Kvalitet OnLine Storträﬀ 2022
STORTRÄFF SPECIAL 19-20 MAJ 2022 - 10-ÅRSJUBILEUM
REPORTAGE FRÅN TALARNA - MED FRÅGOR OCH SVAR
Kvalitet OnLines 10:e Storträff 19-20 maj var återigen en succé! Kända
ansikten och nya bekantskaper samlades för att diskutera
gemensamma frågor och skaffa sig nya kunskaper. Stämningen var
verkligen på topp!

Kvalitet OnLine Storträff 2022 - högsta betyget någonsin 4,75 av 5!

PROGRAM/HÄFTE DELADES UT - DÄR KAN DU LÄSA MER OM
KVALITET ONLINE OCH KVALITET ONLINE STORTRÄFF - LÄS MER

Lena Persson,
nätverksledare och
har drivit Kvalitet
OnLine sedan 2009.
Erik Bugge, VD
Aquatiq AS

Kvalitet OnLine är nu en del av Aquatiq
●
Den 1 dec i fjol förvärvade norska Aqautiq Kvalitet OnLine
●
Lena Persson har fortsatt ansvar för nätverken i Sverige.
Nu får vi tillgång till
●
Aquatiq’s omfattande kompetens och expertis inom kvalitet
och livsmedelsäkerhet
●
Med Aquatiq kommer vi också att säkra att vi kan ha duktiga
föreläsare och experter till våra träffar, utbildningar och
frågeservice.
Detta är en mycket bra lösning för att nätverken i Kvalitet OnLine skall
kunna utvecklas vidare långsiktigt.

Ur utvärderingen - vad var positivt?
●
●
●
●
●

●

●
BÖRJAR AUGUSTI 2022!
Marie Gelhaar Business Unit Manager Consult
Ledare för att främst bygga Aquatiq Consult i
Sverige med fokusering på Kvalitet OnLines
nätverk, Storträff, kurser, konsulttjänster,
revisionstjänster etc.

●
●

Påfyllnad med inspiration! Alla goa människor och
mycket skratt!
Variationen på föreläsningarna!
Man får mycket information om många olika
ämnen på kort tid. Föredragen innehöll ämnen
som ligger i tiden.
Helheten. Vikten av att ha rätt kultur i företaget,
flera av föreläsningarna återkom till detta.
Det absolut mest positiva var såklart att få träffas
igen. För mig som anställdes bara några månader
innan covid bröt ut har jag mest träffat folk i
branschen digitalt. Att faktiskt få ses fysiskt var så
kul!
Förutom bra föreläsningar där man fick ny
information eller uppdaterades till det senaste, så
var det de fysiska mötena. Mitt nätverk växte efter
Storträffen!
Aquatiqs kunnande var väldigt givande och
spännande.
Kul att få se/träffa så många från Aquatiq. Kommer
bli bra!
Mest positiva var att upptäcka ett fungerande
nätverk som hanterar dem mest aktuella frågor
inom livsmedelskvalite.

MODERATOR JOACHIM MALMBERG

Moderator: Joachim Malmberg, Herax Food Solutions AB
Joachim är grundaren av företaget och har varit verksam i olika ledande befattningar i livsmedelsbranschen
sedan 1992. Med erfarenhet från områden som produktutveckling, kvalitet och livsmedelssäkerhet inom
bageri- och chokladindustrin togs steget över till att hjälpa livsmedels- och förpackningsföretag som konsult
2004.
Joachim Malmberg är tredje parts revisor och innehar ett Advanced Certificate in Applied HACCP Principles
utfärdat av Royal Institute of Public Health.
“Joachim var en riktigt bra moderator. Han ställde relevanta frågor och skötte det hela galant.”

VÅRA UTSTÄLLARE/SAMARBETSPARTNERS

BILDER FRÅN FÖRELÄSNINGAR OCH MINGEL

BILDER FRÅN KVÄLLENS MIDDAG

BILDER FRÅN KVÄLLENS AVSLUT I SKYBAREN

ETT TRYGGARE, SMARTARE OCH MER HÅLLBART MATSYSTEM
MED HJÄLP AV BLOCKCHAIN
Linda Bjarle, Livsmedelscontroller, Helsingborg Stad
Trond A Henriksen, Group Lead Blockchain, Atea
Behovet av god spårbarhet, transparens och delning av
information i matsystemet ökar i takt med ambitiösa mål och
tillhörande krav, antingen vi jobbar med livsmedelssäkerhet,
food fraud eller hållbarhet.
Exempelvis arbetar företag i Norden med olika hållbarhetsmål
och tycker att arbetet som redan görs idag är tillräckligt. Ofta är
det riktig utifrån dagens situation, men i bakgrunden sitter EU
och sätter makt bakom kraven med olika lagar och förordningar.
Mätbara mål och dokumentation blir allt viktigare i den här
kopplingen, samtidigt som kraven på transparens ökar från
kunder och intressenter.
Enkelt? Överhuvudtaget inte! Så vad kommer att hända?
Trond började med att gå igenom blockchain teknologi. Det är
samma teknologi som används till kryptovalutor, säker och
krypterad teknologi. Går inte att hacka. Data förs in automatiskt
via sensorer, inget kan ändras utan att man får varningar.
Linda berättar om Helsingborg stads projekt. Man använder
blockchain för att mäta torskens väg från hav till kök. Man har
ändrat till mer småskaliga leverantörer och följer hela
värdekedjan. Man är mycket nöjda med projektet som ger ökad
hållbarhet och eliminerar matfusk.
Framtid med blockchain:
●
Korrekta miljöberäkningar
●
Krav på digital spårbarhet blir enkla att genomföra
●
Konkurrens på lika villkor- går inte att fuska
●
Större tillit till varandra- kunden kan kontrollera hela
värdekedjan
●
Lättare att klara myndighetskrav
●
Lättare att hamna som grönt företag i EU:s taxonomi
och därmed lättare att få stöd för innovation och
miljöarbete.

Linda arbetar stadsövergripande med genomförande,
genomförandeavtal och uppföljning av mat.
Hon deltar i projekt för hållbar mat och minskat matsvinn för
skolor och förskolor i Helsingborgs stad.
Linda ingår i Fokusgruppsupphandlingen inom Kost & Nutrition,
som är Sveriges största branschorganisation för personer som
leder landets offentliga måltidsverksamhet.
Trond ansvarar för Ateas blockkedjesatsning i Norden med
fokus på affärs- och konceptutveckling.

Trond avslutar med hur viktigt det är att inkludera
hållbarhetsansvariga i företagets ledning för att kunna få igång
ett riktigt hållbarhetsarbete.

Fråga: Kräver blockchain teknologi mycket energi?
Svar: Stor förbrukningen av datakraft när det används till kryptovalutor. Det här är privata blockchains, då används inte lika mycket
datakraft utan en mer normal förbrukning.
Fråga: Vad tycker köken om den nya fisken?( Iom småskalig produktion, dubbel kostnad.)
Svar: De är nöjda och känner sig stolta över att kunna erbjuda bättre mat.
Fråga: Hur långt från beslut, till projektets genomförande?
Svar: Gått snabbt, tagit ungefär ett år att komma igång.
Fråga: Generering av data in till blockchain?
Svar: Sensorer i lasten för att mäta temperatur. Data från fiske och produktion läses in automatiskt.

