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Varför är spårning och märkning viktigt för mig som livsmedelsproducent? 

Detta har vi på Elvenite funderat över och sammanställt en vägledning till 

oss som jobbar inom eller i anknytning till livsmedelsproduktion. Vi kommer 

att beröra spårning och märkning som begrepp, krav och förväntningar, 

några scenarion som beskriver spårning vid matsäkerhetsproblem samt 

en blick in i framtiden. 

Matsäkerhet är viktigt för alla - både för konsumenter och leverantörer 

i alla led. Därför finns lagar och standards som definierar krav, men 

det finns också mjuka krav i form av förväntningar från konsumenter 

och möjligheter på marknaden. Matsäkerhetsproblem orsakar stor 

uppmärksamhet i media och som företagare är det viktigt att vara 

förberedd. Det är viktigt att ha möjlighet att spåra och återkalla 

produkter effektivt, samt ha en kriskommunikationsplan i beredskap. 

Konsumenterna blir mer och mer medvetna i sina val av leverantörer 

och intresset för leverantörer som tar ett samhällsansvar blir allt större, 

liksom medvetenheten om att välja bort leverantörer som inte lever 

upp till förväntningarna. 

Generellt kan vi se att USA är främst inom arbetet med matsäkerhet, följt 

av delar av Europa. Här i Skandinavien har vi varit förskonade från 

större matsäkerhetsproblem och ligger i många fall lite efter i medvetenhet 

och processer för att hantera effektiv spårning av livsmedel. Det är dags 

att ta nästa steg - tillsammans!



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Spårbarhet och märkning  
– en handbok om livsmedelssäkerhet  5

Livsmedelssäkerhet    10

Standards för livsmedelssäkerhet   13

PajPrinsen     15

Spårning - tre scenarion    17

Butik       18

Produktion     24

Råvaruproducent    28

Framtiden     34

Nästa steg      39

Ordlista Spårbarhet och Märkning   42



SPÅRNING & MÄRKNING



SPÅRBARHET OCH MÄRKNING – EN HANDBOK  
OM LIVSMEDELSSÄKERHET
”Med spårbarhet menas möjlighet att spåra och följa livsmedel, livs- 
medelsproducerande djur och andra ämnen som är avsedda för eller 
kan förväntas ingå i ett livsmedel genom alla stadier i produktions-, 
bearbetnings- och distributionskedjan. Begreppet livsmedel inbegriper  
alla ämnen som avsiktligt tillförs livsmedel under dess framställning,  
beredning eller behandling.” (Livsmedelsverket)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Krav på extern spårbarhet gäller för alla livsmedelsproducenter i kedjan 
“från jord/hav till bord” och är reglerat i nationella lagar utifrån EU- 
direktiv. Det vill säga att krav på spårbarhet och märkning är något alla 
som är en del i denna kedja, direkt eller indirekt, behöver känna till.

Syftet med extern spårbarhet är att möjliggöra lämpliga och riktade 
återkallningar av produkter från marknaden. När det gäller intern spår-
barhet, inom det egna företaget, är syftet att underlätta vid återkallning 
och begränsa volymen livsmedel som berörs. Intern spårbarhet är inte 
ett lagkrav, men ingår i standards som BRC och ISO22000 (se ordlistan 
för förklaring). 
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Eftersom kraven på hållbart framtagna produkter ökar så berör det företag 
som vill förbättra sitt hållbarhetsarbete genom att följa upp miljöpåverkan 
och social påverkan under produktens livscykel. Många företag vill miljö- 
märka sina produkter och för detta behöver de kunna spåra ursprung och 
påverkan. Spårning kan också vara en hjälp för hållbarhetsredovisning som 
företag är ålagda att ta fram, som en hjälp att följa upp den miljöpåverkan 
företaget har och för att hitta förbättringar inom hållbarhetsområdet.

Märkning underlättar hantering av produkter för kunder och konsumenter. 
Dessutom är det en viktig komponent i spårning och återkallning av produkter, 
då det kopplar ihop de fysiska produkterna med information i systemen. 

Det finns olika sätt att märka sina produkter, råvaror, insatsvaror och emballage:
–   Streckkod. EAN-13, GS1-128 och ITF-14. En grupp av artiklar märks   
  på samma  sätt för att kunna identifieras. 

–   QR-kod. En QR-kod kan innehålla betydligt mer information än tex   
  en EAN-13 kod på samma yta. 

–    EPC (electronic product code). EPC koder är mer specifika än streck- 
   koder. Varje kod har ett unikt ID så att en individuell enhet kan hittas. 

–    RFID (radio frequency identification device). RFID-taggar kan lagras   
  med  mer  information som t.ex. lagerplats, egenskaper och status.
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LIVSMEDELSSÄKERHET



LIVSMEDELSSÄKERHET
Livsmedel har hanterats och sålts i tusentals år. Ofta var denna hantering 
begränsad till mindre lokala nationella områden. Under det senaste 
århundradet har den internationella hanteringen av livsmedel ökat 
exponentiellt, med en kvantitet och ett sortiment som numera finns 
över hela vårt jordklot. 

Detta ställer stora krav på livsmedelssäkerheten. En importör vill veta 
att det som beställs lever upp till förväntningarna. En kund vill kunna 
känna sig säker på att det som köps och konsumeras inte innebär några 
risker. Kunder ställer också hårdare krav på miljömärkningar och att 
produkter är rätt certifierade.

Under de senaste 50 åren har det successivt växt fram olika organ som 
hanterar livsmedelssäkerhet internationellt och nationellt. De organ som 
påverkar oss i Norden beskrivs nedan.

CODEX ALIMENTARIUS
International food standard

EFSA - Europeiska myndig- 

Nordiska ministerrådet

heten för livsmedlessäkerhet

Mattilsynet - NO
Matvaelastofnun - IS

Livsmedelsverket - SE
Fødevarestyrelsen - DK
Livsmedelssäkerhets-

verket Evira - FI
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Codex Alimentarius
Codex Alimentarius är organisationen för livsmedelssamarbete under 
FN:s FAO (Food and Agriculture Organisation) och WHO (World 
Health Organisation). 

