under ett av butiksbesöken observerades en så kallad medlemspunkt, se Figur 3. 
Medlemspunkten innehållandes datorskärm och kortläsare fanns placerad i anslutning till 
butikens ingång. Här kunde kunder dra sitt medlemskort och se veckans erbjudanden. Ett 
liknande system skulle kunna fungera som ordermottagare i det kundorderstyrda konceptet. 
Modifieras denna enhet skulle kunden här kunna lägga sin beställing av bröd.  

 

 
 

På ordermottagarens skärm ska brödet tillgängligt för kundorderstyrd tillverkning vara 
presenterat och kortläsaren skulle kunna ta emot kortbetalning. Via en touch-skärm väljs 
önskat bröd och antal. När beställningen är lagd får kunden ett kvitto och beställningen 
skickas till bageriet för tillverkning. Implementeringen av det kundorderstyrda konceptet 
kräver inte att helt ny utrustning utvecklas och framtas, men att befintlig sådan anpassas till 
ändamålet.  

  

Figur 3. Medlemspunkt i anslutning till butiksingång. 
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5 Kundorderstyrd brödtillverkning i livsmedelsbutiker 

Vid prognosstyrd tillverkning är risken för över- och underproduktion ett stort problem. 
Livsmedelsbutikerna vi har besökt försöker säkerställa att ingen underproduktion sker genom 
att alltid tillverka mer än den uppskattade efterfrågan. Den prognosbaserade tillverkningen 
leder, på grund av livsmedelsbutikernas överproduktion, till svinn. När kundorderpunkten 
ligger sent i produktionen, i t.ex. ett färdigvarulager, är hela tillverkningen prognosstyrd. Då 
varorna i livsmedelsbutiken finns färdigproducerade och tillgängliga för slutkund ligger 
kundorderpunkten i sista steget i förädlingskedjan, och innebär att hela produktionen är 
prognosstyrd. Den stora andelen prognosbaserad tillverkning är det som frekvent ger upphov 
till en felaktig bedömning av efterfrågan och är således en orsak till svinnet. Tidigareläggs 
kundorderpunkten blir andelen prognosbaserad tillverkning mindre och riskerna för 
överproduktion vid tillverkningen reduceras.  

I Figur 4 syns den kundorderstyrda tillverkningens grundläggande steg. Kunden lägger en 
order som skickas till produktionsavdelningen, brödet tillverkas utefter specifikation, och 
cirkeln sluts när kunden hämtar det färdigproducerade brödet.  

  
 

Genom att kunden lägger en order behöver efterfrågan inte prognostiseras. När ordern 
innehållandes information om brödsort och antal skickas till produktionsavdelningen kan 
tillverkning ske utefter specifikation, och brödet kan tillverkas utan överproduktion. Genom 
att brödet hämtas av beställaren, placeras det aldrig i butikshyllan, och hinner därför aldrig bli 
gammalt i butiken. På så vis minimeras livsmedelsbutikens brödsvinn. Fördelarna med 
kundorderstyrd tillverkning är ur ett resursperspektiv tydliga, men vid implementering finns 
hinder som måste hanteras.  

Figur 4. Schematisk representation av kundorderstyrd tillverkning. 

ORDER 

TILLVERKNING KUND 
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5.1 Hinder för implementering av kundorderstyrning 

Samtliga butikschefer vi har intervjuat menar att det idag varken skulle vara lönsamt eller 
effektivt att upprätta kundorderstyrd tillverkning av butiksproducerat bröd. Efter att ha 
sammanställt och analyserat samtliga intervjuer fann vi fyra punkter som beskriver hindren 
för detta. De fyra punkterna är: 

• de ekonomiska riskerna med implementeringen  

• att investeringskostnaderna för implementeringen är höga 

• synen på ökad arbetsbelastning  

• att produktionsprocess och existerande utrustning på marknaden inte är anpassad 

En risk med implementeringen är att investeringen som krävs inte lönar sig, d.v.s. att det 
investerade kapitalet inte ger önskad avkastning. Den låga omsättningsandelen som 
produktkategorin står för i butiken (i storleksordning ett par procent), och det låga priset, 
binder in ett litet kapital i såväl produkter under tillverkning som färdigproducerat bröd. Per 
enhet medför svinn och defekter således en liten ekonomisk förlust. Att argumentera för att 
det skulle vara ekonomiskt hållbart att investera i kundorderstyrd tillverkning endast för att 
det skulle sparas mycket pengar i termer av bröd som inte slängs skulle vara svårt, då det 
skulle krävas många ”räddade” bröd för att täcka den nya utrustningens kostnad. En annan 
risk är att implementeringen leder till uteblivna intäkter. Eftersom kundorderstyrningen kräver 
att kunden aktivt begär en kvantitet av en viss artikel kan andelen spontanköp reduceras. Hur 
många kunder vet att de vill köpa wienerbröd innan de ser ett wienerbröd i butiken?  

För att frigöra tillräckliga resurser för att implementera en kundorderstyrd tillverkning av det 
butiksproducerade brödet måste det finnas ett underlag för investeringen. Satsningen ska inte 
bara täcka sina egna kostnader utan bör även bidra med ökade intäkter. Frågan är således hur 
implementeringen, om möjligt, skulle kunna öka intäkterna för butiken. En svårighet är att 
tillämpning av kundorderstyrd brödtillverkning i butik ännu inte är fullständigt kartlagt.  