MÄTNING, TRENDER OCH KOMMUNIKATION AV ANALYSRESULTAT
Heidi Camilla Sagen-Ohren, Managing Director, Microbiology &
Food Safety Specialist, Aquatiq Sense
GFSI-godkända standarder kräver för närvarande
övervakningsprogram för miljötester, produkttester och andra
tester för att övervaka PRP och oPRP.
Att övervaka, bevaka trender och visualisera analysresultat är
inte så svårt och tidskrävande med rätt verktyg. Automatisk
trendanalys och övervakning sparar tid och resurser för företag,
säkerställer kontinuitet och bidrar till effektiv kvalitetsstyrning,
vilket möjliggör snabbare åtgärder.
Heidi Camilla tog upp:
●
Riskbaserat Miljövervakningsprogram (EMP, Environmental
Monitoring Plan). När ska man ta ut prover?
Rätt plats+rätt utrustning+rätt tid= Korrekt resultat

●

Hur skapa en provtagningsplan; gör på samma sätt som vid
faroanalys, tänk på faran i varje steg. Ska vara riskbaserad
provtagning. Tänk hotspots!

●
●

●

Krav i standarderna avseende provtagning, trendanalys
och uppföljning av resultat
Hur man ställer in en riskbaserad EMP (Environmental
Monitoring Plan)
Exempel på hur övervakning och trendning utförs av
industrin i dag
Exempel på vad du kan använda trendanalysresultat till
Exempel på analysportal för trender och övervakning av
analysresultat

Viktigt med trendning för att hitta orsaker till problem och
förebyggande arbete.
Aquatic Biomap är en programvara som samlar data från alla
källor, servern hämtar information var 10:e minut. Trendning
görs automatiskt och anpassning efter kund gör så man får en
helhetsbild som gör det lätt att hitta orsaker och arbeta
förebyggande.
Krav på trendning i standarder, Biomap gör det enklare att
uppfylla dess krav. Provtagningsplan finns också i Biomap.

Fråga: När ska man ta ut prover?
Svar: Rätt plats+rätt utrustning+rätt tid= Korrekt resultat

Heidi Camilla har expertis inom mikrobiologi och regelverk
relaterat till de flesta livsmedel, HACCP, samt revision och
projektledning. Hon har en magisterexamen i
livsmedelssäkerhet och praktisk erfarenhet från
laboratoriebranschen, både som chef och
mikrobiologispecialist. Heidi Camilla leder och deltar i projekt
där det finns behov av problemlösning relaterat till
kontaminering med Listeria eller annan oönskad mikroflora.
Hon hjälper kunder med provtagningsregimer och bedömning
av analysresultat och kommunicerar hur dessa moment hänger
ihop med företagets dagliga HACCP arbete.

TRICK OR TREAT, SÅRBARA RÅVAROR - FÖREDRAG PÅ ENGELSKA
MERCÉ GÅR IGENOM HUR MAN GENOMFÖR EN
SÅRBARHETSANALYS OCH HANTERAR AVVIKELSERNA
INTERTEK: Mercè Sánchez, Global Technical Sector Manager
FSMS and GFSI Lead Auditor. (Barcelona)
En ökande grad av industrialiserad och globaliserad
livsmedelsproduktion, handel och distribution för
livsmedelsfusket närmare den enskilda verksamheten i större
utsträckning än tidigare. Därför måste alla som är eller planerar
att bli certifierade enligt en GFSI-godkänd standard genomföra
en dokumenterad sårbarhetsanalys & utifrån detta ta fram
effektiva planer för riskreducering och begränsning.
Matfusk, Vilka risker finns?
Direkta risker- tex sojalecitin som förenats med jordnötter
Indirekta risker- tex mikrobiologiska risker
Tekniska risker- Felaktiga påståenden
GFSI-standarder har utökats med matfusk (motiv ekonomi) och
food defence (motiv skada). TACCP används för food defence
(finns inget korrekt svenskt uttryck men gäller sabotage av mat
med orsak att göra skada), VACCP för matfusk.
Definitioner av Matfusk enligt SSAFE vulnerability assessment
approach
- Utspädning (tex utspädning av olivoljor)
- Döljande (tex färgning av tonfisk)
- Feletikettering (felaktig, men även onödiga påståenden som tex
att ris är laktosfritt)
- Tillsatser som inte deklareras (tex melamin i mjölk)
- Förfalskning (kopior av välkända produkter)
Fisk, kött, oljor, alkohol, honung, frukt, förstärkta livsmedel, örter
och kryddor är varor där matfusk ofta förekommer.
Tips! Tänk som en bedragare när du gör din sårbarhetsanalys.
Tänk: Sannolikhet att förekomma, sannolikhet att upptäcka,
möjlighet till lönsamhet.

Presentationen behandlade följande:
●
●
●

Från sårbarhetsanalys till plan för riskreducering och
begränsning med exempel från verkligheten. Hur gör
jag en plan och vad gör vi om vi hittar något avvikande?
Källor till food fraud och livsmedelsfusk, hur och var
söker jag? Man kan bara hitta något om man söker efter
det!
Exempel från företag och misstag som ska undvikas.

Mercè Sánchez tog examen i matvetenskap och teknik. Hon är
även lantbruksingenjör med inriktning på livsmedelsindustrin
och har en doktorsexamen i livsmedelsrätt. Merce har utvecklat
en karriär inom dagligvarubranschen och som revisor i mer än
20 år. Hon har arbetat inom livsmedelsprodukter som Food
Quality and Safety Manager och som
livsmedelssäkerhetskonsult inom olika livsmedelssektorer.

Process för att minska matfusk
Starta matfuskteam- göra sårbarhetsanalys FFVA (Food Fraud
Vulnerability Assesment)- Identifiera signifikanta faror (även
förpackningsmaterial)- Identifiera kontrollpunkter och mätpunkter
för signifikanta faror- Dokumentation och trendning- Stödjande
åtgärder (träning, kommunikation, ledning)
Auditörer kan bara kontrollera hur väl företaget har skyddat sig och
att alla element finns på plats.
Tips: Self assessment tools www.ssafe,org, trello.com
Fråga: Skiljer sig riskerna åt för små och större företag?
Svar: Svårare för små företag att ha resurser men det är inte alltid så. Ibland har mindre företag kortare kedjor vilket gör det enklare.
Fråga: Kan blockchain vara ett alternativ, kan det bli krav i standard?
Svar: Inte aktuellt än men kan komma i framtiden.
Fråga: Förpackning, vad är vanligaste fusket?
Svar: Återvunnen plast, kvalitet på förpackningsmaterial stämmer inte med specifikationer.
Fråga: Jobbar som auditör, riskanalyser finns men övervakning dålig. Bör man utöka krav på övervakning?
Svar: Dyrt med analyser för företagen. Företagen måste lära sig att göra andra åtgärder, tex audits, bättre relationer med leverantörer.

BLAND DE BÄSTA I KLASSEN PÅ HÅLLBARHET! MEN VI ÄR INTE NÖJDA.
HUR HAR INFLUENCERS HJÄLPT TILL ATT NÅ UT MED LEKSANDS
KNÄCKEBRÖDS HÅLLBARHETSARBETE?
Annika Sund, Marknadschef, Leksands Knäckebröd
Leksands Knäckebröd har som 3:e livsmedelsföretag i Sverige
klimatberäknat sina knäckebröd. Det ger en skarp analys till hur
de kommer vidare och ligger i framkant.
Annika berättade om hur Leksands Knäckebröd gjort denna resa
och vad de ser för problem och lösningar för att komma vidare.
Hon berättade också om vilken hjälp influencers har varit för att
nå ut till marknaden och hur det har mottagits av marknaden.

Hållbarhet från fält till butik - hur kommunicerar man
hållbarhetsarbete till konsument?

Sjätte generationen styr familjeföretaget
Vår filosofi är att vi bakar på sådant du kan uttala. Det betyder att
det skall vara rena råvaror om vuxit så nära bageriet som möjligt,
inga tillsatser eller andra bagerihjälpmedel. Vattnet kommer ifrån
en egen källa under bageriet. Miljön är viktig för oss och vi är
fossilfria sedan 2013 och återanvänder all el minst en gång.
Det är sjätte generationen Joon som driver Leksands
Knäckebröd med vd Peter Joon vid rodret. Peters syster Annika
Sund arbetar som marknadschef och deras far Rune Joon är
styrelseledamot.