EFSA 
2002 inrättades EFSA - Europeiska myndigheten för livsmedelssäker-
het. EFSA är underställd EU kommissionen. EFSA ska vara en veten-
skaplig kunskapsbank om risker i livsmedelskedjan för EU kommis-
sionen, Europa parlamentet och EUs medlemsländer. 

Nordiska ministerrådet
I Nordiska ministerrådet antogs 1998 deklarationen om ett hållbart 
Norden. Livsmedelssäkerhet är en av de 16 punkter som det Nordiska 
ministerrådet behandlade. En handlingsplan antogs för att stärka  
konsumentinflytandet gällande livsmedel. Producenter och importörer 
har ansvaret för att livsmedlen är säkra för konsumenter.

Nationella organ för livsmedelssäkerhet
I de nordiska länderna finns organisationer som har till uppgift att  
kontrollera att livsmedelssäkerheten efterföljs i hela livsmedelskedjan. 
– Livsmedelsverket i Sverige.
– Mattilsynet i Norge. 
– Fødevarestyrelsen i Danmark.
– Livsmedelssäkerhetsverket Evira i Finland.
– Matvaelastofnun på Island.
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http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/en/
http://www.efsa.europa.eu/
http://www.norden.org/sv/nordiska-ministerraadet
https://www.livsmedelsverket.se/
https://www.mattilsynet.no/
https://www.foedevarestyrelsen.dk/Sider/forside.aspx
https://www.evira.fi/sv/
http://www.mast.is/english


STANDARDS FÖR LIVSMEDELSSÄKERHET

ISO 22 000
Standarden är avsedd för både livsmedelsproducenter och leverantörer av 
insatsvaror som ingår i hela livsmedelskedjan - inklusive råvaror, insatsvaror 
och förpackningsmaterial. Utmärkande för standarden är arbetet med 
riskbaserad styrning enligt modellen HACCP.

BRC Global Standards
BRC - standarden är omfattande och mycket detaljerad. Standarden 
ställer mycket exakta krav på egenkontrollsystemets utformning och 
innehåll, såsom riskanalys, dokumenthantering, drift och underhåll. 

HACCP
HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points. Detta kan översättas 
till Riskanalys av kritiska styrpunkter. Principerna för HACCP innebär att 
först värdera var i hanteringen av produkten det finns en risk för att något 
kan gå snett - själva riskanalysen. Efter det utarbetas en plan för hur risker 
kan förebyggas. Denna plan blir det egenkontrollprogram som följs. HACCP 
kan ses som ett verktyg som används i många andra standarder som t.ex. 
ISO22000, BRC och Svensk standard för livsmedelshantering i butik.

Var kan jag ta reda på mer?
www.svenskdagligvaruhandel.se/certifiering/
www.livsmedelsverket.se 
www.livsmedelsforetagen.se
www.mattilsynet.no
www.norden.org
www.fao.org
www.fda.gov

För mer information om de olika organen för livsmedelssäkerhet se Ordlistan.
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https://www.livsmedelsforetagen.se/vara-fokusomraden/livsmedelslagstiftning/markning-2/


CASE



För mer information om de olika systemstöden se Ordlistan.

PAJPRINSEN
Vi vill kunna exemplifiera olika verkliga händelser som ett företag kan 
råka ut för. Därför använder vi oss av ett fiktivt företag. PajPrinsen 
finns alltså inte i verkligheten. 

PajpPrinsen är ett företag som är etablerat i södra Sverige. Företaget  
har en omsättning på 200 miljoner om året. Man har 80 anställda och  
har två separata produktionsenheter. De har två produktfamiljer - 
matpajer och dessertpajer, där dessertpajerna står för en majoritet 
av omsättningen. Kundkretsen består av dagligvaruhandeln, grossister, 
restauranger samt offentlig verksamhet. För att hantera sin verksamhet 
och process så har PajPrinsen följande systemstöd.

Systemstöd:

–   PajPrinsen har följande certifieringar: ISO22000 och BRC, inklusive HACCP

–   Processutrustning och maskiner är utrustade med PLC  
  (Programmable  Logic Controller) styrenheter. 

–  Pajprinsen har ett MES system  
  (Manufacturing Execution System)   
  som används för att ta emot  
  signaler från PLC och sedan 
      styra produk tionsprocessen. 

–  Pajprinsen har ett ERP  
  system (Enterprise  
  resource planning) 
      som  hanterar allt  
      från  planering av  
  produktion till  
  distribution  
  mot kund.
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SPÅRNING - TRE SCENARION
För att påvisa hur spårning och märkning används i en värdekedja har 
vi tagit fram tre scenarion där olika bakomliggande orsaker medför att 
PajPrinsen behöver aktivera sina processer och rutiner inom ramen 
för matsäkerheten. I det första scenariot är butiken placerad i centrum,  
i det andra scenariot PajPrinsens produktion och i det sista en av huvud- 
leverantörerna. Följ med på en resa i PajPrinsens värld.
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BUTIK 
Inget företag vill hamna i media för att de orsakat sjukdom 
hos konsumenter. När det händer, gäller det att ha en god 
extern kommunikation och en effektiv spårning för att inte 
drabbas av ett negativt rykte på marknaden.
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Detta har hänt
Ett sällskap som har varit på vernissage har blivit magsjuka. Det var  
endast de 18 som åt äppelpaj från PajPrinsen som blev magsjuka,  
de två som var glutenintoleranta och inte åt pajen förblev friska.  
Arrangören kontaktade PajPrinsens kundtjänst och berättade om  
händelsen. Kunden hade inte kvar några förpackningar från pajen,  
utan endast kvitto från butiken. 