Då butikscheferna utgår från sin butik i rådande situation ser de generellt varje utökat 
arbetsmoment som en belastning som ligger utanför de tillgängliga resurserna. Med ett sådant 
utgångsläge blir nysatsning svår att få stöd för, då chefen och de anställda redan har fullt upp 
med dagligaktiviteterna. Butikscheferna menar således att implementeringen skulle 
överbalasta personalen, eller att personalkostnaden för extra bemanning skulle bli för stor. 

Ett ytterligare hinder är att kunderna, speciellt i Stockholmsregionen, förväntar sig att få sitt 
bröd med kort leveranstid. Att tillverka bröd endast efter direkt beställning skulle, med 
existerande utrustning och produktionsprocess, vara svårt. Produktionsprocesserna och den 
tillgängliga utrustningen på marknaden är idag inte anpassade för att sporadiskt hantera och 
tillverka enskilda satser bröd, eller enstaka bröd. Att tillverka butiksproducerat bröd helt 
utefter kundorder skulle idag leda till produktionstider längre än kunden förväntar sig. Vidare 
används inte något system som skulle kunna motta en kunds beställning av bröd och signalera 
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till bageriet att en viss kvantitet av en viss artikel ska tillverkas, utan i de sällsynta fall när 
något bakas direkt mot kund går kunden själv förbi bageriet och frågar om det skulle kunna gå 
att få köpa ett annars slutsåld bröd. 

5.2 Hur hindren skulle kunna överkommas 

En risk med implementeringen är, som tidigare nämnt, att investeringen inte lönar sig. För att 
kunna minimera denna risk måste implementeringens för- och nackdelar studeras.  

Ett kundordertillverkat bröd kommer i större utsträckning att nå kunden än vad ett bröd endast 
exponerat i butiken kommer göra. Det i butiken exponerade brödet har inte en specifik köpare 
och kan bli slängt innan försäljning. Genom implementeringen kommer ett mer resurseffektivt 
varuflöde upprättas som inte bara kraftigt minimerar svinnet, utan även gör att bagarens 
arbetstid används mer produktivt. Då personalen inte längre tillverkar alla de bröd som annars 
skulle slängas kommer de kunna använda tiden till mer värdeskapande aktiviteter. 
Implementeringen genererar således inte bara ett mer resurseffektivt varuflöde utan gör även 
personalens arbetsinsats mer produktiv, vilket effektiviserar hela butikens brödtillverkning.   

En nackdel med implementeringen är dock att butiken inte längre exponerar bröd synligt mot 
kund. Detta skulle i sin tur kunna leda till att andelen spontana köp reduceras, vilket i 
förlängningen skulle leda till förlorade intäkter. För att komma runt problemet skulle ett 
visuellt system kunna fungera. Genom att ha en skärm som presenterar utbudet, eller endast 
bilder på bröden, kan kunden se att produkten finns tillgänglig, och på så vis bibehålls den 
annars kanske förlorade köplusten. Ett alternativ till detta är att endast kundorderstyrda 
tillverkningen av en andel av respektive artikel i utbudet, och låta ett basutbud av bröd 
tillverkat mot lager finnas, där det prognosstyrda basutbudet ska bestå av några bröd av varje 
sort. Genom att kombinera TMO med en viss andel underproducerad TML kan 
resurseffektiviseringen TMO medför fångas, samtidigt som kundernas spontanköp täcks med 
en väl avvägd andel TML. Underproduktion av TML borde inte leda till svinn, och finns för 
att fysiskt presentera bröden. 

För att implementeringen ska vara lönsam måste det över tid skapas ett värde större än 
investeringen som krävs. Vi ser att detta skulle kunna vara möjligt eftersom den 
kundorderstyrda tillverkningen dels kan ge produkten ett större kundvärde, dels att butikens 
kund- och varuflöde kan öka. Har ett nygräddat bröd tillverkat på beställning ett större värde 
än ett bröd plockat från butikshyllan? Ytterligare frågor är om möjligheten att köpa nygräddat 
bröd på beställning kan locka fler kunder till butiken, och om kunderna som besöker butiken 
för att beställa bröd kommer köpa fler varor. 

Den kundorderstyrda tillverkningen kräver resurser som personal, tid och pengar för att både 
skapas och upprätthållas. För att skapa den kundorderstyrda tillverkningen måste tillräckligt 
stora resurser frigöras, och för att upprätthålla tillverkningen måste den vara ekonomiskt 
hållbar, vilket kräver att efterfrågan, d.v.s. kundunderlaget är tillräckligt stort. En 
livsmedelsbutiks omsättning är proportionell mot kundunderlaget, vilket i sin tur har en 
relation till butiksstorleken. Med det nämnt kräver implementeringen att butiken, med sin 
omsättning och sitt kundunderlag, är tillräckligt stor. Betraktas butikskategorierna i avsnitt 3 
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Intervjuer och butiksbesök skulle kategorin stormarknad vara lämplig. Dessutom vistas 
kunder generellt längre i större livsmedelsbutiker, till följd av att flera artiklar och större 
volymer köps. Detta vidgar spannet för accepterad produktionstid för det egenproducerade 
brödet och gör implementeringen än mer genomförbar. 
 
