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Abstract 

The food we eat should be safe to consume, and perhaps it is something most of us take for 

granted. However, food that might be considered unsafe for human beings to eat may be sent 

out on the market, by mistake. Traceability makes it possible to track food throughout the 

entire food chain, which provides for a higher level of food safety.  

The purpose of this study has been to find out how knowledge, considering traceability, is 

being dealt with among restaurants, wholesalers and food manufacturers in the county of 

Halmstad and to find out which deficiencies there is. 

This study is based on survey and literature, to back it up. Also, an interview has been 

implemented with a food inspector from the department of Environmental- and Health safety 

in the municipally of Halmstad. In conjunction with the interview, statistics from the controls 

regarding traceability in the year of 2013 have been studied. 

A survey was sent out to 126 restaurants, food traders and food manufacturers. The response 

from 20 companies showed that the knowledge of traceability is good. However there are 

some gaps in current legislation and regulations. Many companies have described what 

traceability is and what the purpose of traceability is. None of the companies have described 

article 18 of Regulation (EC) 178/2002, which is the most important regulation of traceability.  
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Sammanfattning 

Att maten vi äter ska vara säker att konsumera är en självklarhet för många. Då det av misstag kan 

släppas ut livsmedel som inte anses vara säkra för oss människor att förtära krävs ett system för att 

snabbt och med minimala kostnader kunna dra tillbaka samt återkalla dessa farliga livsmedel från 

marknaden. Spårbarhet gör detta möjligt. Spårbarhet är en förutsättning för att kunna spåra livsmedel 

genom hela livsmedelskedjan och detta bidrar till att livsmedelssäkerhet uppnås.  

Alla livsmedelsföretag har som krav att kunna identifiera varifrån mottagna ingredienser, livsmedel 

och livsmedelsproducerande djur kommer. De ska även kunna identifiera till vilka andra företag de 

leverarat produkter, livsmedel och ingredienser samt kunna presentera informationen till behörig 

kontrollmyndighet. 

Den 1 januari 2005 tillkom de nya reglerna för spårbarhet från EU. Dessa regler säger att råvaror och 

ingredienser ska kunna spåras bakåt till leverantören men även framåt till köparen. Detta uttrycks som 

”ett steg bakåt, ett steg framåt” och är en viktig komponent i spårbarheten. Alla principer och krav om 

spårbarhet finns i artikel 18, EU-förordningen (EG) 178/2002. Spårbarhet omfattar alla 

livsmedelsföretag som ingår någonstans i produktions-, distributions-, och bearbetningskedjan. 

Detta examensarbete har grundats på en litteraturstudie och en enkätundersökning. Det har också 

genomförts en intervju med en livsmedelsinspektör från Miljö- & Hälsoskyddskontoret i Halmstad och 

i samband med detta har statistik från 2013 års kontroller angående spårbarhet studerats. Syftet med 

examensarbetet har varit att ta reda på hur kunskapen kring spårbarhet ser ut bland Halmstads 

restauranger, grossister och livsmedelstillverkare samt vilka eventuella brister som kan tänkas finnas.  

 

Det skickades ut 100 enkäter till restauranger och 26 enkäter till grossister samt livsmedelstillverkare, 

i Halmstad. Totalt kom det tillbaka 20 stycken ifyllda enkäter, 13 stycken från restaurangerna och 7 

stycken från grossisterna och livsmedelstillverkarna. Verksamheterna har ingående beskrivit vad 

spårbarhet innebär för dem och vad syftet med spårbarhet är. Utifrån detta har det konstaterats att 

kunskapen om spårbarhet hos Halmstads restauranger, grossister och tillverkare är god. Med hjälp av 

resultatet från enkäten, intervjun och statistiken från Miljö-& Hälsoskyddskontoret har bland annat 

slutsatsen, att kunskapen är tillräcklig dragits. Dock anses kunskapen kring lagstiftning och 

författningar gällande spårbarhet som bristfällig eftersom ingen verksamhet har nämnt eller beskrivit 

artikel 18 förordning (EG) 178/2002 som är den viktigaste förordningen för spårbarhet.   

 

 

Nyckelord: Spårbarhet, ”ett steg bakåt, ett steg framåt”, livsmedelsäkerhet, kunskap, 

enkätundersökning 
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Inledning 

Spårbarhet är en av hörnstenarna i EU:s livsmedelspolitik. Osäkra livsmedel kan med hjälp av 

spårbarhet dras tillbaka av myndigheter och livsmedelsföretagare.  För att snabbt hindra osäkra 

livsmedel från att nå konsumenter och för att isolera problemet krävs att myndigheter och 

livsmedelsföretagare kan spåra tillbaka till källan. Då livsmedel och foderprodukter cirkulerar fritt 

mellan EU-länderna krävs gemensamma regler och ett internationellt arbete med spårbarhet för att 

eventuella tillbakataganden av varor ska fungera effektivt samt förhindra att fler osäkra produkter når 

konsumenterna. EU:s allmänna livsmedelslagstiftning trädde i kraft år 2002 och gör spårbarheten 

obligatoriskt för alla livsmedel- och foderföretag.  Det krävs att dessa har ett spårbarhetssystem. De 

måste kunna identifiera var deras produkter kommer ifrån och vart de skickas vidare. EU har satt upp 

riktlinjer som kräver att företagarna dokumenterar namn och adresser på leverantörer och kunder. De 

ska också dokumentera typ av produkt, datum för leverans, information om volym eller mängd och ha 

en mer detaljerad beskrivning om produkten (European Communities, 2007).  

Under flera årtionden har livsmedelsindustrin drabbats av diverse olika kriser. Dioxinkrisen, BSE-

krisen och den senaste hästköttsskandalen är exempel på detta. Som följd av dessa kriser har 

livsmedelsförsäljningen under perioder sjunkit. År 1998 genomfördes ett europeiskt forskningsprojekt 

som visade att 11 procent av alla EU-kontrollerade livsmedel inte uppfyllde de krav som finns i EU:s 

lagstiftning. En annan undersökning som gjordes av UK Food Standard Agency år 2000 visade att 75 

procent av konsumenterna var oroade över livsmedelsäkerheten. Att få tillbaka förtroendet från 

konsumenterna har varit och är en stor utmaning. Återförsäljare har gjort stora investeringar i att 

upprätta kvalitét och har också uppmanat sina leverantörer att göra likadant (Kelepouris, T. et.al, 

2007).  

Bakgrund 

De som yrkesmässigt hanterar livsmedel har ett ansvar mot konsumenterna. Det finns en skyldighet att 

utöva kontroll över den egna verksamheten och ett program för hur egenkontrollen ska genomföras 

måste finnas. För att verksamhetsutövaren ska kunna uppfylla livsmedelslagstiftningens krav behöver 

kontrollprogrammet innehålla dokument som beskriver rutiner och det ska finnas rutiner för personlig 

hygien, utbildning, rengöring, vatten, skadedjursbekämpning, underhåll, temperaturövervakning, 

avfall och varumottagning (Thougaard. H, 2007).  

För att kunna uppfylla hygieniska och etiska krav, som finns i lag, krävs det förhållningsregler och det 

innebär att alla färdiga produkter ska vara säkra livsmedel att konsumera. Alla dessa olika 
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förhållningsregler bygger upp produktionshygienen som visar hur produkten hanteras och tillverkas. 

Det finns flera internationella organisatorer som sätter upp definitioner och regler samt antar direktiv 

för produktionen av livsmedel. Exempel på dessa organisationer är EU, FDA (Food and Drugs 

Administration, USA), WHO (World Health Organisation-FN) och FAO (Food and Agriculture 

Organisation-FN) (Thougaard. H, 2007). I ett direktiv anges vilka mål medlemsländerna ska uppnå. 

Det är EU som anger målen och det är medlemsländerna som själva får bestämma hur målen ska 

uppnås. Direktivets mål anpassas till medlemsländernas egen lagstiftning (Europeiska kommissionen 

a, 2012). En förordning är allmän och bindande på alla punkter och antas av Europaparlamentet och 

Europeiska unionens råd. En förordning övergår direkt till lag som är tillämplig i samtliga 

medlemsländer (Europeiska kommissionen b, 2012).  

Alla länder i EU har en gemensam livsmedelslagstiftning, där målet är att ta tillvara konsumenternas 

intressen samt skydda människors liv och hälsa (Thougaard. H, 2007). Syftet med lagstiftningen är att 

konsumenterna ska kunna veta vad de köper och att alla livsmedel ska vara trygga att konsumera 

(Livsmedelsekonomiska institutet, 2004). I EU-förordningen 178/2002 finns alla principer. Denna 

förordning som också kallas för EU:s livsmedelslag gäller som svensk lag.  Livsmedelslagen i Sverige 

innehåller regler om kontroller och avgifter och kompletterar EU-förordningarna. 

Livsmedelsförordningen i Sverige anger vilken myndighet som ska utföra kontrollerna men ger även 

livsmedelsverket rätt till att utarbeta och besluta om föreskrifter. Dessa föreskrifter publiceras i deras 

författningssamling (LIVSFS) (Thougaard. H,  2007).  

Från och med den 1 januari 2005 började de nya reglerna för spårbarhet från EU att gälla. Med dessa 

regler följer, att ingredienser och råvaror som en livsmedelstillverkare använder ska kunna spåras 

bakåt till leverantörer och att de tillverkade produkterna även ska kunna följas framåt till köparen. 

Syftet med spårbarhet är, att farliga och osäkra produkter ska kunna dras in från markanden snabbt, för 

att öka säkerheten samt begränsa kostnaderna. Med denna åtgärd kan säkerheten och tryggheten för 

konsumenterna ökas (Livsmedelsekonomiska institutet, 2004).  

Spårbarhet 

Det får inte släppas ut några livsmedel på marknaden som inte är säkra. Då det kan inträffa att osäkra 

livsmedel ändå släpps ut på markanden ska dessa dras tillbaka och återkallas från konsumenten, om 

den redan sålts. Möjligheten att kunna spåra livsmedel genom hela livsmedelskedjan bidrar till att 

livsmedelssäkerheten uppnås. Det finns ett krav på livsmedelföretag att kunna identifiera var ifrån 

mottagna livsmedel, livsproducerande djur och ingredienser kommer. De har också ett krav att kunna 

identifiera till vilka andra företag de har leverarat produkter och på begäran presentera informationen 

(Livsmedelsverket B, 2009). 
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Livsmedelsföretag ska kunna ange alla företag de fått sina råvaror och livsmedel ifrån. Personen i 

fråga kan vara en enskild individ som t.ex. svampplockare eller jägare men det kan även innefatta en 

juridisk person. I skäl 29 i förordningen (EG) 178/2002 anges att livsmedelföretag ska kunna fastställa 

från vilket företag de mottagit livsmedel, foder eller ämne som ingår i ett foder eller livsmedel. 

Livsmedelföretag behöver endast identifiera de andra företag som de levererar produkter till. 

Spårbarhet gäller också vid handel mellan olika detaljhandlar som t.ex. mellan restaurang och 

distributör (Livsmedelsverket A, 2004).  

Livsmedelslagstiftingens syfte i EU hade länge varit att garantera en fri rörlighet för varor och att sätta 

stopp för de hinder som kan hota rörligheten. Trots detta så har syftet med lagstiftningen med tiden 

vidgats. Detta beror på sjukdomen Bovin Spongiform Encefalopati (galna kosjukan) som bröt ut år 

1985 i Storbritannien. Det som orsakade BSE var kött- och benmjöl som användes i foder till 

nötkreatur. Sjukdomen kan vid konsumtion av smittat nötkött spridas till människor och då ge upphov 

till sjukdomen Creutzfeldts, Jacobs sjukdom, som är den mänskliga varianten. Efter upptäckten av 

sjukdomen blev frågan om säkra livsmedel relevant och bestämmelserna inom livsmedelsområdet 

reformerades (Livsmedelsekonomiska institutet, 2004). Det var ett stort problem att kunna spåra hur 

köttet och djuren hade rört sig på markanden vilket ledde till att företagarna var tvungna att dra 

tillbaka stora mängder livsmedel. Regler kring spårbarhet skapades i syfte att behålla förtroendet hos 

konsumenterna och för att minska skadeverkningarna då livsmedel som inte anses säkra, släpps ut på 

markanden. Företagarna ska med hjälp av reglerna kunna göra lämpliga och riktade tillbakadraganden. 

Då det uppstår problem med livsmedelssäkerheten ska företagarna också informera 

kontrollmyndigheter och konsumenter (Livsmedelsverket B, 2009).  

År 1999 bröt ännu en livsmedelskris ut. Kommissionen informerades av belgisk myndigeter att 

dioxiner hade hittats i djurfoder. För att få bort alla belgiska produkter och djur, från hela markanaden 

inom EU, användes olika skyddsåtgärder. Då det saknades uppgifter om ingredienserna i fodret och 

produktionsdatum var det inte möjligt att rikta återkallandena. Det saknades också uppgifter om vilka 

livsmedel som smittats och vilka bönder som hade köpt fodret. CIES (globalt nätverk för 

livsmedelsföretag) fick fram att miljontals euro lades på återkallandet av varor som kunde tänkas vara 

en risk för folkhälsan men som i efterhand visats vara helt ofarliga. Skandalen med dioxinerna bidrog 

till arbete med säkra livsmedel och resultatet blev en vitbok vars syfte är att livsmedelssäkerheten ska 

vara av högsta möjliga nivå. Grön- och vitböcker är förarbeten som används vid omfattande 

åtgärdsförslag (Livsmedelsekonomiska institutet, 2004). 

Efter larmen om dioxiner som hittats i djurfoder och utbrottet av Bovin Spongiform Encefalopati har 

det visats att varifrån foder och livsmedel ursprungligen kommer är av stor vikt för att kunna 

säkerställa konsumentskyddet. För att kunna ge konsumenterna rätt information om olika 

livsmedelsprodukter krävs spårbarhet som gör det enklare att dra tillbaka livsmedel från marknaden. 
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Viktigt att belysa är att spårbarheten i sig själv inte ger säkra livsmedel utan spårbarheten ska 

användas som ett verktyg då ett problem med säkerheten hos livsmedel ska hanteras. För att kunna 

uppnå olika mål, t.ex. rättvis handel mellan företag, livsmedelssäkerhet och pålitlig information till 

konsumenter används bl.a. spårbarhet. Förordningen (EG) 178/2002 beskriver att syftet med 

spårbarhet är att foder och livsmedel som inte är säkra på ett enkelt sätt ska tas bort från markanden 

samt att livsmedelssäkerheten ska kunna garanteras. Som redan nämnts ovan är spårbarhetens uppgift 

att kunna dra tillbaka eller återkalla livsmedel, produkter, ingredienser på ett lämpligt och riktat sätt, 

ge livsmedelsföretagare och konsumenter likvärdig information, kunna undvika att omfattade 

störningar i handeln uppstår och att riskbedömning av tillsynsmyndigheten ska fungera 

(Livsmedelsekonomiska institutet, 2004). 

I artikel 18 i förordning (EG) 178/2002 står att livsmedelsföretag ska kunna uppge från vem och till 

vem en produkt har levererats. De ska också ha förfarande och system för att på begäran kunna lämna 

ut informationen ovan till behöriga myndigheter. Kraven bygger på principen ”ett steg bakåt, ett steg 

framåt” som innebär att livsmedelföretagarna ska ha ett system där de kan identifiera de direkta 

leverantörerna av deras närmsta kunder och av deras produkter. De ska kunna redovisa vilka produkter 

som levererats från vilken leverantör och vilka produkter som levererats till vilka kunder. De behöver 

dock inte ange vilka deras närmast kunder är om dessa är slutkonsumenter (Livsmedelsverket A, 

2004).   

Extern spårbarhet innebär att företagare måste veta sina leverantörer och mottagare ett steg framåt och 

ett steg bakåt i livsmedelskedjan. Dock så finns det inga krav i artikel 18 att företag ska veta varifrån 

leverantörerna fått sina produkter ifrån eller till vilka som mottagarna har levererat till.  Det finns inte 

heller krav på företagarna att upprätta en intern spårbarhet. Intern spårbarhet innebär att livsmedel följs 

inom företaget (Livsmedelsverket B, 2009). 

Ibland levereras inte varor från företag utan från privatpersoner men även här gäller reglerna. En 

företagare måste kunna uppge vem som har levererat produkten, livsmedlet, ingrediensen osv. även då 

personen som levererat inte är företagare. Däremot behöver mottagare bara anges om de är företag. Då 

en produkt, vara eller livsmedel levererats till en slutkonsument behövs inga uppgifter om denna 

sparas. En slutkonsument är den som inte kommer att använda livsmedlet i ett företag. Exempel på 

vilka som har slutkonsumenter är restauranger, livsmedelsbutiker och cateringfirmor. En 

slutkonsument är t.ex. en matgäst hos en restaurang (Livsmedelsverket B, 2009).  

Lagstiftning 

Den nuvarande lagstiftningen tillkom den 1 januari år 2006 och omfattar alla områden från nyöppnade 

livsmedelsbutiker, gatukök till restauranger. 

Livsmedelslag (2006:804)  
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”1§ Lagens syfte. Denna lag syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för 

konsumenternas intressen när det gäller livsmedel.”  

Lagstiftningen har flera olika syften. Först finns ett hygienkrav som avser att skydda gäster och 

konsumenter mot att insjukna och att produkter ska hanteras korrekt samt säkert. Ett annat syfte är att 

kunna garantera gäster och konsumenter att få den produkt de förväntar sig t.ex. att en matsedel är vad 

den visar. Tredje syftet med lagstiftningen är näringsriktighet. 

Lagen har krav på utbildning, temperaturkrav, hygien, HACCP osv. Den centrala tillsynen över 

livsmedelslagstiftningen ansvaras av Statens livsmedelsverk. Ansvaret i de olika länen ligger hos 

länsstyrelserna och tillsynen i kommunerna ligger hos Miljö- och hälsa. Konsumenterna ska skyddas 

av lagstiftningen mot otjänliga livsmedel. I EU gäller den nuvarande lagen och fokus ska nu ligga på 

hela livsmedelskedjan med tankegången ”från jord till bord”. Ansvaret för säkra livsmedel, att kunna 

spåra produkter fram och tillbaka i hanteringen och rätt märkning ligger hos företagen (Stenmarck. B, 

2006). 

