
 

 

Nyhetsbrev - Storträff special 2018 

Kvalitet OnLine Storträff! Vi gjorde det igen, 8:e 
året! 

 

 

 

 

I detta nyhetsbrev 
 

Kvalitet OnLine Storträff 2018 
 

 

 

Den 24-25 maj gick årets händelse av stapeln; 
KvalitetOnlines 8:e storträff! Här kan ni läsa 
om 2018 års upplaga av Sveriges viktigaste 
mötesplats för kvalitets- och miljöansvariga 
inom livsmedelsbranschen. 

Förväntansfulla deltagare fyllde lokalen. 
Kvalitet OnLine har skapat en arena för oss 
alla som är ivriga att diskutera gemensamma 
frågor. Kända ansikten blandades med nya 
bekantskaper och stämningen var på topp! 

Åter succe; Storträffen fick högt betyg 
- 4,6 av 5. 

Vi är nu fyllda av inspiration och energi efter 
givande dagar med talare som 

Johan Lundell som startat Nodd; företaget 
som hjälper oss visualisera och hitta ett 
universalspråk 

Kelly Odell som inspirerar till ett hållbart 
ledarskap 

En workshop med Sveriges kvalitetsguru 
himself, Lars Sörqvist, Sandholm 
Associates! 

GULD- 
Samarbetspartner 

och utställare 
 

 

 
Centuri underlättar för dig i ditt 

arbete! Vi är ett framtidsorienterat 
IT-stöd för effektiv dokument-, 

avtals-, avvikelse- och 
ärendehantering. Det går även att 
visualisera processer som enkelt 

kan kopplas till dokumenten. 

 

 
Vi är specialiserade på magneter, 

metalldetektorer, inspektionssystem 
och vågar samt detekterbara 

 

http://www.kvalitetonline.se/Lists/Sponsorer/DispForm.aspx?ID=14&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekvalitetonline%2Ese%2FLists%2FSponsorer%2FAllItems%2Easpx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Sponsorer/DispForm.aspx?ID=5&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekvalitetonline%2Ese%2FLists%2FSponsorer%2FAllItems%2Easpx


  

Du kan nedan läsa om: 

 Varje programpunkt- vad talarna pratade 
om 

 Utvärdering- vad deltagarna tyckte om 
träffen 

 Tipstävlingar och vinnarna 

 Nytt nätverk för Miljö & Hållbarhet  

 Höstens 
nätverksträffar/diskussionsgrupper 

 Nästa års Storträff den 16- 17 maj 2019 -
9:e året 

  
 

 

ÄR DU MED PÅ BILD?  

Var du med? Kolla in  
bilderna här! 
Bildspelet fungerar bäst via din dator! 

 

Presentationer och information finns 
på samlingssidan 

Läs mer: Klicka här  

Talarnas presentationer finns endast tillgängliga för 
medlemmar! 

 

 

Ur utvärderingen 
 

"Många bra kontakter och möjlighet att 
diskutera gemensamma frågeställningar. Kul 
med nya infallsvinklar!" 

 

"Mycket tänkvärda saker att ta med sig både 
personligt och till ledningen." 

 

"Träffa andra i branschen, inspirerande 
föreläsningar, värdefulla insikter och ny 
information." 

 

"Gillar skarpt de talar som rör sig mer utanför 
det traditionella QA området och pratar om 
ämnen som kan hjälpa att öppna nya dörrar 
inom organisationen. Inspiration och tänka 
nytt är för mig en viktigt del av stortträffen." 

 

 

Storträff 2019 - vill du deltaga? 
 

Är du intresserad av att deltaga vid Kvalitet 
OnLines Storträff 16-17 maj 2019? 

 

 

produkter för livsmedels- och 
förpackningsindustrin. 

 

 
Lagafors rengöringssystem ger 
mervärde åt livsmedelsindustrin 

Lagafors levererar kompletta 
hygienlösningar från stationära och 

mobila rengöringssystem till 
diskmaskiner och tillbehör. 