För att frågan om implementeringen överhuvudtaget ska kunna bli aktuell måste 
butikschefernas och ledningens syn på den ökade arbetsbelastningen hanteras. Visserligen är 
det sant att själva implementeringen skulle vara resurskrävande, men en lyckad sådan skulle 
över tid bidra till butiksverksamheten genom resurseffektiviseringen, produktivitetshöjningen 
och det eventuellt ökade kundvärdet och kund-/varuflödet. Genom att låta butiksledningen ta 
del av rapporter som denna skapas en insikt om fördelarna med implementeringen, vilket är 
förutsättnigen för att en kundorderstyrd tillverkning av butiksproducerat bröd någon gång ska 
bli möjlig. 

Ett stort hinder för implementeringen är att produktionsprocess och tillgänglig utrustning inte 
är anpassad för att sporadiskt under dagen tillverka bröd utefter kundorder. För att detta ska 
bli möjligt måste produktionstiderna reduceras. Bröd som i butiken tillverkas från grunden har 
längst produktionstid, och det är denna tillverkning som primärt måste förkortas. För att detta 
bröd ska vara tillgängligt för kundorderstyrd tillverkning måste kundorderpunkten placeras så 
att den kvarvarande produktionstiden efter KOP är lika med eller kortare än den tid kunden 
förväntar sig få brödet på. Optimalt vore att låta kundorderpunkten ligga precis då färdig deg 
är redo för gräddning, vilket i praktiken skulle innebära färdiggjord nedfryst deg. Fram till 
frysen sker tillverkning mot lager och efter frysen, tillverkning mot order. I frysen kan 
degarna ligga 5-7 dagar och eftersom en buffert då kan skapas blir denna plats den naturliga 
placeringen för KOP.  

Om butiken väljer att endast tillverka bröd från bake-off försvinner all prognosbaserad 
produktion som skedde innan kundorderpunkten för bröd tillverkat från grunden. Genom att 
köpa in bake-off återstår enbart den sista förädlingen i produktionsprocessen, d.v.s. 
gräddningen. All prognosbaserad tillverkning sker då utanför butiken och endast den 
kundorderstyrda tillverkningen återstår. Tillverkas bröd nu endast mot order sker färre 
arbetsmoment i butiken, vilket tillåter en högre specialisering och standardisering av arbetet. 
Det standardiserade arbetet möjliggör ett JIT-flöde, om butikens frys, innehållandes bake-off, 
betraktas som ett råvarulager. Genom att låta JIT-flödet reglera tillverkningen behöver inte 
någon del av tillverkningen prognosstyras. Elimineringen av prognosstyrningen gör att 
tillverkningen inte längre behöver ta hänsyn till faktorer som veckodagar, löning, väder och 
högtider. Två av de besökta butikerna hade redan en layout som är intressant vid 
implementering av kundorderstyrd tillverkning och i förlängningen JIT-flöden. I butik B var 
bageriet placerat precis i anslutning till kassorna och butikens utgång. Bageriet skulle utan 
större ingrepp kunna anpassas så att en upphämtningsyta för färdigproducerat skapas så att 
kunden vid utpassering av butiken smidigt kan hämta sitt nygräddade bröd. Det som kräver 
vidare utveckling för att implementeringen ska vara möjlig är ett system för ordermottagning 
vid ingång och att produktionsanläggningen anpassas för en kundorderstyrd tillverkning. 
Butik D hade både brödugnen och hyllorna för färdigproducerat bröd vid butikens enda in-
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/utgång. Ordermottagning och utlämning av nygräddat bröd skulle här kunna ske på samma 
plats, och innebär en stor förenkling vid installationen av utrustningen och systemet 
implementeringen kräver. 

Likt tillverkningsprocesserna måste även utrustningen anpassas för kundorderstyrd 
tillverkning. Av de besökta butikerna hade samtliga en ugn med endast ett fack. För att bröd 
ska kunna tillverkas vid flera tillfällen under dagen, där start och slut för tillverkningen sker 
vid olika tidpunkter, krävs en ugn med flera fack. Med flera ugnsfack kan flera gräddningar 
ske parallellt och således fördröjer inte produktionssatserna varandra, och ett JIT-flöde kan nu 
skapas.  

5.3 Likheter med existerande kundorderstyrd tillverkning 
En bransch som i stor utsträckning har implementerat en effektiv kundorderstyrd tillverkning 
med kort produktionstid och stort kundflöde är snabbmatskedjor. I likhet med den 
implementeringen vi föreslår i avsnitt 4 Det kundorderstyrda konceptet består även 
snabbmatskedjornas tillverkning av de fyra beståndsdelarna: kundordermottagning, 
kommunikation av order till produktionsavdelningen, orderstyrd tillverkning och kvittens för 
färdigproducerad vara. Snabbmatskedjornas system för kundorderstyrd tillverkning skulle 
vara en viktig referens vid implementering av kundorderstyrd tillverkning av butiksproducerat 
bröd. Som ordermottagning skulle ett automatiskt system vara lämpligt, likt de expresskassor 
som står i restaurangerna där kunden men några enkla knapptyck på en skärm kan placera och 
betala sin beställning. Ordern skickas till köket, och maten tillagas. Tillverkningen och 
beredningen av maten kan med kort produktionstid levereras eftersom 
tillverkningsprocesserna är standardiserade, utrustningen anpassad och personal specialiserad. 
En sådan struktur skulle i livsmedelsbutikens brödtillverkning således innebära att 
produktionsprocesser innan gräddning redan är utförda, att ugnen/ugnarna är konstruerade för 
att hantera flera parallella tillverkningar och att personalen är instruerad och tränad för 
processerna och utrustningen.  