Leksands knäckebröd har gjort hållbarhetsarbete, scope 1, 2
och 3.
Marknadsföring av hållbarhetsarbete i tunnelbana, radio,
youtube men även influencers.
Marknadsföring med influencers, hur gör man?
Skriva brief, kortfattad. Vilken historia vill jag berätta.
Vilken åldersgrupp och typ av människa vill jag nå? Dvs
vilken influencer ska jag använda.
Gör gärna en folder och lägg med i utskick.
Specificera tidsplan. Synka med egna inlägg.
Egna utskick samt med PR-byrå och Influencerbyrå.
Smakboxar (finns speciell influencerbox)
Tävlingar är det bästa för att öka följare.
Betalda samarbete får man godkänna innan
publicering.
Jobba med reposting. Ofta arbete på kvällar och helger.

Fråga: Hur har arbetet påverkat försäljningen?
Svar: Bra försäljning men svårt att veta vad som gör vad, pga pandemin.
Fråga: Hur är hållbarhetstänket inom bageribranschen i stort?
Svar: Det ökar hela tiden, viktigt att göra rätt från början.
Fråga: Ser du någon risk med influencers?
Svar: Nej, men tänk på att vara transparent.
Fråga: Vad säger leverantörerna om kraven på hållbarhet?
Svar: Uppskattas av de flesta, tycker om att få frågan, men också lite svårt att få det rätt.
Fråga: Miljömärkning på förpackning, påverkar det försäljningen?
Svar: Inställningen och intresset för vad vi gör har ökat, stärker varumärket.

LAGBEVAKNING – HUR HITTAR MAN SENASTE NYTT!
HUR BÄR MAN SIG ÅT FÖR ATT HÅLLA SIG UPPDATERAD?
Anna Wedholm, Senior Food Advisor Herax Food Solutions
(tidigare Livsmedelsverket)
Livsmedelslagstiftningen består av flera hundra rättsakter som
ofta uppdateras eller ändras. Hur bär man sig åt för att hålla sig
uppdaterad? Vi gick igenom hur man hittar i EU-lagstiftningen
bland ändringsförordningar och konsoliderade versioner. Som
exempel sökte vi upp senaste nytt på märkningsområdet. Vi fick
tips på hjälpmedel som kan underlätta för dig som behöver ha
koll på senaste lagstiftningsnytt.

Lagstiftningen består av: Nationella lagar- nationella
föreskrifter. EU-förordningar- EU-direktiv (förs in i nationella
föreskrifter)

Anna Wedholm är livsmedelsagronom och har doktorerat inom
mjölkproduktlära. Sedan examen 2008 har Anna arbetat med
produktutveckling och kvalité på ett hälsokostföretag. Anna har
även tio års erfarenhet av myndighetsarbete från
Livsmedelsverket. Där har hon arbetat som rådgivare mot
företag och kontrollmyndigheter i frågor som rör tillämpning av
livsmedels- lagstiftningen. På Herax Food Solutions AB arbetar
Anna med regelfrågor, märknings- granskning och utbildningar.

Aktuellt: Arbete pågår med EU-märkning av hållbart
producerade livsmedel, näringsprofiler (när får man göra
närings och hälsopåståenden) och framsidesmärkning (som tex
nyckelhålet), man vill göra en EU-gemensam standard så man
känner igen sig. Det arbetas även med obligatorisk
ursprungsmärkning för animaliska produkter och
datummärkning (för mindre matsvinn bland annat).
Tips! Bäst att söka på kontrollwiki, inte livsmedelsverket, går
också att filtrera på taggar.
Vid ändringar - en konsoliderad version tas fram. För att hitta
den, Googla “förordningen namn last consolidated” för att få
fram den senaste.
Prenumerera på livsmedelsverkets nyhetsutskick för att veta när
lagstiftning ändras.
Tips! Herax bevakar förändringar och lägger upp på egen
Heraxs hemsida, Heraxfood.se.

Fråga: Är det några andra varukategorier än vin där digital information räcker?
Svar: Inte idag men bör kunna genomföras.
Fråga: Framsidemärkning, Trafikljusmärkning, nutriscore, får det användas i Sverige? <
Svar: Om livsmedlet är producerat i Sverige så nej, då gäller nyckelhålsmärkning. Annars ja om framställt inom EU.
Fråga: Kan man bortse från direktiv och bara följa förordningar?
Svar: I princip ja, men det finns undantag, Tex kosttillskott, där gäller direktivet.
Fråga: Förpackningsdirektiv vad gäller angående miljömärkning?
Svar: Man vill inte ha nationella miljömärkningar utan ska vara EU-gemensamma.

HÅLLBARA FÖRPACKNINGAR - HUR BÖR VI TÄNKA FRAMÅT OM
MILJÖ OCH LIVSMEDELSSÄKERHET?
Ann Lorentzon och Susanna Andersson, Normpack/RISE

Rise är Svenskt forskningsinstitut. Normpack ingår i RISE verkar för säkrare material i kontakt med livsmedel.
Förpackningar: Vi vill minska resursförbrukning, minska
klimatpåverkan, minska nedskräpning av haven.
Vad ska man tänka på när man väljer förpackningsmaterial?
Cirkularitet - monomaterial, enklare konstruktioner - nya
affärsmodeller
Klimat - Minska plastanvändning
Produktsvinn - Leder till mindre förpackningsstorlekar, mer
laminat, mer förpackningsmaterial.
Nedskräpning - minskad plastanvändning
Dilemma! Svårt att kombinera.
Praktiska steg till hållbar förpackning
1. Lagkrav
2. Minimera matsvinn
3. Minimera materialanvändning
4. Förnybara och återvinningsbara material
5. Om möjligt, återvunnet material
6. Konstruera för återvinning
7. Konstruera för effektiv logistik (undvik onödig luft)

Förpackningar är som alltid ett högst aktuellt område–
konsumenttryck på klimatsmart och cirkulärt, nya regelverk för
plast samt tryck att minska matsvinnet sätter höga krav på
branschen.
Inledningsvis gav Ann råd och tips hur att tänka om framtidens
hållbara förpackningar. Susanna fortsatte sedan med att ge en
aktuell bild över kommande tillsyn i Sverige och kraven i EU för
material i kontakt med livsmedel.
Ann Lorentzon arbetar som projektledare i forsknings- och
uppdragsprojekt samt som utbildnings- och workshopsledare.
Hon har arbetat med förpackningar och förpackningscykeln i
över 30 år, från logistik, farligt gods och åter-vinning till miljö,
matsvinn och hållbarhet. Sedan 2012 även med material i
kontakt med livsmedel. Hennes specialistområden är:
packaging, environment, sustainability, food contact materials,
food waste, circularity, recycling
Susanna Andersson arbetar med produktsäkerhet inom
Näringslivsgruppen Normpack, en företagsgrupp som verkar för
säkra material i kontakt med livsmedel. Hon arbetar bland annat
med rådgivning och certifikatshantering för medlemmarna i
Normpack. Susanna har en bakgrund inom pappers- och
kartongindustrin.