Utställare 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

http://www.kvalitetonline.se/stortraff2018/Bilder%20Stortrff%202017/Forms/AllItems.aspx
http://www.kvalitetonline.se/stortraff2018/Bilder%20Stortrff%202017/Forms/AllItems.aspx
http://portal.kvalitetonline.se/kvostortraff2018/default.aspx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Sponsorer/DispForm.aspx?ID=4&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekvalitetonline%2Ese%2FLists%2FSponsorer%2FAllItems%2Easpx


 

 

  

 

 

 

Torsdag 24 maj 
 

Torsdagens upplägg var seminarier, där alla deltagare fick lyssna och ställa frågor. 

Lena hälsar oss välkomna! 

 

 

Lena hälsar oss alla 
hjärtligt välkomna till 8:e 
årets upplaga av Kvalitet 
OnLine Storträff 2018! 

Dags att starta dagarna 
som kom att ge oss alla så 
mycket! 

 

 

Märkning om antibiotikafritt och GMO-fria livsmedel 

 



Magnus Nikkarinen, Svensk Dagligvaruhandel 

 Magnus Nikkarinen, näringspolitiskt 
sakkunnig i branschorganisationen 
Svensk Dagligvaruhandel, berättade att 
märkningen ”antibiotikafritt” är på väg in 
på den svenska marknaden och redan 
finns på bland annat svensk kyckling. 
Han pekade på svårigheten att 
kommunicera märkningen utifrån 
aspekter, som typ och mängd av 
antibiotika, nivån på djurvälfärd och inte 
minst, konsumenternas kunskaper. En 
undersökning av Kött & Charkföretagen 
visar till exempel att 62 procent av de 
tillfrågade tror att det finns rester av 
antibiotika i kött- och charkprodukter, 
vilket naturligtvis är lika fel, som att det 
finns GMO i kött från djur som har ätit 
GMO-foder. 

- Både antibiotikafritt och GMO-fritt är 
kopplat till produktionsmetoden och 
betonar något som 

 

 

 

inte finns i livsmedlet. Skillnaden är att det finns regler för GMO-märkning, men ingen 
vägledning när det gäller märkning med antibiotikafritt, sa Magnus Nikkarinen. 

Livsmedelsverket har på uppdrag av regeringen sett över förutsättningarna att märka 
livsmedel från djur som har ätit foder med eller utan GMO. Slutsatsen är att en 
märkning skulle vara vilseledande, dyr, krånglig och effektlös, eftersom det inte finns 
någon tydlig konsumentefterfrågan. Att antyda att ett livsmedel är fritt från något som 
alla liknande livsmedel är fria från är vilseledande, enligt EU-förordning 1169/2011. 

- Det handlar om att hjälpa konsumenten att göra informativa val, vilket är 
supersvårt när det gäller antibiotikamärkning. När märkningen väl kommer – för 
det gör den med säkerhet – är det viktigt att myndigheter och branschen tar ett 
samlat ansvar, sa Magnus Nikkarinen. 

 

Visualisera kvalitetsarbetet 

Johan Lundell, Nodd AB 

 

 

"Notationer är ett mycket 
kraftfullare kommunikationsmedel 
än ord", hävdar språkvetaren 
Johan Lundell! De kräver inga 
förkunskaper eller översättningar 
och behöver inte memoreras. Han 
förklarar att notationer är noter, 
kartor och ritningar. 

 

Vid bl.a. kärnkaftverket Forsmark har han revolterat sättet att skriva instruktioner. Med 
enkla symboler har flera sidors text kunnat visualiseras på en sida, något som har blivit 
Johans framgångssaga. 

Ord på vägen från Johan: 

 Du behöver inte memorera vägbeskrivningen när du har en karta. 

 IKEA och LEGO är bra förebilder. 

 Vi kommer sällan ihåg ord men däremot bilder. 

Men det här är ingen kärnfysik. Det handlar bara om att sluta tala om vad folk ska 
göra och istället visa hur det blir, säger han. 