5.4 Fördjupad undersökning och framtida studier 

Arbetets tidsomfattning innebar att flera perspektiv inte kunde behandlas inom de satta 
ramarna. De två största ämnen som inte med något större djup har behandlats är ekonomi och 
teknik.  

För att en implementering av kundorderstyrd tillverkning av butiksproducerat bröd ska vara 
genomförbar, krävs att lösningen är tekniskt möjlig. Hur exempelvis en 
ordermottagningsenhet och anpassad brödugn exakt skulle se ut och hur kommunikationen 
inom produktionsanläggningen skulle hanteras har inte bestämts. Förslag på lösningar har 
endast formulerats. Vi menar att diskussionen om implementeringen inte har nått det stadiet 
att specifika tekniska lösningar bör undersökas på djupet, utan först måste möjligheterna för 
implementeringen kartläggas.  

För att implementeringen av kundorderstyrd tillverkning av butiksproducerat bröd någon dag 
ska kunna bli aktuellt, måste lösningen även vara ekonomiskt hållbar. Vi bedömde att de 
siffror och värden som gavs ur intervjuerna inte var av tillräckligt stor säkerhet och precision 
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för att datan i sin tur skulle kunna generera ett kostnadsförslag eller annat ekonomiskt 
underlag för implementeringen.  

Under avsnitt 4.2 Hur hindren skulle kunna överkommas presenteras frågor om huruvida 
kundorderstyrd tillverkning av butiksproducerat bröd kan ge produktkategorin ett större 
kundvärde, och butiken ett större kund- och varuflöde. Denna studie bygger empiriskt sett på 
intervjuer och butiksbesök, men för att kunna besvara frågeställningar som dessa krävs 
kundundersökningar och produkttester. Därför ligger detta utanför rapportens omfattning, 
men lämnas som ett konkret förslag på vidareutveckling av det kundorderstyrda konceptet.  
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6 Vad krävs för att implementera kundorderstyrd tillverkning av 
butiksproducerat bröd? 

Det som krävs för att implementera kundorderstyrd tillverkning av butiksproducerat bröd är 
att identifiera och överkomma dagens hinder.  

Dessa hinder är: 

• de ekonomiska riskerna med implementeringen  

• att investeringskostnaderna för implementeringen är höga 

• synen på ökad arbetsbelastning  

• att produktionsprocess och existerande utrustning på marknaden inte är anpassad 

Dessa hinder löses genom att: 

• ansätta en väl avvägd kombination av bröd tillverkat mot order, med ett 
underproducerat basutbud av bröd tillverkat mot lager, alternativt använda en visuell 
presentation av butikens utbud av bröd tillgängligt för tillverkning mot kundorder 

• undersöka huruvida implementeringen ger brödet ett större kundvärde och butiken ett 
större varuflöde samt ta hänsyn till butiksstorleken vid bedömning av 
implementeringens lämplighet 

• hantera synen på ökad arbetsbelastning genom att förmedla fördelarna med 
implementering av kundorderstyrd tillverkning av butiksproducerat bröd 

• placera kundorderpunkten i produktionsanläggningens frys, för att förkorta brödets 
kundorderstyrda produktionstid samt begära ugnar som tillåter parallella 
produktionssatser 
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Intervju med butikschef, butik A  

Hur ser produktionsprocessen för butiksproducerat bröd ut? 

Många olika produkter innebär flera olika processer. Vissa ska tinas, vissa bör tinas, vissa ska 
inte tinas osv. Ibland tas bröd fram dagen innan. Baguetter kommer fryst men kan tas fram 
och stå kylt 2-3 dygn. Det gör de inte, men det är möjligt. Efter bakning placeras vissa bröd 
direkt i skåpet medan vissa ska kylas ner rumstemperatur först, t.ex. wienerbröd. 

Vad har ni för måltal för svinn? 

5 % svinn för bake-off. Svårigheter att jämföra statistik över försäljning med samma dag 
föregående år pga. att året ligger förskjutet 2 dagar. Idag den 22:a var 24:e förra året. Förra 
året kom lönen på fredagen, medan den nu kommer på måndagen. Pension, barnbidrag, lön, 
väder, veckodag är faktorer som spelar in. Ungefär 200 000 poster säljs per år. 1,45 % av 
butiken. Poster är inte intressant. Marginalkronor spelar roll.  

Varifrån kommer målet på 5 %? 

Måltal som känns realistiska. Framarbetat centralt, kanske inte just av denna butikskedja, men 
det är vedertaget att 5 % svinn är ett mål att arbeta mot.  

Standarderna och tillvägagångssätten för produkterna, är det något du har utvecklat själv 
eller är det något butikskedjan har givit dig? 

Butikskedjan hjälper till att sätta svensk livsmedelsstandard (temperaturer osv.). Det arbetar vi 
efter. Har blivit en rekommendation för resten av detaljhandeln. Standarder och 
tillvägagångssätt är ändå väldigt butiksunikt. Alla har olika förutsättningar. Frys, ugn osv. kan 
vara placerade på olika platser i förhållande till varandra. Interna revisioner 2 gånger/år. En 
från butikskedjan och en från livsmedelsverket. Ser bara till att kraven uppfylls, inte hur detta 
görs.  

Var uppkommer avvikelser och varför, i produktionen? 

