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G lobalisering, digital 
transformation och 
hållbar utveckling är 
tre viktiga omvärlds
områden att bevaka för 

den som vill skaffa sig ett försprång 
i kvalitetsarbetet. Det menar Bengt 
Wahlström, expert på omvärldsanalys, 
som var en av talarna, när kvalitets, 
miljö och produktsäkerhetsansvariga 
i livsmedelsindustrin träffades på den 
årliga Storträffen i Malmö. 

- Lägg två timmar i veckan på 
omvärlds bevakning, då ni tar ett steg 
tillbaka från er vanliga roll. Det är när 
ni utsätter er för oväntad information 
och låter den möta er kunskap som 
ni får ett försprång. 

Decernis Food Fraud Database, som 
uppdateras kontinuerligt, går det 
att söka information om tusentals 
ingredienser. Systemet täcker över 
200 länder och omfattar även ett 
lexikon med över fem miljoner termer 
översatta till ett 40tal språk, förkla
rade Chetan Parmar, VD för Decernis 
Europe, som tillsammans med Bengt 
Wahlström ledde ett grupparbete, där 
deltagarna bland annat diskuterade 
vilka trender de ser för de närmaste 
åren och hur dessa kan påverka deras 
företag såväl negativt som positivt. 
 En allt viktigare del av säkerhets
arbetet är att skydda företaget 
mot olika typer av cyberbrott, som 
bedrägerier, intrång, spioneri och 
sabotage. Ett bra sätt att skydda sin 
information är en certifiering mot ISO 
27001, som är ett ledningssystem för 
informationssäkerhet, berättade Patrik 
Frykman från Intertek.

- Er information är en av era viktigaste 
tillgångar, det kan vara affärsplaner, 
recept, persondata, register, prislistor, 
medarbetare, med mera. Ett syste-
matiskt riskarbete ska fungera på alla 

- Tänk efter vilka informations-
tillgångar ni har. Hur skyddas 
informationen? Är den tillgänglig för 
rätt personer – de som har slutat i 
företaget ska till exempel inte längre 
ska ha tillgång till informationen. Går 
det att spåra bakåt vem som senast 
har ändrat informationen? 

Kvalitet OnLine 
är ett nätverk för kvalitets-, miljö- och 
produktsäkerhetsfrågor i livsmedels-
industrin. Medlemmarna inbjuds till 
träffar i något av de sex nätverken 
(Malmö, Helsingborg, Kristianstad, 
Kalmar, Göteborg, Stockholm) och 
har tillgång till medlemsportalen 
Workplace, där det finns möjlighet att 
ställa frågor till experter, delta i olika 
grupper samt chatta och diskutera med 
övriga medlemmar. Kvalitet OnLine 
arrangerar varje år en Storträff, som firar 
10-årsjubileum 2020. 

KONFERENS
Av Carina Malm

Kvalitet

Kvalitetsrollens framtida 
utmaningar stod i fokus 

på Kvalitet OnLines 
Storträff, som 
arrangerades i 

Malmö den 
16-17 maj. 

Omvärlds bevakning, 
hållbarhet och 

krishantering var 
några av ämnena 

som togs upp.
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hållbarhet
i fokus på

Storträffen
Dejan Dragicevic, Goran Vidakovic och Karin Hansson diskuterar omvärldsbevakning och risker. 

 Bengt Wahlström gav ett flertal 
exem pel på hur händelser i omvärlden 
påverkar kvalitetsarbetet i livsmedels
industrin – allt ifrån handelskrig till 
artificiell intelligens och skogsbränder. 
Han visade hur man kan börja på 
en bredare nivå med övergripande 
sökord och öppna källor, som Google 
Alerts, RASSF, Livsmedelsverket, 
FDA, med flera, för att därefter tratta 
ner bevakningen till mer avancerade 
system och slutligen, skräddarsydda, 
köpta system med specifika sökord på 
detaljnivå. 
 Ett exempel på ett detaljerat sök
system är Decernis, som är special
iserat på olika former av livsmedels
bedrägerier. Systemet scannar 
automatiskt vetenskaplig information, 
publikationer i media och övriga 
rapporter om olika typer av incidenter 
och skickar ut tidiga varningar. I 

Bengt Wahlström, Företag och Framtid, 
och Chetan Parmar, Decernis, ledde ett 
grupparbete om omvärldsbevakning.

nivåer i organisationen, det är inte en 
It-fråga. Det enda vi kan vara säkra 
på är att vi inte är säkra. Idag finns 
statligt understödda hackergrupper. 
Vi använder sociala medier, Google 
och lägger ut mycket data i molnet, 
vilket innebär säkerhetsrisker. 