Det finns flera olika EG förordningarna som omfattar olika områden. I Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 852/2004 omfattar livsmedelshygienen för alla slags livsmedel. Förordningen (EG) 

nr 853/2004 kompletterar förordningen (EG) 852/2004 och har istället mer specifika hygienregler när 

det gäller animaliska livsmedel. Förordningen (EG) 882/2004 omfattar offentlig kontroll av livsmedel 

och foder. Förordningen (EG) 854/2004 kompletterar denna och har specifika regler för kontroll av 

animaliska livsmedel. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 178/2002 omfattar krav och 

principer för livsmedelslagstiftningen (Stenmarck. B, 2006). 

Sveriges livsmedelslag (2006:804) kompletterar EU-förordningarna och innehåller regler om avgifter, 

straff, överklagande och kontroll. De EU-förordningar som livsmedelslagen ska tillämpa finns angivna 

som en förteckning(SFS 2008:638) som är utfärdad av regeringen. I livsmedelförordningen (SFS 

2006:813) anges vilken myndighet som ska kontrollera olika anläggningar och ger Livsmedelsverket 

rätt att besluta om föreskrifter.  

Föreskrifterna från Livsmedelsverket bygger på EU-direktiv eller så kompletterar de EU-förordningar 

(Livsmedelsverket G, 2011).  

I artikel 18 i förordningen (EG) 178/2002 finns den viktigaste regeln om spårbarhet. Den lyder som 

följer: 

”1. Livsmedel, foder, livsmedelsproducerande djur och alla 

andra ämnen som är avsedda för eller kan antas ingå i ett 

livsmedel eller ett foder skall kunna spåras på alla stadier i 

produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan.” 
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Produkter som inte omfattas av kraven är växtskyddsmedel, gödselmedel och veterinärmedicinska 

läkemedel som kan tolkas ingå enligt punkt 1 artikel 18 i förordningen (EG) 178/2002 utifrån delen 

”alla andra ämnen som är avsedda för eller kan antas ingå i ett livsmedel eller ett foder”. En del av 

dessa produkter kan omfattas av andra direktiv eller förordningar som kan ställa ännu högre krav på 

spårbarhet. Ämnen som omfattas är de som kan antas eller är avsedda att ingå som beståndsdel i ett 

livsmedel eller foder när det bereds, behandlas eller framställs. Detta kan innebära att alla typer av 

foder- och livsmedelsingredienser omfattas. Ett exempel på detta är korn som tillförs ett foder eller 

livsmedel. Enligt artikel 2 och 18 ingår inte förpackningsmaterial i livsmedel trots att beståndsdelar 

från förpackningen kan tänkas tränga in i livsmedel (Livsmedelsverket A, 2004). 

 

”2. Livsmedels- och foderföretagarna skall kunna ange alla 

personer från vilka de har erhållit ett livsmedel, ett foder, ett 

livsmedelsproducerande djur eller ett ämne som är avsett för 

eller som kan antas ingå i ett livsmedel eller ett foder. 

I detta syfte skall livsmedels- och foderföretagarna ha system 

och förfaranden för att på begäran kunna lämna denna information 

till behöriga myndigheter.” 

 

Livsmedelsföretag har som skyldighet att kunna identifiera sina kunder och leverantörer. De ska kunna 

uppge alla personer som de erhållit sina råvaror, produkter och livsmedel. Med ”personer” menas 

enskild individ, som t.ex. en jägare, eller en juridisk person (RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN 

AV ARTIKLARNA 11, 12, 16, 17, 18, 19 OCH 20 I FÖRORDNING (EG) NR 178/2002 OM 

ALLMÄNNA PRINCIPER OCH KRAV FÖR LIVSMEDELSLAGSTIFTNING, 2004).  

 

”3. Livsmedels- och foderföretagarna är skyldiga att ha 

system och förfaranden för att kunna identifiera de andra 

företag som har erhållit deras produkter. Denna information 

skall göras tillgänglig för de behöriga myndigheterna på 

begäran.” 

 

Livsmedelsföretag är skyldiga att ha förfaranden och system som säkerställer att spårbarheten kan 

uppnås. De måste kunna spåra alla deras produkter. Artikel 18 anger inget mer än att det måste finnas 

ett system, men med orden förfaranden och system menas att det ska finnas en strukturerad mekanism 

för spårbarhet. Genom ett system kan uppgifter på begäran av behöriga myndigheter tillhandahållas. 

(RIKTLINJER FÖR TILLÄMPNINGEN AV ARTIKLARNA 11, 12, 16, 17, 18, 19 OCH 20 I 

FÖRORDNING (EG) NR 178/2002 OM ALLMÄNNA PRINCIPER OCH KRAV FÖR 

LIVSMEDELSLAGSTIFTNING, 2004). 
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”4. Livsmedel och foder som släpps eller sannolikt kommer 

att släppas ut på marknaden inom gemenskapen skall vara 

lämpligt märkta eller identifierade för att underlätta spårbarheten 

med hjälp av tillämplig dokumentation eller information 

enligt tillämpliga krav i mer specifika bestämmelser.” 

 

Företagare har ansvaret att märka sina produkter rätt, för att kunna spåra produkter fram och tillbaka i 

livsmedelskedjan (Stenmarck. B, 2006). I LIVSFS 2004:27 anges det mer detaljerat om märkning och 

presentation av livsmedel (Svensk servicehandel & fast food, 2009). Korrekt dokumentation från 

livsmedelföretagarna krävs för att spårbarheten ska kunna säkerställas. Dokumentationen för 

spårbarhet ska innehålla information om vad som levererats in samt ut, vilka företag som tagit emot 

det levererande företagets produkter och vilka företag som levererat till företaget (LRF Företag och 

samhälle, 2006). 

 

”5. Bestämmelser om tillämpningen av kraven i denna artikel 

på särskilda områden får antas enligt det förfarande som avses i 

artikel 58.2.” 

Artikel 58.2 i förordningen (EG) 178/2002 lyder som följande:  

”De två medlemsstater som berörs och kommissionen skall göra allt för att lösa problemet. Om en 

överenskommelse inte kan träffas, kan kommissionen begära att myndigheten yttrar sig om alla 

relevanta omstridda vetenskapliga frågor. Villkoren för denna begäran och den tidsgräns inom vilken 

myndigheten skall avge sitt yttrande skall fastställas genom en ömsesidig överenskommelse mellan 

kommissionen och myndigheten efter samråd med de två berörda medlemsstaterna.” 

 

Verksamheter som omfattas av spårbarhet 

Spårbarhet gäller för alla livsmedelsföretagare som ingår i bearbetnings-, produktions-, och 

distributionskedjan (från jord till bord). Exempel på olika livsmedelsföretagare är tillverkare, 

importörer, transportörer, primärproducenter och företag i detaljhandeln. Regelns utformning gör att 

allt som ingår i eller kan tänkas ingå i livsmedel omfattas. Företag har som skyldighet att kunna spåra 

sina livsmedel, livsmedelsproducerande djur och ingredienser. Detta innebär att de ska kunna veta från 

vilka leverantörer livsmedelsproducerande djur och livsmedel har tagits emot, till vilka företag som 

ingredienser, livsmedel och livsmedelsproducerande djur har levererats samt kunna informera berörda 

myndigheter om detta. För de som har fått eller gett bort en vara gratis gäller också reglerna 
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(Livsmedelsverket B, 2009). Artikel 18 i förordningen (EG) 178/2002 anger vilka företagare som 

omfattas. Här gäller som ovan nämnda livsmedelsföretag i alla led av livsmedelskedjan från 

livsmedels- och foderbearbetning och råvaruproduktion till distributionsled.  I definitionen av 

livsmedelsföretag anges i artikel 3.2 och 3.5. Definitionen lyder: ”varje företag som bedriver någon av 

de verksamheter som hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetnings- och 

distributionskedjan av livsmedel.” Här omfattas även lagerhållare och transportörer då de i egenskap 

av företag som ingår i distributionsledet för foder och livsmedel. De ska också följa bestämmelserna i 

artikel 18 i förordning (EG) 178/2002. De livsmedelsföretag som har transport som en del av företaget 

ska som hel enhet följa bestämmelserna i artikel 18. Inom transportdelen är det tillräckligt att föra 

register över vilka produkter som levereras till kund, men andra delar av företaget måste föra register 

över vilka produkter som mottagits av leverantörerna. För tillverkare av produkter för 

jordbruksproduktion och veterinärmedicinska läkemedel gäller inte kraven i artikel 18 

(Livsmedelsverket A, 2004).  

Spårbarhetskraven omfattar inte försäljning, överlämnande eller leverans till slutkonsument, intern 

spårbarhet eller förpackningsmaterial. Spårbarhetskraven gällande mottagare av livsmedel ska anges 

om denna är livsmedelsföretagare men inte om den är slutkonsument. T.ex. så gäller 

spårbarhetskraven för butiker som levererar styckat kött eller färdigrätter till ett annat 

livsmedelsföretag. Då intern spårbarhet inte finns som ett krav kan den inte heller vara föremål för 

kontroll även om ett företag har system för intern spårbarhet (Livsmedelsverket D, 2012).   

System för spårbarhet 

I Artikel 18 i förordingen (EG) 178/2002 står det att livsmedelsföretag ska ha ett system för spårbarhet 

och det betyder att företag ska ha information om mottagare, leverantörer och varor som mottagits 

samt levererats. Dessa krävs för att lämpliga och riktade tillbakadraganden vid problem med 

livsmedelssäkerheten ska fungera krävs reglerna. 

Det finns ingen detaljerad beskrivning i reglerna om vilken omfattning systemet ska ha (Figur 1). Det 

innebär att vägen dit inte är viktig däremot ska reglernas ändamål och avsikt uppfyllas 

(Livsmedelsverket B, 2009). Artikel 18 i förordningen (EG) 178/2002 är utformad på ett sådant sätt att 

den inte föreskriver hur resultatet ska uppnås utan har bara formulerat syfte och avsett resultat. Dessa 

generella tillvägagångssätt gör att livsmedelsbranschen får större flexibilitet när kravet ska genomföras 

och innebär att kostnaderna minskar när bestämmelserna följs. Det krävs att tillsynsmyndigheterna och 

företagarna aktivt deltar i arbetet med att bestämmelserna ska följas på ett verksamt sätt 

(Livsmedelsverket A, 2004).  
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Det får aldrig släppas ut ett livsmedel på marknaden som inte anses vara säkert för människans hälsa 

(Artikel 14 punkt 1 (EG)178/2002). Dock finns det händelser där livsmedel som inte kan anses vara 

säkra, släpps ut på marknaden och då ska åtgärder vidtas för att dra tillbaka livsmedlet från markanden 

(Artikel 19 punkt 1 (EG) 178/2002). Då ett livsmedel som inte anses säkert, dras tillbaka kallas det 

återtagande (Figur 2). Konsumeter ska vid återtagande informeras om varför produkten, livsmedlet 

dras tillbaka. Företagare har som krav att sammarbete med myndigheter om de åtgärder som 

genomförs för att minska eller undvika riskerna med livsmedel (Artikel 19 punkt 4 (EG) 178/2002). 

Figur 1- Exempel på spårbarhetssystem hos t.ex. charkuteri gällande konsumentpack 
(Johansson. S, 2001) 
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Med system för spårbarhet menas att det måste finnas ett system för att få fram information om 

leveranser, mottagare och leverantörer då livsmedel hålls kvar eller återkallas. Informationen behöver 

sparas under viss tid för att kunna lämnas ut till myndigheter och för att kunna kommas åt. Systemet 

kan läggas upp olika hos olika företag men det viktiga är att kunna förklara hur systemet fungerar för 

myndigheter och vilka åtgärder som vidtas hos företaget. Systemet behöver inte finnas som en skriftlig 

beskrivning (Livsmedelsverket B, 2009).  

Ett mål med ett spårbarhetssystem är att exakt kunna dokumentera produkters placering och historia i 

livsmedelskedjan. Det har skett flera tekniska framsteg som t.ex. streckkoder, databaser och 

webbaserade system för databehandling som underlättar datainsamlingen. All den information som 

kan samlas in från spårbarhetssystemet kommer till användning då en viss typ av produkt eller batch 

måste återkallas. Hur stora kostnaderna kan komma att bli vid återkallande för företagaren beror på tre 

faktorer: 

 Storleken på de partier (batcher) som individuellt har spårats och hanterats av 

spårbarhetssystemet. 

 Hur partierna (batcherna) av olika komponenter har blandats samman för att bilda en 

slutprodukt. 

Figur 2-Exempel på hur ett återtagande hos t.ex. charkuteri 
fungerar (Johansson. S, 2001) 
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 Företagets skicklighet att hantera olika partier (batcher) av produkter, särskilt när det gäller 

kontinuerliga processer som till exempel mjölkbearbetning i ett mejeri.  

 

Dessa faktorer har analyserats och det har visats att genom att minska storleken på partierna 

(batcherna) och därmed istället öka antalet, kommer en mer finfördelning av spårbarheten att uppstå. 

Dock behöver detta inte betyda att mängden produkter som ska kasseras minimeras (Dabbene, F. Gay, 

P. 2011).  

Spårbarhet i livsmedelskedjan 

Reglerna säger att företag ska kunna uppge namn och adresser till sina mottagares och leverantörers 

anläggningar och även vilken typ av livsmedel, produkt som leverarats. Om det skulle uppstå ett larm 

att ett livsmedel inte är säkert krävs att de företag som tagit emot livsmedel från samma leverantör 

upprepade gånger kan se när och hur mycket som tagits emot. Det krävs en identifiering av leveransen. 

De företag som upprepade gånger levererat en viss typ av livsmedel till samma mottagare, ska spara 

uppgifter om levaransen rörande datum och mängd(Livsmedelsverket B, 2009). 

Informationen om livsmedel måste kunna tas fram snabbt då ett problem med livsmedelssäkerheten 

hittats. Då problemet kan röra en viss verksamhet är de skyldiga att direkt åtgärda problemet så att 

produkten antigen stannar kvar hos verksamheten, eller om den redan släppts till markanden, 

återkallas. Uppgifter om spårbarhet i livsmedelskedjan finns i form av följesedlar, leverantörsregister, 

kundregister, leveranssedlar och transportsedlar. Det krävs att företag har ett system för att hålla 

ordning på alla sina uppgifter. Den information som behövs är den som visar hur varorna förflyttas 

från leverantör till företaget eller hur de förflyttas från företaget, vidare till mottagare 

(Livsmedelsverket B, 2009). Exempel på uppgifter som är lämpliga att spara är batch- eller 

serienummer, hållbarhetsdatum, identifikationsmärkning, volymer, kvantiteter, vikter, mottagnings- 

eller leveransdatum, mottagares namn samt adress, leveransdatum, leverantörens adress samt namn 

(livsmedelsverket D, 2012).  Hur länge som uppgifterna behövs sparas beror helt och hållet på vilken 

typ av produkt, livsmedel eller ingrediens det handlar om samt hur länge dess livslängd är. Även vilka 

risker som förknippas med varan spelar en roll. Hållbarhetstid och bäst före-datum hänger inte 

samman med varans livslängd då konsumentens hantering gör att livslängden kan förlängas då varan 

t.ex. tillagas eller fryses in men kan också förkortas beroende på hur konsumenten förvarar och 

transporterar varan (Livsmedelsverket B, 2009). 

Det finns rekommendationer från EG-kommissionen som säger hur länge information ska sparas. 

Deras rekommendationer är:  
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 För produkter utan sista förbrukningsdag eller med kortare hållbarhetstid än tre månader, ska 

uppgifter sparas i sex månader efter leveransdatum eller tillverkningsdatum. 

 För produkter utan hållbarhetstid gäller att uppgifter sparas i fem år från leveransdatum eller 

tillverkningsdatum 

 För produkter med längre hållbarhet ska uppgifterna sparas under hela hållbarhetstiden samt 

sex månader efter (Livsmedelsverket B, 2009). 

 

Intern spårbarhet 

Intern spårbarhet innebär att ingredienser, råvaror och livsmedelsproducerande djur följs genom 

processer inom företaget (Livsmedelsverket B, 2009). Intern spårbarhet ger en möjlighet att inom en 

viss typ av anläggning följa hur råvaror och ingredienser splittras/blandas upp samt hur de förs mellan 

olika moment i tillverkningen (Livsmedelsekonomiska institutet, 2004).  Detta ger kontroll över vilka 

ingredienser, produkter och råvaror som ingår i en särskild tillverkningsomgång. Det finns inget krav i 

artikel 18 i förordingen (EG) 178/2002 att intern spårbarhet ska tillämpas hos företag, det är frivilligt. 

Dock finns undantag där det finns regler om krav på viss intern spårbarhet som gäller vissa angivna 

livsmedel. Detta undantag gäller vid ursprungs märkning av nötkött, upptagningsområde för musslor, 

GMO i livsmedel, producentkod för ägg, fångstzon för fisk, ekologiska livsmedel och vid 

identifieringsmärke på produkter av animaliskt ursprung. (Livsmedelsverket B, 2009). Trots att det 

inte finns några krav på att tillämpa intern spårbarhet enligt förordning (EG) 178/2002 behövs någon 

slags egenkontroll inom företagen för att syftet med bestämmelserna ska uppnås (att ingredienser ska 

kunna spåras genom hela kedjan så att snabba och riktade indragningar ska kunna göras). Dock kan 

inte myndigheterna kräva att företag ska införa intern spårbarhet i sina verksamheter eftersom det inte 

finns något lagstadgat krav (Livsmedelsekonomiska institutet, 2004). 

Med hjälp av ett system för intern spårbarhet kan i efterhand en ingrediens kopplas till en slutprodukt. 