Brödet bränns sällan. Försumbart. 

Var sker det största svinnet, i butiken? 

Varor som ligger kvar och blir ”för gamla”. Vissa butiker säljer för halva priset sista 
halvtimmen innan stängning men detta skapar ett mönster för kunden, så det har de valt att 
undvika. Kan användas i större butiker, då det alltid finns ett stort kundflöde.  

Slängs produkter med kortast hållbarhet mest? 

Ja, för produkter med kort hållbarhet och låg omsättning.  

Tillverkning mot order, med skärm vid ingång? 
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Inte genomförbart. Kunden vill ha varan på en gång. Kan fungera ute på landet, men i 
Stockholm är kunden för stressad. Kan fungera med bröd, men då ska någon i personalen stå 
redo. Kan ske några enstaka gånger på kvällarna, om ugnarna är på. 

”Det kan fungera på mindre butiker ute i landsbygden, men just i Stockholm… Kunden är för 
stressad.” 

”På bröd kan det fungera, absolut, men det är förutsatt att någon står och väntar på ordern.” 

Bakas brödet vid flera tillfällen under dagen? 

Under flera tidpunkter. 

Hur är dessa tidpunkter valda? 

Första är inför öppning. Då ska så mycket som möjligt vara klart. Folk ska ha frukostbröd 
eller bulle på tunnelbanan. Nästa är till lunch. Sista är innan personalen går hem, och då är det 
mer fokus på matbröd, och mindre på kanelbullar och wienerbröd. Denna bakning är inte för 
dagen efter utan för kvällen samma dag. 1 bröd kvar av varje sort vid stängning är optimalt 
bakat. Finns det 2 av varje är det fortfarande bra.  

”Vi har halva vår omsättning mellan 16.00-19.00 nästan.” 

Har ni god plats i lager? 

Nej. 

Lager för butiksproducerade varor? 

Brödet har en tredjedel av frysrummet. Det vi producerar själva säljer så pass mycket, så det 
är en prioriterad vara.  

Med brödet har vi leverans 2-3 gånger per vecka, och det är en kostnadsfråga. Man måste 
komma upp i tillräckligt stor mängd.  

Kan förpackningen från leverantören ändras, till t.ex. styckfrysning? 

Det är mer jobb. Det man skulle kunna önska är fler blandlådor med flera olika sorters bröd i 
samma låda, för mindre butiker.  

Hur upplever du resurseffektiviteten i din butik, jämfört med andra butiker? 

Av 400 jämförbara butiker, ligger vi top 30. Hög omsättning och liten yta. En snittbutik ligger 
på 1 500 kvadratmeter försäljningsyta, och vi ligger på 900. Vi säljer dessutom en tredjedel 
mer än en snittbutik. Det krävs därför att vi har hög yteffektivitet. Vi har en 
lageromsättningshastighet på 9 dagar.  
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Intervju med bagare, butik B 

Vad bakar du? Hur många olika artiklar? 

Ungefär 20 varianter av degar, och totalt 40 artiklar.  

Hur många görs av varje sort? 

Det görs minst 1 plåt, 15 stycken (bullar), och mest 100 stycken per dag (veckans limpa), i 
snitt 50 stycken av varje sort. Onsdagar är lugna. Måndagar och fredagar är hektiska. På 
fredagar efterfrågar kunder lite finare bröd, och på måndagar lite billigare. Man skippar aldrig 
något bröd även fast det ibland kanske skulle vara lönsamt. Man vill alltid att kunden ska 
kunna välja mellan alla olika sorter som finns.  

Vad tar du hänsyn till när du bestämmer tillverkningsantalet? 

Jag har jobbat här i 6 år och är så inkörd så jag har allting i huvudet. Det är det svåraste i 
branschen. Allting som säljs i kassan dokumenteras, så man kan gå in i datasystemet och titta 
tillbaka i tiden hur mycket som såldes en viss dag, vid en viss tid. Mycket grovt nyttigt bröd 
säljs på hösten medan stora kvantiteter ljust bröd säljs på våren (baguetter framför allt).  

”Det är det svåraste i branschen.” 

Hur många jobbar här inne? Har du en chefsposition? 

2 stycken och jag har lite av en chefsposition.  

Vi såg att det kom några kunder och hämtade tårtor direkt i bageriet. Är det något de hade 
beställt? 

Förut var vi 3 som jobbade i bageriet och då bakade vi tårtor, men inte längre. Det kan 
beställas men då köper vi in färdiga tårtor. Vi gör bara bröd och bullar idag.  

Här får du gärna visa lite, samtidigt som du förklarar. Produktionsprocesser gäller det. Hur 
ser det ut från det att du tar ut första råvaran till dess att brödet är klart? 

Dels har vi bake-off, men vi gör som sagt också eget bröd. Då gör vi stora degar av varje sort. 
Sedan formas runt 50 stycken av varje brödtyp och fryses in. Där ligger de 5-7 dagar. På 
dagarna plockas det som ska bakas dagen efter ut och ställs in i jässkåpet (som automatiskt 
går igång på morgonen).  

”Så man jobbar hela tiden en dag före.” 

Man arbetar i princip dagen före. Idag är det tisdag och jag gör mycket av det som ska ut i 
butiken på onsdagen. Det som ska frysas in görs löpande under hela dagen. Vi bakar fram till 
11 på dagen. Då tinas, jäser, och gräddas det som ska ut i butiken. Hela tiden arbetar man 
samtidigt för nästa dag.  
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Får ni in bake-off också? 