 

 



Polarbröd - hållbarhet från ord till handing 

Carina Roos, Polarbröd AB 

Carina Roos, från Polarbrödsgruppen, 
berättade om deras resa mot hur 
hållbarhetsfrågor numera genomsyrar hela 
affärsverksamheten. Hon visade exempel 
från deras utvecklingsarbete med en klar 
strategi, en tydlig metod samt fruktbara 
affärssamarbeten - från ord till handling.  

  

  

 

  

 

Nytt nätverk/seminarier - Kvalitet OnLine Miljö & Hållbarhet 
för livsmedelsbranschen! 

 

 

 

Elisabeth, Tove och Johnny berättar om 
det nya nätverket och höstens träffar i 
Kvalitet OnLine Miljö & Hållbarhet för 
livsmedelsbranschen. 

Det blir samma upplägg som 
nätverksträffarna för Kvalitet- med en 
expert varje gång. 
Läs mer här- lämna intresseanmälanej 
bindande: Kommande nätverksträffar 

Höstens träffar 

 Skåne/Malmö       21/9 

 Stockholm            28/9 

TEMA: 
Hur får vi koll på leverantörskedjan? Vi 
diskuterar uppförandekod, kravställning och 
uppföljning. Något om olika standards syn på 
leverantörer Vi delar erfarenheter och 
exempel! 

Medverkande Expert/nätverksledare: 
- Johnny Gylling, CSR och hållbarhetskonsult på 
GE99 leder samtalet tillsammans med 

- Kvalitet OnLine Miljö & Hållbarhet 
expert/nätverksledare: Elisabeth Ernehag och 
nätverksledare Tove Palm  

ERBJUDANDE:Innan du bestämmer dig för att 

gå med i nätverket Kvalitet OnLine Miljö & 
Hållbarhet erbjuder vi dig att boka per träff! 

  

  
 

 

VACCP/TACCP Informationssäkerhet - vad innebär 
informationssäkerhet för livsmedelsföretag? 

Karin Hansson och Per Sundqvist, Intertek 
 

http://www.kvalitetonline.se/Lists/P%20gng%20i%20Kvalitet%20OnLine/AllItems.aspx


 

 

Fokus låg på de nya kraven på 
förebyggande åtgärder mot kriminella 
handlingar, som livsmedelsfusk (Food Fraud 
Prevention) och sabotage (Food Defense), 
som har implementerats i alla GFSI-
godkända standarder. VACCP (Vulnerability 
Analysis) och TACCP (Threat Analysis and 
Critical Control Point) är två metoder, som är 
speciellt framtagna för att förebygga 
uppsåtligt fusk, upptäcka eventuella hot och 
förhindra sabotage 

 

 

5S by Yourself, Träningsupplägget för de som vill 
lyckas med 5S utan externa konsulter 

Mathias Wilhelmsson, Part Development 
 

Ordning och reda är en viktig 
förutsättning för allt kvalitetsarbete. 
Leanmetoden 5S syftar till att öka 
effektiviteten och undvika slöserier 
med tid och resurser. Mathias 
Wilhelmsson, Part Development, har 
utvecklat ett träningsverktyg som gör 
att företag kan implementera 5S utan 
hjälp av externa konsulter. Träningen 
genomförs under en dag med 5-10 
medarbetare och kan ledas av en 
person utan 5S-utbildning. Teori 
varvas med praktik i form av ett spel. 
De 5S-en – Sortering, Strukturering, 
Systematisk städning, Standardisering 
och Självdisciplin – genomförs steg för 
steg i fyra olika nivåer. 

 

 

 

 

Stress är vår tids största hälsohot - hur löser vi 
det? 

Jeanette Brugge Welin, Alpha Vitae 

Stress är oundvikligt, men man 
kan skapa strategier för att 
använda stressystemet när det 
behövs och för att det får vila där 
emellan, predikade Jeanette 
Brugge Welin. Hon lät oss förstå 
att hjärnan ska få möjlighet att 
vila, inte översköljas av 
information hela tiden – men att 
gärna låta kroppen jobba. Motion 
ökar hjärnans motståndskraft mot 
stress! 