Lagstiftning material i kontakt med livsmedel, FCM. Ingår såväl
förpackningar som hushållsartiklar och processutrustning.
Bygger på positivlistor, dvs bara material på listan får användas.
Plastförordningen-ca 1060 utvärderade ämnen. Det gör det
svårt med återvunnet material som man inte riktigt vet vad det
innehåller. Begränsat så att man endast kan använda material
som är FCM-godkänt från början, vilket gör återvinning svårt.
Därför håller FCM och förordning av återvunnet material på att
revideras.
Tillsyn i Sverige av FCM möjlig efter 15 jul. Inspektioner
påbörjas i höst på försöksnivå.
Fråga: Det finns förpackningar med 100% återvunnet material, hur ska man tänka då?
Svar: Det är då troligen en PET, Process utvärderad av EFSA.
Fråga: Engångsförpackning, tillverkas av material som innehåller allergener, tex vete, skaldjur?
Svar: Man undviker de ämnen som är allergena men finns inte någon lagstiftning som täcker detta nu. Nytt problem, diskussioner pågår
men inga svar finns. Man vill inte märka förpackningar med allergentext.
Fråga: Plastmaterial som liknar papper (marknadsföringsssyfte), försvårar man sorteringen då?
Svar: Ja, det är svårt för konsument att veta.
Fråga: Hur fungerar återvinning i resten av Europa?
Svar: Återvinning finns i hela Europa. Tyskland driver frågan. Sverige ligger bra till.
Fråga: En wellförpackning i olika lager, behöver alla lager följa FSM?
Svar: De material som kommer i kontakt med livsmedel måste följa FSM, men inte ett mittenlager som har barriär.

KEMIKALIEHANTERING OCH REACH - HUR UPPFYLLER NI
DAGENS KRAV OCH LIGGER STEGET FÖRE?
Nicklas Gustavsson, Ramboll Sverige
Mängden kemikalier i samhället ökar ständigt samtidigt som
medvetenheten blir större. Nicklas berättade om hur ni uppfyller
dagens krav och ligger steget före morgondagens.

REACH, Europeisk kemikalielagstiftning, (EG) nr
1907/2006, Omfattar i stort alla kemiska ämnen, ska
garantera en hög skyddsnivå för hälsa och miljö.

Nicklas Gustavsson har mer än 10 års erfarenhet inom
området kemisk riskbedömning, regelefterlevnad och farliga
ämnen i varor. Som konsult är hans arbete fokuserat på
strategiskt och regulatoriskt stöd gällande kemikalielagstiftning
(till exempel CLP, REACH, POP), farliga ämnen i den cirkulära
ekonomin och i varor samt bedömning av kemiska
arbetsmiljörisker.

Olika ansvar beroende på vilken roll man har, som
tillverkare av varor bör man alltid informera leverantör hur
kemikalier används så leverantören kan kontrollera att
den användningen är säker.
Kandidatlistan är en förteckning över de allra farligaste
kemikalierna, uppdateras två gånger per år och börjar
gälla direkt.
Begränsningslistan, ämnen som begränsas inom vissa
områden.
Det finns svagheter med Reach tex;
- Bara enskilda ämnen granskas, interaktioner,
cocktaileffekter tas inte i beaktande
- Vid små mängder <10 ton granskas de ej på samma sätt
- Bara ca 20% av registreringarna granskas.
Europeiska gröna given har en nollutsläppsvision för en
giftfri miljö. Kemikaliestrategin ska omfatta förbud,
cocktaileffekter, fasa ut PFAS, livscykelperspektiv mm.
Ligg steget före!
- Ställ krav på leverantörer
- Tänk cirkulärt – livscykelsanalys
- Arbeta proaktivt, inte bara reagera.
- Undvik osund ersättning, byt inte ut mot en liknande
produkt utan försöka hitta andra alternativ. Tänk
långsiktigt.
- Fullständiga materialdeklarationer
TIPS, https://chemsec.org/business-tool/sin-list/ för
ämnen som bör bytas ut!

Fråga: Vid exponeringsscenarier och riskbedömningar, ska man
riskbedöma ingående komponenter för sig eller själva
produkten?
Svar: Det är produkten som ska riskbedömas.
Fråga: Kan man som användare se begränsningar och
egenskaper via säkerhetsdatablad?
Svar: Du kan se registrering men bedömning framgår inte av
datablad utan det kan du behöva fördjupa dig i.
Fråga: Hur ligger EU till med kemikaliesäkerhet i internationell
jämförelse?
Svar: Bra, leder utvecklingen vilket kan leda till stora
konkurrensfördelar när liknande system införs i resten av
världen.
Fråga: Substitution av ämne, hur bör man tänka?
Svar: Tänk på att inte bara ta en variant som då säkert också
snart kommer bli ett problem, liknande ämnen kommer klassas
lika. Kolla med https://chemsec.org/, på ämnen som bör
undvikas. Finns också möjlighet att få förslag på alternativ.

HUR HITTAR JAG I KONTROLLWIKI?
Camilla Gyllenflykt, Statsinspektör Avdelning
Kontrolledning, Livsmedelsverket
-Vad är kontrollwiki?
-Vilken information finns där?
-Hur hittar jag svar på mina frågor?

Kontrollwiki ska vara en hjälp för företagen att göra rätt.
Kontrollwiki är en webbplats för fördjupning, används av
kontrollmyndigheter och företag.
Bra sökfunktioner, trädstruktur, länkar istället för dubbel
information. Kontrollwiki är som ett uppslagsverk för
livsmedelsföretag.
TIPS:
“Jämför version “ om man vill se uppdateringar.
Aktuellt just nu - Krisberedskap, hittas under företagande, regler
och kontroll.
På kontrollwiki kan du även hitta branschriktlinjer.
Hittar du inte svar, använd gärna “Fråga oss”.

Fråga: Går det att prenumerera på uppdateringar i kontrollwiki?
Svar: Nej, men bra förslag.
Fråga: Finns det information om foder på Kontrollwiki?
Svar: Nej jordbruksverket gäller då.
Fråga: Vad har du lärt dig sedan du började på Livsmedelsverket?
Svar: Hur mycket information Kontrollwiki innehåller.
Fråga: Är frågorna offentliga?
Svar: Ja men inte vem som ställt frågan.

Camilla Gyllenflykt har arbetat med kvalitet och
livsmedelssäkerhet sedan 2006 och är ett känt
ansikte på Kvalitet OnLine Storträff, då hon har
varit med som moderator och varit
nätverksmedlem i Stockholmsnätverket.
Nu arbetar hon på Livsmedelsverkets område
Styrning och Vägledning, avdelning
Kontrolledning som hjälper och följer upp de
myndigheter som utför kontroll av livsmedels- och
kontaktmaterialsverksamheter. Hon deltar i
arbetet med att ta fram en ny riskklassning för
livsmedelsföretag, som ska börja gälla 2024. Hon
arbetar också med att ta fram operativa mål för
kontrollen, vilket innebär de områden som
kontrollmyndigheterna kommer fokusera lite extra
på vid sina kontroller hos livsmedelsföretagen.

VARUMÄRKE OCH KVALITET
- HUR HÄNGER DET IHOP OCH HUR BYGGER DE VARANN?
Thomas von Krusenstjerna, Varumärkesexpert & seniorkonsult
inom värdedriven affärsutveckling, Impct

Varumärke är mycket psykologi och pedagogik, funktion vs
upplevelse
Kvalitet ändras med tid. Nu förväntar man sig att en produkt ska
fungera funktionellt. Det är upplevd kvalitet som blir allt
viktigare.
Varumärke ska avgöra kundens val.
Vad är ett varumärke:
Kännedom, image, upplevd kvalitet, tillgänglighet, lojalitet.
Hitta syftet!
Mat är en del av vår livsstil. Kvalitet i förhållande till syfte bygger
upplevelse.
Från livsmedelskvalitet till livskvalitet. En högre upplevelse kan
få kosta mer! Upplevt värde styr prisstrategi.
Alla delar i företaget måste involveras för att skapa värde.
Tänk på att varumärket inte bara avgör kundens val utan
också vilka medarbetare ni lyckas attrahera!