Ja. Det är blandat. Bake-off står för 20 % av brödtillverkningen.  

Kan du se någon fördel med någon? Vilken slängs det mest av? 

Slänger man bake-off kostar det 3 gånger så mycket som om man skulle slänga ett egenbakat 
bröd. Kunder vill hellre ha butiksgjort bröd. Ungefär lika mycket svinn av egenbakat och 
bake-off.  

”Det har att göra med hur mycket man väljer att baka av varje sort. När man börjar på 
nyöppnade ställen får man prova sig fram. Det är ett chansspel i början.” 

Har butikskedjan någon mall man kan följa, för hur många bröd man ska baka av respektive 
sort? 

Det finns några, men det är så olika från ställe till ställe, så de är jättesvåra att följa. Det 
brukar också gälla för en hög bemanning. Då är det lätt att gå ut och titta vad som saknas och 
fylla på efterhand.  

Vad är det som signalerar att det är dags att baka ett visst bröd? 

Man går ut i butiken och kollar vilka hyllor som ser tomma ut. Ibland kan det vara så att en 
hylla är helt full, vilket innebär att man inte bakar något av denna sort. Nästa gång man går ut 
kan denna hylla dock helt plötsligt vara helt tom.  

Vad gör du när en hylla är tom? Kan du starta en ny batch när som helst på dagen? 

Ja. Det är fördelen med bake-off. Det går att baka upp på 10 minuter, så på 20 minuter från att 
hyllan upptäcktes tom kan man ha fyllt på igen.  

”Då tar du upp det, lägger på en plåt, och så bakar du av det i, säg en, 10 minuter. Då har du 
ju fixat det på 20 minuter, från att det är tomt.” 

Om det är helt tomt på bullar vid 21. Gör du fler då? 

Nej. Vi jobbar bara till 15.00 här på dagarna, mellan 06.00-15.00.  

”Det som händer där på kvällen… så får det vara sen.” 

Stor chansning med bröden mellan 15.oo-22.00. Det finns bra statistik på hur mycket det går 
av varje vara ungefär, så det går ganska bra att uppskatta. Men visst händer det att det är tomt 
ibland.  

”Helst ska man ju inte kasta någonting, men samtidigt ska det finnas kvar till alla kunder. ” 

”I bästa världen skulle ju vara att man kommer på morgonen och det skulle vara en av varje 
kvar. Det händer ju inte…” 
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Skulle det vara möjligt att vara här hela dagarna istället, och att någon ute i butiken talar om 
när någonting är slut? 

Ja, det skulle vara lättare, för då skulle jag hinna med mer här inne om jag bara stod statiskt 
här.  

Hur lång tid tar det från det att det är tomt i en hylla till dess att den är fylld? 

Det beror på. Vi har maskiner där man inte kan köra för små kvantiteter (för små degar).  Det 
tar ungefär en timme, oavsett om det görs färskt från grunden eller om man tar av de 
förberedda degarna i frysen för då ska de snabbtinas och efter det jäsa i jässkåpet.  

När öppnar butiken på dagarna? 

07.00. 

Tror du svinnet skulle minska om bageriet var bemannat till stängning? 

Absolut! 

”Det hade ju varit häftigt med ett bageri, bemannat till 22.00.” 

Om din kollega tar morgonpasset och du tar eftermiddagspasset. Skulle det gå? 

Det skulle gå, absolut. Grejen är att vi skulle hinna med mindre. När vi gör våra degar så 
försöker vi göra det så effektivt som möjligt. Istället för att göra en deg varje dag, gör vi stora 
degar en gång i veckan. Och då är vi 2 på dem hela tiden så att de inte ska jäsa iväg (jäsa för 
mycket).  

Hur ofta uppstår avvikelser (defekter) i produktionen? 

I alla fall någon gång i månaden, som inte är självförvållat (inleveranser). Sen kan man ju 
bränna något också. Det händer ungefär 2 gånger per månad.  

Hur stor är konsekvensen? 

En plåt kan försvinna. Sedan kan det vara trasiga mjölsäckar men då ringer man och får det 
krediterat.  

Om man jämför det som uppkommer i produktionen och det i butiken. Vilket är störst? 

”Det är ju det som inte säljs, för det sker ju varje dag. Även om det inte är så mycket vi 
slänger så sker det fortfarande varje dag.” 

Det är det som inte säljs. Även om det inte är så mycket så sker det varje dag.  Det är också 
det dyraste.  

Hur mycket kasseras varje dag? 
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20-60 ungefär per dag. Ganska oregelbundet. Löning spelar in. Av någon anledning är det 
lugnare efter löning, och mer att göra strax innan. Jag vet inte om det är för att folk här går ut 
och äter mycket efter löning.  

Hur många batcher hinner du göra under en dag? 

Jag brukar räkna i fulla vagnar. Ungefär 20 stycken per dag gör jag tillsammans med min 
kollega. Av dessa är ungefär 2 vagnar bake-off.  

Om ni delade upp era skift på morgon och kväll. Hur många vagnar skulle ni hinna med då? 

Vi skulle hamna hyfsat lika, bara att vi bakar lite mindre i omgångar. 

Finns det en risk att ni inte hinner baka så mycket som efterfrågas? 