Kundtjänsten handlade utifrån deras interna rutin för produktlarm.  
PajPrinsen stoppade försäljning av produkten och spårningsarbetet 
började omgående. Då de inledningsvis inte kände till produktions- 
datum på de anmälda pajerna påverkade det en stor volym. 

Händelsen uppmärksammades på sociala medier via de drabbade 
vernissagebesökarna och nyhetsmedia. PajPrinsens produkter säljs  
till skolor och äldreboenden och spekulationer började om hur många  
fler som blivit drabbade, kanske var det inte magsjukevirus som härjat  
de senaste veckorna?

Krav och förväntningar
EU-förordningen kring spårbarhet för livsmedelsproducenter kräver 
omedelbar åtgärd vid produktlarm så att spårning påbörjas för att stoppa 
spridning av produkten. Produkter som redan nått marknaden behöver 
återkallas och konsumenter informeras om varför produkten återkallas. 
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Livsmedelsproducenter ska ha ett system för att kunna spåra leveranser 
både framåt och bakåt i sin försörjningskedja. Spårningen framåt berör alla 
kundföretag, men omfattar inte privatpersoner. Informationen ska finnas 
tillgänglig på myndigheternas begäran, oavsett om det är ett aktuellt 
produktlarm eller en stickprovskontroll. Informationen ska sparas “så 
länge du kan komma att behöva den”, vilket behöver tas i beaktande 
hur länge konsumenten kan tänkas lagra produkten i hemmets frys 
eller skafferi. Enligt Livsmedelsverket bör en femårsperiod räcka 
räknat från tillverkningsdatum.

Krav från myndigheter och förväntningar från kunder om säkra livsmedel 
ger tillsammans ett behov av att se över sina system och processer regel-
bundet, som att t. ex. simulera ett produktlarm. Det skulle även ge svar 
på företagsledningens förväntningar på de egna systemen och företagets 
förmåga att leva upp till förväntningarna. 

–   Hur snabbt kan vi spåra och stoppa en produkt? 

–   Hur kommunicerar vi mot marknaden för att undvika ett dåligt rykte? 

–   Hur väl kan vi minimera volymen som berörs - återkallas och kasseras? 

–   Vilka nyckelroller finns inom och utom det egna företaget och vilket  
  systemstöd har vi för att hantera ett produktlarm? 
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LÖSNINGAR
Då PajPrinsen inte fick information om bäst före datum på förpackningen 
från kunden, fanns inledningsvis ingen begränsning i vilka partier som 
berördes. Samverkan med butiken blev därmed viktig för att identifiera 
tänkbart produktionsdatum och batchtillhörighet för pajerna. 
Utifrån inköpsdatum, kassa- och lagerdata hos butiken och PajPrinsens 
system för batchspårning, kunde de ganska snart identifiera två 
batchnummer som äppelpajerna kan ha tillhört. Kvalitets-avdelningen 
följde samtidigt upp resultat från övervakningen av kritiska kontroll-
punkter (CCP)  från produktionen,  vilket inte indikerade några problem. 
De berörda batcherna fanns till stor del kvar på eget lager men hade 
skickas ut till ytterligare en kund, som hade kvar hela leveransen på sitt 
grossistlager. Dessa återkallades. 

Resterande pajer från den aktuella butiken analyserades.De uppvisade 
förekomst av bakterier som stämde väl överens med sjukdomsfallen. 
Analys av pajer från grossistlagret och egna lagret visade inget problem. 
I dialog med butiksansvarig framkom att butiken drabbats av ström-
avbrott en vecka tidigare och fått problem med frysta varor. Butiken 
hade fått slänga en stor del av innehållet, men behållit produkter av Paj-
Prinsens äpplepajer. 
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KONKURRENSFÖRDELAR
- Simulerat produktlarm

- Intern kommunikation och styrning - tydliga roller och undvika panik

- Marknadskommunikation - kriskommunikation, mediaträning

- Märkning av produkter för effektiv spårning

- Hållbarhet - spårbarhet som grund för en miljömärkning

- Rätt kontaktuppgifter för effektiv informationsspridning vid produktlarm

PajPrinsens marknadsavdelning blev direkt delaktiga i produktlarmet. 
Detta innebar en omställning i det dagliga arbetet där fokus istället blev 
att förebygga och hantera en kriskommunikation. På PajPrinsens hemsida 
och facebooksida delades information om vad som har hänt och senaste 
info om spårning och analys. Marknadsavdelningen jobbade även aktivt 
med att besvara frågor från media och inlägg på sociala medier som 
berörde händelsen. 

Bland både media och butikspersonal resulterade händelsen i ett ökat 
fokus på matsäkerhet och hantering av frysta varor, vilket gav en ökad 
kunskap hos allmänheten. Texten “återfryses ej efter upptining” fick 
dessutom en tydligare plats på pajförpackningen. Det handlar om ständiga 
förbättringar...
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PRODUKTION  
Mycket kan hända i produktionsprocessen. Det gäller för en 
livsmedelsproducent att ha kontroll på alla delar av varukedjan. 
För att undvika återkallande av färdigvara och kassation 
måste företagen ha bra system och rutiner för att snabbt 
upptäcka brister och fel.
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Detta har hänt
Laboratoriet har upptäckt förekomst av Bacillus Cerus i äpplepajerna 
Mormors bästa. Det visar sig att en av de få kritiska styrpunkterna 
som Pajprinsen har i sitt egenkontrollprogram enligt HACCP haft en 
överträdelse som inte har uppmärksammats. Det handlar om tvättning 
av äpplen. Den kritiska kontrollpunkten gäller temperatur och tid vid 
tvätten. I detta fall har temperaturen dippat ordentligt och dessvärre 
har äpplen med sporer av bacillus cerus inte tvättats rena. Detta upp- 
märksammades inte av personalen i äppeltvätten.

På det interna laboratoriet görs stickprovskontroller och odlingar sätts på 
produktprover. Efter ett dygn i värmeskåp kan produktproverna avläsas 
för att se om det finns tillväxt av oönskad karaktär. Vid en stickprovskontroll 
på det interna laboratoriet hittades förekomst av Bacillus Cerus som kan 
medföra obehag, illamående och magsjuka hos konsumenter. 

