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Välkommen till 
Kvalitet OnLine Storträff 

10:e året – 2 år försenat pga pandemin!
Kvalitet OnLine Storträff 2022 är förlagd på Malmö Arena Hotel

som ligger på bästa läge i Malmö Hyllie, navet i Öresunds- regionen.

Hotellet ligger endast 3 minuter från centrala Malmö med tåget. 
13 minuter till Kastrups flygplats. 

Tåget går var 10:e minut från Hyllie till Kastrup. 
Hyllie är beläget i den sydvästra delen av Malmö har du alltid nära till nöjesliv, shopping, aktiviteter och sevärdheter 

som storstaden har att erbjuda, men du slipper oväsendet.

Under årets dagar ger vi dig inspiration, verktyg och praktiska exempel för att få ut potentialen av ditt kvalitets- och 
hållbarhetsarbete. Den här gången fokuserar vi lite extra på hur samhällsförändringar påverkar kvalitetsrollen, med ökat 

ansvar för frågor som hållbarhet och livsmedelsbedrägerier.

På årets Kvalitet OnLine Storträff träffar du våra experter, utbyter erfarenheter med kollegor i branschen och inspireras 
av lösningar.

Tillsammans är vi bättre!

App – Kvalitet OnLine Storträff
Du har fått mail och SMS om nedladdning av Kvalitet 

Online Storträffs app. I appen kan du bl.a läsa 
programmet, information om talare, utställare och 

mycket annat.

Vid eventuella problem eller frågor -
Gå till Maria eller Inger!

Logga in på Hotellets WiFi
Wi Fi: BW-Malmo Arena Hotel guest

Kod: guest@mah



08:15

09:00

REGISTRERING OCH FÖRMIDDAGSKAFFE
Registrering / mingel / kaffe innan start

VÄLKOMMEN TILL KVALITET ONLINE 
STORTRÄFF 2022
Lena Persson och VD Eirik Bugge Aquatiq AS 
hälsar er välkomna!

ETT TRYGGARE, SMARTARE OCH MER 
HÅLLBART MATSYSTEM MED HJÄLP AV 
BLOCKCHAIN
Linda Bjarle, Livsmedelscontroller, 
Helsingborgs Stad 
Trond A Henriksen, Group Lead Blockchain, 
Atea

HISSPITCH – KORT PRESENTATION AV 
UTSTÄLLARNA

PAUS

MÄTNING, TRENDER OCH 
KOMMUNIKATION AV ANALYSRESULTAT 
Heidi Camilla Sagen-Ohren, Managing
Director, Microbiology & Food Safety
Specialist, Aquatiq Sense

TRICK OR TREAT, SÅRBARA RÅVAROR -
FÖREDRAG PÅ ENGELSKA
INTERTEK: Sandra Meixner, Global Program 
Manager ATIC Food Authenticity Services in the 
GBL Food (Bremen)
INTERTEK: Mercè Sánchez, Global Technical
Sector Manager FSMS and GFSI Lead Auditor. 
(Barcelona)

LUNCH

10:15

09:20

10:10

11:15

16:30
-18:00

12:00

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

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)

KORT PAUS

PARALLELLA SPÅR – VÄLJ 1 AV 2

14:00

13:30

15:30

08:00 REGISTRERING AV DELTAGARE DAG 2

VÄLKOMMEN TILL KVALITET ONLINE 
STORTRÄFF 2022
Lena Persson hälsar er välkomna

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

KAFFEPAUS

FOOD SAFETY = BEHAVIOR -
FÖREDRAG PÅ ENGELSKA
NTERTEK: Mercè Sánchez, Global 
Technical Sector Manager FSMS and GFSI 
Lead Auditor (Barcelona)

GFSI OCH CERTIFIERING: VAD ÄR NYTT 
OCH VAD KOMMER?
VAD ÄR DE VANLIGASTE 
AVVIKELSERNA?
KIWA: Jessica Eriksson, Lead auditor, 
teknisk chef Valiguard AB/KIWA

KORT PAUS

08:30

08:40

13:00

12:00

Två dagar om kvalitet och hållbarhet med sikte 
på framtiden! 