Patrik Frykman, Intertek, tipsade om hur 
företag kan skydda sin information. 

Erica Bertilsson, hållbarhets- och 
kommunikations direktör på Arvid Nordquist, 
berättade om företagets hållbarhetssatsning.

 Ett annat av Storträffens teman var 
hållbarhet. Erica Bertilsson, hållbar
hets och kommunikationsdirektör 
på Arvid Nordquist, berättade om 
före tagets hållbarhetssatsning som 
start ade för tio år sedan med ett 
beslut om klimatkompensation.
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- 2014 övergick vi till 100 procent 
hållbart certifierat kaffe och 2017 
gick vi över till förnybar energi i vårt 
rosteri genom att byta ut gasolen 
mot biogas. Nu arbetar vi med att 
byta ut den oljebaserade plasten 
i våra förpackningar till 75 procent 
växtbaserade plastlaminat. 

risk och väsentlighetsanalyser, där 
förväntningar och krav från olika 
intres senter, som kunder, konsu
menter, myndigheter och organisa
tioner, stäms av och kombineras med 
de hållbarhetsfrågor, där företaget ser 
störst risker med sin verksamhet. 
 Klimatutsläppen för alla produkter 
har beräknats och alla hållbarhets och 
livsmedelssäkerhetsdata finns inlagda 
i affärssystemet, där de ska vara 
tillgängliga för alla på företaget och 
kunna följas upp och jämföras med 
försäljningen.
 Arvid Nordquist har valt Amfori 
BSCI som revisionsprogram för 
produkter som inte är tredjeparts
certifierade. Andra vanliga revisions
program för social hållbarhet inom 
livsmedelsbranschen är SMETA och 

betare från olika delar av verksam
heten och kontroll av kontrakt. Nästan 
alla revisioner är annonserade och 
syftet är att skapa ett samarbete med 
leverantören som leder till förbätt
ringar. 
 De senaste tio åren har i stort sett 
alla CSRområden, som miljö, hälsa, 
säkerhet och anställningsvillkor, 
förbättrats globalt, medan det finns 
en ökad riskbild i Sverige. Det handlar 
bland annat om att säsongsarbetare 
inte känner till sina rättigheter och att 
papperslösa utnyttjas.
 Dagens leverantörsled är komplexa 
och cirka 70 procent är ofta okända 
för företagen. Christopher Krutrök 
gav två tips på riskbedömning av 
leverantörer i olika länder, som 
sammanställer flera parametrar, 

hållbarhets redovisning. Fördelarna 
med att hållbarhetsrapportera är, för
utom att främja en hållbar utveckling, 
att kunderna kan göra jämförelser, 
vilket kan ge affärsmässiga fördelar. 
En hållbarhetsrapport kan var up

direkt, berättade Jörgen Olsson, 
kvalitets och hållbarhetchef på Ingel
sta Kalkon. 2013 fick en av företagets 
uppfödare ett oannon serat besök av 
Djurrättsalliansen, som filmade hur 
skadade och döda djur trängdes på 
smutsiga golv. Filmen visades i TV4ny
heterna och krisen var ett faktum. 

- Vi samlade direkt företagets kris-
grupp och tog fram en strategi för 
hur vi skulle agera, men kände att 
vi behövde hjälp med den externa 
kommunikationen. Vi anmälde oss 
även till medieträning. Taktiken var 
att fortlöpande kommunicera vad 
vi gjorde, berättade Jörgen Olsson. 
Eftersom Ingelsta Kalkon hade gått 
ut med en bild av att uppfödarna 
satte djurens välfärd i första rummet, 
blev fallet desto större.
- Vi litade på att uppfödarna skötte sig, 
därför träffade vi dem bara vid kaffe-
bordet utan att kontrollera stallen. 