Om t.ex. en matolja visas innehålla ett olämpligt ämne, kan den under leveransens gång i produktionen 

följas och medföra att de produkter som innehåller den olämpliga oljan kan plockas bort. Intern 

spårbarhet gör att bara de produkter som är felaktiga kan dras tillbaka från marknaden 

(Livsmedelsekonomiska institutet, 2004).  

Identifiering  

En tjänlig märkning eller identifiering av foder och livsmedel, som ges ut på marknaden, är ett krav 

enligt artikel 18 i förordningen (EG) 178/2002 för att kunna uppnå spårbarhet. Denna typ av märkning 

kan inte en konsument dra nytta av. Det är dock den så kallade ursprungsmärkningen som följer med 

en produkt som är avsedd till konsumenten. Denna ursprungsmärkning innefattar information om 

ursprung och sätts på förpackningen. Nötkött har särskilda krav då det gäller ursprungsmärkning. 
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Nötköttsprodukter ska bland annat märkas med upplysning om djurgruppens eller djurets slaktland, 

födelseland, styckningsland och uppväxtland. Etiketten på förpackningen kring en nöttköttsprodukt 

ska innehålla dessa upplysningar till konsumenten.  

Spårbarhetskraven är inte till för konsumenternas val av produkt i affären eftersom spårbarhet inte 

märks på konsumentförpackningar så som t.ex. datummärkning. Ursprungsmärkningen ger 

information om en produkts väg genom hela livsmedelsproduktionen medan spårbarhet innebär att då 

det krävs att spåra någon ingrediens, råvara eller produkt kan en kedjas alla steg konstrueras.  

Genom hela kedjan måste det finnas en obruten kontroll på identitet för att göra det möjligt att koppla 

ingredienser, produkter samt råvaror till en slutprodukt. SIK (institutet för livsmedel och bioteknik) 

har gjort en definition som beskriver spårbarhetsbegreppet, den lyder: ” spårbarhet är att via identitet 

kunna spåra råvaror och produkter bakåt och framåt i produktionskedjan samt att kunna ta fram 

information knuten till identiteten oavsett tid och plats längs produktionskedjan” 

(Livsmedelsekonomiska institutet, 2004).  

Batch  

Med hjälp av identitet kan råvaror och produkter spåras framåt och bakåt i produktionskedjan. 

Information kopplad till identiteten kan tas fram oberoende av plats och tid längs produktionskedjan. 

Batchnummer är en slags identitet och är en produktionssats av en viss produkt. Om olika produkter 

har samma batch har de också samma egenskaper. Då en osäker produkt upptäcks i en viss batch 

måste övriga produkter från samma batch bedömas som osäkra (Livsmedelsekonomiska institutet, 

2004). 

Varje batch får ett nummer. Detta nummer kommer sedan att föras vidare i produktionskedjan då en 

vara går från ett produktionssteg till ett annat. Som ett slutligt steg kopplas batchnumret till 

artikelnumret på slutprodukten. För att kunna dra tillbaka produkter som härstammar från de felaktiga 

batcherna krävs att företag har bra kontroll på identitet genom hela tillverkningsprocessen, vilket leder 

till att endast de produkter som anses som osäkra tas bort från marknaden (Livsmedelsekonomiska 

institutet, 2004).  

Problem 

Under produktions- och hanteringsprocessen finns det kritiska steg där risken att kopplingen till 

identitet går förlorad, vilket leder till att det blir omöjligt att upprätthålla spårbarhet. Det kan 

tillexempel handla om steg där det sker en blandning av flera olika ingredienser, svårigheter med att 

märka produkter och oändliga processteg.  Blandning av ingredienser är ett steg där det lätt uppstår 

problem. Det mest förekommande är att företag har bra kontroll på ”huvudråvaran” och sämre när det 

gäller övriga ingredienser. När varor tas in till produktionen från lager kan FIFU-principen användas, 

med huvudsyftet ”först in, först ut”. Då det finns en kännedom om hur mycket som finns i lager av de 
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olika ingredienserna kan en ungefärlig kontroll upprättas men metoden är bristfällig 

(Livsmedelsekonomiska institutet, 2004).  

Ett exempel på oändliga processteg är en tank/silo som kontinuerligt töms och fylls på av både torra 

och blöta råvaror samt ingredienser. Detta utgör ett problem då tankar, silos aldrig rengörs och töms 

vilket gör det svårt att avgränsa batcher. När det gäller att märka produkter blir det svårt gällande 

styckningsdetaljer och flytande ingredienser. Det samma gäller hos distributionscentraler med pallar 

med ingående märkning som bryts för att matcha mindre orders genom att produkter plockas från 

pallen (Livsmedelsekonomiska institutet, 2004).  

När det gäller batch-hantering blir det problem på mejerier gällande mjölkhanteringen. All mjölk från 

mjölkgården pumpas ut och in i en mjölktank som i sin tur sitter på ett fordon. För att hålla reda på var 

mjölken kommer ifrån har varje mjölktank ett nummer. I bufferttankar hamnar därefter mjölk från 

flera olika mjölktankar. I bufferttankarna vet man sedan exakt vilka tanknummer som omfattas i varje 

bufferttank. En batch är i detta fall en dagsproduktion och det finns ingen mer åtskillnad 

(Livsmedelsekonomiska institutet, 2004). 

EAN Sverige är en användarorganisation, som är branschneutral och har som uppgift att tillhandahålla 

identifikationssystem och att införa standarder för kommunikation, och som vill att batchnummer 

exempelvis ska relatera till respektive gård som levererat spannmål. Detta är dock inte möjligt då 

malningen sker kontinuerligt och silos för säd rymmer en stor mängd spannmål från olika gårdar 

(Livsmedelsekonomiska institutet, 2004) 

EHEC i tyska groddar 

År 2011 hittades ehec i tyska groddar. Tyska myndigheter lyckades hitta orsaken till ehec-fallen 

genom att intervjua smittade personer, ta prover på olika livsmedel och genom att spåra livsmedel från 

drabbade restauranger. Det visade sig att de smittade groddarna kom från en specifik producent i 

Tyskland. De hittade också samma sorts bakterie i råa groddar från ett hushåll som orsakats av ehec. 

De råa groddarna drogs tillbaka från den tyska marknaden och anläggningen där de smittade 

groddarna kom ifrån stängdes ned. Det visade sig också att inga groddar hade sålts till andra länder 

utanför Tyskland. Innan ehec kunde spåras till råa groddar uppmanades människor att inte äta sallad, 

tomat och gurka, då det från början misstänktes att dessa produkter var orsaken till ehec-utbrotten 

(Smittskyddsinstitutet, 2011). 

Sveriges smittskyddsinstitut uppmanade personer som befann sig i Tyskland att inte äta livsmedel som 

varit i kontakt med de råa groddarna eller att inte äta råa groddar. Tyskland gick också ut med 

rekommendationer om att upprätthålla en god handhygien, då smittan kunde spridas via hudkontakt. I 

Sverige upptäcktes 52 ehec-fall vilka hade koppling till utbrottet i Tyskland. Inga av de svenska fallen 

hade koppling till svenska livsmedel. Den svenska sjukvården uppmanades också av Sveriges 
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smittskyddsinstitution att öka sin vaksamhet på patienter som rest i Tyskland i maj år 2011 med ehec-

symtom (buksmärtor, blodig diarré och diarré) (Smittskyddsinstitutet, 2011). 

Livsmedelsverket kunde senare ta bort sina rekommendationer om att undvika att äta råa groddar då 

ett specifikt parti av bockhornsklöver hade spårats och kunde konstateras vara orsaken till ehec-

utbrotten i Tyskland. Som följd av detta stoppade EU-kommissionen all import från Egypten av 

bockhornsklöver (Livsmedelsverket C, 2011).  

Hästköttsfusket 

Den 4 februari år 2013 drog livsmedelsföretaget Findus tillbaka sin enportions lasagne på 375 gram 

efter larm från Storbritannien. Anledningen till att Findus drog tillbaka sin lasagne från sina kunders 

distributionslager var att den misstänktes innehålla hästkött. Findus skickade efter detta, prover från 

lasagnen till analys (Findus Sverige, 2013).  

Efter upptäkten av hästkött i Findus lasagne drog även Ica, Coop och Axfood tillbaka lasagne som 

också misstänkts innehålla hästkött. Det visade sig att företaget bakom lasagnen hade samma 

leverantör av kött som Findus lasagne (Sydsvenskan, 2013). Utredare i Frankrike misstänkte att 

leverantörer till brittiska återförsäljare kunde ha medverkat i att ersätta nöttkött med hästkött i flera 

olika produkter. Enligt tidningen Financial Times ska polisen i Frankrike ha misstänkt att hästkött, 

som hittats i bland annat produkterna Tesco beefburgers och Findus lasagne, ersatts av nötkött med 

hjälp av brottslingar där syftet var att minska kostnaderna. Dagligvaruhandeln Aldi drog också tillbaka 

sina egna varumärken då det vistas att även de innehöll en hög halt av hästkött, närmare bestämt 

mellan 30 till 100 procent hästkött. Den franska leverantören Comigel som är leverantör till bland 

annat Findus och Aldi kunde spåra källan till hästköttet i produkter från Rumänien. Erik Lehagre, chef 

för Comigel, kunde via information från sin franska leverantör bekräfta att köttet kom från en rumänsk 

producent. Det visade sig att köttet kom från slakterier i Rumänien som slaktade både nötdjur och 

hästar (Financial Times, 2013). 

Enligt livsmedelsverket är det ett brott att ersätta nötkött med hästkött eftersom produkterna har varit 

märkta med att bara innehålla nötkött. Livsmedelsverket gick ut med att de skulle utreda hur mycket 

felaktigt hästkött som skulle kunna finnas på den svenska marknaden i olika produkter 

(Livsmedelsverket E, 2013). Även EU-kommissionen tog till åtgärder för att stoppa köttfusket. Ett 

förslag om att testa olika köttprodukter för att utreda hur stort fusket var togs fram. EU-kommissonens 

förslag:  
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 Artidentifiering som innebär att 2 500 provtagningar i EU ska genomföras för att ta reda på 

vilket slags djur köttet härstammar ifrån. 

 För att ta reda på om kött kan tänkas innehålla läkemedlet fenylbutanzon ska 4000 

provtagningar genomföras. Av dessa 4000 prover ska 1500 tas på hästkött som importerats 

och resterande 2 500 prover ska tas på häst från EU.  

 

Av dessa prover ska Sverige stå för 100 stycken gällande artidentifiering och 30 stycken för 

fenylbutazon. Under mars månad år 2013 skulle provtagningen genomföras och rapporten vara 

inlämnad den 15 april 2013 till EU-kommissionen (Livsmedelsverket F, 2013).   

Spårbarhet utanför EU 

I förordningen (EG) 178/2002 anges att bestämmelserna kring spårbarhet inte har ett extraterritoriellt 

utslag utanför EU. Däremot gäller kravet från importör till detaljhandel inom EU i alla stadier i 

distributions-, produktions-, och bearbetningskedjan. Spårbarhetskravet gäller inte livsmedelföretag i 

tredjeländer men enligt bestämmelserna ska foder och livsmedel som importeras till unionen uppfylla 

relevanta krav i EU:s livsmedelslagstiftning.  I lagstiftningen ställs inga krav på att spårbarhetskraven 

ska uppfyllas av exportörer i länder som är handelsparters. Eftersom kravet gäller importörer, uppfylls 

syftet i artikel 18 förordningen (EG) 178/2002 i och med att de ska ange från vem produkter har 

exporterats. Det är vanligt att livsmedelsföretag inom EU kräver av sina handelspartners att de ska 

uppfylla spårbarhetskraven trots dessa krav inte gäller enligt förordningen, utan det har skrivits in i 

avtal med livsmedelsföretag (Livsmedelsverket A, 2004).  

Enligt ISO (International Organization for Standardization) definieras spårbarhet som möjligheten att 

kunna spåra tillämpning, historia och lokalisering av det som är under behandling. Definitionen är 

bred och anger inga mätinstrument för det som är under behandling. Det anges inte från vilken ko 

köttet i en hamburgare kommer eller från vilket fält som vetet i en brödlimpa kommer ifrån. Det anges 

inte vilken system som är nödvändigt för att t.ex. kontrollera kvaliteten hos spannmål som ingår i 

flingor eller till att kontrollera att en äppelodlare får rätt betalning för olika äppelsorter. ISO anser att 

definitionen av spårbarhet måste vara bred, eftersom spårbarhet är ett verktyg för att uppnå olika mål 

och livsmedel är en komplex produkt. Ett system där alla händelser och processer kan spåras för att 

uppnå varje mål är inte genomförbart då kostnader och omfattning blir för stora. Detta har i US A lett 

till konsekvenser. Företag inom livsmedelförsörjningen har på egen hand utvecklat egna typer av 

spårbarhet. Företag kan därför bestämma vilken precision (grad av säkerhet), djup (hur långt framåt 

och bakåt i livsmedelkedjan) och bredd (mängden samlad information) deras spårbarhetssystem ska 

omfatta beroende på egenskaper i produktionsprocessen och vilka mål som finns för spårbarheten 

(Golan. E, 2004). 
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Frågeställningar 

 Hur är kunskapen om spårbarhet hos Halmstads restauranger, grossister och 

livsmedelstillverkare? 

 Finns några skillnader mellan dessa? 

 Är kunskapen om spårbarhet tillräcklig för Halmstads verksamhetsutövare (restauranger, 

grossister, och livsmedelstillverkare)? 

 Finns det några brister i kunskapen om spårbarhet?  

 Vad kan förbättras med spårbarheten? 

 Hur fungerar spårbarheten i praktiken? 

Syfte 

Detta examensarbete kommer att grunda sig på en litteraturstudie och enkätundersökning där syftet är 

att ta reda på hur kunskapen kring spårbarhet ser ut hos Halmstads restauranger och grossister samt se 

hur spårbarheten fungerar.  

Mål 

Målet är att se vilken kunskap och vilka eventuella brister som finns bland Halmstads restauranger och 

grossister samt jämföra resultatet mellan dessa. Målet är att hitta lösningar till de eventuella problem 

som kan tänkas finnas och på så sätt hjälpa verksamhetsutövarna med arbetet kring spårbarheten. 

Avgränsningar 

Det har valts att göra en geografisk avgränsning och detta för att begränsa antalet verksamheter. 

Enkäten har skickats ut till verksamheter inom Halmstads kommun. Det har inte tagits upp några 

ekonomiska eller samhällsenliga aspekter. Det har även skett en avgränsning till vilka verksamheter 

som skulle undersökas. De verksamheter som har valts ut är restauranger, grossister och tillverkare 

och detta för att dessa i hög grad är berörda av spårbarheten. 

Metod 

Undersökningen utgjordes av en enkät med följebrev (Bilaga1 & 2). I följebrevet stod information om 

vem som utförde undersökningen, varför verksamhetsutövarna hade blivit utvalda, syfte och mål. 

Enkäten är en postenkät vilket innebär att den har skickats ut med post. Enkätformulär är ett 

mätinstrument, det vill säga ett instrument som kan mäta människors åsikter känslor och beteenden. 

Enkäten bestod av fritextfrågor vilket innebär att data inte kan mätas i siffror och detta gör 

undersökningen till kvalitativ. Då undersökningen ska ta reda på hur kunskap gällande spårbarhet ser 
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ut, bland verksamhetsutövare, och på så sätt försöka ta reda på hur människor reagerar och resonerar, 

är en kvalitativ undersökning att föredra. Då frågeställningen avser att hitta mönster och att skapa en 

förståelse, är det motiverat till att göra en kvalitativ undersökning.  I en kvantitativ undersökning avser 

frågeställningen hur många, hur vanligt och hur ofta.  

Följebrevet är en viktig del i att få folk att svara på enkäten. Det ska inte vara för långt, se 

”motbjudande” ut eller vara svårläsligt. Dessa faktorer kan bidra till att personer väljer att inte besvara 

enkäten. Följebrevet ska se inbjudande ut och ska motivera den svarande personen till att vilja ta sig 

tid att fullfölja enkäten. Trots att följebrevet inte borde vara allt för långt krävs att det innehåller en del 

viktig information. Bland annat ska läsaren kunna se från vilken myndighet eller organisation enkäten 

kommer och vad den avser. För att kunna veta till vilka en påminnelse ska skickas ut krävs någon 

form av system för att kunna se vilka som inte svarat. Ett exempel är att varje individ får ett nummer 

som sätts på själva enkäten som ska skickas tillbaka. Detta ger en kontroll över vilka som inte svarat 

och till dessa kan sen en påminnelse skickas ut. Det är dock viktigt att det i följebrevet framkommer 

att numreringen krävs för att de som redan svarat ska slippa få en påminnelse. Det är också viktigt att 

påpeka (om undersökningen är anonym) att numret inte kommer tas med i själva undersökningen och 

därigenom bli konfidentiell. 

Påminnelser skickas ut till de som inte svarat. Syftet med en påminnelse är att motivera personer som 

anser sig tveksamma eller omotiverade att ta sig besvär och tid till att svara på enkäten. Det gäller att i 

påminnelsen understryka vikten av svar samt att om han eller hon redan svarat, kan bortse från 

påminnelsen. Man ska också understryka vad som gäller för konfidentialitet och anonymitet för 

enkäten (Trost, J. 2012).  

För att ta reda på hur spårbarheten kontrolleras hos verksamhetsutövarna av tillsynsmyndigheten, i 

detta fall Miljö- och hälsoskyddskontoret, och hur de uppfattar att förståelsen för spårbarhet är har en 

livsmedelsinspektör intervjuats. En intervju gör det möjligt att spegla källan och den intervjuade 

personens uppleverser, uppfattningar kan fångas in. Intervjun kommer att användas som 

datainsamlingsmetod vilket gör att data utgörs av uttalanden, om i detta fall spårbarhet. Uttalandena 

från intervjupersonen kommer vara föremål för tolkning och analys samt användas i diskussionen. 