10:40

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

KEMIKALIEHANTERING 
OCH REACH - HUR 
UPPFYLLER NI DAGENS 
KRAV OCH LIGGER 
STEGET FÖRE? 
Nicklas Gustavsson, 
Ramboll Sverige

15:00 KAFFEPAUS

HUR HITTAR JAG I KONTROLLWIKI?
Camilla Gyllenflykt, Statsinspektör Avdelning 
Kontrolledning, Livsmedelsverket

AQUATIQ CONSULT I SVERIGE
Marie Gelhaar Business Unit Manager Consult

AFTER WORK/MINGEL - knyt nya kontakter - alla vill lära 
känna alla

MIDDAG - VI STARTAR MED BUBBEL  
🎉 KVALITET ONLINE STORTRÄFF 10 ÅR🎉

13:00

14:15

19:00

CULTURE 
EXCELLENCE - HUR 
MÄTER MAN KULTUR 
RELATERAT TILL 
LIVSMEDELS-
SÄKERHET PÅ ETT 
ENKELT SÄTT?
Kine Rædergård
Skrivervik, chef för 
detaljhandelsrevisioner 
& Seniorkonsult, 
Aquatiq Consult

NYHETER I EU 
EKOLOGISKT OCH 
KRAV
Kimmo Hongisto, VD 
Kvalitera AB, konsult 
inom livsmedel, kvalitet 
och miljö.

PARALLELLA SPÅR – VÄLJ 1 AV 2

SISTA CHANSEN TIPSTÄVLING

LUNCH 
TIPSTÄVLING – LÄMNA IN DIN 
SVARSTALONG

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

PRISUTDELNING

ENGAGERA HELA FÖRETAGET MED 
RELEVANT INTERNKOMMUNIKATION -
ÄR DETTA MÖJLIGT?
Fredrik Hofflander, Head of AI, AFRY

SUMMERING OCH AVSLUT

TACK FÖR IDAG!

11:40

11:05

09:40

09:10

10:20

10:50
13:40

14:00

14:45

15:00

PROGRAM TORSDAG 19 MAJ PROGRAM FREDAG 20 MAJ

För en säker, smart och hållbar livsmedelskedja

16:15



MINGEL, LUNCH OCH MIDDAG 07

Vem deltager på 
Kvalitet OnLine Storträff? 

Kolla i appen!

06 DELTAGANDE FÖRETAG

Fullständig deltagarförteckning 
hittar du i appen
Kvalitet OnLine Storträff under 
”deltagare”.

AAK
AFRY
Anticimex
Aquatiq
Aquatiq Consult
Aquatiq Food Factory
Aquatiq Sense
AstaReal
Atea
Aviko
Aviko Norden
Bergström & Hellqvist AB
Blentagruppen
Caldic Food Service & Retail Sweden
Caldic Ingredients Sweden
CANEA
Culinar
Einar Willumsen
Eurofins
Feldts Fisk & Skaldjur
Helsingborgs stad
Herax Food Solutions
IBM
Impct Business Development
Intertek
Intertek Certification
Intertek Food Services

Scandi Candy
Scandinavian Diagnostics
Sodexo
Solina Sweden
Source Foodproduction
Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a.
Swedish Match
The Livekindly Collective
Tradehouse Nord
Trensums Food
Triolab
Triumf Glass
Valiguard/Kiwa
Öresundschark

Kersia
Kiviks Musteri
Kvalitera
KåKå / Orkla food ingredients
Källbergs Industri
Leksands Knäckebröd
Lilla Harrie Valskvarn
Livsmedelsverket
Magnihill
Normpack / RISE
Nutifood
Oatly
Pågen
Ramboll
Saturnus

Scandi Candy bjuder på godis - gelatinfritt!
Minglet är sponsrat av Scandi Candy som tillverkar och packar 
sockerkonfektyr i eget varumärke. De har även legotillverkning 
av produkter åt andra aktörer i livsmedelsbranschen. Allt godis 
som tillverkas av Scandi Candy är gelatinfritt.