Nej, jag tror till och med det skulle kunna gå bättre. Men det vet man ju inte innan… 

”Nej, jag tror nästan det skulle gå bättre. Det skulle nog kunna gå bättre.” 

Hur hade arbetsfördelningen sett ut över dagen om ni hade olika skift? 

Då hade det bakats vid olika tillfällen under dagen. Ska 60 kanelbullar bakas per dag så bakas 
kanske 20 stycken åt gången, jämnt fördelat över dagen. Idag bakas det mesta en gång per 
dag. Har att göra med personalkostnaden, som är tight. Om något tar slut körs en laddning till. 
Oftast behövs inte extra. Baguetter bakas två gånger per dag. De blir så hårda och tråkiga 
snabbt.  

Vad skulle du förändra, med obegränsade resurser och obegränsad makt? 

Fler personer skulle jobba. Bygga om så det blir större. Baka allt från grunden. Slå ner väggen 
mot butiken.  

Känner du att det är svårt att få igenom förbättringar som kortsiktigt innebär högre kostnader 
men som långsiktigt förbättrar och effektiviserar? 

Nja, alla vill ju liksom. Men det innebär kostnader, och det är ett stort tänk.  

Hur många inleveranser per vecka? 

Mjöl fick vi förut 2 gånger i veckan. Nu får vi det 1 gång. Då kommer 2 pallar. Jag ringer och 
beställer varje torsdag och får det på måndagar. Det gäller att man har planering.  

Tänk dig ett koncept med en display vid ingången där kunder kan beställa bröd på plats, och 
få det gräddat under tiden de befinner sig i butiken. Skulle detta, ur en bagares perspektiv, 
vara möjligt? 

Ja, då skulle man vara tvungen att tillämpa bake-off, för att korta ner allting.  



5 
 

”Det är det ju faktiskt, men då försvinner den här spontanhandlingen.” 

”Det blir väl lite mer McDonalds-aktigt skulle jag säga då.” 

”Ett mer halvfabrikat skulle det vara.” 

Varför har vi inte sett det här i Sverige? 

Jag tror det är för att ingen har provat det. 

Det här med bake-off. Skulle ni egentligen kunna göra det själva? Att baka eget bröd men 
sedan frysa ner det så det finns tillgängligt att grädda på precis samma sätt som bake-off-
sortimentet? 

Ja, och vi jobbar ju lite så redan. Vi fryser ner färdiga degar. Skulle vi göra ”egen” bake-off 
skulle det behövas nedkylningsaggregat, och det finns ju massa regler för hur det ska förvaras, 
och det skulle behövas packmaskiner. Men det skulle kunna gå, absolut.  

Hur lång tid tar det med bake-off, från det att det börjar bakas? 

Om du har det i frysen, det ligger på en plåt och ugnen är varm skulle du kunna få det klart på 
15 minuter. Det är lite olika baktid för olika bröd. Små bröd bakas varmt men kort tid och 
större bröd tvärt om. Frallor kan bakas 10 minuter och limpor 25 minuter.  

Skulle det vara möjligt att, som kund, få vissa bröd på beställning? 

Då måste det vara bake-off, och bageriet ska alltid vara bemannat. Här skulle det vara till för 
stor bekostnad på egentillverkningen. Det behövs kanske 3 ugnar och ett par anställda till.  

”Testar man ingenting så vet man ju ingenting.” 

Hur stor del slängs? 

Den har pendlat mycket men den ligger på ungefär 5 %.  
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Intervju med butikschef, butik C 

Hur ser produktionsprocesserna för butiksproducerat bröd ut? 

Vi lagrar det i frysen, tinar det i kylen, och bakar av efterhand. Man förbereder det som ska 
bakas dagen innan. 

Hur många gånger per dag bakar ni? 

3 gånger. Morgon, lunch, och kväll (17-tiden).  

Hur många bakar ni per dag? 

Så stabil försäljning att det är samma antal varje dag, förutom lördagar. Småbröd och fikabröd 
går mindre på kvällarna. 

Varierar er prognos med väder, vind osv? 

Nej, det har sällan någon betydelse. På sommaren minskar försäljningen för att folk reser bort. 
Aktiviteter på stan påverkar. 

Samlas statistik i ett datasystem? 

Ja, allting. Det sammanfattas på en display i fikarummet så att alla i personalen ska kunna ta 
del av den. Det finns i alla butiker i denna butikskedja.  

Har du fattat några egna beslut om förändringar/förbättringar? 

Nej, det får man inte göra själv. Man får bara komma med förslag. Vi har nyligen fått en ny 
ledning, och hon har satt en strategi om hur det ska se ut och att det målet ska nås inom 5 år.  

Har ni måltal för svinn? 

Ungefär 3 % av bake-off svinnas.  

Har svinnet minskat med den nya ledningen? 

Nej, snarare ökat. Och egentligen inte svinn, utan nu pratar vi FYS, och det har faktiskt ökat 
för bake-off. Det är billiga produkter att jobba med. Om vi har ett stort antal bröd ute i butiken 
kommer försäljningen öka. Mycket säljer mer.  

”Det är faktiskt ett talesätt, att mycket säljer mer.” 

Vill man slänga ett visst antal bröd morgonen efter? En av varje kvar? 

Ja, det ska finnas lite kvar. En av varje kan till och med vara lite för lite. Man förlorar kunder 
när hyllorna är tomma. Då går de till någon annan butik i stället där de alltid kan få tag på det 
de söker.  
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Arbetar ni med produktexponering eller prisreduktion för att undvika att ha osålda bröd 
kvar? 