Innan själva intervjun börjar är det viktigt att den som intervjuas informeras om intervjuns syfte och 

att den som intervjuas när som helst har möjlighet att avbryta (Lantz, A. 2007).  

Utförande 

Till litteraturstudien har rapporter, vetenskapliga artiklar och andra relevanta texter från tex 

Livsmedelsverket och Smittskyddsinstitutet. De sökord som använts är spårbarhet, spårbarhet i 

livsmedelskedjan, spårbarhet och lagstiftning, Artikel 18 förordning (EG) 178/2002, traceability, 

traceability food safety, traceability food chain, EHEC i tyska groddar, hästkött i lasange, horse meat, 

horse meat scandal med flera. Delvis har olika sökmotorer (t.ex. Google) på internet använts men 
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främst summon (där de databaser som finns tillgängliga på biblioteket på Högskolan i Halmstad finns 

samlade till en sökmetod) har använts.  

 

Enkäten bestod av 14 fritextfrågor. För att kunna skicka ut påminnelser till de verksamheter som inte 

hade svarat när svarstiden var slut, var varje enkät numrerad. Numreringen användes inte vid analys 

eftersom enkäten var anonym. Det skickades ut 100 stycken enkäter till restauranger och 26 stycken 

enkäter till olika grossister och livsmedelstillverkare inom Halmstads kommun. Med enkäten 

skickades också ett följebrev (Bilaga 1) med beskrivning av enkätens syfte och kontaktuppgifter till 

utgivare av enkäten och handledare. De verksamheter som inte hade skickat in svar på enkäten när 

svarstiden var slut fick en påminnelse med enkät och följebrev skickad till sig igen. De frågor som 

medföljde var samma till både restaurangerna och grossisterna & livsmedelstillverkarna, förutom en 

liten skillnad på fråga 8 där det stod: ” Hur gör ni för att se till att era äldsta produkter också är de 

som skickas ut först till kund? (”först in, först ut”)” på grossisternas och livsmedelstillverkarnas 

version. ”Hur gör ni för att se till att de äldsta ingredienserna också är de som först tillagas? (”först 

in, först ut”)” stod på restaurangernas. Frågan är den samma men har förtydligats eftersom kunderna 

inte är de samma. Restauranger har matgäster (slutkonsumenter) som kunder till skillnad från 

grossister eller livsmedelstillverkare som har t.ex. företag som kunder.  

För att få tillsynsmyndigetens syn på spårbarheten och hur den konrolleras kontaktades Miljö- och 

Hälsoskyddskontoret. Statistik från 2013 års kontroller av spårbarheten hos Halmstads restauranger, 

grossister och livsmedelstillverkare har fått tagits del av och även en intervju (Bilaga 4) med 

livsmedelsinspektören Mikael Varga har genomförts. Intervjun bestod av nio frågor (Bilaga 3) och tog 

ungefär 30 minuter. För att kunna se hur tillsynsmyndigheten kontrollerar spårbarheten ute hos 

verksamhetsutövarna har en kontroll med Mikael Varga hos en livsmedelsverksamhet genomförts. 

För att kunna analysera eknätsvaren har först enstaka ord från varje svar satts in i ett Exceldokument 

för att sedan grupperas och på så sätt få en överblick över hur verksamheterna har svarat. Detta har 

gett en möjlighet att kunna se vilka som svarat likadant på de olika frågorna och var någonstans det 

skiljer sig. Sedan har svaren delats in i olika grupper som har anpassats för varje fråga. Svaren har 

kunnat placeras i flera olika grupper eftersom många av svaren var väldigt utförliga och har berört 

olika delar. Varje fråga har haft en ”övrigt” grupp där svar som inte har varit relevant för själva frågan 

har placerats in. Alla enkäter har numrerats (1-13 för restaurangerna och 1-7 för grossisterna & 

tillverkarna), detta för att hålla ordning på enkäterna vid analysen. Dessa nya nummer har ingen 

koppling till de tidigare numren som stod på enkätens högra hörn, detta för att garantera anonymiteten.   
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Resultat 

Enkäten 

Utav de 126 verksamheterna som fick enkäten utskickade till sig kom 20 svar tillbaka. Detta ger en 

svarsfrekvens på ca 16 %. En restaurang valde att skicka tillbaka enkäten utan svar och två stycken 

grossister har via mail meddelat att de på grund av tidsbrist inte deltagit. Två stycken restauranger har 

efter kontakt med handledare, meddelat att de inte hade tid att svara på enkäten. Fyra stycken enkäter 

kom tillbaka från posten då dessa verksamheter hade flyttat eller så var adressen felaktig. Det var 13 

av 100 restauranger som svarade på enkäten, 7 av 26 grossister och livsmedelstillverkare svarade på 

enkäten. Detta ger restaurangerna en svarsfrekvens på 13 % och ca 27 % för grossisterna samt 

livsmedelstillverkarna. Det betyder att svarsfrekvensen var högre hos grossisterna och 

livsmedelstillverkarna än hos restaurangerna. 

 Spårbarhet 

Fråga 2 

På fråga 2 (Bilaga 2) gällande vilken betydelse spårbarhet har för verksamhetsutövarna kunde ses att 

de flesta av de svarande, hela 13 av 20, hade på ett eller annat sätt nämnt något om spårbarhet. 

Exempel på detta, är många som beskrivit att vid eventuella fel måste råvaran, ingrediensen eller varan 

kunna spåras tillbaka för att kunna hitta felet och detta för att uppnå säkerhet. 6 stycken hade beskrivit 

spårbarhet som en viktig komponent inom livsmedelshanteringen. 

Restauranger 

9 stycken restauranger hade på ett eller annat sätt nämnt eller gett en beskrivning av spårbarhet på 

fråga 2. 3 stycken hade beskrivit spårbarheten som en viktig komponent i deras verksamhet. 5 

verksamheter har uppgett svar som inte svarat på vad de tycker att spårbarhet betyder. 

  

”Det är viktigt om det händer att någon blir dålig, att veta varifrån produkten 

kommer”// Restaurang 5 

”Vi lagar allt från grunden och använder i stort sätt endast en leverantör så det vore enkelt att spåra 

ev. smittkälla eller likande, åtminstone 1 steg bakåt.” // Restaurang 2 

”Viktigt, total spårbarhet.” // Restaurang 1 

”Att kunna följa ett livsmedel från ursprung till min verksamhet.” // Restaurang 4 

”Spårbarhet = Framtiden för min verksamhet.” // Restaurang 7 
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Grossister & tillverkare 

5 stycken grossister och tillverkare hade beskrivit något om spårbarhet, t.ex. att vid eventuella fel är 

det viktigt att kunna spåra. 3 stycken svarade att betydelsen av spårbarheten är viktig och 2 av dessa 

hade också beskrivit vilken betydelse spårbarhet har. 1 verksamhet hade svarat på ett sådant sätt att de 

inte svarade på frågan. 

”Lagkrav och internt krav” // Grossist/tillverkare 4  

”Det innebär en trygghet i att om något fel uppstår, kunna spåra och eventuellt återkalla en produkt. 

Det är viktigt för oss som producent och konsument”// Grossist/tillverkare 5 

”Viktigt” // Grossist/tillverkare 3 

”Att vi kan spåra produkter hela vägen tillbaka till producent” // Grossist/tillverkare 7  

Fråga 3 

När det gäller vilket syfte som spårbarheten har, vilket fråga 3 (Bilaga 2) i enkäten berör, kan ses att de 

flesta av verksamheterna, 14 av 20, hade uppgett svar som berörde möjligheten till att kunna spåra 

osäkra livsmedel. 5 stycken av verksamheterna har beskrivit att syftet med spårbarhet är att kunna 

säkerställa kvalitén på sina produkter. Totalt har 5 stycken verksamheter uppgett svar som inte direkt 

svarat på frågan.  

Restauranger 

9 stycken av 13 restauranger hade på något sätt nämnt att syftet handlar om att kunna spåra livsmedel. 

3 stycken av restaurangerna hade däremot inte nämnt något om spårning utan att syftet med spårbarhet 

är att upprätthålla kvalitét. 3 stycken restauranger hat uppgett svar som inte direkt svarat på vad syftet 

med spårbarhet är. 1 restaurang har valt att inte svara på frågan. 

 

”Att man alltid skall kunna vara trygg och säker på vad man serverar” //Restaurang 8 

”Kunna ge snabba och korrekta svar vid allergier, veta leveranser och mottagna varor” 

//Restaurang 9 

”Att kunna spåra ev. fel, ex vid smitta” //Restaurang 2 

”Uppföljning på ett livsmedel om detta visar sig vara dåligt” // Restaurang 4 

”Syftet med det är att utveckla verksamheten framåt. I första hand nöjda kunder, bästa kvalitét m.m.” 

// Restaurang 7 
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Grossister & tillverkare 

Många grossister och tillverkare har svarat ungefär liknande på fråga 3 som fråga 2, syftet är att då det 

uppstår fel kunna spåra livsmedel och på så sätt hitta källan till felet. 5 stycken grossister och 

livsmedelstillverkare hade svarat att syftet med spårbarheten är att kunna spåra livsmedel. 2 stycken av 

dessa hade även svarat att syftet är att kunna upprätthålla kvalitét på produkterna. 2 stycken har 

uppgett svar som inte direkt svarat på frågan. 

”Spåra framåt och bakåt i våra processer. Vid krisläge skall detta vara 

applicerbart.”// Grossist/tillverkare 4 

”Vid något fel skall man kunna spåra källan. Vid ej fel, kunna visa var råvaran kommer från.” // 

Grossist/tillverkare 3 

”Det är rätt datum och kvalitét.”// Grossist/tillverkare 5 

”Vi som levererar matprodukter, vårt syfte är att alla matprodukter skall levereras säkert och utan 

skada som kan påverka hälsan.” //Grossist/tillverkare 2 

Spårbarhetssystem 

Fråga 4 

Fråga 4 (Bilaga 2) handlar om hur verksamheterna kontrollerar spårbarheten i sina verksamheter. De 

flesta av alla verksamheterna, 11 av 20, har svarat att de utför olika typer av kontroll. Exempel på detta 

är temperaturtagning, datumkontroll osv. En del verksamheter har uppgett att de sparar olika typer av 

dokument (följesedelar, handelsdokument osv.) för att kontrollera spårbarheten.  

Restauranger 

6 stycken restauranger beskriver att de kontrollerar spårbarheten genom att spara olika typer av 

dokument t.ex. fraktsedlar, fakturor, följesedlar och etiketter. 2 stycken av restaurangerna som sparar 

olika typer av dokument använder sig också av kontroller, vilket innefattar temperaturkontroll, 

datumkontroll och datummärkning. Totalt har 5 stycken restauranger uppgett att de utför någon typ av 

kontroll för att kontrollera spårbarheten. 4 stycken hade svar som inte kunde tolkas som svar på hur de 

kontrollerar spårbarheten. De har t.ex. svarat som följande: 

 

”Att kunna spåra ev. fel, ex vid smitta” // Restaurang 2 

”Finns ej”. // Restaurang 13 

”Jag jobbar ständigt med att leta fram nya recept, testa olika ingredienser så det alltid finns flera 

alternativ för mina kunder”. // Restaurang 7 
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Grossister & tillverkare 

Hos grossisterna och livsmedelstillverkarna har 1 svarat att de sparar dokument för att kontrollera 

spårbarheten och 6 stycken använder sig av kontroller som nämnts ovan. Alla grossister och tillverkare 

har direkt svarat på frågan och därmed finns inga svar som inte svarat på hur de kontrollerar 

spårbarheten. 

  

”1. Sparar alla följesedlar som innehåller information om livsmedelsprodukter. 2. Tar en bild på 

etiketten så fort vi får in nya leveranser på livsmedelsprodukter. 3. Följesedlar och bilder sparas i fem 

månader med samma datum på både bilden och följesedeln.” // Grossist/tillverkare 2 

”Vi är certifierade för IP-sigill och har HACCP. Vi kontrollerar spårbarhet regelbundet” 

// Grossist/tillverkare 3 

”Om olika råvaruleverantörer finns parallellt i produktionen skall dokumentet ”Processkort” fyllas i, 

där samtliga råvaror och ingredienser antecknas med batchnummer och en ny batch ”föds”. Det nya 

batchnummret följer de interna transporterna av produkten. Spårbarhetsdokument fylls i av ansvarig 

för respektive produktgrupp”. // Grossist/tillverkare 5-6 

Fråga 5 

Fråga 5 (Bilaga 2) handlar om vilka rutiner som verksamheterna har då de kontrollerar sina leveranser 

till sina verksamheter. De flesta av alla verksamheterna, 15 av 20, har svarat att deras rutiner innefattar 

olika typer av kontroll (temperaturkontroll, datumkontroll osv.). En del har svarat att de kontrollerar 

sina dokument för att kontrollera leveranserna till verksamheterna. Det som sker vid dessa kontroller 

är att det som levererats kontrolleras mot de dokument som följer med. De har uppgett att de 

kontrollerar att varan som kommer till verksamheten är den som förväntats (beställts). De kontrollerar 

också att dokument som följer med överensstämmer med varan. T.ex. om det på en följesedel står 1 kg 

lax ska varan innehålla 1 kg lax och inte exempel 1 kg nötkött.  Några stycken har inte svarat på hur de 

kontrollerar leveranserna. 

Restauranger 

Här har 6 stycken av restaurangerna svarat att deras rutiner innefattar kontroll av dokument. 4 stycken 

utav dessa 6 har också uppgett att de utför olika typer av kontroll för att kontrollera sina leveranser.  

Totalt 9 stycken utför olika typer av kontroll och 2 av dessa har också inte direkt svarat på frågan och 

1 restaurang har valt att inte svara på frågan. 4 stycken av restaurangerna som nämnts ovan, har rutiner 

som innebär både kontroll av dokument och annan kontroll som temperaturkontroll, datumkontroll och 

att förpackningar är hela. Många kontrollerar också att de beställda varorna överensstämmer med 

följesedlar, packlistor och fakturor för att garantera att de fått rätt produkter. 
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”Vid varje lev. kolla av mot följesedel-beställningslistan så man vet att man fått det man har förväntat 

sig”// Restaurang 3 

”Vi handlar mycket själva i butik o har då större koll på allt” // Restaurang 5 

”Kollar i första hand förpackningsdatum och datum då det går ut. Kylvaror & frysvaror kollar jag 

även temperaturen på samt att förpackningen är väl sluten” // Restaurang 7 

”Följesedlar, talar med leverantör. Tar temp på ankommande mat. Svårt att veta i många lägen” 

// Restaurang 12 

”Mottag. Litar på leverantör” // Restaurang 13 

Grossister & tillverkare 

6 stycken av grossisterna och tillverkarna har svarat att deras rutin består av kontroll t.ex. 

temperaturkontroll, datumkontroll. 1 av dessa 6 har också uppgett att de kontrollerar sina olika 

dokument. 1 verksamhet har uppgett svar som inte svarat på vad de har för rutin.  

 

”Vi utfärdar kopior på certifikat som Scan har. HKScan deläger vårt företag och har för avsikt att 

överta hela bolaget. Även här har vi tillit till Scans rutiner”. // Grossist/tillverkare 7 

”Kontrollerar alltid att följesedlar är med och det är samma produkt som det står på följesedeln och 

datum när den skickats till oss. Kontrollerar Bäst Före datum på själva produkten” 

// Grossist/tillverkare 2  

”Enligt vår egenkontrollprogram, varje vecka”. // Grossist/tillverkare 3  

”Mottagningskontroller som innefattar b.la. märkning, batch.nr. dylikt” // Grossist/tillverkare 4  

Fråga 6 

Fråga 6 (Bilaga 2) som handlar om vilken metod som verksamheterna använder för att kunna se från 

vilka leverantörer, råvaror och ingredienser kommer. De flesta, 7 av 20, av verksamheterna har svarat 

att deras metod innefattar kontroll av olika typer av dokument (följesedlar, handelsdokument osv). En 

del verksamheter har uppgett att de bara har en leverantör, vissa av dessa har uppgett att de på grund 

av detta inte har någon direkt metod för att kunna se från vilka leverantörer produkter kommer. 

Ganska många har inte uppgett svar som inte svarat på vilken metod de har.  

Restauranger 

4 stycken restauranger har svarat att de kontrollerar dokument för att veta vilka leverantörer de fått 

råvaror och ingredienser ifrån. Det de främst tittar på är följesedlar. 2 Stycken har svarat att de bara 

har en leverantör och därför blir det lätt att kontrollera varifrån alla varor kommer. 5 stycken har inte 

direkt beskrivit vilken metod de använder. Någon svarar att de bara har två leverantörer vilket också 

gör det lätt att hålla koll på alla livsmedel. Flera stycken har svarat att de har kontakt med leverantören 

och att de litar på sin leverantör.  

 



30 

 

”Har bara en leverantör” // Restaurang 13  

Talar med leverantör, hoppas det stämmer. Tillverkar allt själva, inte mycket halvfabrikat, inget 

helfabrikat...” // Restaurang 12 

Använder i princip ett grundsortiment och kompletterar upp med andra varor/märken. Jobbar mycket 

med våra anbud hos leverantör.” // Restaurang 9 

Har i stort sätt endast en leverantör. Stödköper vid behov på ex. vis Maxi.” // Restaurang 2 

”Titta på följesedlar och förpackningar och kontrollerar.” // Restaurang 6 

Grossister & tillverkare 

3 stycken grossister och tillverkare har beskrivit att de kontrollerar sina dokument för att kontrollera 

vilka livsmedel som kommer från vilken leverantör. 4 stycken har svarat att de bara har en leverantör 

vilket gör det lätt att kontrollera vart allt kommer ifrån. Alla grossister och tillverkare har direkt svarat 

vilken metod de använder sig av för att kontrollera vilka produkter som kommer från vilka 

leverantörer.  