Passa på att mingla med dina branschkollegor, 
skaffa nya kontakter och utbyta värdefulla kunskaper!

🎉 Vi startar med bubbel - Kvalitet OnLine Storträff 10 år 🎉
Kvällen börjar med mingel och gemensamt bubbel som vi bjuder på!
Dryck till maten – köp i baren eller av restaurangpersonal vid bordet.

3 - rätters middag - meny
Tomat & mozzarella

Grillat bröd med tomat, lufttorkad skinka, mozzarella, friterad schalottenlök, ört- & vitlöksolja

Kyckling
Majskyckling med vårens primörer i buljong. Serveras med färskpotatis

Choklad
Mörk chokladterrin med rabarberkompott, färskostkräm & färska bär

Kaffe

Lunch torsdag 19 maj och fredag 20 maj
Lunchen serveras i Percys restaurang.
Matallergier är meddelade till restaurangen.

Meny hittar du i appen!

Lunch

Nilssons Restaurang & Bar ligger i entréplan!

Middag torsdag 19 maj kl 19:00



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
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Joachim Malmberg, Herax
Food Solutions AB

Två dagar om kvalitet 
och hållbarhet med sikte 

på framtiden!
I en uppdaterad värld står kvalitetsutvecklingen inför nya utmaningar. 

Livsmedelsbedrägerier, digitalisering, hållbarhet och ett nytt arbetsliv ställer 
krav på anpassning, utvecklade arbetssätt och egen kompetensutveckling. 

Vi måste använda ny teknik och andra verktyg för att skapa ett säkrare och 
mer digitalt, spårbart livsmedelssystem.

Årets Kvalitet OnLine Storträff lyfter fram frågor som är utmanande att syssla med 
för livsmedelsindustrin, men framför allt många olika lösningar och möjligheter att 

skapa goda resultat.

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.

Moderator

Linda Bjarle, 
Livsmedelscontroller, 

Helsingborg Stad 

Behovet av god spårbarhet, transparens och 
delning av information i matsystemet ökar i takt 
med ambitiösa mål och tillhörande krav. Man kan 
tycka att det arbete som redan görs med 
hållbarhetsmål är tillräckligt. Utifrån dagens 
situation kan det stämma, men i bakgrunden 
sitter EU och sätter makt bakom kraven med 
olika lagar och förordningar. Mätbara mål och 
dokumentation blir allt viktigare, samtidigt som 
kraven på transparens ökar från kunder och 
intressenter. Enkelt? Överhuvudtaget inte! Så 
vad kommer att hända?
I detta inlägg kommer Trond presentera:
- Vad Atea tror om målbilden för teknologi och 
hållbarhet kommande år. - Hur detta kan 
omsättas till trovärdiga strategier och nya 
affärsmodeller? - Hur blockchainteknologi kan 

Ett tryggare, smartare och mer hållbart matsystem med hjälp av 
blockchain

Trond A Henriksen, 
Group Lead

Blockchain, Atea

08 TEMA

GFSI-godkända standarder kräver för när-
varande 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 
kommer att ta upp:
- Krav i standarderna avseende provtagning, 
trendanalys och uppföljning av resultat. - Hur 
man ställer in en riskbaserad EMP (Environ-
mental Monitoring Plan). - Exempel på hur 
övervakning och trendning utförs av industrin i 
dag. - Exempel på vad du kan använda 

Heidi Camilla Sagen-
Ohren, Managing

Director, Microbiology & 
Food Safety Specialist, 

Aquatiq Sense

trendanalysresultat till. - Exempel på analys-
portal för trender och övervakning av analys-
resultat

Heidi Camilla har expertis inom mikrobiologi och 
regelverk relaterat till de flesta livsmedel, 
HACCP, samt revision och projektledning. Hon 
har en magisterexamen i livsmedels-säkerhet 
och praktisk erfarenhet från laboratorie-
branschen, både som chef och mikrobiologi-
specialist. 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 analys-
resultat och kommunicerar hur dessa moment 
hänger ihop med företagets dagliga HACCP 
arbete.