Nej, det har prövats, men det skapar ett mönster för kunderna. Samma kunder kommer 
tillbaka och jagar de prisnedsatta varorna.  

Investerar ni långsiktigt, på bekostnad av kortsiktiga finansiella mål? 

Hela butikskedjan har en långsiktig investering nu. Alla butiker bygger om. Här ska vi bygga 
om i höst. Vi får nya frysar, nya delidiskar, nya montrar, helt ny layout, nya kassor osv.  

Är ett eget bageri helt uteslutet? 

Ja, helt uteslutet. Kostnaden skulle bli alldeles för hög, lokalen är inte tillräckligt stor, och 
sedan finns det så många hälsokrav för sådant. För att ha eget bageri måste man ha jättehög 
produktion. Det är nästan så att man måste baka åt andra också.  

”Det är nästan så att du ska baka åt en annan butik.” 

Kan TMO vara möjligt? 

Nej, det skulle helt falla ur ramen för effektiviteten. Vi har 1 200 kunder per dag, säg att 600 
av dem köper bröd. Det kommer heller inte attrahera fler kunder. Svinnet kommer visserligen 
minskas men man förlorar spontanköp. Hög personalkostnad. Det skulle krävas flera ugnar 
också.  

”Jag ser en väldigt stressig miljö för den som bakar, eller väldigt hög personalkostnad.” 

”När jag gick min butikschefsutbildning för jättemånga år sedan, 30 år sedan, kanske ännu 
längre. Då var vi på en utbildning och så pratade vi kassasystem. En gång i tiden, sa dem, 

kommer ett system… ganska snart, kanske inom 10 år, där kunderna självskannar sina varor. 
Va? Det känns likadant ungefär. Man trodde ju nej nej nej, hur ska det där fungera? Det går 

ju inte.” 
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Intervju med butikschef, butik D 

Hur många butiksproducerade varor har ni? 

23 olika artiklar.  

Hur många av dessa varor säljs på en vecka? 

2030 stycken såldes en viss vecka. Detta varierar förstås.  

Hur många slängs? 

513 bröd slängs en viss vecka. Varierar också.  

Hur många kunder har ni varje vecka? 

Ungefär 1 600 kunder.  

Jobbar ni efter något måltal med svinn? 

Ja, till år 2020 ska hela butiken halvera svinnet. All bake-off kommer prisreduceras strax 
innan stängning och säljas för halva priset.  

Vad baserar ni tillverkningsprognoserna på? 

Under sportlov är ungefär 1 000 av våra kunder ungdomar, och de köper mycket fikabröd. Då 
bakar vi flera gånger i stället för en gång per dag.  

När bakar ni en ny omgång? 

När det är slut. Det varierar lite med vem som är stängningsansvarig och hur den personen 
prioriterar bake-off. Vi bakar flera gånger under dagen.  

”Gärna innan klockan 15.00, när vi går hem, ska det vara välbakat.” 

Er butik är speciell eftersom brödugnen är placerad ute i butiken. Är det ni som har valt 
placeringen? 

Nej, det är många butiker i denna butikskedja som har ugnen på det sättet, i butiken. Jag tror 
nästan alla har det. Det är på grund av praktiska skäl och kanske att det ska dofta gott i 
butiken. Den står där för att vi ska slippa köra brödet långa sträckor och för att det rent av är 
ytbrist i butiken.  

En källa till förluster och svinn är ju inte bara när färdiga produkter inte säljs, utan också 
när någonting går fel. Bränns t.ex. plåtar med bröd ibland? 
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Ja, det händer. Det händer också att man glömmer att lägga in bröd i frysen så att det hinner 
tina, vilket leder till att det måste kasseras. Mycket svinn är också då kunder tappar bröd på 
golvet.  

Vilket är det största svinnet? 

Det är nog misslyckade bakningar eller att man bakar för mycket 

Vad skulle ni kunna göra för att uppnå en högre säkerhet på varje plåt ni bakar? 

Vi har precis fått en brödansvarig som kommer ansvara för alla prognoser. Den personen får 
tidigare statistik över försäljning av bröd, och ger order till de anställda om hur mycket som 
ska bakas av varje sort.  

Tror du att ett kundorderstyrt system för butiksproducerat bröd skulle vara möjligt här? 

Nej, inte i denna butik. Jag tror att det kan bli svårt att genomföra. Då skulle man ju ha flera 
ugnar och någon som bakar hela tiden.  

”Det skulle nog bli en utmaning, men det är en bra idé.” 

”Det är ju en väldigt bra idé, just för minskat svinn, att man inte behöver baka mer än det 
som går åt. Så att ja, det är en bra tanke, men som det ser ut just nu så skulle det vara 

omöjligt.” 

Om vi skalar upp det till en större butik. Skulle du kunna se att det här är möjligt där? 

Nej, tyvärr. Man skulle behöva sälja stora mängder för att kompensera för 
personalkostnaderna. Våra kunder vill ha ett lågt pris och det prioriteras framför mera 
exklusiva lösningar.  

”Vi är en lågpriskedja, så jag tror inte att butikskedjan skulle tänka i de banorna.” 

Hur stor andel av er totala försäljning täcks av försäljningen av bake-off? 

2,54 %. 
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