”Batchnr. Följesedlar.” // Grossist/tillverkare 5-6 

”Rutin för godkännande av leverantör där vi bl.a. ber dem beskriva deras spårbarhet och ursprung på 

råvaror och ingredienser.” // Grossist/tillverkare 4  

”Beställer alltid från samma leverantör” // Grossist/tillverkare 2 

”Avtal, leverantörsutvärderingar. Producenterna märker pallar.” // Grossist/tillverkare 1 

Fråga 7 

Fråga 7 (Bilaga 2) handlar om hur verksamhetsutövarna sparar all sin information om leveranser, 

mottagare och leverantörer. Här har de flesta, 9 av 20, av alla verksamheter inte specificerat hur de 

sparar sina dokument utan mer svarat att och vad de sparar. Några har uppgett att de sparar och 

dokumenterar informationen elektroniskt (på dator). Många har uppgett att de dokumenterar och 

sparar information i pärmar  

Restauranger 

Av alla 13 restauranger var det 1 verksamhet som sparar sina dokument elektroniskt (på dator) och 6 

stycken uppgav att de sparar i pärm. 5 Stycken har inte svarat hur de sparar sina dokument och 1 

verksamhet har valt att inte alls svara på frågan.  

”Spara följesedlar och dokumentera.” // Restaurang 6 

”I två olika pärmar där register över våra leverantörer sitter. Sätter in följesedlar i datumordning.” 

// Restaurang 9 

”Jag har en revisor som sköter denna biten för mig.” // Restaurang 7  

”Sparar följesedlar och antecknar på produkter.” // Restaurang 12 
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Grossister & tillverkare 

Av grossisterna och tillverkarna var det 3 stycken som hade svarat att de sparar sina dokument 

elektroniskt (på dator) och ingen hade svarat att de använder sig av pärm. 4 Stycken har inte svarat hur 

de sparar dokument utan hur länge och vilka dokument som sparas som t.ex. följesedlar.  

”Det ingår rutiner i vårt verksamhetssystem. Vi uppfyller BRC 6 och ISO 22000. Sparar minst ett år + 

hållbarhetstiden (28 dg).” // Grossist/tillverkare 1 

”All information lagras i datorn.” // Grossist/tillverkare 2 

”Vid varje leverans skapas en följesedel med information som gör att vi kan spåra produkter både 

framåt och bakåt. Följesedeln sparas i ca 1 år. Mot denna skapas en faktura som arkiveras i 10 år.” 

//Grossist/tillverkare 7 

”Faktura sparas (produktblad).” // Grossist/tillverkare 5-6 

”I ett eget byggt excelprogram. Har full koll på vilken dag råvaran kommer till oss i varje förpackning 

vi säljer.” // Grossist/tillverkare 3 

Fråga 8 

Fråga 8 (Bilaga 2) som handlar om hur verksamhetsutövarna ser till att de äldsta varorna är de första 

som används eller skickas vidare. De flesta, 9 av 20 verksamheter har uppgett att de datummärker eller 

utför datumkontroll. Detta innebär att varor som anländer till verksamheten datummärks och 

datumkontrolleras innan de tas in i verksamheten. Många organiserar sina varor, ingredienser m.m. 

som levereras till verksamheten. Exempel på detta är att nyanlända varor ställs längst in, där de 

förvaras och de varor som är äldst ställs längst ut så att dessa är de som förbrukas först. En del 

verksamheter har inte svarat hur de ser till att de äldsta varorna är de som skickas vidare eller används 

först.  

Restauranger  

3 stycken restauranger har svarat att deras metod för att se till att de äldsta varorna är de som nyttjas 

först är genom organisering. 6 Stycken har svarat att de datummärker och/eller datumkontrollerar de 

mottagna varorna. 3 stycken har inte uppgett svar om hur de går tillväga och 1 stycken har valt att inte 

alls svara på frågan. 

”Vid mottag.” // Restaurang 13 

”Sätter datumlappar alt. Lägger nya varor längst in/ner.” // Restaurang 11 

”Jag brukar alltid skriva upp datum på när jag öppnat eller tagit hem en vara och på så sätt har jag 

alltid koll på att alltid göra slut på det som köptes hem först innan jag påbörjar en annan.” 

// Restaurang 7  

”Allt nytt ställs längst bak samt att alla som jobbar vet att ”alltid från höger.” // Restaurang 8 

”Olika placering i kylar och frysar! Kollar datum på förpackningar.” // Restaurang 4 
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Grossister & tillverkare 

4 stycken av grossisterna och tillverkarna har svarat att de använder sig av organisering. 3 stycken 

använder sig av datumkontroll och datummärkning. 3 Stycken har inte uppgett svar på hur de ser till 

att de äldsta varorna används eller skickas vidare först.  

”Finns rutiner/instruktioner dokumenterade och via märkningssystem.” // Grossist/tillverkare 4 

Vi skriver ankomstdatum vid varje leverans på en mottagningssedel samt var (radnr.) där pallarna 

står. Packar efter datum.” // Grossist/tillverkare 1 

”Äldsta produkter läggs fram, nya läggs bakom dem.” // Grossist/tillverkare 2 

”Jag är ensam som säljer och lastar ut vid leverans.” // Grossist/tillverkare 3 

Fråga 9 

På fråga 9 (Bilaga 2) som handlar om hur långt bakåt respektive framåt verksamheterna har kontroll i 

livsmedelskedjan har 9 av alla 20 verksamheterna svarat att de har kontroll ”ett steg bakåt, ett steg 

framåt”. ”Ett steg bakåt, ett steg framåt” har verksamheterna beskrivit som kontroll t.ex. bakåt från 

leverantör och framåt till kund. Några har uppgett att de har kontroll hela vägen, men inte specificerat 

vad detta innebär. En del har på ett eller annat sätt inte beskrivit hur långt bakåt respektive framåt de 

har kontroll. De flesta av dessa har istället svarat i tid, t.ex. i 5 år.  

Restauranger 

4 restauranger har svarat att de har kontroll ”ett steg bakåt och ett steg” framåt. 2 Stycken har beskrivit 

att de har kontroll hela vägen och 6 stycken har uppgett svar som inte beskriv hur långt framåt 

respektive långt bakåt de har kontroll. 1 verksamhet har valt att inte alls svara på frågan.  

”1 månad har vi valt att spara följesedlar. När vi tar emot våra varor. Annars har kommunen själva 

valt vilka leverantörer vi samarbetar med.” // Restaurang 9 

”Endast ett steg, därefter är vi tvungna att förlita oss på vår leverantör.” // Restaurang 2 

”Från min grossist till gästen!” //Restaurang 4 

”1 år bakåt.” // Restaurang 5 

”Hela vägen” // Restaurang 1 

”Vi tillverkar allt i stort själva och har koll från det att varorna kommer till oss tills det serveras. Men 

djurtransporter är ju svårt att kolla, eller säd från åkern…” // Restaurang 12 

Grossister & tillverkare 

5 stycken av grossisterna och tillverkarna har svarat att de har kontroll ”ett steg bakåt, ett steg framåt”. 

1 stycken har svarat att de har kontroll hela vägen och 1 stycken har inte uppgett svar om hur långt 

framåt och bakåt de har kontroll.  
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”Det är olika beroende på själva produkten.” // Grossist/tillverkare 2 

”Minst, 1 steg bakåt och framåt.” // Grossist/tillverkare 4 

”Via SCAN har vi hela vägen tillbaka till bonden (producenten). Framåt kan vi kontrollera vilken 

butik som tagit emot vårt kött.” // Grossist/tillverkare 7 

Fråga 10 

Fråga 10 (Bilaga 2) behandlar vilka rutiner som verksamheterna har då det eventuellt kommer in ett 

livsmedel som anses osäkert att konsumeras. De flesta, 8 av 20 verksamheter har svarat att de 

returnerar osäkra livsmedel, skickar tillbaka livsmedlet till leverantören. En del har uppgett att de 

direkt slänger livsmedel som inte är säkra. Många har uppgett att de kontaktar sin leverantör då de 

upptäcker osäkra livsmedel. Några dokumenterar när de fått in ett osäkert livsmedel i verksamheten. 

En del har inte beskrivit vad de har för rutin då det kommer in ett osäkert livsmedel. Några 

verksamheter har uppgett svar som berört flera av de ovan nämnda rutinerna.    

Restauranger 

3 stycken restauranger har svarat att de slänger de livsmedel som kan tänkas vara osäkra. 5 stycken har 

svarat att de slänger alla livsmedel som misstänks vara osäkra och 3 stycken kontaktar sin leverantör. 

2 stycken dokumenterar de fel som kan uppkomma. 4 Stycken har inte direkt svarat på frågan och där 

med inte uppgett vilka rutiner de har då ett osäkert livsmedel kommer in i verksamheten. Flera stycken 

av restaurangerna har uppgett svar som innefattar flera rutiner.  

”Slängs, men det ska inte komma.” // Restaurang 1 

”Litar på vår leverantör.” // Restaurang 13 

”Dokumenterar i egenprotokollet & kontaktar leverantören.” // Restaurang 4 

”Felaktiga varor returneras. Rutin: kontrollerar datummärkning, utseende, doft & smak.” 

// Restaurang 2 

”Slänger det & talar om det för leverantören.” // Restaurang 5 

”Kontaktar våra säljare på det företag som berörs. Skriver en avvikelse i egenprotokollet och även 

vidtagen åtgärd.” // Restaurang 9  

Grossister & tillverkare 

2 stycken grossister och tillverkare har svarat att de slänger de osäkra livsmedel som kan tänkas 

komma in i verksamheten. 3 Stycken har svarat att de returnerar alla osäkra livsmedel och 2 stycken 

har inte svarat vilka rutiner de använder sig av. Ingen har svarat att de dokumenterar de fel som kan 

uppstå. Många av grossisterna och tillverkarna beskrivit att de först spärrar livsmedlet för att sedan 

besluta om vad som ska göras. (t.ex. retur eller kassation). 
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”Först kontaktar vi leverantören om det är rätt produkt han har skickat. Sedan ber vi dem t.ex. om det 

är kött så ska de skicka salmonellaprov på det.” //Grossist/tillverkare 2 

 

”Spärrar enl. rutin/instruktion.” // Grossist/tillverkare 4 

 

”Kontaktar omedelbart vår kontaktperson på SCAN som spårar bakåt. Vi kontaktar aktuella kunder 

och stoppar produkterna från att säljas i butik.” // Grossist/tillverkare 7  

 

”Stoppar i mottagningen, leverantör kontaktas. Beslut tas om returnering av prod. eller kassation.” 

// Grossist/tillverkare 5-6 

 

Fråga 11 

Fråga 11 (Bilaga 2) handlar om verksamheterna någon gång haft problem med att uppfylla kraven för 

spårbarhet. De flesta, 17 av 20 verksamheter har inte haft problem med att uppfylla kraven på 

spårbarhet. Det är bara 1 restaurang som svarat att de inte upplevt att de har haft problem med att 

uppfylla kraven men att Miljö och Hälsa en gång har gett dem en avvikelse på detta. Denna 

verksamhet har alltså enligt sig själva inte haft några problem med att uppfylla kraven men Miljö & 

Hälsa har en gång uppgett att de haft problem med att uppfylla kraven. Några har svarat att de inte vet 

om de någon gång haft problem med att uppfylla kraven.  

 

Restauranger 

Av restaurangerna var det 10 stycken som svarat att de inte haft några problem med att uppfylla 

kraven. 1 verksamhet har inte uppgett om de haft några problem med att uppfylla kraven för 

spårbarhet och 2 stycken har inte gett något svar på frågan.  

”Nej egentligen inte men enligt Miljö och Hälsa ja….Inget emballage sparas utan varor får nya 

förpackningar, där hade vi ”missat” klistra fast innehållsdeklarationen på nya plastlådan med 

lock…” // Restaurang 8 

”Tror inte det” // Restaurang 4  

Grossister & tillverkare 

Alla grossister och tillverkare har svarat att de inte haft problem med att uppfylla kraven på spårbarhet  

”Nej. Vi testar spårbarheten varje år. Kontrolleraras av Livsmedelsverket och internt.” // 

Grossist/tillverkare 1  

”Nej. Det har vi inte haft hittills.” // Grossist/tillverkare 2 
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Fråga 12 

Fråga 12 (Bilaga 2) handlar om verksamheterna använder sig av intern spårbarhet. Många av de som 

svarat att de använder sig av intern spårbarhet har också förklarat hur den fungerar. 9 stycken 

verksamheter av alla 20 har uppgett att de använder sig av intern spårbarhet. 5 stycken verksamheter 

av alla 20 har svarat att de inte använder sig av intern spårbarhet.  

Restauranger 

Av alla restaurangerna har 5 stycken svarat att de använder sig av intern spårbarhet. 4 stycken av dessa 

har också kortfattat beskrivit hur den fungerar. 4 stycken restauranger har svarat att de inte använder 

sig av intern spårbarhet. 3 stycken verksamheter har uppgett svar som inte svarat på om de använder 

sig av intern spårbarhet eller inte. 1 verksamhet har valt att inte svara på frågan.  

”Nej, inget märkbart. Vi har koll på vad som produceras och vad det är producerat av.” 

// Restaurang 8 

”Vid tillverkning av dressing till sallad m.m. märks varje batch med datum, innehåll & signatur.” 

// Restaurang 2 

”Vi arbetar inte med skrivna recept. Däremot har vi den kunskap som behövs för spårbarhet.” 

// Restaurang 9  

”Vet ej!” // Restaurang 4 

”Behövs inte.” // Restaurang 3 

”Ja. Temperaturtagning, uppvärmning, nerkylning.” // Restaurang 10 

Grossister & tillverkare 

Av grossisterna och restaurangerna har 4 stycken svarat att de använder sig av intern spårbarhet och 

några av dessa har också förklarat hur den fungerar för dem. 1 har svarat att de inte använder sig av 

intern spårbarhet och 2 stycken har valt att inte svara på frågan.  

”Enligt artikel 18 (EG) 178/2002.” // Grossist/tillverkare 5-6 

”Finns ett databaserat system”. // Grossist/tillverkare 4 

”Nej” // Grossist/tillverkare 7 

”Ja, samma spårbarhet som finns i vårt verksamhetssystem.(Vet inte vad du menar med Intern 

spårbarhet)”. // Grossist/tillverkare 1 

 



36 

 

Författningar 

Fråga 13 

Fråga 13 (Bilaga 2) handlar om vilka föreskrifter och författningar som verksamheterna använder vid 

arbetet med spårbarhet. Det har kommit in väldigt mycket olika svar. Några använder sig av 

verksamheternas egna föreskrifter. Några har svarat att de använder föreskrifter som kommer från 

Miljö & Hälsa, eller att de går efter Miljö & Hälsa. Några har uppgett att de får hjälp av företaget 

Anticimex och får föreskrifter från dem. De flesta har inte direkt svarat på frågan och de har uppgett 

väldigt spridda svar. 

Restauranger 

3 stycken restauranger har svarat att de använder sig av egna föreskrifter och författningar. Exempel 

på detta är egenkontrollen. 3 stycken har svarat att de går efter Miljö & Hälsas regler. 3 stycken har 

svarat att de t.ex. haft Anticimex som föreläst, om bland annat spårbarhet. 1 stycken av dessa 6 

verksamheter har svarat att de tar hjälp från Miljö & Hälsa och Anticimex. 1 har svarat att de använder 

Livsmedelsverkets hemsida om de blir osäkra. Totalt har 6 stycken svarat på frågan men inte uppgett 

vilka föreskrifter de använder eller vilka de tar hjälp av. 

”Vi har haft Anticimex som föreläst om egenkontrollen, allergier, spårbarhet. Är man osäker på hur 

man ska hantera spårbarhet kan man gå in på SLV: S hemsida och kika.” // Restaurang 9  

”Sunt förnuft & regler från Miljö & Hälsa.” // Restaurang 2 

”Vet ej” // Restaurang 4  

”Skrifter vi fått i samband med utbildning.” // Restaurang 5 

”Vad som krävs…” // Restaurang 12 

”Jag har en egen bok där det står hur jag går tillväga. Där skriver jag även alla mina recept, 

ingredienser, pizzadeg recept m.m.” // Restaurang 7 

Grossister & tillverkare 

6 stycken grossister och tillverkare har uppgett vilka föreskrifter de använder sig av men varje 

verksamhet har uppgett olika. 1 verksamhet har valt att inte svara på frågan. 

”BRC 6, ISO 22 000 (HACCP) samt all lagstiftning såsom EG-förordning 889/2008 (126/2008) om 

ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. EG-förordning 589/2208 (557/2010) 

Tillämpningsföreskrifter för rådets förordning nr 1234/2202 när det gäller handlingsnormer för ägg. 

EG-förordning 834/2007. EG-förordning 2023/2006 (282/2008) märkning av hönsägg (mars 2010). 

Vägledning från SLV. // Grossist/tillverkare 1 

”Märkningsföreskrifter.” // Grossist/tillverkare 5-6 

”HACCP. Regler för IP-sigill” // Grossist/tillverkare 3  
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”Kavlitetsledningssystem har granskats av Ihtertek Certifcation AB och är i överenstämmelse med 

kraven i SS-EN ISO 9001:2008. Miljöledningssystem granskas av Ihtertek Semko Cetrification AB och 

kraven i SS-EN ISO 14001:2004. Livsmedelssäkerhet-FSSC 22000-2011.” // Grossist/tillverkare 7 

Fråga 14 

Även fråga 14 (Bilaga 2) som handlar om hur verksamheterna ser till att lagstiftningen följs, gav 

många olika typer av svar. De flesta, 11 av 20, verksamheter har svarat på frågan med varje 

verksamhet har svarat olika vilket gjort att svaren inte gått att gruppera.  Några har svarat att de tar 

hjälp från Miljö & Hälsa för att kunna uppfylla lagstiftningen. Några har svarat att de använder 

egenkontrollen som hjälpmedel. 4 stycken har valt att inte svara på frågan. 