Allt vi stoppar i vår mun ger oss människor en smakupplevelse.
Att livsmedel är säkert att konsumera utgår nog de flesta
konsumenter ifrån i dessa dagar. Därför växer fokuset
kontinuerligt på upplevelsen och att den upplevda kvaliteten är
hög.
Thomas gav ett bredare perspektiv på kvalitetsarbetet och dess
betydelse för företagets varumärke och kommersiella framgång.
På vilket sätt bidrar vi som arbetar med kvalitet och hur skall vi
förhålla oss till våra kunders och slutkunders förväntningar på
kvalitet?
Det händer mycket på vår marknad och branschen ställs inför
nya utmaningar och förväntningar. Detta ställer nya typer av
krav på kvalitet och även de sätt vi mäter vårt arbete. Det
betyder i sin tur att vi som arbetar med kvalitet måste bli ännu
mer integrerade i företagets kommersiella process och komma
närmare såväl marknad som slutkund.
Thomas berättade hur ett sådant arbete kan bedrivas och hur
man kan kan skapa rätt förutsättningar för en kvalitetskultur. En
mycket viktig process som binder ihop kvalitetsarbetet med
företagets grundläggande värden och stärker varumärket.
Thomas berättade om vad som är viktigt för dig som arbetar
med kvalitet och vem bör du ta armkrok på.
Thomas von Krusenstjärna är en av Sveriges mest erfarna
varumärkesstrateger och har i mer än 20 år arbetat med stora
internationella bolag men också med tillväxtbolag inom en rad
olika branscher och nischer. Thomas har erfarenhet från såväl
B2B som B2C som spänner över såväl fordonsindustri, Med
Tech, försvarsindustri och telecom som
konsumentkapitalprodukter och livsmedelsproduktion. Med sin
breda och långa erfarenhet kommer Thomas kunna ge exempel
från såväl vår bransch som intressanta spaningar från andra
branscher som är relevanta för kvalitetsarbetet och dess
extremt viktiga roll. Thomas berättar om vad som är viktigt för
dig som arbetar med kvalitet och vem bör du ta armkrok på.

Fråga: Lojalitet är svårare nu?
Svar: Sant det finns större konkurrens och uppfattad kvalitet är likartad. Det ingår även moral och etik i varumärkesbyggandet. Man vill
identifiera sig med varumärket. E-handeln har bidragit till att det är svårare att få upplevelser av kvalitet
Fråga: När du bygger varumärke, vilka funktioner på företaget träffar du då?
Svar: Kräver att ledningsgrupp deltar, behöver identifiera en helhetsbild. Människor med tvärvetenskaplig expertis.

FOOD SAFETY = BEHAVIOR - FÖREDRAG PÅ ENGELSKA
INTERTEK: Mercè Sánchez, Global Technical Sector Manager
FSMS and GFSI Lead Auditor (Barcelona)
Du har kanske de bäst dokumenterade processerna och
standarderna för livsmedelssäkerhet i världen, men om de inte
konsekvent implementeras av människor är de värdelösa. Det
vi säger eller skriver om livsmedelssäkerhet är viktigt, men det
är inte det som betyder mest.
Det är vad vi gör - vårt beteende - som betyder mest. Det är
praktiskt taget omöjligt att förbättra livsmedelssäkerheten om vi
inte påverkar tankar, attityder och beteenden hos människor
som arbetar med mat.

Food safety culture (svenskt begrepp saknas), Kultur inom
företaget för att skapa livsmedelssäkerhet, bygger på attityd,
värderingar och normer.
Plan för food safety culture - Finns med som krav i standarder
men också EU-krav (EU 2021/382). Delade värden, övertygelse
och normer är grunden för livsmedelssäkerhet.
Alla anställda ska involveras i livsmedelssäkerheten. Utbildas
inom hygien och faror. Skapa förståelse för varför regler finns
och hur viktig livsmedelssäkerheten är.

Merce pratade om hur du kan förbättra din.
livsmedelssäkerhetskultur. Hon visade på olika sätt att samla
information om företagets prestationer och hur denna insikt kan
kopplas till visionen och genomförandet av en plan för att
förbättra livsmedelssäkerhetskulturen.
Mercè Sánchez tog examen i matvetenskap och teknik. Hon är
även lantbruksingenjör med inriktning på livsmedelsindustrin
och har en doktorsexamen i livsmedelsrätt. Merce har utvecklat
en karriär inom dagligvarubranschen och som revisor i mer än
20 år. Hon har arbetat inom livsmedelsprodukter som Food
Quality and Safety Manager och som
livsmedelssäkerhetskonsult inom olika livsmedelssektorer.

Diagnos nuläge (var är vi)- handlingsplan- bedömning
GFSI - standarder rekommenderar att man utvärderar 5
dimensioner i sin diagnos;
1.Vision/mål (ledning måste föregå med gott exempel, gör
policies som är enkla att förstå,),
2. Människor ( Kunskap, kompetens och attityd),
3. Konsekvens- Dokumentation och hur man håller personalen
ansvarig. Positiv förstärkning rekommenderas.
4. Anpassningsförmåga- krisberedskap
5. Riskmedvetenhet
Kultur finns bakom lagar och föreskrifter, följer inte normala
regler, delas via konversation och hur man agerar tills det sätter
sig och blir en omedveten handling.

Fråga: Hur mäter man livsmedelssäkerhet?
Svar: Antal klagomål, non conformity, avvikelserapporter, upprepade avvikelser, feedback, inspektioner/audits mm.

GFSI OCH CERTIFIERING: VAD ÄR NYTT OCH VAD KOMMER?
VAD ÄR DE VANLIGASTE AVVIKELSERNA?
KIWA: Jessica Eriksson, Lead auditor, teknisk chef Valiguard
AB/KIWA
Förändringar i standarder är en viktig del av ständiga
förbättringar. Standardägare gör ändringar baserat på
ändringar; regelverk, GFSI och inte minst analys av data från
revisioner. Det är ofta så att om en standard kommer med något
nytt så följer de andra efter. En viktig del av internt
förbättringsarbete kan därför vara att följa förändringar i alla
standarder, typiska avvikelser och använda denna insikt i internt
förbättringsarbete.
BRCGS Food lanserar version 9. Jessica fokuserade därför på
var man kan förvänta sig förändringar enligt utkastet. Jessica
presenterade också de vanligaste avvikelserna.
BRCGS 9, ej fastställd än, publiceras i augusti, revisioner från 1
feb 2023.
Blendit audit är ett permanent alternativ (viss del distans), 1 av 3
revisioner oanmäld.
Nytt- Tillägg av food safety culture, kompetenskrav för Food
defence TACCP, sårbarhet/food fraud VACCP.

Jessica Eriksson har arbetat på Valiguard sedan 2016, med
revision mot BRC Food, Storage & Distribution, Agents &
Brokers, FSSC 22000, IFS Food, MSC CoC, eco/KRAV, McD
standards. Hennes bakgrund är inom livsmedelsbranschen kött och chark men även mejeri, grönsaker och färdigrätter.