Mätning, trender och kommunikation av analysresultat 

användas för att möta dessa krav? - Linda 
kommer sedan berätta om hur Helsingborgs 
kommun lyckats ta sin position som Nordens mest 
hållbara kommun med hjälp av teknologi. 

Linda arbetar stadsövergripande med genom-
förande, 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 Fokusgrupps-upphandlingen 
inom Kost & Nutrition, som är Sveriges största 
branschorganisation för personer som leder landets 
offentliga måltids-verksamhet. Trond ansvarar för 
Ateas block-kedjesatsning i Norden med fokus på 
affärs- och konceptutveckling.
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INTERTEK: Mercè
Sánchez, Global Technical

Sector Manager FSMS 
and GFSI Lead Auditor. 

(Barcelona)

Annika Sund, 
Marknadschef, Leksands 

Knäckebröd
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Vi har som 3:e livsmedelsföretag i Sverige 
klimatberäknat våra knäckebröd. Det ger oss en 
skarp analys till hur vi kommer vidare och ligger 
i framkant. Annika berättar om hur Leksands 
Knäckebröd gjort denna resa och vad de ser för 
problem och lösningar för att komma vidare. 
Hon berättar också om vilken hjälp influencers
har varit för att nå ut till marknaden och hur det 
har mottagits av marknaden.

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.

Bland de bästa i klassen på hållbarhet! men vi är inte 
nöjda. Hur har influencers hjälpt till att nå ut med Leksands 
Knäckebröds hållbarhetsarbete?

Livsmedelslagstiftningen består av flera hundra 
rättsakter som ofta uppdateras eller ändras. Hur 
bär man sig åt för att hålla sig uppdaterad? Vi 
går igenom hur man hittar i EU-lagstiftningen 
bland ändringsförordningar och konsoliderade 
versioner. Som exempel söker vi upp senaste 
nytt på märkningsområdet. Vi ger tips på 
hjälpmedel som kan underlätta för dig som 
behöver ha koll på senaste lagstiftningsnytt.

Lagbevakning – hur hittar man senaste nytt! 
hur bär man sig åt för att hålla sig uppdaterad?

-Vad är kontrollwiki?
-Vilken information finns där?
-Hur hittar jag svar på mina frågor?

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 nätverks-
medlem i Stockholmsnätverket. 

Nu arbetar Camilla på Livsmedelsverkets 
område Styrning och Vägledning, avdelning

Kontrolledning, som hjälper och följer upp
de myndigheter som utför kontroll av livsmedels-
och kontaktmaterials-verksamheter. 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.

Hur hittar jag i kontrollwiki?

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 genom-föra en dokumenterad 
sårbarhetsanalys & utifrån detta ta fram effektiva 
planer för riskreducering och begränsning. 
Presentationen kommer behandla 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 livs-medelsfusk, hur och var 
söker jag? Man kan bara hitta något om man 
söker efter det! - Exempel från företag och 
misstag som ska undvikas. 

INTERTEK: Sandra 
Meixner, Global Program 

Manager ATIC Food
Authenticity Services in 
the GBL Food (Bremen)

Sandra är en statligt certifierad livsmedels-
kemist. Hon studerade livsmedelskemi i 
Hamburg och slutprovet handlade om ett 
honungsprov.  Hon har arbetat med och inom 
livsmedelsindustrin i många år, både i sitt 
nuvarande arbete, men också som chef för 
kvalitetssäkring och livsmedelslagstiftning på 
Langnese Honey (ansvarig för labbet, fri-givning 
av inköpsprover och produktions-batcher, 
regulatoriska frågor och produkt-utveckling) och 
chef för QA och QM på Alfred L. Wolff (B2B

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 livsmedels-
säkerhetskonsult inom olika livsmedelssektorer.

Trick or treat, sårbara råvaror - föredrag på engelska

Anna Wedholm, Senior 
Food Advisor Herax

Food Solutions (tidigare 
Livsmedelsverket)

Camilla Gyllenflykt, 
Statsinspektör Avdelning 

Kontrolledning, 
Livsmedelsverket

Anna 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.