Restauranger 

3 stycken Restauranger har svarat att de tar hjälp från Miljö & Hälsa för att kunna uppfylla 

lagstiftningen. 1 verksamhet har svarat att de använder egenkontrollsprogrammet. Totalt har 6 stycken 

uppgett så pass spridda svar att de inte grupperats.  2 stycken har valt att inte svara på frågan.  

”Att göra det varje dag.” // Restaurang 6 

”Vi räknar med löpande info från kommunen.” // Restaurang 11 

”Använder oss av dom hjälpmedel som finns. Egenprotokollet & dokumentation.” // Restaurang 4 

”Genom kommunikation med Miljö & Hälsa” // Restaurang 2 

”Det behöver vi inte se till, det fixar damerna på miljö & Hälsa så galant!” // Restaurang 8 

”En ansvarig person.” // Restaurang 10 

 

Grossister & tillverkare 

2 Stycken grossister och tillverkare har svarat att de tar hjälp av Miljö & Hälsa. 1 verksamhet har 

svarat att de använder sig av egenkontrollen för att uppfylla lagstiftningen. 2 stycken har uppgett olika 

svar jämfört med de andra och 2 stycken har valt att inte svara på frågan. 

”Vi följer det som hälso- och miljöskyddskontoret kräver.” // Grossist/tillverkare 1 

”Vi litar på de certifikat som utfärdats och att personalen kontinuerligt vidareutbildas.” 

// Grossist/tillverkare 7 

”Kontinuerlig lagbevakning.” // Grossist/tillverkare 4 

”Vi har årlig kontroll från Prosanilas för IP-sigill och av miljö och hälsa. Har ett 

egenkontrollprogram som vi följer.” // Grossist/tillverkare 3 
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Fråga 15 

Fråga 15 (Bilaga 2) handlar om hur verksamhetsutövarna tycker att lagstiftningen är att förstå. De 

flesta av verksamheterna, 7 av 20, tycker inte att lagstiftningen är svår att förstå. 3 stycken utav alla 20 

verksamheter har uppgett att de tycker att lagstiftningen är svår att förstå. Totalt har 5 stycken valt att 

inte svara på frågan. 

Restauranger 

De flesta av restaurangerna, 5 stycken, har svarat att det är lätt att förstå lagstiftningen. 2 stycken 

tycker att lagstiftningen är svår att förstå och 4 stycken har uppgett svar som inte ansetts som relevant 

för frågan. 2 stycken har valt att inte svara på frågan.  

”Inte så insatt, så länge Miljö & Hälsa är nöjda så förutsätter vi att spårbarheten är ok.” 

// Restaurang 2 

”Vet ej!” // Restaurang 4 

”Ofta handlar det om sunt förnuft men ibland så verkar inte lagstiftarna helt bekanta med 

verkligheten.” // Restaurang 11 

”Ibland förstår man ingenting man ska använda normal svenska.” // Restaurang 6 

”Det är inget svårt alls. Bara man har viljan att uppnå sina mål så kan man göra det. I slutändan så 

har vi alla skyldigheter och lagar att följa.”// Restaurang 7  

Grossister & tillverkare 

2 stycken av grossisterna och tillverkarna har svarat att det är lätt att förstå lagstiftningen och 1 tycker 

att den är svår att förstå. 1 stycken har uppgett svar som inte ansetts som relevant för frågan och 3 

stycken har valt att inte svara.  

”Är personligen inte helt bekväm i att tolka lagstiftningar.” // Grossist/tillverkare 7 

”Inga problem för vår verksamhet.” //Grossist/tillverkare 3 

”Helt ok.” //Grossist/tillverkare 4 

”Det är lättast att förstå bransch-vägledningar och det står klart ang. spårbarhet i BRC 6.” 

//Grossist/tillverkare 1 
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Intervjun 

Den 3 april 2013 genomfördes en intervju (Bilaga 4) med livsmedelsinspektören Mikael Varga från 

livsmedelsavdelningen på Miljö- och Hälsa i Halmstad. Intervjun tog ca 30 min och genomfördes på 

miljö- och hälsoskyddskontoret. Intervjun innehöll nio stycken frågor (Bilaga 3). 

För att kontrollera spårbarheten ute hos verksamhetsutövarna kontrollerar kontrollmyndigheten (i detta 

fall livsmedelsavdelningen på miljö- och hälsoskyddskontoret i Halmstad) egenkontrollprogramet där 

deras rutiner kring spårbarhet och återkallning finns dokumenterad. Detta gör det lätt för 

kontrollmyndigheten att kontrollera spårbarheten. Rent praktiskt kontrollerar kontrollmyndigheten 

även kvitton, handelsdokument, salmonellaintyg, fraktsedlar, leverantörsbevis och fakturor. Alla dessa 

dokument ger en syn av hur spårbarheten fungerar. Verksamhetsutövarna ska ha rutiner för spårbarhet 

och ett återkallningssystem så att de vid eventuella fel snabbt och enkelt kan återkalla osäkra 

livsmedel. Även följesedlar, leveranssedlar och batchnummer är det som kontrollmyndigheten tittar på 

för att kunna se hur spårbarheten fungerar. Det samma gäller för kontroll av ”ett steg bakåt och ett steg 

framåt”, alla dokument tittas igenom så de överensstämmer med de varor, ingredienser och produkter 

de köpt in. Återkallanden kontrolleras genom att se om företagen har ett fungerande system för 

återkallande. Verksamheterna har oftast datum och vikten att använda sig av vid ett eventuellt 

återkallande. Informationen om från vilket företag verksamheten mottagit råvaror, ingredienser och 

livsmedel kontrolleras också genom kontroll av fraktsedlar, leveranssedlar och följesedlar. 

Enligt kontrollmyndigheten är det många som använder sig av intern spårbarhet trots att det inte finns 

några krav och detta beror på verksamheternas eget intresse. Många företag köper ett färdigt 

egenkontrollprogram och då följer den interna spårbarheten med. De upplever att framför allt många 

restauranger är bra på att märka upp hur, när maten är gjord och det är viktigt då de jobbar med intern 

spårbarhet. Intern spårbarhet är en hjälp för verksamheten då det blir mycket lättare att hålla reda på 

när alla livsmedel kommit till verksamheten och vart i verksamheten de finns. Detta gör att de spara 

tid på att inte behöva leta vart alla livsmedel finns eftersom den interna spårbarheten ger full kontroll 

inom verksamheten. 

Enligt Mikael Varga är det oftast lätt att kontrollera spårbarheten men ibland kan det uppstå problem. 

Exempel på detta är språkbarriärer. Om verksamheter köper in kött från t.ex. Brasilien kommer 

troligtvis handelsdokumenten och salmonellaintyg att stå på portugisiska. I dessa fall krävs hjälp med 

att tyda dokumenten. Ett annat problem är när det inte finns någon direkt ansvarig på verksamheten för 

t.ex. spårbarheten och om ingen kan förklara sin spårbarhet för kontrollmyndigheten så kan de inte 

heller förstå hur den fungerar. 

Kontrollmyndigheten kontrollerar att lagstiftning och författningar följs ute på plats och tar med 

lagstiftningen ut vid kontrolltillfällena. Det är då egenkontrollprogrammet som kontrollerats och det 

gäller att verksamheterna följer denna, annars blir det en avvikelse. Mikael Varga tycker överlag att 
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verksamheterna har lätt för att uppfylla kraven i lagstiftningen men även här kan språkbarriären bli ett 

problem. Många människor är väldigt handlingskraftiga men har svårt med t.ex. läsförståelsen och då 

kan dessa släppas igenom utan avvikelse om de kan tillämpa en rutin som de uppger. Människor som 

inte kommer från Sverige och inte pratar svenska har problem med att uppfylla kraven i lagstiftningen 

på grund av språkbarriären men då finns tolk att tillgå för kontrollmyndigheten.  

När det gäller hur förståelsen för spårbarhet är hos verksamhetsutövarna så har bland annat Mikael 

Varga under våren 2013 arbetat med ett projekt i Halmstad kommun angående spårbarhet på nötkött 

från Europa. Det var 14 grossister och tillverkare som omfattades av projektet. I projektet sågs att av 

de 14 representanterna från verksamheterna, blev fyra stycken inte godkända. Projektet innefattade 

även telefonintervjuer med verksamheterna och här sågs att man i många verksamheter kräver av sina 

leverantörer, förutom handelsdokument och salmonellaintyg också DNA-test på kött. Att 

verksamheter börjat kräva DNA-test beror på de olika köttskandalerna som uppdagats under våren 

2013. Detta är något som kontrollmyndigheten inte upplevt innan.  

Kontrollbesöket 

Vid kontrollbesöket hos ett gatukök med livsmedelsinspektören Mikael Varga sågs hur en kontroll av 

spårbarhet kan gå till. Det som kontrollerades var i detta fall frusna hamburgare. För att kontrollera 

spårbarheten för hamburgarna kontrollerades att datummärkningen och artikelnummer stämde överens 

med följesedeln. Detta är ett exempel på hur man kan spåra en viss produkt tillbaka ett steg tillbaka i 

livsmedelskedjan genom att ha kontroll på att artikelnummer stämmer överens med följesedeln. Vid 

ett eventuellt fel på produkten kan den spåras tillbaka till ursprunget och på så vis vet man exakt vart 

felet finns.  

Miljö-& Hälsoskyddskontorets kontroller gällande återkallande 

Under våren 2013 har Miljö- & Hälsoskyddskontoret utfört en rad kontroller av olika typer av 

verksamheter. Kontrollerna har bland annat innefattat kontroll av rutin för återkallande. Totalt har det 

skett 408 stycken kontrolltillfällen där bland annat äldreboenden, förskolor, skolor, restauranger, 

grossister och tillverkare i Halmstad har kontrollerats. I de 408 kontrolltillfällena har vissa 

verksamheter kontrollerats flera gånger, därmed den höga siffran. 55 stycken av dessa har fått 

avvikelse gällande kontrollpunkterna rutin för återkallning och övrigt. Till denna rapport har det valts 

att ta med de avvikelser gällande rutin för återkallande som rör restauranger, gatukök, grossister och 

tillverkare eftersom de andra kontrollerade verksamheterna, inte är relevanta för denna undersökning. 

Totalt har 74 stycken restauranger och gatukök kontrollerades (Figur 3) gällande rutin för återkallning 

och 8 stycken av dessa fick avvikelse på denna kontrollpunktpunkt. Av grossisterna och tillverkarna 

var det 13 stycken som kontrollerades och 1 av dessa fick avvikelse gällande rutin för återkallning. Ca 

11 % av restaurangerna och gatuköken fick avvikelse och ca 8 % av grossisterna och tillverkarna fick 

avvikelse. Det är ingen större skillnad procentuellt när det gäller avvikelse för rutin för återkallning. 
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Diskussion 

Metoddiskussion 

I efterhand kan det diskuteras om metoden för undersökningen var rätt med tanke på hur lite svar som 

kom tillbaka. Dock så har det kommit in mycket svar med tanke på enkätens utformning. Det kan 

tänkas att en enkät med bara fritextfrågor ger verksamhetsutövarna ett intryck av att den är för 

tidskrävande att svara på. Samtidigt hade det varit svårt att sätta ihop en enkät med flervalsfrågor då 

syftet med hela examensarbetet har varit att ta reda på vilken kunskap som finns och kunskap är svår 

att mäta. Ett annat alternativ kunde ha varit att välja ut färre verksamheter och istället träffa dem för en 

intervju. Detta kunde ha gett fler och bättre svar samt en mer statistisk signifikans. 

Jan Torst som skrivit boken Enkätboken, varnar för så kallade öppna frågor eller fritext frågor som de 

också heter. Han är skeptisk till denna typ av frågor eftersom han anser att det är tidsödande att hantera 

de skrivna svaren och att vissa människor har en handstil som inte går att läsa. Det som också är ett 

problem är att vissa människor bara skriver ett fåtal ord som svar vilket gör det svårt att förstå hur de 

egentligen tänker. Andra kan skriva långa utförliga svar.  

Det är också ganska vanligt att många inte svarar alls på vissa frågor. Det som är bra med fritextfrågor 

är att man får information hur de som svarar på enkäten tänker och associerar.  Andra problem med 

fritextfrågor är att deltagare som är osäkra på vad de tänker och tycker, kan låta bli att svara beroende 

på detta. Det finns också människor som är osäkra på sin stavning och då blir det en anledning till att 

låta bli att svara. Samma sak gäller för de som inte är speciellt vana vid att uttrycka sig skriftligt eller 

har svårigheter med att kunna förmedla vad de anser på ett papper. Det är också ett problem med att 
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kunna motivera de svarande till att delta i enkäten om de inte intresserar sig för ämnet eller inte anser 

det värt att avsätta tid till att delta. Torst påpekar mycket noga att man bör undvika fritextfrågor eller 

så kallade följdfrågor men han rekommenderar att ha en fritextfråga som en avslutning på enkäter.  

Det finns också problem med att skapa en enkät med olika svarsalternativ. Problemet ligger i att 

svarsalternativet måste vara heltäckande och på så sätt täcka hela dimensionen och inte delar av den. 

Fasta svarsalternativ innebär ett problem då de kan passa den som satt ihop enkäten men inte passar 

den som är avsedd att svara. Väldigt ofta reagerar den som ska svara på de fasta svaralternativen med 

”det beror på” och detta är ett stort problem med kvantitativa undersökningar. Det som kan konstateras 

är att fritextfrågor oftast leder till ett stort bortfall av svar medan fasta svaralternativ ger onyanserade 

svar. Fritextfrågor ger dock svar som är nyansrika och kan vid tolkning av data och analys vara till stor 

hjälp (Torst, J. 2012).  

Resultatdiskussion-Enkäten  

Tyvärr kom det inte in så många svar som önskats men det har ändå kommit tillräckligt med material 

för att kunna svara på frågeställningarna. Anledningen till att det var så många som valde att inte 

svara, kan bero på val av metod till enkäten. Många kan ha uppfattat enkäten som tidskrävande och 

svår att ta sig igenom då den bara innehöll fritextfrågor. Samtidigt hade det varit svårt att göra en enkät 

med flervalsfrågor då syftet med hela undersökningen har varit att ta reda på kunskap, vilket överlag är 

väldigt svårt att mäta. Dock är det ändå många enkäter (20 stycken) som har kommit in och det är 

mycket material som har behandlats.  

En annan anledning att många verksamheter har valt att inte svara på enkäten kan eventuellt vara att 

kunskapen kring spårbarhet inte är tillräcklig och då vill man som verksamhetsutövare inte svara på en 

enkät som man känner sig osäker på. Dock är detta inte den största anledningen, utan att folk kan ha 

uppfattat enkäten som alldeles för tidskrävande och svår. Som diskuterades i metoddiskussionen innan 

skulle man istället för att skicka ut en enkät, välja ut ett färre antal verksamheter och  intervjua dessa 

på plats. Med en intervju kan man föra en dialog med verksamhetsutövarna och i samband med detta 

ställa följdfrågor. 

Spårbarhet 

Resultatet från enkäterna har visat att de flesta har god förståelse och därmed kunskap för spårbarhet. 

Det första intrycket av svaren på enkäterna var att det kommit in väldigt många spridda svar men efter 

att ha läst igenom enkäterna ett antal gånger kunde det ses att många har svarat ungefär samma på 

frågorna men uttryckt sig på många olika sätt. Dock så finns det undantag på några frågor där svaren 

är så pass spridda och olika varandra att det varit svårt att kunna få något resultat.  
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Många verksamheter har beskrivit att spårbarhet handlar om att kunna spåra livsmedel, råvaror och 

produkter bakåt, då eventuella fel upptäcks. Många tycker också att det är viktigt att kunna spåra både 

framåt och bakåt i livsmedelskedjan. Detta är precis vad spårbarhet handlar om. Artikel 18 förordning 

(EG) 178/2002 punkt 1, lyder som följande:  

”1. Livsmedel, foder, livsmedelsproducerande djur och alla 

andra ämnen som är avsedda för eller kan antas ingå i ett 

livsmedel eller ett foder skall kunna spåras på alla stadier i 

produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan.” 

Det finns inga direkta skillnader mellan restaurangerna och grossisterna & tillverkarna när det gäller 

vad spårbarhet betyder för dem, det är ungefär samma andel som har svarat liknade. Dock så finns det 

en skillnad i hur långt framåt respektive bakåt de måste kunna spåra eller ha kontroll. Eftersom 

restauranger har slutkonsumenter (matgäster) så behöver de inte kunna ange eller uppge dessa. En 

grossist måste i stället kunna uppge vilka deras kunder är och vilka deras leverantörer är. Trots denna 

skillnad så kan det inte ses att de skiljer sig mellan restaurangerna och grossisterna & tillverkarna när 

det gäller vad spårbarhet innebär. 

Fråga 3, som hänger ihop med fråga 2, handlar om vad syftet med spårbarhet är. De flesta av 

verksamhetsutövarna har svarat att syftet med spårbarhet är att kunna spåra osäkra livsmedel. Syftet 

med spårbarhet är att osäkra livsmedel snabbt och med minimala kostnader kunna dras in från 

marknaden, detta för att öka säkerheten och tryggheten för konsumenterna (Livsmedelsekonomiska 

institutet, 2004). Det kan sammanfattas att de flesta verksamheterna har förståelse för vad syftet med 

spårbarhet är och det finns inga skillnader mellan restauranger och grossister eller tillverkare.  