  

 

 

 

- Återhämtning är botemedel och bromsen som ska balanseras med gasen; sömn, 
aktiva pauser under arbetsdagen, göra sånt man tycker om, helst där hjärnan inte är 
på, uppmanade Jeanette. 

 

 



Fredag 25 maj 
 

 

Certifieringsnyheter 

 

BRC och IFS - 
Jessica Eriksson, 
SAI Global 
Valiguard 

 

Den nya versionen av 
IFS, 6.1, har fokus på 
allergensäkerhet och 
förpackningsmaterial. 
Den har publicerats i 
väntan på version 7, som 
är försenad till sista 
kvartalet 2018. I augusti 
beräknas också BRC 
version 8 vara klar och 
revisioner kommer att 
utföras från och med 
februari 2019. 

 

FSSC 22000 - 
Sophie 
Albrektsson, 
Intertek 

 

Vid årsskiftet trädde en 
ny version av FSSC 
22000 i kraft. Några 
nyheter, utöver kraven på 
Food fraud prevention 
och Food defence, är 
möjlighet att lägga till 
certifiering för 
huvudkontor som en del 
av produktionsanläggning 
samt att lägga till lager på 
anläggningscertifikatet. 
Från och med 2019 blir 
det även oanmälda 
revisioner. 

 

ISO 22000 - Rikard 
Hellqvist, 
Bergström & 
Hellqvist 

 

Den senaste versionen 
av ledningssystemet ISO 
22000 kommer 
preliminärt att publiceras 
den 19 juni och senare i 
höst förväntas en svensk 
översättning. Rikard 
Hellqvist, Bergström & 
Hellqvist, som har deltagit 
i utformningen av den nya 
versionen, lyfte fram att 
vikten ligger på ett tydligt 
ledarskap och att 
kvalitetsarbetet får en 
tydlig koppling till 
företagets strategi. 

 

Avslutades med paneldebatt som leddes av Ingrid Ascard 

 

 

Efter presentationerna ledde Ingrid en kort 
debatt där deltagarna fick ställa frågor till 
experterna. 

 

 

DÄREFTER 
 

Parallella spår - favorit i repris - deltagarna fick välja 2 av 3! 
 

För andra året körde vi det uppskattade inslaget Parallella spår, något som föll 
väl ut även i år. Favorit i repris! 

Betyg: 4,6  av 5. 
 
Så här tyckte några deltagare: 

 

"Väldigt bra då vi inte jobbar med enbart kvalitetsfrågor."  
 

"Mycket bra. Då finns det möjlighet att välja det som man har mest nytta av för 
stunden." 

 

"Väldigt bra! hade dock gärna gått på alla 3 om möjligt :-)" 
 



 

Du blir var du mäter - Lars Sörqvist, Sandholms 
Associates 

Ett av de parallella spåren handlade om att 
mäta, och att mäta rätt! 

Kvalitetsgurun Lars Sörqvist lotsade oss 
genom en mycket välbesökt workshop i 
dess bästa bemärkelse. Han gjorde oss 
uppmärksamma på att vi måste skilja på 
mål för förbättring och mål för att se att 
trender håller sig stabila. 

- Att mäta allt hela tiden skapar frustration, 
mät det som ni behöver mäta för att 
förbättra, sa Lars! 

  

 

 

 

 

Ledarskap för ett hållbart kvalitetsarbete - Kelly 
Odell, Astrakan 

 

 

Allt handlar om beteende, något som Kelly 
kallar TQR (Total Quality Relationships). 
Han berättade engagerat om att allt 
handlar om relationer; bränn ner en 
byggnad – verksamheten finns kvar i form 
av människor och relationer! 

Hans budskap var att världen inte ska 
behöva ett gäng kvalitetsexperter utan att 
det blir en självklarhet för alla att jobba 
med kvalitet och därmed inget man ska 
behöva argumentera för. 

- Gå ut och gör världen bättre och lycka till, 
hälsade Kelly! 