Krav och förväntningar
Som producent av livsmedel finns en skyldighet att se till att produkterna 
som produceras inte kan medföra konsumenter någon skada. Därför 
har Pajprinsen hårda kvalitetskrav på sin produktion.

Pajprinsen har valt att certifiera sig enligt ISO22000. Denna standard täcker 
hela produktionskedjan, inklusive råvaror, insatsvaror och förpacknings- 
material. Det innebär att rutiner för hygiensäkerhet finns dokumenterade 
och följs. Standarden kräver också att PajPrinsen ska ha ett fungerande 
egenkontrollprogram - HACCP (Hazard Analysis Critical Control 
Points). Enligt HACCP ska företaget genomföra en riskanalys av verk-
samhetens hela flöde. Därefter görs en HACCP-plan där de viktigast 
styrpunkterna regelbundet kontrolleras och följs upp. 

Pajprinsen exporterar pajer till Europa och har därför certifierat sig 
enligt BRC-standarden som för PajPrinsen har inneburit förändringar  
till bättre hygienisk design av lokalerna och hygienzonsindelning.
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Lösningar
När laboratoriet upptäckte att det fanns stickprov som inte var godkända 
så meddelades detta på PajPrinsens morgonmöte. Chef för produktion 
och chef för lager fick informationen och en intern spårning av de 
drabbade batcherna påbörjades. Eftersom denna process skedde snabbt 
kunde PajPrinsen spärra produkterna innan de hunnit levereras till kund. 

En analys av det som inträffat genomfördes och följande förbättringar infördes: 

– Problemet för PajPrinsen var att överträdelser av en kritisk kontroll- 
punkt inte uppmärksammades i tid. För att möta detta problem  
integrerades PLCn till Äppeltvätten mot MES-systemet på fabriken.  
Ett övervakningslarm inrättades för att varna när temperaturen når ett 
visst gränsvärde. Larmet skickar en signal till bandet i äppletvätten att 
stanna. Samtidigt tänds en signallampa för att snabbt göra personalen 
uppmärksam på problemet. På detta sätt kan brister i produktionen 
upptäckas och åtgärdas innan de orsakar problem med produkten.

– Ett annat problem för PajPrinsen var svårigheten att göra korrigerande 
åtgärder i rätt tid för att undvika att problem uppstår. Det saknades 
information om hur ofta problem uppstod, vilken frekvens och omfattning 
problemen hade. För att möta detta problem så integrerades affärssystemet 
med MES-systemet. Kvalitetsmodulen i affärssystemet användes för att 
hålla reda på egenkontrollprogrammet och laboratorietester. Därefter har 
det blivit lättare att snabbt hitta mönster och kunna spåra fel och brister 
som uppstår. Det blir också lättare att planera förebyggande åtgärder för 
att undvika liknande händelser.

KONKURRENSFÖRDELAR 
Om fel och brister först upptäcks av företagets kunder är chansen 
stor att de kunderna är förlorade för alltid.

Att ha en säker och tillförlitlig hantering av risker och kritiska moment 
i produktionen gör att företaget skaffar sig en säker process. Då kan  
fel och brister undvikas.
Att ha fullständig kontroll på sin produktionsprocess gör att man 
snabbare kan anpassa den till nya omständigheter.
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RÅVARUPRODUCENT
Ingen kedja är starkare än den svagaste länken. Att ha ett 
nära samarbete med sina leverantörer är en framgångsfaktor 
för varje livsmedelproducent. Detta innebär att oönskade 
situationer kan undvikas samt att om och när det oönskade 
inträffar finns det en väl inövad rutin att luta sig mot.
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Detta har hänt
En av PajPrinsens nyckelleverantörer levererar vetemjöl som en av 
huvudingredienserna i äpplepajerna Mormors bästa. Leverantören 
meddelar att de via en mikrobiologisk analys upptäckt höga halter av 
mögelgiftet DON (deoxynivalenol) i ett parti som levererats till PajPrinsen. 
DON-förgiftning leder till kräkningar samt mag-tarmstörningar och därför 
behöver man omgående initiera aktiviteter för att hantera den akuta 
situationen. Det smittade partiet har av leverantören tilldelats ett unikt 
batchnummer som de meddelat PajPrinsen.

Normalt sett skall en larmsituation med DON-innehåll över gränsvärdet 
inte inträffa, men i detta fall hade leverantörens externa laboratorium 
blandat ihop två provbehållare vilket ledde till att det smittade partiet 
passerade utan anmärkning.

Krav och förväntningar
På samma sätt som Pajprinsen har leverantören en skyldighet att säker- 
ställa att konsumenter inte lider någon skada av företagets produkter 
längre fram i värdekedjan. Interna kontroller utförs löpande genom hela 
produktionsprocessen med hjälp av interna samt externa laboratorier.  

På samma vis som inom produktion sätter ISO22000 samt egenkontroll-
programmet HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) krav på  
hanteringen av råvaror och leverantörsledet. Mycket av HACCP bygger på 
att förebygga problem tillsammans med att övervaka kritiska kontrollpunkter.

PajPrinsen har, som ett led med sina nyckelleverantörer en löpande dialog 
med den aktuella leverantören där regelbundna revisioner genomförs. 
Som en följd av detta känner PajPrinsen väl till dess interna kontrollrutiner 
och i samband med ett larm har båda parter en klar bild över vad som ska 
göras, vem som kontaktar vem och var/hur information kan hämtas.
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Lösningar
Tack vare att PajPrinsen tidigare genomfört ett matsäkerhetsprojekt 
som resulterat i att de i förebyggande syfte kan, med både snabbhet 
och precision, förebygga, identifiera, informera, återkalla samt återfylla  
vid en larmsituation. PajPrinsen har som en konsekvens av matsäk-
erhetsprojektet både vässat sina processer samt det systemstöd de 
behöver för att hantera larmsituationer.