 Totalt tappade Ingelsta Kalkon tio 
miljoner kronor på krisen som pågår i 
två månader.

målet att besöka varje stall en gång 
om året. 

 Ingelsta Kalkon tog hjälp av 
kommunikations konsulten Aspekta. 

- Bra kriskommunikation är avgörande 
för att rädda ett varumärke vid en 
kris – och det måste gå snabbt, 
berättade Linda Molin, som är vice 
VD och partner i företaget .

Ylva Franzen och Magnus Linusson representerade Centuri, som var en av de tolv utställarna på Storträffen. Krister Johansson, Vikan, delade ut städutrustning till en lycklig vinnare.

Jan-Erik Carlsson, Food Diagnostics, testar 
hur ren Bonne Sörensens hand är.

Anna Westberg, Bergström & Hellqvist, 
berättade om allergener och åtgärdsgränser.

Lena Persson, Kvalitet OnLine, hälsade välkommen 
till Storträffen 2019 och berättade att den nya 
medlemsportalen Workplace nu är igång.

Johan Hagelin, Consid, berättade om 
hur kvlaitet och processorientering 

blir allt viktigare i en digital tid.

WCA, berättade Christopher Krutrök, 
Intertek. Revisionsprocessen, som kan 
ta från 1 till 8 dagar, påminner om en 
ISOrevision med en rundvandring 
på företaget, intervjuer med medar

Christoffer Krutrök, Intertek, berättade om 
revisionsprogram för social hållbarhet.

...Nu arbetar vi med 
att byta ut den 

oljebaserade plasten i våra 
förpackningar till 75 procent 
växtbaserade plastlaminat.

Vi ser att allt 
fler företag 

börjar koppla sitt 
hållbarhetsarbete till FN:s 
agenda 2030-mål, vilket 
är ett effektivt sätt.

Vi lärde oss 
mycket av 

händelsen. Slutsatsen 
är att vara ödmjuk och 
självkritisk och hela 
tiden kommunicera vad 
man gör, det var det som 
gjorde att vi överlevde.

 Mentalt var besluten lätta att ta, 
berättade Erica Bertilsson, men affärs
mässigt var det svårare, på grund av 
högre kostnader och svårigheter att 
få tag i certifierat kaffe. Samtidigt har 
företaget fördubblat sin försäljning 
och marknadsandel när det gäller 
kaffe och stärkt sin portfölj med fler 
starka varumärken inom områdena 
livs, non food samt vin och öl tack 
vare hållbarhetsarbetet.
 Arvid Nordquists hållbarhetsstrategi 
baseras på regelbundet uppdaterade 

till exempel barnarbete och miljö
föroreningar (amfori.org/resource/
countries-risk-classification och mvori-
sicochecker.nl/en/world-map).

- Vi ser att allt fler företag börjar 
koppla sitt hållbarhetsarbete till 
FN:s agenda 2030-mål, vilket är ett 
effektivt sätt. 

 Idag finns det krav på att företag 
med fler än 250 anställda och en 
omsättning på över 350 miljoner ska 
hållbarhetsredovisa sin verksamhet, 
men kraven ökar även på mindre 
företag, berättade Johnny Gylling, 
CSR och hållbarhetskonsult på GE 
99, som ledde en work shop om 

plagd enligt lagkrav eller följa GRI, en 
global standard för vattenförbrukning, 
ekonomi, sociala villkor, med mera. 
Då måste alla principer i GRI Stand
ards följas. 
 Johnny Gylling gick igenom de 
olika stegen, som börjar med en 
väsentlighetsanalys, där man pratar 
med intressenter och bestämmer vilka 
frågor som är väsentliga, tar fram en 
hållbarhetspolicy och samlar in data. 

- Det finns flera systemstöd för 
att komma igång. Ta gärna hjälp i 
början, utbilda er under tiden, bygg 
rutiner och ta in andras synpunk-
ter. Och framför allt: Glöm inte att 
komm unicera rapporten!