Spårbarhetssystem 

Fråga 4-6 hänger ihop med varandra då de berör hur de tillämpar spårbarheten i sina verksamheter. De 

flesta av restaurangerna har svarat att de sparar dokument för att kontrollera spårbarheten (fråga 4) och 

att de har olika typer av kontroller (temperaturkontroll, datumkontroll osv.). Dock finns det en del 

undantag hos vissa verksamheter som inte alls har beskrivit hur de kontrollerar spårbarheten. Detta 

kan ses som en brist att några verksamheter inte vet hur de kontrollerar spårbarheten. De flesta av 

grossisterna och tillverkarna har svarat att de kontrollerar spårbarheten genom kontroll och inte genom 

att spara dokument (följesedlar, fakturor osv.). Här kan vi se den första skillnaden mellan de olika 

verksamheterna. Problemet här är att verksamhetsutövarna måste ha ett system för att kontrollera 

spårbarheten, men det finns inga regler om vilken omfattning systemet ska ha. Det viktigast är att 

resultatet uppnås men vägen dit är inte så viktig (Livsmedelsverket B, 2009). Det finns inga krav på att 

verksamheterna måste t.ex. spara följesedlar eller utföra temperaturmätningar på alla varor som 

levereras till verksamheterna. Här kan man alltså inte säga att det är rätt att spara alla dokument, men 

fel att utföra olika typer av kontroller. Det viktigaste är att de har en bra rutin som följs och fungerar. 
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Dock så är kanske en kombination av de båda tillvägasätten är att föredra. Därför kan det ses som att 

restaurangerna, där de flesta både sparar dokument och utför kontroller kanske har en lite bättre 

förståelse för hur spårbarheten kontrolleras än grossisterna och tillverkarna. 

Det borde det kanske finnas bättre riktlinjer för hur ett spårbarhetssystem ska se ut, utan att ta bort 

friheten för verksamhetsutövarna att lägga upp det hur de vill. Detta är vad som kan förbättras med 

spårbarheten. Visst är det viktigaste hur resultatet blir av ett spårbarhetssystem men det kan också vara 

ett problem med att ge verksamheterna helt ”fria tyglar”. Det vore kanske bra med lite mer riktlinjer 

och kanske borde det sättas upp några fasta punkter som måste ingå i allas spårbarhetssystem, dock är 

det viktigt att verksamheternas frihet för att lägga upp det hur de vill behålls.  

Fråga 5:s resultat är väldigt likt fråga 4:as. De flesta restauranger har som rutin att vid leverans 

kontrollera dokument och utföra kontroll (tempkontroll, datumkontroll osv.). De flesta grossister och 

tillverkare har bara som rutin att utföra olika typer av kontroll. Bara en har svarat att de kontrollerar 

dokument. Det samma gäller även här, att det inte finns några regler för hur systemet för spårbarhet 

ska se ut. Därför finns det inte heller här några rätt eller fel så länge som det fungerar och reglerna 

uppnås. Här kan samma slutsats som ovan dras, att det kan ses ett mönster i att restaurangerna kanske 

har en bättre förståelse när det gäller rutiner för leverans.  

Fråga 6 som behandlar vilken metod som verksamheterna har för att veta varifrån råvaror och 

ingredienser kommer. Restaurangerna hade ganska spridda svar och det var svårt att gruppera dem. De 

flesta har dock svarat att de kontrollerar sina dokument för att hålla reda på varifrån de olika 

livsmedlen kommer. Några har svarat att de bara har en leverantör vilket gör det lätt för dem att 

kontrollera varifrån deras varor levererats. Grossisterna och tillverkarna hade mer strukturerade svar 

och det var jämnt uppdelat mellan att kontrollera dokument och att bara ha en leverantör. Uppgifterna 

som spårbarhet i livsmedelskedjan finns i form av olika dokument t.ex. leverantörsregister, följesedlar, 

kundregister, transportsedlar och leveranssedlar (Livsmedelsverket B, 2009). Dessa dokument är alltså 

väldigt viktiga för spårbarheten för olika livsmedel. Det finns en liten skillnad mellan de olika 

verksamheterna eftersom restaurangerna hade ganska spridda svar. Grossisterna och tillverkarna 

verkar ha en bättre förståelse för spårbarhet på denna fråga eftersom de flesta sparar de viktiga 

dokumenten. Dock borde de som bara har en leverantör ha ett system för att kunna veta från vilken 

leverantör livsmedel kommer. Även fast man endast har en leverantör så måste man kunna veta när 

och vilka livsmedel som kommit in i verksamheten. 

Syftet med fråga 7 var att se om verksamheterna har någon bestämd form för hur de sparar sina 

dokument. Eftersom det är via alla dokument man kan få fram spårbarheten för olika livsmedel är det 

viktigt att kunna hålla reda på sina dokument. De flesta restauranger har svarat att de sparar sina 

dokument i pärm, bara en i dator. Många har inte svarat på frågan hur de sparar, utan bara att de sparar 

och hur länge. De flesta av grossisterna och tillverkarna har inte svarat hur de sparar bara att och hur 
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länge de sparar. En del har svarat att de sparar alla sina dokument på dator. Det är många som inte 

verkar ha något system för att spara sina dokument där all information om spårbarhet står. Om man får 

in ett livsmedel i sin verksamhet som inte anses säkert, gäller det att snabbt kunna spåra dess ursprung. 

Har man då som verksamhet inte koll på alla sina olika dokument, kan det bli svårt att se till att 

spårbarheten uppnås. 

Fråga 8 som handlar om hur verksamheterna ser till att de äldsta varorna, ingredienserna eller 

råvarorna också är de som används eller skickas vidare först. Nu i efterhand kan det tyckas att frågan 

inte är speciellt relevant för just denna undersökning. Tanken från början var att se hur de i praktiken 

jobbar när de tar in nya varor, men frågan i sig behandlar livsmedelssäkerhet och inte direkt 

spårbarhet. Dock så är det viktigt att man som verksamhet håller reda på sina varor inom 

verksamheten och se om det är många som har en rutin för hur de organiserar bland sina varor, 

ingredienser eller råvaror. Det är viktigt att det inte säljs vidare eller serveras några varor där t.ex. 

datumet gått ut. 

Det finns inga större skillnader mellan restaurangerna och grossisterna eller tillverkarna. Den enda 

skillnaden är att några fler restauranger har grupperats in i datummärkning eller datumkontroll än i 

organisering.  De flesta av restaurangerna har svarat att de datummärker eller kontrollerar datum på 

anlända varor. Några har svarat att de ställer nya varor längst in där de förvaras och äldre längst ut så 

att dessa används först. Grossisterna och tillverkarna är jämnt fördelade mellan dessa grupper.  

På fråga 9 om hur långt bakåt respektive framåt i livsmedelskedjan som verksamheterna har kontroll 

har nästan lika många restauranger som grossister eller tillverkare svarat att de har kontroll ”ett steg 

bakåt, ett steg framåt”. Bara ett fåtal av både restaurangerna och grossisterna eller tillverkarna har 

svarat ”hela vägen”. Nu är frågan vad som menas med ”hela vägen”? Är det hela vägen bakåt till 

bonden eller bara till sin leverantör? Hela vägen framåt till sina slutkonsumenter eller till sin köpare? 

Svaren på detta har bara de verksamheter som har svarat på detta sätt. Kanske har många av 

restaurangerna tolkat frågan fel och det är därför som många har istället för att svara hur långt bakåt 

och framåt de har kontroll svarat hur länge de har kontroll, t.ex. ”5 år”. Nu i efterhand kan det ses att 

frågan kunde ha varit ännu tydligare och att detta hade kunnat bidra till bättre och mer utförliga svar. 

Dock kan det ses att de flesta har uppfattat det som att det är just ”ett steg bakåt, ett steg framåt” som 

är en viktig del av spårbarheten och de har en förståelse för just detta. Uttrycket ”ett steg bakåt, ett steg 

framåt” kommer från kraven i artikel 18 förordning (EG) 178/2002 och innebär att livsmedelföretag 

ska kunna identifiera sina leverantörer och kunder. De ska också kunna redovisa vilka produkter som 

kommer från vilken leverantör samt vilka produkter de levererat till vilka kunder. Dock så behöver 

inte de inte ange vilka deras kunder är om dessa är slutkonsumenter, t.ex. gästerna hos en restaurang 

(Livsmedelsverket A, 2004).  
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Fråga 10 som handlar om vilka rutiner som verksamheterna har när det eventuellt kommer in ett 

livsmedel som är osäkert, visar på att de flesta verkar ha förståelse och en utarbetad rutin. Det finns 

många tillvägagångssätt och de flesta av verksamheterna har placerats in i flera grupper då de inte 

tillämpar bara en metod. De flesta restauranger har svarat att de returnerar osäkra livsmedel till 

leverantören. Många har också svarat att de slänger osäkra livsmedel och att de kontaktar sin 

leverantör. Något mindre antal har uppgett att de dokumenterar när de fått in ett osäkert livsmedel. De 

flesta av grossisterna och tillverkarna har uppgett att de kontaktar sin leverantör. Många returnerar 

osäkra livsmedel och några slänger dem. Inga grossister eller tillverkare för någon dokumentation. Det 

är inga stora skillnader mellan restaurangerna och grossisterna eller tillverkarna, bara att fler 

restauranger returnerar medan flest grossister och tillverkare kontaktar sina leverantörer.  

Det kan tyckas att det viktigaste när man är verksamhetsutövare och får in ett osäkert livsmedel, är att 

kontakta sin leverantör (när felet kommer från ett tidigare steg och inte har uppstått i verksamheten). 

Spårbarheten kan inte fungera om inte leverantören kontaktas angående felet på varan. Om man bara 

slänger ett osäkert livsmedel utan att kontakta leverantören, vet inte de vad som har gått fel. Det är 

också viktigt att kontakta sin leverantör så att de inför framtiden vet vilka tidigare fel som har uppstått 

och på så sätt kunna förebygga dessa samt spåra dem tillbaka till var felet uppstått. 

Överlag verkar det som att verksamheterna har förståelse för vilka rutiner som krävs när ett osäkert 

livsmedel kommer in i verksamheten. Dock så borde den viktigaste rutinen vara att föra dialog med 

sin leverantör för att kunna tillämpa spårbarheten. Det var en del, men inte många verksamheter som 

svarat att de kontaktar sin leverantör. Frågan kanske även här har varit för otydlig och det kanske är 

fler som kontaktar sin leverantör än vad som uppgetts men detta är vad som svarats. Grossisterna och 

tillverkarna verkar dock ha bäst förståelse för hur de ska agera då det kommer in ett osäkert livsmedel 

eftersom flest svarat att de kontaktar sin leverantör för att sedan besluta vad som ska ske med 

livsmedelet. 

Några stycken har svarat i stil med ”litar på vår leverantör” men man kan inte som verksamhet 

överlämna ansvaret helt och hållet till sin leverantör utan en fungerande dialog mellan leverantörer och 

kunder är en av de viktigaste delarna för att spårbarheten ska kunna fungera.  

Det är inte många som har haft problem med att uppfylla kraven för spårbarhet (fråga 11), bara en av 

restaurangerna har fått avvikelse från Miljö & Hälsa. Ingen av grossisterna och tillverkarna har någon 

gång haft några problem. Några stycken (två) av restaurangerna har svarat att de inte vet om de någon 

gång haft problem och två stycken har inte svarat på frågan. Eftersom de flesta av verksamheterna inte 

haft några problem med att uppfylla kraven kring spårbarhet så kan detta tolkas som att förståelsen och 

därmed kunskapen för spårbarhet, överlag måste vara god. Hade resultatet visat det motsatta, att 

många hade haft problem, hade man kunnat koppla detta till att förståelsen inte är god. Om man 
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förstår eller har en grundläggande kunskap om spårbarhet, kan man uppfylla kraven för spårbarhet och 

därmed inte ha problem med att uppfylla kraven. 

Ungefär lika många restauranger har svarat att, ja de använder sig av intern spårbarhet eller nej de 

använder sig inte av det (fråga 12). De flesta av grossisterna och tillverkarna har svarat att de använder 

sig av intern spårbarhet men bara en tillämpar inte intern spårbarhet. Det är ganska vanligt bland både 

restauranger och grossister & tillverkare i Halmstad att använda sig av intern spårbarhet. En av 

restaurangerna och två stycken av grossisterna eller tillverkarna, har inte svarat på frågan. De flesta 

som svarat att de använder sig av intern spårbarhet har också kortfattat beskrivit hur den fungerar. 

Dock har jag sett att restaurangerna har varit bättre än grossisterna och tillverkarna på att beskriva hur 

den fungerar. Därför borde de restauranger som har uppgett att de arbetar med intern spårbarhet också 

har en lite större förståelse för detta. 

Det var intressant att ta reda på hur många som använder sig av intern spårbarhet, trots att det inte 

finns några krav på detta i artikel 18 förordning (EG) 178/2002. Med intern spårbarhet kan råvaror, 

ingredienser och livsmedelsproducerande djur följas genom olika processer inom verksamheten 

(Livsmedelsverket B, 2009). Det kan tyckas att det är viktigt inom verksamheterna, att ha kontroll på 

sina livsmedel och där med ger en möjlighet att spåra inom verksamheten. Detta ger mer kontroll på 

alla olika livsmedel och därmed kan tid sparas då ett livsmedel inom verksamheten kan behöva spåras. 

Arbetet i verksamheten borde bli lättare om allt har sin plats, det blir lättare att hitta livsmedel som ska 

användas. Dock så finns det som redan nämnts inga krav på intern spårbarhet och en verksamhet som 

valt att inte arbeta med intern spårbarhet kan ha lika stor kunskap om spårbarhet som en verksamhet 

som arbetar med intern spårbarhet.  

Författningar 

Överlag så tyckte jag att kunskapen, kring vilken lagstiftning eller olika författningar som gäller för 

spårbarhet (fråga 13), inte var god. Inte en enda verksamhet har nämnt artikel 18 förordning (EG) 

178/2002 som är den viktigaste och största förordningen för spårbarhet. Någon grossist eller 

tillverkare har nämnt vilken lagstiftning som gäller just deras verksamhet gällande spårbarhet, t.ex. 

äggproduktion. Alla som bedriver en typ av verksamhet har som skyldighet att känna till vad som står 

i de författningar och lagstiftning som gäller för deras verksamhet. Utan att veta vad som gäller för den 

egna verksamheten blir det svårt att följa det som står i lagstiftning och författningar. Att 

verksamheterna inte tycks veta (förutom något undantag) vilken författning eller lagstiftning som 

gäller för spårbarhet kan ses som en brist. Det måste vara svårt att uppfylla kraven i artikel 18 

förordning (EG) 178/2002 som verksamhetsutövare, då man inte är insatt eller känner till den. Många 

verksamheter har svarat att de får hjälp, anförtror sig till miljö & hälsa och företag som t.ex. 

Anticimex. De har alltså ingen kännedom om vilken lagstiftning eller författningar som gäller för 
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spårbarhet. Hypotesen kring detta var att de flesta iallafall skulle känna till artikel 18 förordning (EG) 

178/2002, dock inte att verksamheterna skulle vara djupt insatta i den. 

Fråga 14 som handlar om hur lagstiftningen följs har många spridda svar och det har inte gått att se 

något direkt mönster eftersom många har svarat så pass olika att det varit svårt att gruppera dem. 

Några stycken av alla restaurangerna, grossisterna och tillverkarna har svarat att de litar på Miljö & 

Hälsas kontroller och att de upplyser verksamheterna om de inte skulle följa lagstiftningen. Någon 

restaurang och grossist eller tillverkare har svarat att de använder sig av egenkontrollen för att uppfylla 

lagstiftningen. Varför det kommit in så många olika svar på denna fråga kan bero på verksamheternas 

brist på kunskap och förståelse, för vilken lagstiftning eller författningar som gäller (resultatet från 

fråga 13). 

De flesta av restaurangerna har svarat att de har lätt att förstå lagstiftningen för spårbarhet. Detta är lite 

motsägelsefullt eftersom det uppfattats som att de flesta verksamheterna inte vet vilken lagstiftning 

eller vilka författningar som gäller för spårbarhet. Hur kan de ha någon uppfattning om hur 

lagstiftningen är att förstå om de inte känner till den? Kanske har de svarat ur ett allmänt perspektiv 

och svarat hur deras förståelse för all slags lagstiftning är. Det är fler grossister och tillverkare har 

svarat att de tycker att lagstiftningen är lätt att förstå, än vad det är som tycker att den är svår. Dock 

har flest grossister och tillverkare valt att inte svara på frågan och detta kan bero på att de inte har 

någon uppfattning om hur deras förståelse för lagstiftningen kring spårbarhet är.  

Utifrån denna undersökning, anser jag att kunskapen kring lagstiftning och författningar inte är så god 

som förväntats. Kanske om verksamheterna kände till och var lite mer insatta i lagstiftning samt 

författningar, skulle kunskapen och framför allt förståelsen kring spårbarhet vara mycket större. Då 

t.ex. artikel 18 förordning (EG) 178/2002 har studerats till litteraturstudien anses att den egna 

förståelsen för spårbarhet ökats. Orsaken till att nästan ingen har förståelse eller kunskap för 

lagstiftning och författningar kan beror på att många faktorer.  Kanske anses i allmänhet, lagtext som 

komplicerad och svårtolkad. Dock så behöver inte verksamhetsutövare vara extremt insatta i själva 

lagtexten. En grundläggande kännedom om vilken lagstiftning som är aktuell för verksamheten skulle 

kunna bidra till en ökad kunskap för spårbarhet. Vet man vilken lagstiftning eller vilka föreskrifter 

som gäller, kan de om man blir osäker på vilka regler som finns, lätt leta upp dessa och läsa på om 

dem. 

Resultatdiskussion-Intervjun 

Intervjun har gett en uppfattning om hur arbetet med att kontrollera spårbarheten ute hos olika 

verksamheter fungerar. Syftet med själva intervjun har varit att få kontrollmyndighetens sida av 

spårbarheten och på så sätt få en uppfattning om hur den fungerar i praktiken. Efter intervjun har det 

uppfattats som att egenkontrollprogrammet är väldigt viktig för verksamheterna eftersom här finns alla 
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deras rutiner kring bland annat spårbarhet. Det är också via egenkontrollen som kontrollmyndigheten 

(Miljö & Hälsa) kan kontrollera att spårbarheten fungerar. De dokument som kontrollmyndigheten 

kontrollerar är t.ex. följesedlar, kvitton och handelsdokument. Jag har utifrån undersökningen, 

uppfattat att många verksamheter sparar dessa dokument för att själva ha kontroll på spårbarheten. Det 

samma gäller när de kontrollerar ”ett steg bakåt, ett steg framåt” som är en viktig princip i 

spårbarheten. Det kontrollmyndigheten gör, är att titta igenom olika dokument och jämför dessa med 

varor, produkter och råvaror för att se att de överensstämmer. Man kan säga att det är så här 

spårbarheten fungerar i praktiken. Det är viktigt att varor överensstämmer med alla olika dokument då 

det skulle uppstå något fel med en vara. Detta gör det enkelt att spåra denna tillbaka till där felet 

uppstått.  