1.
 Identifiera

2.
 Informera

3.
Återkalla

4.
Återfylla

Förebygga
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Förebygga
Som vi på flera ställen diskuterat redan är det förebyggande arbetet 
kanske det allra viktigaste för att undvika det oönskade i möjligaste 
mån. Mycket kan påverkas genom interna rutiner samt ett nära sam- 
arbete med nyckelleverantörer. Åtföljande av standarder och lagar skall 
inte ses som “måsten” utan något som tillför kunskap samt erfarenhet 
och medför minskade problem med matsäkerheten.

Identifiera
Den väl utvecklade spårningslösningen och hanteringen av batcher i hela 
värdekedjan gör att PajPrinsen med några få musklick kan se exakt hur det 
DON-smittade partiet använts. PajPrinsen kan spåra från godsmottagning, 
genom fabriken, ut från lagret till andra regionlager och slutligen till kunder 
i form av grossister och matbutiker. Via den detaljerade batch- rapporteringen 
som införts tidigare under matsäkerhetsprojektet finns det loggat exakt 
hur råvarubatchen förbrukats.

Informera
PajPrinsen har också möjlighet att, inom bara några minuter, sända ett 
e-mail till berörda kunder för att informera om den uppkomna situationen. 
På så vis kan aktiviteter utanför PajPrinsens organisation startas upp för att 
ta bort smittade pajer från lager och butikshylllor. Även marknadsavdelningen 
involverades för att sprida informationen till berörda kunder och media.

Återkalla
Via spårningsanalysen kan Pajprinsen snabbt lyfta bort innevarande lager 
som har en relation till smittan. Allt för att ingen ska använda smittade 
partier i fortsatt produktion eller distribution. Även lager hos kunderna 
tas ur butikshyllan eller butikens lager och kasseras hos PajPrinsen.  
I kundernas butiker skapas ett akut ”hål i hyllan” som de snarast vill fylla 
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på med friska produkter. PajPrinsen har inte bara väl utvecklade spårning-
slösningar utan också en planeringslösning med ett starkt stöd för att ge 
olika förslag på hur bristsituationen ska hanteras. Kombinerat med erfarna 
planerare, flexibla leverantörer och övertid i fabriken har Pajprinsen 
möjlighet att inom 2 dagar göra akuta leveranser till nyckelkunder, 
vilket innebär påfyllda butikshyllor med friska och härligt smakande 
äppelpajer.

Efter att denna händelse hanterats genomförde PajPrinsen och nyckel- 
leverantören ett projekt för att säkerställa att det inträffade inte ska  
ske igen. Nyckelleverantören förändrade sina rutiner hur provbehållare 
märks och även rutinen i den fysiska hanteringen. Sedan dess har inga 
provbehållare förväxlats.

KONKURRENSFÖRDELAR
- Genom att effektivt och säkert kunna spåra kan du minimera de  
negativa effekterna. Ett långsamt och felaktigt hanterat produktlarm  
kan få långtgående negativa konsekvenser där företag i extrema fall 
fått lägga ner sin verksamhet.

- Nära och väl fungerande relationer med nyckelleverantörer är en 
framgångsfaktor när ett produktlarm inträffar. Satsa på att skapa 
transparens och kunskap om varandras processer och förutsättningar.
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FRAMTIDEN
Tack vare den industriella och teknologiska utvecklingen står 
livsmedelsindustrin inför ett paradigmskifte med tanke på  
bl.a. vad Industry 4.0, Internet of Things (IoT), m.m. innebär  
avseende nya möjligheter. Rätt använd kan den nya teknologin 
göra hantering av livsmedel ännu säkrare och skapa möjligheter  
till att minska matsvinnet samt skapa ekonomiska fördelar.

Vad sker härnäst
Digitaliseringen av produktionen har medfört att automatiseringen 
genomgått stora förändringar. Detta kallar experterna nu för “fjärde 
industriella revolutionen” eller “Industry 4.0”. Idag styrs system inom 
livsmedelsindustrin huvudsakligen centralt men i framtiden kommer 
maskiner och råvaror att använda informations & kommunikations- 
teknologi (ICT) för att kommunicera precis som i ett socialt nätverk 
och själv organisera produktionen. Produkten i fabriken kommer i framtiden 
att vara intelligent.
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Fiskindustrin
Tänk dig en laxodling där laxen märks med en RFID-tag som är upp- 
kopplad mot internet. Vid den automatiska kvalitetskontrollen av fisken 
bär fisken med sig informationen om dess egenskaper. Specifika kunder 
kräver specifika kvalitetsvärden. Fisken vet om vart den ska ta vägen och 
kan ge styckningsmaskiner instruktioner så att de kan ställa in sig i förväg. 
Samtidigt allokeras plats på lastbärare för leverans mot den specifika 
kunden och vi spårar laxens väg från odlingen till slutlig förbrukning.

Smarta fabriker
Den smarta tekniken gör det möjligt att spåra produkter och koppla 
samman olika processer. Det här kommer att möjliggöra flexibla produk-
tionssystem som kan bidra till att produktion av mindre partier blir mer 
lönsamma. Visionen är smarta fabriker där varje produkt själv styr till vem 
produkten ska och hur den ska produceras – genom att den taggats med 
information om vad den innehåller och att den kommunicerar med lager, 
maskiner och styrsystem.

Tekniken i Industry 4.0 kretsar kring intelligenta produkter som är aktiva 
informationsbärare. Organisatoriskt innebär Industry 4.0 ett affärsmässigt 
paradigmskifte. Produkt, produktion och service integreras i förädlings- 
processen.