  Om företaget hamnar i en krissitua
tion, till exempel för att en leverantör 
missköter sig, gäller det att agera 

Johnny Gylling, GE 99, ledde ett 
grupparbete om hållbarhetsredovisning.

- Vi lärde oss mycket av händelsen. 
Slutsatsen är att vara ödmjuk och 
självkritisk och hela tiden kommuni-
cera vad man gör, det var det som 
gjorde att vi överlevde. Att gå i 
försvarsställning är ingen lösning. Vi 
har även tagit fram ett eget kontroll-
program och en checklista med 

Hon delade med sig fem tips:

1 Agera – ta reda på fakta och var 
självkritisk. Erkänn misstag men 

påpeka även felaktiga påståenden.

2 Kommunicera – var rak och ärlig. 
Var tillgänglig för media, man kan 

inte tiga ihjäl en kris. Ta kommandot 
och ge er bild av vad som har hänt. 
Träna talespersoner så att budskapet 
blir enhetligt. 

3 Förbered er noggrant på nästa 
steg från media. 

4 Glöm inte era kollegor och 
nätverk – försäkra er om att 

andra har och förmedlar samma bild.

5 Ta hjälp – ensam är inte stark och en 
kris pågår dygnet runt.  
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startar 1 januari 2020 och implemen
teringen ska vara genomförd inom 
12 månader. FSSC 22000 är numera 
godkänd av GFSI (Global Food Safety 
Initiative), vilket inte ISO 22000 är. 
 BRC har nyligen uppdaterats till 
version 8 och revisioner pågår sedan 
några månader tillbaka. Jessica Erics
son, SAI Global/Valiguard, och Sophie 
Albrektsson, Intertek, rapporterade 
vad man hittills har sett i revisionerna. 

ande kvalitetskultur är att många i 
personalen rapporterar in avvikelser – 
inte bara kvalitetschefen. Vissa företag 
har till och med satt som mål att varje 
person ska anmäla ett visst antal 
avvikelser. Om man behöver hjälp 
rekommenderas ”A culture of food 
safety” från GFSI.
 Andra nyheter i BRC 8 är att hålla 
sårbarhetsanalysen levande och regel
bundet utvärdera om den fortfarande 
är relevant. Leverantörsutvärderingar 
ska utföras och bevakas mot omvärlds
bevakning och sårbarhetsanalys. Det är 
också viktigt att följa upp de avvikelser 
man har haft mot leverantören. 
 Kontrollen av produktens vikt 
måste följa den nya lagstiftningen 
som kom för några år sedan (STAFS 
2017:1 Swedacs föreskrifter om 
färdig förpackade varor). Har man 
checkvågar behöver man inte hålla 
koll på antalet kontrollerade för
packningar, men då är det istället 
viktigt att kontrollera utkastet, så att 
för lätta produkter verkligen avvisas. 
 Företag ska ha miljöprov
tagning men den ska grunda sig på 
riskbedömning. I områden där man 
hittat något ska provtagningen ökas, 
hittar man inte något byter man 
provtagningsplats. 
 IFSstandarden är nästan lika stor 
som BRC, globalt sett, men mindre 
vanlig i Sverige. Version 7 är under 
arbete och beräknas släppas första 
kvartalet 2020. Nyheterna innebär 
bland annat att man har möblerat om i 
standarden för att förenkla för revi
sorerna. Fokus ligger på Food Fraud 
och Food Defense, något som kommer 
igen i alla standarder.  

Aktuella certifierings-
nyheter på Storträffen

I juni 2018 publicerades en ny ver
sion av ledningssystem standarden 
ISO 22000, som ersätter den 
första versionen från 2005. Den 

största förändringen är en ny kapitel
indelning som är harmoniserad med 
övriga ISOstandarder (HLS), vilket 
innebär att ISO 22000:18 får samma 
processfokus som ISO 9001 och 14001. 
 En annan nyhet är riskanalyser för 
ledningsprocesser, inte bara för livs
medelssäkerhet, som tidigare. I detta 
ligger även riskvärdering och validering 
av företagets intressenter, det vill säga 
allt eller alla som kan påverka verk
samheten eller som verksamheten kan 
påverka, leverantörer, kunder, medar
betare, grannar, nya lagar, med mera. 
 Till de övergripande förändringarna 
hör även ett förstärkt ledningsansvar, ett 
tydligt processfokus med ägaransvar och 
gränssnitt samt tydligare krav på kund
fokuserade mål och styrning av process
er/tjänster som utförs av extern part. 
 Senaste datum för certifiering mot 
ISO 22000:18 är 29 juni 2021. Under 
hösten 2018 blev certifieringsorganen 
klara för ackreditering och under våren 
kom en svensk översättning, men rådet 
är att även ha standarden på engelska, 
eftersom det är den som gäller, om 
inte översättningen är korrekt. 