Lite om andra ändringar:
Kapitel 1. Food safety culture - skapa positiva
beteendeförändringar. ALLA medarbetare ska ha tillgång till
relevant dokumentation och känna sig skyldiga att rapportera
misstänkt(/osäkra varor,
Kapitel 2 Grundförutsättningarna viktigare. Starkt fokus på CCP.
Validering!
Kapitel 3, krav på ledningssystem. Korsreferens mellan interna
revisioner och avvikelsehantering. Större krav vid godkännande
av leverantörer utan BRC
Kapitel 4 Krav på utrustning är mer omfattande. Övriga risker för
kontaminering från främmande föremål. Utökade krav på test av
X-ray, likställs med metalldetektor.
Kapitel 5 Mer krav vid slakt. När övergår det till att bli livsmedel?
Produktstyrning - dokumenterade rutiner för provtagning
Kapitel 6 Processtyrning, förtydligande av märkningskontroll
Kapietl 7 Introduktion och utbildning för ALL personal
Kapitel 8 Hög risk- Allergen kontamination tillagd, CIPsystem
Kapitel 9 Handelsprodukter. HACCP för handelsprodukter,
spårbarhetssystem, alla eller ingen.
Vanligaste avvikelser ver.8
4.9.1.1.Kemikalier
4.4 Otät port
4.11.2 Rengöringsplaner
4.15.1 Förvaring
3.4.1 Interna revisioner
1.1.2 Food safety culture

Fråga: Vad kommer bli den största utmanineg för företagen med nya versionen?
Svar: Food safety culture
Fråga: Vad är det för utbildningskrav VACCP, TACCP?
Svar: Kunna standarden, känna till risker/metod men ingen formell utbildning.

CULTURE EXCELLENCE - HUR MÄTER MAN KULTUR RELATERAT
TILL LIVSMEDELSSÄKERHET PÅ ETT ENKELT SÄTT?
Kine Rædergård Skrivervik, chef för detaljhandelsrevisioner &
Seniorkonsult, Aquatiq Consult
Kine presenterade Culture Excellence, ett konkret program som
gör det möjligt för företag att mäta kultur på en enkel sätt, och
därmed kunna klargöra var utmaningarna ligger. Företaget får
ett faktaunderlag som gör att de kan prioritera och genomföra
åtgärder som verkligen ger effekt. Kine kommer också
presentera exempel från företag som genomfört programmet.
Culture Excellence är en av de mest erkända och använda
metoden för att mäta och förbättra kulturen inom
livsmedelsindustrin.
Food safety culture
Krav i GFSI-standarder.
Ledningen ska visa att de har åtagit sig att upprätta,
implementera, underhålla och kontinuerligt förbättra
ledningssystemet för livsmedelssäkerhet.
Struktur; Purpose, Proactivity, People, Process - Synligt och
märkbart
Kultur; Beteende, attityder, känslor - dvs det som inte riktigt
syns.

• Erkänd av GFSI och de stora standardägarna av t.ex. BRCGS
• Baserad på över 15 års akademisk forskning och
branscherfarenhet
• Används av över 5 000 företag i över 85 länder
• Finns på 53 språk
Kine har specialistkompetens inom Culture Excellence, praktisk

Kultur x Struktur= Resultat
Cultur excellence är ett verktyg för att mäta säker matkultur.
Man analyserar organisationskultur inom Livsmedelssäkerhet,
Kvalitet, Hälsa och säkerhet, Hållbarhet.

erfarenhet av revision och assistans på dagligvaru- och

Genomförandeprocess
Plan (omfattning, demografi, Q&A mm)
Do (Anonym undersökning som de anställda fyller i)
Check (Analys, positivt och problemområden)
Act (utvärdering och handlingsplan)

livsmedelsteknik och har vidareutbildning inom HR och

cateringmarknaden.
Kine Rædergård Skrivervik har en magisterexamen i
förändringsledning.

Utvärderingsresultat inkluderar över 500 datapunkter, 20+
rapporttyper. Börja med det positiva när du presenterar resultat
för personal. Du får också hjälp att prioritera åtgärdsplan.
Tänk på att när personal uppfattar att ledningen prioriterar
snabbhet framför säkerhet kommer de också göra det.
Tips! Kolla testversion på
https://platform.culturexcellence.com/app/login,
Username:Demo, Password: Demo
Fråga: Hur litet kan ett företag vara för att verktyget ska gå att använda?
Svar: Minsta företaget man jobbat med har haft 20 anställda. Bör gärna vara minst 6 st anställda per avdelning för att kunna få tillförlitliga
resultat.
Fråga: Kostnad?
Svar: Cirkapris för en fabrik 40000 NOK. Billigare per fabrik vid koncern.
Fråga: Hur lång tid tar det att genomföra?
Svar: ca 14 dagar från uppstart. Man kan välja att tidsbegränsa eller avsluta när ett visst antal % svarat.

NYHETER I EU EKOLOGISKT OCH KRAV
Kimmo Hongisto, VD Kvalitera AB, konsult inom livsmedel,
kvalitet och miljö.
Kimmo gick igenom nyheterna som började gälla 1 januari 2022
i nya förordningen (EU) 2018/848 om ekologisk produktion,
samt nya regler för KRAV.
Nytt i EU ekologiskt - Nya regler för märkning, transport och
lagring - nytt kring certifieringsprocess - nya regler för
rengöringsmedel - nya regler gällande produktavvikelser
EU 2018/848 Livsmedel och Krav nya regler 2022 Livsmedelredan börjat användas.
Kravs nya regler 2022 - Största ändringen, Sociala villkor vid
import enligt riskbedömningsmodell!
Gemensamt register för certifierade bolag inom EU. Alla
certifikat ska finnas i Traces från 1/1 2023. Gamla certifikat
(834/2007) tar slut 2022.
Nya regler för godkännande av vissa produkter. Alla aromer
måste vara naturliga och från det som ger smaken (tex från
jordgubb om jordgubbsarom)
Utökat vad som får kallas ekologiskt; koksalt, eteriska oljor,
bomull, ull, oberedda hudar, jäst mm.
Övergångsregler för konventionella ingredienser tom 231231.

Nya KRAV regler
- Om sociala villkor vid import och införsel från EU-länder
- Vissa KRAV regler som skiljer sig från EU förordning
- Övergångsperioder
Kimmo Hongisto är konsult inom livsmedel, kvalitet och miljö.
BRCGS, FSSC22000, IP Livsmedel, EU Ekologisk, KRAV,
Butiksstandard, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,
Internrevision

Märkning: Eko, Bio, ursprung om minst 95% från region (om
region anges).
Regler vid misstanke om otillåtna ämnen- skriftlig återkallelse
ska göras till kunder och certifieringsorgan, även om det bara är
misstanke. Särhållning av avvikande produkter.
Särhållning ska alltid göras av ekologiskt och EU-ekologiskt.
KRAV säger att man ska anpassa rutiner regelbundet, innebär
krav på internrevision?
Vild fisk- ej ekologisk, ska det användas i ekologisk produkt ska
hållbart fiske påvisas.
Skadedjursbekämpning får endast göras kemiskt vid konstaterat
behov, ej förebyggande!
Nu löpande avvikelserapportering till KRAV från
certifieringsorgan.
Fråga: Har man godkänt fler ämnen?
Svar: Får återkomma. Men tex cellulosa har tillkommit.
Fråga: Riskbedömning generellt i fabriken, hur ska man tänka i fabrik, konsekvens inte livshotande?
Svar: Koppla till lagkrav, intressenter, inte bara fara.
Fråga: Förändringar i vinproduktin EU-ekologiskt, vad är nytt?
Svar: Återkommer
Fråga: Utsäde, nya regler?
Svar: Lite avvaktande nu pga världssituation.
Fråga: Behöver aromen vara från jordgubb om jordgubbsarom anges om det redan är 95% ekologiskt?
Svar: Ja, men ska dubbelkollas.

TIPS OM HUR DU KAN FÖRBÄTTRA OCH EFFEKTIVISERA DIN
REVISIONSPROCESS FÖR ATT MÖTA ÖKADE KRAV
Daniel Antonsen, Head of industry audits / Senior audit
manager, Aquatiq Consult
Även om standarderna idag är mer komplexa än någonsin,
förblir syftet med revision detsamma, förbättra standarden på
faciliteter och öka "due diligence" i livsmedelskedjan.
För att möta komplexiteten i krav (standarder, kunder och
myndigheter) måste internrevisionen utvecklas och
effektiviseras. Resultaten av internrevision måste vara
transparenta och aktivt användas för att driva på kontinuerliga
förbättringar.
Daniel gick igenom hur ni kan förbättra och effektivisera er
revisionsprocess och använda resultaten för verklig förbättring.
Vidare gav Daniel specifika tips inför revisionsförberedelserna.