Smart märkning
En smart etikett som berättar hur färskt ett livsmedel är i realtid 
- det låter smått otroligt, men faktum är att tekniken finns redan 
idag. Tekniken använder en enkel sensor som känner av bakteriers 
restprodukter. Etiketten innehåller ett bläck som ändrar färg när 
dessa restprodukter binder sig till ytan. Både optiska och elektriska 
egenskaper förändras vilket gör att man kan koppla upp varje enskild 
förpackning och ta reda på hur livsmedlet mår i realtid. Det här blir ett 
sätt att förlänga bäst-före-datumet på kött, fisk och fågel och ett sätt att 
minska svinnet.
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Ett annat exempel på att minska matsvinnet genom att känna av hur 
maten egentligen mår, är att kombinera nanoteknik med märkning.  
Forskare i nanoteknik vid Uppsala universitet har lyckats ändra egen-
skaperna i cellulosan i t. ex. pappersförpackningar. Det gör det möjligt 
att göra pappersförpackningar till batterier. Ett sådant batteri skulle 
kunna driva små sensorer fastsatta på insidan av förpackningar och 
hålla reda på hur maten mår. 

Spårning med hjälp av Blockchain teknik
Det finns ett växande krav från konsumenter och myndigheter på mer 
transparens. Ända från råvaruleverantör via tillverkare och producenter 
till distributörer och återförsäljare, genom hela varukedjan. 

I dagens system är det vanligt att denna information finns centraliserad 
i begränsade informationssilos hos respektive part i försörjningskedjan, 
vilket gör det svårt eller omöjligt för konsumenter och myndigheter att 
komma åt. Med Blockchain-teknik kan detta förändras.

Den översta raden block rep-

resenterar webgränssnitt och 

applikationer. Den nedre delen 

representerar datahantering 

och lagring.

IDAG

Data finns i silos begränsad interoperabilitet

Server

Certifierar
gränssnitt

Producent/Tillverkar 
gränssnitt

Server Server

FRAMTID

Konsument

Data finns i ett säkert, reviderbart och delat datalager

BLOCKCHAIN
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Blockchain är en ny teknik som ligger till grund för cryptovalutor som 
Bitcoin. Det är som en distribuerad loggbok där olika parter i varuked-
jan kan registrera data och transaktioner säkert. Databasens styrka 
ligger i dess pålitlighet och att informationen är oföränderlig. Informa-
tionen fördelas på alla användare och är transparent för alla. Denna 
information kan sedan lätt bli tillgänglig för konsumenter via tex appar i 
mobiltelefoner. Wal-Mart satsar på detta koncept för att kunna leverera 
mat till affärer snabbare och för att undvika kassationer och svinn. 

Smörgåskedjan Subway har utlovat att ta bort all användning av anti-
biotika och allt konserveringsmedel från sina produkter. För att uppnå 
detta skulle en transparent blockchaindatabas vara en lämplig metod. 
Då kan ett permanent certifieringsspår skapas. Transparens skulle skapa 
ansvarstagande av aktörer i varukedjan och det skulle skapa förtroende 
för produkten hos konsumenter. 

Krav och förväntningar
Redan idag står människans kunskap i centrum och den mänskliga handlings- 
friheten utvidgas varje dag. Bakom trenderna ligger en rad förtroende- 
kriser där det vuxit fram en misstro bland konsumenter gentemot 
industri, företag och deras produkter. Idag behöver företagen visa ett 
större engagemang och ta ett samhällsansvar. Konsumentens krav på 
transparens ökar, dvs. spårbarheten är en viktig förutsättning. 

Även hållbarhetsaspekterna har en stark ställning bland dagens konsu-
menter. För t. ex. fiskindustrin finns det standarder för att hållbarhets- 
certificera sina fiskprodukter (MSC, ASC och KRAV - läs mer om dessa 
i ordlistan). Andra exempel på att hållbarhetsarbete blir allt viktigare är 
att t.ex. producenter aktivt arbetar med att reducera matsvinn. Detta 
blir allt viktigare. “Goda företag” är på frammarsch och för det krävs 
spårbarhet av varifrån produkter och råvaror kommer. 

Då människors roll som medborgare och konsument blir allt mer samman-
bunden uppfattas konsumtionen som ett avgörande medel att påverka 
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KONKURRENSFÖRDELAR
Skapa ett teknikförsprång genom att analysera dina processer 
och identifiera automationsområden där den nya tekniken 
tillför värde.

samhället i rätt riktning. De värderingar ett företag representerar och 
kommunicerar blir avgörande för hur det uppfattas av konsumenterna. 

Från den 1 december 2016 har EU:s redovisningsdirektiv om hållbar-
hetsrapport blivit svensk lag. Detta innebär att alla större företag ska 
ta fram en rapport med icke-finansiella upplysningar som behövs för 
förståelse av företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenser 
av dess verksamhet. Upplysningar ska bland annat omfatta frågor om 
miljö, sociala förhållanden och personal, respekt för mänskliga rät-
tigheter och motverkande av korruption.

I rapporten krävs påvisat organiserat och strukturerat hållbarhetsar-
bete. Man ska också ta fram en rapportering som passar för såväl 
internt som externt bruk. Det som redovisas ska också följas upp. För 
att kunna göra förbättringar i sitt hållbarhetsarbete behövs bra kunskap 
om sina produkters livscykel. Denna kunskap kan uppnås genom bra 
spårbarhet. 

Sammantaget kommer både den enskilde konsumenten samt lagstad-
gade krav och förväntningar att påverka hur du som livsmedelproducent 
behöver agera för att följsamt hänga med i utvecklingen.
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NÄSTA STEG 
Vi hoppas att denna handbok har varit en intressant läsning 
och att vi sått några frön om hur viktigt det är med livsmedels- 
säkerhet, spårning och märkning.

Matsäkerhet, spårbarhet och hantering av produktlarm kan rätt hanterade 
innebära ett mer hållbart samhälle. Matsvinnet kan minskas genom 
förebyggande åtgärder. Smarta produktionsanläggningar kan skapas 
så att det som verkligen efterfrågas produceras. Om aktiviteter och 
åtgärder vid ett produktlarm är rätt utformade innebär detta att färre 
partier behöver kasseras, färre onödiga transporter behöver utföras 
för att återfylla butikshyllor vilket bidrar till en mer hållbar miljö. Samman-  
taget leder dessa insatser till minskad negativ klimatpåverkan och 
ekonomiska vinster för samhället i stort.