  
 

 

5S by Yourself™ - Matthias Wilhelmsson, Part 
Development 

Leanmetoden 5S syftar till att öka 
effektiviteten och undvika slöserier med tid 
och resurser. Mathias Wilhelmsson, Part 
Development, berättade om deras 
träningsverktyg som gör att företag kan 
implementera 5S utan hjälp av externa 
konsulter. Träningen genomförs under en 
dag med 5-10 medarbetare och kan ledas 
av en person utan 5S-utbildning. Teori 
varvas med praktik i form av ett spel som 
Matthias använde under "Parallella spår" 
på fredagen.  

- Det är inte ovanligt att 25 procent av 
tiden går åt till att leta efter verktyg, 
material eller dokument, berättade 
Matthias. 

 

 

 

 



Grattis! 
 

På Storträffen kunde man fylla i en tipstävling och lämna 
in en intresseanmälan och vinna fina priser! 

Vinnarna från tipstävlingen 
 

 

En heldags workshop i 
förbättringsarbete 

 

5S by Yourself™ från Part Development - ett 
träningsupplägg för att lyckas med 5S på egen 
hand värt 9 500 kr . 

Vinnare blev Caroline Holmstig från Feldt 
Fisk & Skaldjur. Grattis Caroline! 

 

Anticimex webbshop - 
presentkort 

 

 
Från Anticimex, presentkort på 
500 kr. Vinnare blev 

Emily Eriksson, ÅF Industry 

 

Food Diagnostics kit 

 

Food Diagnostics, ett valfritt AgraStrip 
Allergen kit. Vinnare blev 
Ulf Håkansson, Trensums Food  

 

Städa med Vikan 

 

Sopborste/putsduk från Vikan. 
Vinnare blev 

Elina Karlsson, Olle Nybergs 
Chark AB 

Vinnarna från "Intresseanmälan" 
 

 

 

Övernattning hos Malmö Arena 
Hotel 

En övernattning med frukost för två personer 
hos vår värd, Best Western Malmö Arena Hotel i 
Hyllie.  
Grattis till Mona Holdo! 

 

 

Böcker av föreläsaren 
och författaren Kelly 
Odell 

Varsin bok av Kelly Odell vanns 
av 

- Stina André, Kiviks Musteri  

- Agneta Berglund, Triumfglass 

- Katarina Jönsson, ÅF 
Industry 

 

 

Gratis deltagade Kvalitet OnLine - miljö 
& hållbarhet 

Vinnare till ett gratis deltagande vid nätverksträffen 
Miljö & Hållbarhet den 21 sept eller 28 sept vanns av 
Jessica Nilsson, Norrmejerier 

 

 

Kylväska från GE99 

En fin kylväska från Good 
Enterprises AB vanns av 

Sandra Eriksson, Feldt´s 
Fisk & Skaldjur 

 

Så här trevligt hade vi på torsdagens middag som avslutades i baren 
på 16:e våningen.Vilken fin solnedgång över Öresund vi fick se! 

  

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Höstens träffar - anmäl dig redan nu! 
 

TEMA: Nyheter i standarder - ISO 22000 och BRC ver. 8 

Nyhet! Det kommer att finnas en lokal nätverksledare med på varje träff för att leda en 
del av träffen! 

På varje nätverksträff nedan ingår rundvandring i produktionen!  

Läs mer och anmäl dig - klicka här  

Ej medlem och önskar deltaga och testa - hör av dig till lena@kvalitetonline.se 

  

 

 

 

Kalmar 

18 sept, start kl 10.00 

 Värdföretag: Mobergarna, 
Kalmar 

 

 

Kristianstad 

19 sept, start kl 9.30 

 Värdföretag: 
Ingelsta Kalkon. 
Tomelilla 

 

 

Malmö 

 20 sept, start kl 
8.00 

 Värdföretag:  
Caldic Sweden. 
Malmö 

 

 

Helsingborg 

 25 sept, start kl 
8.00 

 Värdföretag:  
Fermia, Höganäs 

 

 

Göteborg 

 26 sept, start kl. 10.00 

 Värdföretag: 
Feldt´s Fisk & Skaldjur, 
Lidköping 

 

 

Stockholm 

 27 sept, start kl 
10.00 

 Värdföretag: 
Vätternpotatis, 
Ödeshög 

 

KVALITET ONLINE DISKUSSIONSGRUPP VIA SKYPE   
– för medlemmar I Kvalitet OnLine! 