Thomas ger 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 berättar 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.
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Thomas von 
Krusenstjerna, 

Varumärkesexpert & 
seniorkonsult inom 

värdedriven 
affärsutveckling, Impct

Thomas berättar om vad som är viktigt för dig 
som arbetar med kvalitet och vem bör du ta 
armkrok på.

Thomas 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.

Varumärke och kvalitet - hur hänger det ihop och hur 
bygger de varann?

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.

INTERTEK: Mercè
Sánchez, Global Technical
Sector Manager FSMS and 

GFSI Lead Auditor
(Barcelona)

Merce kommer att prata om hur du kan förbättra 
din. livsmedelssäkerhetskultur. Hon vill visa 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.

Food safety = behavior - föredrag på 
engelska
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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 ger Ann en råd och tips hur att 
tänka om framtidens hållbara förpackningar. 
Susanna fortsätter 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.

Hållbara förpackningar - hur bör vi tänka framåt om miljö och 
livsmedelssäkerhet? 

Mängden kemikalier i samhället ökar ständigt 
samtidigt som medvetenheten blir större. Nicklas 
berättar om hur ni uppfyller dagens krav och 
ligger steget före morgondagens.

Nicklas Gustavsson har mer än 10 års 
erfarenhet inom området kemisk risk-
bedömning, regelefterlevnad och farliga ämnen i 
varor. Som konsult är hans arbete fokuserat på

Susanna 
Andersson, 

Normpack/RISE

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.

Kemikaliehantering och reach - hur uppfyller 
ni dagens krav och ligger steget före?

Nicklas Gustavsson, 
Seniorkonsulent 
Ramboll Sverige

Ann Lorentzon, 
Normpack/RISE
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Kine kommer att presentera 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.
- Erkänd av GFSI och de stora standardägarna 
av t.ex. BRCGS. 
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- 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 erfarenhet av revision 
och assistans på dagligvaru- och 
cateringmarknaden. Hon har en 
magisterexamen i livsmedelsteknik och har 
vidareutbildning inom HR och 
förändringsledning.

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 förbättrings-
arbete. BRCGS Food lanserar version 9. Jessica 
kommer därför fokusera på var man kan förvänta

KIWA: Jessica 
Eriksson,Lead auditor, 
teknisk chef Valiguard

AB/KIWA

sig förändringar enligt utkastet.  Jessica kommer 
också att presentera de vanligaste avvikelserna.

Jessica 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.

GFSI och certifiering: vad är nytt och vad kommer? 
Vad är de vanligaste avvikelserna?

Kimmo går 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. 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, VD 
Kvalitera AB, konsult inom 

livsmedel, kvalitet och miljö.

SPÅR 2- Nyheter i EU ekologiskt och KRAV
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SPÅR 1 - Culture excellence - hur mäter man kultur 
relaterat till livsmedels-säkerhet på ett enkelt sätt?

Kine Rædergård Skrivervik,
chef för 

detaljhandelsrevisioner & 
Seniorkonsult, 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 
kommer att gå igenom hur ni kan förbättra och 
effektivisera er revisionsprocess och använda 
resultaten för verklig förbättring. Vidare

Daniel Antonsen, Head of
industry audits / Senior 
audit manager, Aquatiq

Consult

kommer Daniel att ge er specifika tips inför 
revisionsförberedelserna.

Daniel 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.

Tips om hur du kan förbättra och effektivisera din 
revisionsprocess för att möta ökade krav

Kimmo är konsult inom livsmedel, kvalitet 
och miljö. BRCGS, FSSC22000, IP 
Livsmedel, EU Ekologisk, KRAV, 
Butiksstandard, ISO 9001, ISO 14001, ISO 
45001, Internrevision

FÖREDRAGSHÅLLARE 20 MAJ
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AI ( Artificiell Intelligens) är för alla. Hur 
behöver AI inte kosta skjortan?