Handboken som du nu läst bottnar i Elvenites värderingar

Effektivitet | Nyfikenhet | Omtanke

Vår ambition med denna skrift är att, med utgångspunkt i våra värde-
ord, skapa framtidens vinnare inom livsmedelsbranschen och handboken  
är ett litet steg på väg mot detta.

DET HANDLAR OM STÄNDIG FÖRBÄTTRING.

HAR ÄMNET VÄCKT INTRESSE? 
Läs mer på elvenite.se, följ oss i våra sociala kanaler eller  

kontakta oss på +46 54-150115 eller info@elvenite.se 
www.elvenite.se  

https://goo.gl/SFYDHh
mailto:info%40elvenite.se?subject=Jag%20har%20l%C3%A4st%20Sp%C3%A5rning%20och%20M%C3%A4rkning
http://www.elvenite.se
https://goo.gl/SFYDHh
http://www.facebook.com/elvenite/
https://www.linkedin.com/company-beta/2346835/
http://www.instagram.com/elvenite_
https://twitter.com/Elvenite
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ORDLISTA SPÅRBARHET OCH MÄRKNING

ORD   BESKRIVNING
ASC   AQUACULTURE STEWARDSHIP COUNCIL 
   ASC grundades 2010 och är en internationell hållbarhets-   
   märkning för odlade fisk- och skaldjursprodukter. I Sverige  
   finns bland annat ASC-märkt pangasius, tilapia, lax och tropisk  
   jätteräka. ASC granskar miljö- och sociala aspekter i fisk- och  
   skaldjursodlingar så att de ska vara ansvarsfulla.

Audit   Kund besöker leverantör för att granska dess efterlevnad  
   mot ingångna avtal och matsäkerheten. 

Batch/Parti  En delmängd av en total summa produkter där produkterna  
   har samma egenskaper. Används för att kunna identifiera och  
   hantera en eller flera delmängder.

Big data  Det syftar ofta på ostrukturerade data, alltså sådana data som  
   inte kan ordnas i tabeller eller kalkylark. Ett kriterium är att 
   datamängderna är så stora att de i praktiken inte kan bearbetas  
   med traditionella program för analys och datautvinning. 

BRC   BRITISH RETAIL CONSORTIUM
   BRC står för -  British Retail Consortium. De ledande engelska  
   butikskedjorna har kommit överens om en standard som alla 
    leverantörer ska godkännas mot. Detta är en standard som blir  
   allt vanligare i världen och finns idag i över 100 länder.

   BRC-standarden är omfattande och mycket detaljerad.   
   Standarden ställer mycket exakta krav på systemets ut- 
   formning och innehåll, såsom riskanalys, dokumenthantering,  
   drift och underhåll.

   BRC Food standard innehåller krav på sex huvudområden:
   – HACCP-systemet
   – Kvalitetsstyrning
   – Verksamhetsmiljö - t.ex. byggnader, underhåll och transport
   – Kontroll av produkter
   – Kontroll av processer
   – Personal
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CCP   Critical Control Point. På svenska - Kritiska styrpunkter.

Codex Alimentarius Codex Alimentarius är organisationen för livsmedelssamarbete  
   under FN:s FAO (Food and Agriculture Organisation) och   
   WHO (World Health Organisation).
   Codex Alimentarus eller livsmedels-kodex etablerades 1963  
   och togs fram för att kunna utveckla och harmoniera inter-      
   nationella livsmedelsstandards. Codex medlemmar täcker 97%  
   av världens befolkning.

EFSA   Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. Under slutet  
   av 1900-talet inträffade ett antal kriser som gällde livsmedel  
   och djurfoder, bl.a. BSE-utbrottet (galna kosjukan) och dioxin- 
   larmen. Efter dessa kriser genomgick EU:s livsmedelssäkerhets- 
   politik en genomgripande reform. 2002 inrättades EFSA -  
   Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet. EFSA är  
   underställd EU-kommissionen. EFSA ska vara en vetenskaplig  
   kunskapsbank om risker i livsmedelskedjan för EU- 
   kommissionen, Europaparlamentet och EUs medlemsländer.

EPC   Electronic Product Code (EPC) är utformad som en universell  
   identifierare som ger en unik identitet för varje fysiskt föremål  
   var som helst i världen, för all framtid. Dess struktur definieras  
   i EPCglobal Tag Data Standard. 

ERP   Enterprise Resource Planning. Ett affärssystem är ett program-
   paket med integrerade IT-system för att ta hand om ett 
    företags informationshantering och tillgodose ett företags  
   behov av styrning och administration. Standardiserat verksamhets-  
   övergripande systemstöd.

Etikettering  Etiketter på livsmedel, som stödjer märkning och batch- 
   hantering av produkterna.

Extern spårbarhet Spårbarhet ett steg båkåt och framåt, utanför egna   
   organisationen.
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FAO   Food and Agriculture Organisation inom FN. 

GLN   Global Location Number. En identifieringsnyckel som  
   används för identifikation av fysiska lokationer eller  
   legala enheter. 

GTIN   Global Trade Item Number. En identifieringsnyckel för  
   att identifiera försäljningsartiklar.

HACCP  HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points.  
   Detta kan översättas till Riskanalys av kritiska styrpunkter.  
   Under 1997 blev Codex Alimentarius-kommissionens  
   vägledning om HACCP vedertagen och det är i denna  
   form HACCP idag har en bred acceptans internationellt.