 Den 8 okt kl 9.30 -10.30 via Skype – Livsmedelsbedrägerier - leds av Rikard – 
Bergström & Hellqvist 

 Den 9 okt kl. 10.00 – 11.00 via Skype -  FSSC 22000 

Anmäl dig här 

 

 

 

 

 

 

http://www.kvalitetonline.se/Lists/P%20gng%20i%20Kvalitet%20OnLine/AllItems.aspx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/vriga%20aktiviteter/AllItems.aspx


Kvalitet OnLine storträff 2019 - BOKA IN REDAN NU! 
 

 

 

Den 16-17 MAJ 2019  - 9:e året! 
En succé - Sveriges viktigaste mötesplats! 
Plats:  Malmö Arena Hotel 

  

Alla är hjärtligt välkomna! 

 

Har du frågor? 
 

Experterna svarar! 

Kvalitet OnLine samarbetar med några riktigt kunniga experter. Har du en fråga- skicka 
in den här, välj kategori till vänster. Svaret kommer på hemsidan. Befintliga frågor och 
svar hittar du här. 

 

Kvalitet OnLines Experter 
 

 

Livsmedelssäkerhet 

 
 

Livsmedelsjuridik 

 

 

Miljö, arbetsmiljö o 
CSR 

 

 

 

Förpackningar 

 

 

Ständiga 
förbättringar 

 
 

Certifiering och 
revision 

 
 

 

Allergener 

 

 

Certifiering och 
revision 

 

 

Certifiering och 
revision 

 

Märkning 

 

 

 

VI ÖNSKAR ER ALLA EN 

http://portal.kvalitetonline.se/Livsmedel/default.aspx
http://portal.kvalitetonline.se/Livsmedel/Lists/Veckans%20frga/AllItems.aspx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Vra Experter/DispForm.aspx?ID=3&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekvalitetonline%2Ese%2FLists%2FVra%2520Experter%2FAllItems%2Easpx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Vra Experter/DispForm.aspx?ID=8&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekvalitetonline%2Ese%2FLists%2FVra%2520Experter%2FAllItems%2Easpx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Vra Experter/DispForm.aspx?ID=6&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekvalitetonline%2Ese%2FLists%2FVra%2520Experter%2FAllItems%2Easpx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Vra Experter/DispForm.aspx?ID=4&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekvalitetonline%2Ese%2FLists%2FVra%2520Experter%2FAllItems%2Easpx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Vra Experter/DispForm.aspx?ID=5&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekvalitetonline%2Ese%2FLists%2FVra%2520Experter%2FAllItems%2Easpx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Vra Experter/DispForm.aspx?ID=5&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekvalitetonline%2Ese%2FLists%2FVra%2520Experter%2FAllItems%2Easpx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Vra Experter/DispForm.aspx?ID=11&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekvalitetonline%2Ese%2FLists%2FVra%2520Experter%2FAllItems%2Easpx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Vra Experter/DispForm.aspx?ID=10&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekvalitetonline%2Ese%2FLists%2FVra%2520Experter%2FAllItems%2Easpx
http://www.kvalitetonline.se/Lists/Vra Experter/DispForm.aspx?ID=13&Source=http%3A%2F%2Fwww%2Ekvalitetonline%2Ese%2FLists%2FVra%2520Experter%2FAllItems%2Easpx


 

 

Lena Persson | lena@kvalitetonline.se tel. 042 – 44 99 390 | mobil 0760-120015 

Bendzgatan 45, 256 57, Ramlösa | Svenska Kvalitetssystem AB | www.kvalitetonline.se 

 

     

 