- Det bästa sättet att jobba in den 
nya standarden är via internrevi-
sioner, det är där man får svaret om 
det fungerar eller inte, tipsade Anna 
Linse Löfgren, Intertek. 

 ISO 22000 är basen i standarden 
FSSC 22000, därför publicerades nyli
gen version 5 av FSSC, trots att version 
4.1 kom så sent som i början av 2018. 
Förutom nyheterna i ISO 22000:18 
innehåller den nya versionen inte så 
mycket nytt, utan mest förtyd liganden, 
berättade Anna Linse Löfgren. Revi
sioner mot FSSC 22000 version 5 

Lean: Hur får man 
det att fungera i 
verksamheten?
Av Camilla Gyllenflykt

- Lean? Nej, det jobbar inte 
jag med. Jag är logistiker. 
Så kan det låta på företag.

 Det berättar Ola 
Johansson för en grupp 
deltagare på Storträffen, som 
den närmaste halvtimmen 
ska få lära sig att lean
arbetet är något som alla är 
inblandade i.

- Lean är inte en persons 
arbete. Det gäller att skapa 
ett upplägg där alla blir lite 
bättre varje dag. Men hur 
kommer man dit? 

 Ola Johansson från Part 
Development har bred 
kunskap inom ämnet då 
han arbetat med ständiga 
förbättringar sedan 1995 och 
stöttat leanarbetet inom 
en rad olika branscher. Han 
poängterar några viktiga 
punkter, som att ha ett 
tydligt mål med sitt lean
arbete, att arbetet sker hela 
tiden och att värderingarna 
är viktiga. Och naturligtvis 
får man inte vara rädd för 
avvikelser. 

- Gilla avvikelser. Älska 
förbättringar, säger han 
med ett leende.

 Man måste ta emot 
avvikelser och utreda 
grundorsaken. Först då kan 
man hindra att det händer 

igen. Men det är viktigt att 
följa upp rätt saker.

- Lean är inte ett mål utan 
ett verktyg. Först måste 
företaget bestämma sig 
för sina mål, vart man är 
på väg någonstans. Målen, 
som sätts av ledningen, 
bryts ner till avdelningar, 
och ibland även till enskilda 
medarbetare. Dessa 
punkter följs upp, och om 
något inte har gjorts eller 
blivit fel, så utreder man. 
- Vid hanteringen av 
avvikelserna kommer 
företagets värderingar in i 
bilden. Om personen som 
har satt en röd prick på sin 
tavla blir utskälld, kommer 
hen inte att vilja rapportera 
felaktigheter igen, och det 
blir en tysthetskultur. Istället 
är det viktigt att ta vara på 
vad som hänt. Finns det 
en standard? Följdes den i 
sådana fall? Svaren hjälper 
oss att veta vad som blivit 
fel och hur vi ska utveckla 
processerna.  

 Att få ut värderingarna, 
förbättringskulturen, till 
personalen är väldigt viktigt. 
Det här är ingenting en liten 
grupp ska jobba med, utan alla 
ska delta. Vad är viktigt varje 
dag – och hur ska jag bidra till 
att vi når målet?  

Visualisering 
kan hjälpa 
nyanställda
Av Camilla Gyllenflykt

- Lego får barn att bygga 
saker som de aldrig har 
sett, säger Johan Lundell, 
som är en auktoritet inom 
ämnet visualisering. 

 Han har föreläst för 
universitet, olika miljard
företag och ska snart träffa 
Microsofts VD. 