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 intern-kommunikation. 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 
kommer i denna genomgång berätta om: 
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Fredrik 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.

Engagera hela företaget med relevant 
internkommunikation - är detta möjligt? 

Fredrik Hofflander, Head of
AI, AFRY

VAD ÄR AI?

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.

Hur kommunicerar vi bäst idag?
Om vi skriver något viktigt på intranätet 
tar vi en skärmdump på det och sprider 
det i alla våra interna kanaler

Är det riktigt viktigt tejpar vi upp det på 
kaffemaskinerna för då är det ingen 
som missar det

• Avmystifiera AI. 
• Förklara varför man över huvud taget skall 

bry sig. 
• Ta upp exempel på hur andra har lyckats 

och varför 
• även från livsmedelsbranschen. 
• Ge inblick i hur man genomför ett lyckat 

AI-projekt från start till mål.

AI är inte framtiden – det är nu!
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Huvudsponsor - partnerevent sept. 2022

Utställare / samarbetspartners

Gratis deltagande i en kurs på upp till 1 dag i Aquatiq Consults regi 
HACCP Introduktion eller Matbedsrägerier - norsk föreläsare som talar svenska
Gäller under hösten 2022. Följ oss på vår svenska hemsida: - www.aquatiq.com/sv
Finns flera norska kurser att välja mellan - https://aquatiq.com/no/consult/kursoversikt

En låda handsprit och en låda handtvål

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

PRESENTKORT - vinst ett dubbelrum för två personer med frukost gäller helger och lov 
och i mån av plats.

Tipstävling
Ta chansen att träffa våra utställare och vinn fina priser i vår tipstävling

UTSTÄLLARE

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

Huvudsponsor

Utställare

Centuri kan underlätta för dig i ditt arbete!
Centuri är ett framtidsorienterat IT-stöd för 
effektiv dokument-, avtals-, avvikelse- och 
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.

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

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

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

• 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.se
Tel: 08-545 516 40

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

about:blank
about:blank
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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

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

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

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

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 

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

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

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

• Mjölkgårdar, gris- och fågeluppfödning samt 
foder och näringsprodukter.

• Hälsovård för vattenrening i katastrofområden 
och ytdesinfektion på sjukhus.

Hemsida: https://www.kersia-group.com/
Telefon: 031-742 95 60

•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/

about:blank
about:blank
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Våra experter som svarar på frågor 
– ställ din fråga i medlemsportalen

Som medlem i Kvalitet OnLine kan du ställa 
frågor till våra experter!

Kvalitet och Livsmedelssäkerhet
Livsmedel/Märkning/Allergener 

/Livsmedelsjuridik

Ständiga förbättringar

Medlemsportal ingår i samtliga medlemskap i Kvalitet OnLine
- Workplace by Facebook - nätverka digitalt!

• Chatt för en och en kommunikation

• Ställ dina frågor till våra experter i Kvalitet OnLine

• Ställ din fråga till dina nätverkskollegor i din grupp
• Kvalitet OnLine Storträff – rabatt & förtur

• Onlinemöten/Livemöten

• Rabatt på utbildningar

• After Work/Mingel

• Utbildningar- rabatt arrangerade av Kvalitet Online

Om Kvalitet OnLine och norska Aquatiq AS, numera ägare sedan 1 dec 2021
2009 - Lena Persson startar nätverket Kvalitet OnLine tillsammans med hennes son Daniel Persson
● Kvalitet OnLine startar som en digital tjänst för företag som ska certifiera sig mot IP Livsmedel

2010
● Första fysiska nätverksträffen på Ingman Glass i Åhus
● Ställer ut på livsmedelsdagarna med positiv respons. Ändrar så att tjänsten gäller hela livsmedelsindustrin. 
● 3 dec – liten storträff. julbord med Skånsk snöstorm “Från oss alla till er alla” i Helsingborg

2011
● Första storträffen – 19-20 Maj i Barsebäck – med golftävling

2015
● 5-årsjubileumför Kvalitet OnLine Storträff!