Kvalitet innebär så mycket mer nu än bara lagar och säkerhet,
även hållbarhet, etik, kvalitet, marknad mm.
För en effektiv process
Hur får man med ledningen? Utbildade revisorer? Registrering
av resultat? Hur integrera resultat i kvalitetssystemet.

Daniel Antonsen har expertis inom revision (FSSC, BRCGS),
HACCP och livsmedelsbedrägerier. Han har certifikat som
ölbryggare och kandidat i livsmedelsteknik och är godkänd
leadrevisor. Daniel har lång praktisk erfarenhet och har bland
annat lett revisionsarbetet för Norges största mejerikoncern.

Man får bättre resultat med processrevisioner än
systemrevisioner, det täcker samspelet mellan de olika
procedurerna.
Vanligt är att ha internrevision en gång om året, och att man då
täcker allt. Bättre att ha ett riskbaserat revisionssystem, öka
frekvensen av internrevisioner för vissa områden. Men alla
områden måste granskas minst en gång per år.
Checklista med standardkrav kompletteras med frågor från
egen dokumentation. Då får man en mer komplett revision
anpassade efter verksamheten.
Rapporter till ledningen, specificera gärna vad som har
förbättrats (korrigerande åtgärder), gärna även ekonomiska
besparingar.
Digitaliserad process underlättar. Aquatiq har en automatiserat
revisionssystem, Audit manager. Trend och statistik blir då lätta
att tillgå. Du får standardiserade data och kategorier för analys.
Helhetsperspektiv.

Fråga: Kan hygienrundor ersätta/komplettera internrevision?
Svar: Nej det är mer en inspektion.
Fråga: Hur behåller man internrevisorerna?
Svar: De gör det utanför sitt vanliga arbete. Måste få ersättning och erkännande för sitt jobb. Många outsourcar.
Fråga: Vilken kompetens kräver internrevision?
Svar: Processkunskap, standarder, revisionsteknik. Blir bara svårare.

ENGAGERA HELA FÖRETAGET MED RELEVANT
INTERNKOMMUNIKATION - ÄR DETTA MÖJLIGT?
AI ( Artificiell Intelligens) är för alla
Hur behöver AI inte kosta skjortan?

AI är en predektionsmaskin - se in i framtiden?

Fredrik Hofflander, Head of AI, AFRY
AI är just nu en av de hetaste trenderna inom industrin och har
för många bolag varit en lika stor hjälp som det varit en
huvudvärk för andra.
Tekniken har kommit mycket längre än de flesta företag har
gjort, särskilt när det kommer till internkommunikation.
Det som presenteras i ditt sociala medier-flöde visas inte av en
slump. AI och Machine Learning har tolkat ditt beteende och
tittat på kontakterna i ditt nätverk för att göra förutsägelser om
vad som kan tänkas intressera dig. På precis samma sätt är det
möjligt att nyttja möjligheterna när det kommer till
internkommunikation.
Fredrik har över 15 års erfarenhet inom området och berättade i
denna genomgång om:

AI byggs upps av data från användare. Tänk Google jämfört
med Bing, Google bättre pga fler användare, inte pga bättre
teknik.

●
●
●

Ex Domino pizza,
Röstigenkänning för beställningar. Utnyttjar andras AI, tex Siri,
Google Home. Får hem favoritpizza utan klick.
Predektiva leveranser, 75% till 95% perfekta leveranser.
Predektivt underhåll
Bildklassificering och dataseende, kartlägger marknaden.
Kostnadseffektivt och omöjligt att göra med traditionella
marknadsundersökningar.

●

En bra AI bygger på bra ny data, håll koll på användare. Får inte
bli för svårt.
Tips på tillvägagångssätt!
Samla in data; Tänk behov, tillgänglighet, rätt mängd, tvättad
data, använd inte auto-ML. Data måste korrigeras,rensas. När
datan är färdig kan AI genomföras.
Tänk på att testa hela tiden, använd experter!

Avmystifiera AI
Varför man över huvud taget skall bry sig
Exempel på hur andra har lyckats och varför - även
från livsmedelsbranschen
Inblick i hur man genomför ett lyckat AI-projekt från start
till mål

Så vad är AI? Artificiell Intelligens (AI) är en intelligent maskin
som har en förmåga att jobba självständigt. Maskinen genomgår
en inlärningsperiod då den uppfattar sin omgivning och
analyserar den. Av den stora mängder data maskinen
analyserar drar den insikter och lär sig hur den ska arbeta med
denna data. En intelligent maskin behöver aldrig exakta
instruktioner på vad det är den ska göra, istället är den
programmerad till att själv förstå olika situationer eller problem
och sedan lösa dem.
Fredrik Hofflander arbetar som Head of AI and Future
Technologies på AFRY och ordförande i den tekniska styrelsen
på AI Center. Han är en teknik- och företagsledare, talare och
influencer med stort fokus på att hjälpa företag att ta sig till
nästa nivå i sitt arbete inom AI. Han har en passion för att bygga
upp högpresterande, tvärfunktionella och självstyrda
balanserade team. I år har han nämnts som en av de 20 bästa
AI-influencers du behöver följa under 2021, av Engati. Bygger
och leder för närvarande en organisation av senior dataforskare,
AI-utvecklare och dataingenjörer. Teamets huvudfokus är att bli
ett kunskapsnav inom området AI. Detta görs genom att bygga
starka oberoende konsulter och en verktygslåda med bra
analysverktyg, som machine vision-plattformen flowity.io.

Fråga: Vad är på gång inom livsmedelsindustrin inom AI?
Svar: Kvalitetssäkring i produktion med AI, tex underhåll. Bedöma kunders beteenden för att bemanna rätt
Fråga: Tar AI bort det kreativa?
Svar: Det krävs kreativitet för att komma på hur man ska använda tekniken. Plockar bort det monotona.
Fråga: Sårbarhet, datasäkerhet, hot?
Svar: Det är en utmaning, Viktigt med säkerhetsexperter. AI förstärker den data den fått, etiska tester bör göras.

UTSTÄLLARE OCH SAMARBETSPARTNERS
HUVUDSPONSOR

Centuri kan underlätta för dig i ditt
arbete!
Centuri är ett framtidsorienterat IT-stöd
för effektiv dokument-, avtals-, avvikelseoch ärendehantering. Det går även att
visualisera processer som enkelt kan
kopplas till dokumenten. Systemet
hjälper dig att hålla ordning och reda och
skapar förutsättningar för att nå
kvalitetsmålen.
Helt webbaserat. Anpassar sig
(responsivt) efter plattformen som
används t.ex. PC, Mac, surfplatta eller
smartphone
●
Googlelik fritextsökning och
filtrering av information
●
Enkelt, modernt och flexibelt
gränssnitt
Hemsida: www.centuri.seTel: 08-545 516
40

CANEA ONE – IT-lösning för kvalitet
och livsmedelssäkerhet
CANEA ONE är en modern och flexibel
IT- lösning som ger stöd för ett aktivt
kvalitetsarbete inom
livsmedelsindustrin i enlighet med
branschens standarder. Mjukvaran kan
enkelt konfigureras utifrån era unika
behov och utgör en plattform för det
systematiska kvalitetsarbetet.
Målsättningen är att skapa ett levande
ledningssystem där alla medarbetare
känner sig involverade.
Vanliga användningsområden är
hantering av verksamhetens
styrdokument, processer, projekt,
mätetal med tillhörande
handlingsplaner samt körbara
processer/ärenden, såsom
reklamationer, avvikelser, revisioner
och egenkontroller. Hemsida:
www.canea.se
Telefon: 010-459 00 16