 Ämnet han ska prata om 
på Storträffen är ett problem 
som många känner igen:  
Säsongsanställda. När det 
drar ihop sig till högsäsong 
kommer de, sannolikt in hyrda 
från bemannings företag, 
och de ska in i produktionen 
så snabbt som möjligt med 
bibehållen kvalitet. Allt måste 
fungera lika snabbt och 
smidigt som innan. Hur åstad
kommer man det?

- Hur många här inne minns 
en mening ni hörde igår, 
frågar han retoriskt och 
fortsätter: 

- Ändå är det orden som är 
norm när man ska lära ut. 

 Så vad är alternativet?

 ”Visualisering” är det 
självklara svaret, enligt Johan 
Lundell. Man ska istället 
kommunicera med symboler, 
vyer och färger.

 På en whiteboard får 
deltagarna sätta upp post 
itlappar, där man på Yaxeln 
har olika kategorier gällande 
vad en nyanställd behöver 
lära sig inom till exempel 

säkerhet, hygien och rutiner. 
På Xaxeln finns tidsaxeln 
– när behöver de lära sig 
detta? Första dagen, första 
veckan eller första månaden? 
Det ger en tydlig bild över 
vad de ska lära sig när och 
om det blir extra informa
tionstätt någon speciell tid, 
(i detta fall var det första 
dagen). Då bör kanske vissa 
utbildningsinsatser flyttas. 
 Men Johan Lundell förtyd
ligar att man inte behöver 
sluta där utan kan lägga till 
fler dimensioner. Vad är det 
just vi har nytta av?

- Detta är inte facit, det är 
en riktning, säger han.

 De dimensioner han tar 
upp är var och hur. Var ska 
utbildningen ske? Är det i ett 
utbildningsrum, ute i fabrik
en eller i hygienslussen på 
vägen in? Att sätta upp post 
itlappar på en karta över 
bygget kan ge tips och tyd
lighet. Även på vilket sätt ut
bildningen ska ske. En affisch 
i hygienslussen kanske säger 
mer än en tiosidig manual i 
ett konferensrum.
 Johan Lundell avslutar 
med en träffsäker liknelse: 

- Tänk på GPS:en i bilen. 
Den säger till dig vad du ska 
göra, till exempel svänga, 
precis i rätt tidpunkt. Och 
det är så man ska tänka med 
utbildningen. Rätt plats och 
rätt tid.  

KONFERENS
Av Carina Malm & Camilla Gyllenflykt

Certifieringsföretagen Intertek och SAI Global/Valiguard 
gick igenom några av de senaste certifieringsnyheterna.

Många tycker 
att det är en 

utmaning att kunna 
visa ledningens 
engagemang. Ibland 
vill ledningen bara ha 
ett diplom på väggen.

- Många tycker att det är en ut-
maning att kunna visa ledningens 
engagemang. Ibland vill ledningen 
bara ha ett diplom på väggen. 

 Jessica och Sophie poängterade 
även att det som revideras måste vara 
mätbara förhållanden, inte subjektiva 
intryck. Det kan vara svårt när det 
gäller ledningens engagemang, men 
det måste finnas resurser till kvalitets
arbetet, till exempel tid för HAC
CPutbildning eller avvikelsehantering. 
 Även kvalitetskultur kan vara svårt 
att mäta, vilket diskuterades livligt på 
Storträffen. Föreläsarnas förslag var 
att ta reda på hur bekväm personalen 
känner sig med att anmäla problem. 
Till detta kan medarbetarsamtal 
användas. Man kan också intervjua 
personal som slutar och även klargöra 
från början, att man vill att personalen 
ska berätta om problem de upplever. 
Något annat som tyder på en funger

Ola Johansson, Part Development, gick igenom de viktigaste 
punkterna i lean-arbetet. Foto: Camilla Gyllenflykt 

Anna Linse Löfgren, Intertek, gick 
igenom nyheterna i ISO 22000:18 

och FSSC 22000, version 5.

Johan Lundell, Nodd, 
ledde en workshop 

om visualisering, där 
deltagarna fick ange på 

post it-lappar vad en 
nyanställd behöver lära 

sig – och när utbildning-
sinsatsen behöver göras. 
Foto: Camilla Gyllenflykt
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