2019 - Mars - Fysiska nätverksträffar ställs in pga pandemin - Kvalitet OnLine börjar med onlinemöten i Zoom

2021
● 1 dec – Norska Aqautiq AS förvärvar Kvalitet OnLine (Svenska Kvalitetssytem AB)

2022
● 10–-årsjubileum för Kvalitet OnLine Storträff! (2 år försenat)
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Nätverksgrupper Kvalitet OnLine

Fysiska nätverksgrupper i 
Kvalitet OnLine
• Kvalitet OnLine Livsmedel med fysiska 

nätverksträffar på olika värdföretag
Orter: Malmö - Kristianstad - Helsingborg - Göteborg -
Stockholm (max 20 deltagare per nätverksgrupp)

Digitala nätverksgrupper i 
Kvalitet OnLine med onlinemöten
• Digital nätverksgrupp Kvalitet OnLine Livsmedel 

(ingår IP Livsmedel)
Ej möjlighet att delta på fysiska nätverksträffar

• Digital nätverksgrupp - Hållbarhet för 
Livsmedelsbranschen 

Varför vara medlem i 
Kvalitet OnLine?
• Är perfekt när man behöver idéer. Det är alltid 

några som arbetat med det förut som delar med 
sig av sina erfarenheter och ger tips

• Snabb hantering av de frågor som du vill ha svar 
på då det oftast är frågor som "brinner i 
knutarna”

• Utökat kontaktnät och inspiration och energi till 
arbetet

Kommande fysiska nätverksträffar hösten 2022

Kommande utbildningar hösten 2022 – Norsk föreläsare, presentation (PPT) på svenska
• HACCP introduktion  (Level 2): Live onlinekurs med internationellt erkänd kursplan och behörighet

- 16. & 17. augusti / Live online kurs
- 2 moduler a 4 timmar

• HACCP workshop 3 dagars kurs  (Level 3):En praktiskt inriktad kurs med internationellt erkänd kursplan och behörighet
- 25-27 oktober  / Fysisk kurs i Stockholm

• Food Fraud: Bästa praxis för hur man hanterar risker relaterade till matbedrägerier
- 7. & 8. september / Live online kurs
- 2 moduler a 3,5 timmar

Kommande nätverksträffar/evenemang och utbildningar 
Läs mer på vår hemsida – uppdateras kontinuerligt www.kvalitetonline.se

Nätverk Datum Värdföretag

Malmö 2022-09-20 Scandi Candy

Helsingborg 2022-09-21 Magnihill

Kristianstad 2022-09-27 Trensums Food
Göteborg 2022-09-28 Triumf Glass

Stockholm 2022-09-29 Sodexo

Helsingborg - Göteborg -
Kristianstad - Malmö -
Stockholm

slutet nov 2022 Återkommer

Aquatiq Food Forum – 19 - 20 oktober The Future of a Safer, Smarter & Sustainable Food System
Läs mer här och anmälan - aquatiqfoodforum.com

Läs mer och anmälan – information om respektive nätverksträff kommer att 
finnas i medlemsportalen och i medlemsbrev.



TACK ALLA DELTAGARE 27

TACK FÖR IDAG!
Vi tackar alla för visat intresse och ser fram emot att träffa dig på 

våra fysiska nätverksträffar i september!
Glöm inte fylla i din utvärdering

Kvalitet OnLine önskar dig en 
trevlig sommar!

26

Spesialisert kjemi 
fornæringsmiddel- og

mekanisk industri

Etledende konsulent-
selskap innen trygg  

matekspertise

Profesjonelle rengjørings-
og desinfeksjons-

løsninger

Komplette systemer 
og hygienisk utstyr for  
trygg matproduksjon

We are established with companies in Norway, Denmark, Scotland, 
Ireland, Canada, Chile, Australia, New Zeeland and USA.

Bringing Trust / Integrity to the Table

Web-based solution for 
monitoring of 

analytical results in 
the food industry. 

Aquatiq® is a supplier of complete Food Safety solutions and expertise globally.
Our competency and long experience in the food processing industry provides Aquatiq

with a unique advantage that creates value for our costumers.
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