Triolab är distributörer inom
livsmedelsindustrin. Vi hjälper
livsmedelsindustrin och
laboratorieföretagen med mer effektiva
lösningar och tjänster inom mikrobiologi,
kemi och hygienkontroll. Vi erbjuder
snabbanalyser med tillhörande
utrustning, service, utbildning och
support.
Vi har ett brett sortiment av produkter
från världsledande leverantörer, bland
annat 3M, Romer Labs och Merck.
Vi tillhör AddLife-koncernen och har
systerföretag i Norge, Danmark och
Finland. Tillsammans utgör vi Triolab
Group och är Nordens största distributör
inom diagnostik. Hemsida:
http://www.triolabfood.se/
Telefon: 031-81 72 00

Mobergs minskar reklamationer och
matsvinn
Mobergs har 30 års erfarenhet av
produktkontroll och sortering för den
skandinaviska livsmedels-, process- och
förpackningsindustrin.
Med specialisering på metalldetektorer,
magneter, röntgenteknik, vågar, optiska
kontroll- och sorteringssystem samt
detekterbara produkter säkerställer vi
produktflöden utan avvikelser. I nära
samarbete med kunderna tar vi fram
tillförlitliga, hållbara och lättanvända
lösningar.
Rent mjöl i påsen.
Hemsida: www.mobergs.se
Telefon: +46 (0)406808060
E-post: sales@mobergs.se

Kersia Nordics - som en del i Kersia
Group - är en global aktör inom
biosäkerhet och livsmedelssäkerhet
med lösningar för rengöring och
hygienkontroll inom alla delar av
livsmedelskedjan. Vi arbetar till
exempel inom:
• Livsmedelsindustri som mejerier,
köttproduktion, grönsaksproducenter
och färdigmatstillverkare
• Mjölkgårdar, gris- och
fågeluppfödning samt foder och
näringsprodukter.
• Hälsovård för vattenrening i
katastrofområden och ytdesinfektion på
sjukhus.
Hemsida: https://www.kersiagroup.com/ Telefon: 031-742 95 60

Anticimex är det moderna
serviceföretaget inom
skadedjurskontroll, matsäkerhet,
fuktkontroll, husbesiktningar och
brandskydd. Genom förebyggande
åtgärder, ny teknik och hållbara
lösningar skapar vi hälsosamma
miljöer för både företag och
privatpersoner runt om i världen
Hemsida: https://www.anticimex.se/
Telefon: 075-2451000

Aquatiq är en komplett leverantør av

expertis och lösningar till den globala
livsmedelsindustrin. Vi tillhandahåller
bland annat konsulttjänster,
processsystem, hygienlösningar, digitala
analysverktyg och kemikalier. Dessutom
är vi delägare i Aqua Pharma Group, som
är marknadsledande inom biosäkerhet
inom vattenbruksindustrin (Aquakultur).
Vi har för närvarande cirka 170 anställda
i Norge. Dessutom har vi filialer i Sverige,
Danmark, Storbritannien, Kanada,
Australien, Nya Zeeland och Chile.
Kontakt:
Mariann Kirkerød, Lukas Ogenvall, Lena
Persson, Steinar Ege
Hemsida: www.aquatiq.no
Tel. +47 61247010
E-post: post@aquatiq.com

Med Spineweb får ni en användarvänlig
molntjänst för hållbarhetsarbete med
ledningssystemen enligt ISO 9001
(kvalitet), ISO 14001 (miljö), ISO 45001
(arbetsmiljö), ISO 22000
(livsmedelssäkerhet) m.fl.
Helhetslösning för små och medelstora
företag. Välj de moduler ni vill ha och
bygg på efter era behov:
•Startsida/Intranät
•Dokumenthantering
•Årsschema med händelser
•Mål- och mätetalsuppföljning
•Ärendehantering
•Lagbevakning
•Riskbedömning
•Miljöaspektsbedömning
•Kemikalieförteckning
•Leverantörsbedömning
•Underhållsplanering
Kontakta oss gärna för mer information,
demo på Telefon: 040-537300
info@ecowise.se
Hemsida: https://ecowise.se/

Kvalitet – Livsmedelssäkerhet –
Förpackningar
Intertek hjälper kunder längs hela
livsmedelskedjan att säkra kvalitet, äkthet
och säkerhet hos sina produkter. Med
tjänster som livsmedelsanalys,
regulatorisk rådgivning och certifiering
enligt svenska och internationella
standarder och program erbjuder vi en
heltäckande kvalitetslösning inom
livsmedel och lantbruk.
Christel Esbjörnsson
Program Manager FSMS & Technical
Manager Food, Nordic
Business Assurance
Mobile +46 733 75 01 06
E-post:
christel.esbjornsson@intertek.com Jon
Jansson
Sales Representative
Business Assurance
Mobile +46 73 375 01 02
E-post: jon.jansson@intertek.com
Hemsida: intertek.se

Livsmedelsnyheter.se
Livsmedelsnyheter.se är en sajt med
dagliga nyheter från
livsmedelsbranschen. Här speglar vi allt
som händer i branschen och
livsmedelsindustrins värdekedja. Sajten
är ett led i vidareutvecklingen av
tidningen Svenska Livsmedel, utgiven av
Trade Promotion Förlag AB, som även
ger ut tidningen nord emballage med
sajten Packnews.se. - nord emballage
ambition är att täcka så många ämnen
som möjligt som är relevanta för den
förpackande industrin.
Hemsida: www.livsmedelsnyheter.se

Scandinavian Diagnostics erbjuder
Sveriges absolut bästa utbud av
innovativa produkter för egenkontroll
inom hygien, mikrobiologi och
biokemi. Vår specialitet är snabba
validerade metoder. Vi saluför
marknadsledande världsvarumärken i
respektive sektor, och med vår breda
varuportfölj kan vi tillgodose de flesta
önskemål. Uppdraget är i första hand
att förse livsmedelsindustrin med en samlad lösning för
hygienkontroll, allergen-, mykotoxin
och bakteriedetektion. Vi erbjuder
säkra validerade lösningar samtidigt
som vi strävar efter att utveckla
befintliga och hitta nya innovativa
arbetssätt och att tillhandahålla den
senaste teknologin inom varje
område, så att Ni som kund alltid kan
känna er säkra att ni får det bästa när
Ni jobbar med oss.
• ATP-tester - Allergentester Mykotoxintester - Enzymatiska tester Vattenanalys - Kromogen Agar &
Compact dry - Realtids-PCR Refraktometrar - Handhygien,
termometrar, UV-ljus Laboratorieutrustning

KVALITET ONLINE STORTRÄFF 2022

TIPSTÄVLINGEN
VINNARE
VINNARE:
Emma Paulin
Sveriges Stärkelseproducenter

Gra$s deltagande i en kurs på upp $ll 1 dag i Aqua$q Consults regi
HACCP Introduk$on eller Matbedsrägerier
- norsk föreläsare som talar svenska
Gäller under hösten 2022.
Följ oss på vår svenska hemsida:
- www.aqua@q.com/sv
Finns ﬂera norska kurser aD välja mellan hDps://aqua@q.com/no/consult/kursoversikt

●En låda handsprit
●En låda handtvål

VINNARE:
Pontus Andersson
Trensums Food

VINNARE:
Suzanne Wall
Nutifood

Deltagande för 2 personer vid eD av Triolabs
seminarier under hösten 2022 och våren 2023

PRESENTKORT
- ED dubbelrum för två personer med frukost.
Gäller helger och lov och i mån av plats.

VINNARE:
Kerstin Branmark
Swedish Match

KVALITET ONLINE ÖNSKAR DIG EN TREVLIG SOMMAR!