   Principerna för HACCP innebär att först värdera var i  
   hanteringen av produkten det finns en risk för att något  
   kan gå snett - själva riskanalysen. Efter det utarbetas en  
   plan för hur risker kan förebyggas. Denna plan blir det  
   egenkontrollprogram som följs. De sju principerna för  
   HACCP är:

   – 1) Analysera hela varukedjan och identifiera risker
   – 2) Identifiera kritiska styrpunkter (CCPs) för att möta  
   riskerna
   – 3) Etablera kritiska gränser för styrpunkterna
   – 4) Implementera övervakning
   – 5) Fastställa korrigerande åtgärder och rutiner
   – 6) Etablera verifieringsrutiner för systemet
   – 7)Dokumentera för referens

Intern spårbarhet Spårbarhet inom den egna produktionen 

ISO 22000  Standarden är avsedd för både livsmedelsproducenter  
   och leverantörer av insatsvaror som ingår i hela livs- 
   medelskedjan - inklusive råvaror, insatsvaror och för 
   packningsmaterial.  Utmärkande för standarden är  
   arbetet med riskbaserad styrning enligt modellen HACCP.
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   Standarden är uppdelad i fem huvudområden :
   – Systemkrav
   – Ledningens ansvar
   – Styrning av resurser
   – Produktion (driften)
   – Förbättringar 

KRAV   KRAV-märket är en svensk miljöcertifiering som står för 
    en hållbar livsmedelsproduktion. När det gäller fiske   
   omfattar KRAV både vildfångade och odlade fisk- och 
    skaldjursprodukter. KRAV fokuserar bland annat på 
    hållbara bestånd, selektiva fiskemetoder och koldioxid-  
   utsläpp vid fiske. Som mat till odlade fiskar så krävs i  
   första hand KRAV-certifierat foder, i andra hand fiskrens  
   och i tredje hand foder av fiskarter människan inte äter, 
   som är hållbart fiskade med full spårbarhet

MSC   MARINE STEWARDSHIP COUNCIL 
   MSC är en internationell organisation som arbetar för  
   miljömärkning av fisk och skaldjur. Miljömärket visar att  
   fisken kommer från livskraftiga bestånd och har fångats  
   med minimal inverkan på havsmiljön.

MES   Manufacturing Execution System (MES) är ett över- 
   gripande system för styrning och övervakning av  
   produktionsprocesser. Ett sådant system brukar främst  
   innehålla funktioner för hantering av recept, produktions-  
   order och där utöver tillhörande begrepp. MES används  
   inom branschen automation, d.v.s. produktion av  
   mjukvara och hårdvara för automatisering av  
   produktionsprocesser och andra processer.

Märkning  Att märka produkter för att kunna identifiera dem  
   genom varukedjan. 

Nationella organ för I de nordiska länderna finns organisationer som har till  
livsmedelssäkerhet uppgift att kontrollera att livsmedelssäkerheten efterföljs i  
   hela livsmedelskedjan.
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   – Livsmedelsverket i Sverige.
   – Mattilsynet i Norge.
   – Fødevarestyrelsen i Danmark
   – Livsmedelssäkerhetsverket Evira i Finland.
   – Matvaelastofnun på Island.

   Några av de uppgifter som dessa organisationer har är:
   – Leda och samordna kontrollen av livsmedel.
   – Verka för en effektiv kontroll som ska vara likvärdig i  
   hela landet.
   – Arbeta fram regler.
   – Analysera, utveckla metoder och bedöma risker.
   – Informera konsumenter och intressenter om regler,  

   kostråd m.m.

Nordiska ministerrådet I Nordiska ministerrådet har man sedan 1950-talet  
   samarbetat för bättre integration och rörlighet mellan  
   de nordiska länderna. I november 1998 antog de nord- 
   iska statsministrarna och de politiska ledarna för de  
   självstyrande områdena deklarationen om ett hållbart  
   Norden. Livsmedelssäkerhet är en av de 16 punkter som  
   det Nordiska ministerrådet behandlade.
   En handlingsplan antogs för att stärka konsumentinflytandet  
   gällande livsmedel. När det gäller själva ansvaret så är  
   rollfördelningen klar. Producenter och importörer har  
   ansvaret för att livsmedlen är säkra.

PLC   PLC (av engelska Programmable Logic Controller) eller  
   programmerbart styrsystem är ett slags dator som  
   främst används inom automation, till exempel för att  
   styra en montagelinje.

Produktlarm  Resultat av att matsäkerheten bryts och att aktiviteter  
   initieras för att identifiera, informera, kassera och omplanera. 

QR-kod  QR-kod (förkortat från Quick Response Code) är varu-  
   märket för en typ av matris-streckkod (eller tvådimens-  
   ionell streckkod) först utformad för fordonsindustrin i Japan.  
   En streckkod är en maskin-läsbar optisk etikett som  
   innhåller information om objektet till vilken den är fäst.
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Recall / Återkallande Att återkalla produkter från marknaden som inte  
   är dugliga.

RFID   Radio Frequency Identification är en teknik för att läsa  
   information på avstånd från transpondrar och minnen  
   som kallas för taggar.

Spårning  Aktiviteten att identifiera var en produkts ingående  
   delar kommer ifrån och var produkten har sålts vidare.

SSCC   Serial Shipping Container Code.  
   En identifieringsnyckel som används för att identifiera  
   en logistisk transportenhet.

Svensk standard  Svensk standard för livsmedelshantering i butik - har 
för livsmedels-  tagits fram för att tillgodose de branschspecifika krav- 
hantering i butik  förutsättningar som finns för hantering av livsmedel 
   och i butik. Butiker som är certifierade har granskats  
   och godkänts av en ackrediterad tredjepart. Bransch- 
   riktlinjerna ”Säker Mat i din butik” som har godkänts av  
   Livsmedelsverket ligger till grund för standarden. 

Ursprungsmärkning Märkning som visar vilket land (eller mer preciserat  
   område) produkten kommer ifrån. 

WHO   World Health Organisation. WHO är den styrande  
   och samordnande myndighet för hälsa inom Förenta  
   Nationerna. WHO är ansvarig för att tillhandahålla  
   ledarskap inom globala hälsofrågor, forma agendan för  
   hälsoforskning , fastställa normer och standarder.
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