Kontrollmyndigheten kontrollerar olika dokument (fraktsedlar, följesedlar, handelsdokument osv.) för 

att få fram information om varifrån vilket företag verksamheten tagit emot olika typer av råvaror, 

ingredienser och produkter. Det finns ett krav på verksamheterna att de ska kunna uppge vilka deras 

närmsta leverantörer och kunder är och vilka produkter de fått in till verksamheten samt vilka 

produkter de sålt vidare (inte om dessa är slutkonsument), detta står i artikel 18 förordning (EG) 

178/2002 (Livsmedelsverket B, 2009).  

Mikael Varga sa i intervjun att det är många verksamheter som använder sig av intern spårbarhet. I 

min undersökning har jag sett att det finns en hel del verksamheter som använder sig av intern 

spårbarhet, men långt ifrån alla gör det. Enligt Mikael så ligger det i verksamheternas eget intresse att 

tillämpa intern spårbarhet eftersom det oftast gynnar dem själva. Han säger också att den interna 

spårbarheten också ofta följer med de egenkontrollprogram som finns färdiga att köpa för 

verksamheter. Eftersom intern spårbarhet inte är ett krav, men ändå är ett bra verktyg för företagen 

själva att kunna hålla reda på sina olika livsmedel i verksamheten, kan det vara bra att intern 

spårbarhet följer med egenkontrollprogrammet man köper. Mikael sa att den interna spårbarheten kan 

leda till att de sparar tid då de vet exakt var alla livsmedel finns i verksamheten och då inte behöver 

springa omkring för att leta efter livsmedel.  

Mikael tycker att det överlag är lätt att kontrollera spårbarheten ute hos verksamheterna men att ibland 

kan språkbarriärer försvåra kontrollen. Dels finns det verksamhetsutövare som köper in kött från andra 

länder där handelsdokument och salmonella intyg står på ett annat språk än svenska. En annan 

språkbarriär är de verksamhetsutövare som inte ursprungligen kommer från Sverige och som kan ha 

svårt med att förstå det svenska språket. Dock så finns det tolk att tillgå om det skulle uppstå problem. 

Det finns också verksamhetsutövare som kan ha läs- och skrivsvårigheter men ändå är väldigt 

handelskraftiga och har bra rutiner som de kan tillämpa i verkligheten. Då kan kontrollmyndigheten 

bortse från detta och släppa igenom verksamhetsutövaren utan avvikelse. Mikael sa att det kan uppstå 

problem då det inte finns någon ansvarig på verksamheten för spårbarhet. Det är svårt för 
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kontrollmyndigheten att förstå hur en verksamhets rutiner kring spårbarhet fungerar om ingen kan 

berätta om den. Det finns lite olika problem med att kontrollera spårbarhet men problemen borde 

också finns vid annan kontroll än just spårbarhet. 

Det kan tänkas att dessa problem också blir ett hinder för verksamhetsutövare. Pratar man ett annat 

språk kan det vara svårt att tolka och förstå t.ex. kontrollrapporter från kontrollmyndigheten eller 

lagstiftning/författningar. Enkäten skickades ut till många olika restauranger, grossister och tillverkare 

och det kan tänkas att av en stor andel av dessa inte har svenska som modersmål. Detta kan ha bidragit 

till att en stor andel av de utvalda verksamheterna inte svarat på enkäten. Många verksamhetsutövare 

som inte kommer från Sverige kan ha svårt med att tala och uttryck sig på svenska och då blir det svårt 

att förstå och svara på en enkät som bara innehåller fritextfrågor.  

Mikael sa att de kontrollerar att lagstiftningar och författningar följs ute hos verksamheterna genom att 

ta med lagstiftning ut vid kontrolltillfället. Det är genom egenkontrollprogrammet som de kontrollerar 

att lagstiftning följs. På grund av väldigt spridda svar har inte en uppfattning fåtts om hur 

verksamheterna ser till att lagstiftning för spårbarhet följs. En del har dock svarat att de med hjälp från 

Miljö & Hälsa ser till att lagstiftningen följs. Några har svarat att de använder sig av sin egenkontroll 

för att kontrollera att de följer lagstiftningen. Egenkontrollen enligt Mikael är som verksamheternas 

bibel och det gäller att de följer denna. Mikael tycker att verksamheterna har lätt för att uppfylla 

kraven i lagstiftningen för spårbarhet. 

När det gäller förståelsen för spårbarhet hos verksamhetsutövare så har bland annat Mikael genomfört 

projektet där de skulle undersöka spårbarheten på nöttkött från Europa. Bland de 14 grossisterna och 

tillverkarna som omfattades av projektet blev bara fyra stycken inte godkända. Utefter detta projekt 

verkar det som att många grossister och tillverkare har en bra förståelse för spårbarhet och det är 

positivt. Om man har en bra rutin och kan tillämpa den så har man också en bra förståelse för 

spårbarhet. 

Resultatdiskussion-Kontrollbesöket 

Det var väldigt lärorikt och intressant att få följa med Mikael på ett kontrollbesök. Efter 

kontrollbesöket har en ökad förståelse fåtts om hur man som kontrollmyndighet kontrollerar 

spårbarheten och där med fått större förståelse om hur spårbarheten fungerar i praktiken. Han visade 

hur man kontrollerar spårbarheten ute på plats. Det vi kontrollerade var frusna hamburgare och för att 

kontrollera spårbarheten kollade vi att datummärkning och artikelnummer på hamburgarnas emballage 

(förpackning) stämde överens med följesedel. Här kan vi se att det är väldigt viktigt att spara olika 

typer av dokument för att kunna kontrollera spårbarheten. Genom att ha kontroll att t.ex. 

artikelnummer överensstämmer med produkten den tillhör, har man kontroll på spårbarheten. I 

enkätundersökningen har det konstaterats att det är vanligt att man sparar viktiga dokument gällande 
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spårbarhet och att man också har som rutin att utföra olika typer av kontroll på t.ex. mottagna varor. 

Tillsammans med egenkontrollprogrammet kan man som verksamhetsutövare ha en bra förståelse och 

kontroll över spårbarheten. 

Resultatdiskussion-Statistiken från Miljö- & Hälsoskyddskontoret  

Det kan sägas att resultaten från Miljö & Hälsas kontroller gällande rutiner för återkallning är bra. Det 

är inte många restauranger, grossister och tillverkare som har fått avvikelse på denna kontrollpunkt. 

Anledningen till att antalet avvikelser ändå var så pass litet kan bero på att kunskapen kring 

spårbarheten är god i Halmstad. Vet man som verksamhet vad spårbarhet är och vad det innebär är det 

också lätt att tillämpa en bra rutin. Tillsammans med enkätundersökningen, Mikael Vargas uttalanden 

i intervjun och statistiken från Miljö- & Hälsa kan slutsatsen att kunskapen kring spårbarheten måste 

vara god.  

Etiska aspekter 

För att kunna gynna samhällets och individers utveckling krävs forskning. Det finns ett krav på att 

forskning bedrivs av samhällets medlemmar och samhället i sig självt. Den ska vara av hög kvalitet 

och innehålla relevanta frågor. Kravet kallas för forskningskravet. Kravet innebär att befintliga 

kunskaper, fördjupas och utvecklas. Medlemmar i samhället har också ett befogat krav på skydd mot 

olämplig insyn i t.ex. privatliv. Detta krav är utgångspunkten för forskningsetiska prövningar och 

kallas för individskyddskravet och innefattar att individer inte får utsättas för kränkning eller 

förödmjukelse, fysisk eller psykisk skada. Forskningskravet väger tungt och det kan anses som oetiskt 

att inte bedriva forskning som t.ex. kan komma att förbättra människors hälsa.  

 Individkravet kan sedan delas in i fyra huvudkrav och är informationskravet, nyttjandekravet, 

samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. Informationskravet handlar om att 

undersökningsdeltagare och uppgiftslämnare ska informeras om vad deltagandet har för villkor, detta 

informeras av forskaren. Deltagarna ska informeras om deras rätt till att avbryta och om att 

deltagandet är frivilligt. Nyttjandekravet handlar om att uppgifter om enskilda personer bara får 

användas till forskningens ändamål. Samtyckeskravet innefattar att de som deltar i en undersökning 

själva har rätten till att bestämma över deras medverkan. Deltagare ska när som helst kunna, utan att 

det medför några negativa effekter för dem, avbryta deras medverkan. Konfidentialitetskravet handlar 

om att deltagare i undersökningen ska ges en så stor möjlighet till konfidentialitet. Detta innefattar att 

obehöriga inte ska kunna ta del av personuppgifter (Vetenskapsrådet, 2004). 

Det är viktigt att man som ansvarig för intervjuer och enkätundersökningar tydligt visar vad 

undersökningens syfte är. Detta tror jag är viktigt för att deltagare ska kunna göra en bedömning av 

om de vill delta eller ej. Det är också viktigt att man upplyser vad som gäller för deltagandet, att den är 

frivillig och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande. Detta för att ge deltagren en trygghet i att 
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deltagandet inte är ”bindande”. Det är viktigt att påpeka om vad som gäller för deltagares anonymitet 

så att deltagare kan garanteras att känslig information, inte delas ut till obehöriga.   

Spårbarheten har en etisk aspekt gentemot kunden. För att kunna garantera kunden bra och säkra 

livsmedel krävs det en del etik och moral. Spårbarhet ger kontroll över hur produkter, ingredienser och 

råvaror förflyttas i livsmedelskedjan vilket bidrar till livsmedelssäkerhet.  

Spårbarhet ger kunder en ”etisk trygghet”, att det de köper är vad som förväntas. Ett exempel på detta 

är hästköttskandalen. Jag tror inte att det är farligt i sig att äta hästkött men det är etiskt fel att skriva i 

innehållsförteckningen att en produkt innehåller 100 % nötkött när den i själva verket innehåller 50 % 

hästkött och 50 % nötkött. Som konsument måste man kunna lita på att det som står på förpackningen 

är det som produkten innehåller. 

Hållbar utveckling 

Hållbar utveckling innebär att samhället ska utvecklas på ett sådant sätt att dagens behov tillgodoses 

utan att hota kommande generationers möjlighet till utveckling. Det innebär att dagens tillväxt inte ska 

hämma eller förstöra kommande genrationers möjligheter till tillväxt. Hållbar utveckling består av tre 

aspekter, dessa är ekologiska, sociala och ekonomiska (Regeringskansliet, 2013).  

Spårbarhet är ett verktyg för att kunna göra lämpliga och snäva tillbakadraganden av osäkra livsmedel. 

Om man t.ex. upptäcker att en viss typ av matolja (t.ex. rapsolja från en viss tillverkare) inte är lämplig 

som människoföda kan de produkter som innehåller denna farliga matolja dras tillbaka. Detta medför 

att bara de produkter som innehåller den farliga oljan återkallas och de produkter som inte innehåller 

den farliga matoljan, blir kvar på marknaden. Detta leder i sin tur till mindre spill. Slängs en mindre 

mängd mat så behöver man inte utnyttja våra resurser mer än nödvändigt vilket bidrar till en hållbar 

utveckling och spårbarhet gör detta möjligt. 

Om det inte behövs slängas lika mycket mat vid återkallanden, sparas en del pengar. Om man kan 

minimera antal återkallanden och göra dem så snäva som möjligt blir det mindre spill vilket leder till 

att pengar inte ”kastas i sjön”. Då osäkra livsmedel inte kan spåras innebär det att fler människor kan 

insjukna i olika livsmedelsrelaterade sjukdomar. Om allt fler människor är sjuka blir det färre 

människor kan arbeta och ekonomin kan därmed hotas.  

För att kunna bygga ett samhälle som är stabilt och hållbart samt att de mänskliga behoven 

tillfredställs krävs spårbarhet. Alla människor har som grundläggande behov att äta, och framför allt 

att kunna äta säker mat. Spårbarhet ser till att livsmedelsäkerheten uppfyllas vilket är viktigt för 

människans överlevnad. Utan spårbarhet skulle många människor vara osäkra vid matinköp och 

restaurangbesök eftersom de inte vet varifrån maten kommer. Utan säker mat finns risken att allt fler 

människor blir sjuka och till och med dör.  Om den sociala aspekten inom den hållbara utvecklingen 
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inte uppfylls kan inte heller den ekonomiska eller ekologiska aspekten uppfyllas och därmed kan inte 

hållbar utveckling eftersträvas.  

Felkällor 

Det kom in inte in så många svar från enkäten som önskats men materialet som kom in har räckt för att 

kunna svara på frågeställningar och syfte. Som redan diskuterats hade en annan metod varit att föredra. 

Genom att intervjua verksamheterna på plats hade en dialog kunna föras vilket kunnat ge ännu bättre 

svar på frågorna i enkäten. Enkäten i sig kan ha avskräckt många verksamheter från att svara eftersom 

den kan ha uppfattas som tidskrävande. Det har kommit in tillräckligt med svar men man kan fråga sig 

om de som valt att inte svara på enkäten har gjort detta på grund av en kunskapsbrist gällande 

spårbarhet. Om det är så att många verksamheter inte svarat för att de saknar kunskapen är förståelsen 

för spårbarhet kanske inte speciellt bra. Dock kan jag inte dra denna slutsats eftersom jag inte vet 

vilken anledning de som inte svarat på enkäten har haft, utan jag kan bara gå efter de svar jag fått in. 

Språkbarriärer kan ses som den felkälla då de verksamhetsutövare som inte kommer från Sverige, kan 

ha svårt med det svenska språket vilket gör det svårt för dessa att besvara enkäten.   

Slutsats 

Examensarbetet har gett en bild av hur kunskapen ser ut hos Halmstads restauranger, grossister och 

livsmedelstillverkar. Undersökningen har visat att den allmänna förståelsen och där med kunskapen 

för spårbarhet är god. Visst finns det vissa små kunskapsluckor men inga märkbara. Kunskapen verkar 

dock vara minder när det gäller vilka författningar och vilken lagstiftning som gäller för spårbarhet.  

 Det finns ingen större skillnad gällande kunskapen mellan restaurangerna och grossisterna & 

tillverkarna, den är ungefär lika stor. Det finns några små skillnader mellan olika frågor på enkäten 

men detta är inget som utmärker sig för den allmänna förståelsen för spårbarhet. 

Kunskapen kan anses som tillräcklig eftersom det är ett så litet antal verksamheter som fått avvikelse 

gällande spårbarhet (rutin för återkallande) i 2013 års kontroller från Miljö- och Hälsoskyddskontoret. 

Hade det varit ett större antal avvikelser på kontrollerna hade en diskussion kunna föras om kunskapen 

för spårbarhet är tillräcklig.  

Kunskapen kring spårbarheten är tillräckligt stor men det skulle kunna ske förbättringar gällande 

kunskapen och förståelsen för lagstiftning och författningar. Dock så är det svårt att säga hur 

kunskapen kring spårbarheten hos Halmstads restauranger, grossister och livsmedelstillverkare är, 

eftersom undersökningen fick en alldeles för liten svarsfrekvens. Om detta beror på en enkät som för 

verksamheterna kan anses som svår och krånglig eftersom den bara innehöll fritext frågor eller om 

verksamheterna inte ansett sig ha tid till att besvara frågorna är svårt att säga. En intervju med färre 

verksamheter har i efter hand, varit att föredra.  
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Resultatet från undersökningen har visat att det finns brister i vad det gäller vetskap och kunskap om 

lagstiftning för spårbarhet. En eventuell lösning till detta är att kanske införa vilken lagstiftning och 

vilka föreskrifter som gäller för spårbarhet i de färdiga egenkontrollprogram som finns att köpa. Dock 

har jag fått en uppfattning från kontrollmyndighetens sida att verksamheter i Halmstad har lätt för att 

förstå och uppfylla kraven i lagstiftningen. Denna rapport kommer att skickas ut till de verksamheter 

som har svarat på enkäten. Dels för att de ska få ta del av resultatet och tanken är även att 

litteraturstudien ska hjälpa dem till en ännu större förståelse för spårbarhet, och framförallt 

lagstiftningen gällande spårbarhet.  

Det som kan förbättras med spårbarheten är framförallt kunskapen om lagstiftning och författningar. 

Det som också skulle kunna förbättras är hur livsmedelsverksamheter ska lägga upp sina 

spårbarhetssystem. Det borde finnas bättre riktlinjer för hur de ska gå tillväga, utan att ta bort 

huvudsyftet med att vägen dit inte är så viktig, utan det är resultatet som väger tyngst. 

Via intervjun och kontrollbesöket har jag sett hur spårbarheten fungerar i praktiken. Det är genom att 

kontrollera olika typer av dokument, att de överensstämmer med de leverareade varorna. Detta ger 

verksamheterna också en möjlighet att kunna spåra livsmedel då det kan tänkas behövas. 
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Bilaga 1-Följebrev 

Enkätundersökning- Hur ser kunskapen ut kring spårbarhet? 

Hej! 

I egenskap som verksamhetsutövare inom restaurangbranschen eller som grossist har Du blivit utvald 

att svara på en enkät angående hur Ni arbetar med spårbarhet och dess lagstiftning. 

Jag är en student från Högskolan i Halmstad som läser sista året på Miljö- och hälsoskyddsprogramet. 

Jag är igång med ett examensarbete där målet är att ge en bild över hur kunskapen om spårbarheten ser 

ut och hur den fungerar bland Halmstads restauranger, grossister samt livsmedelstillverkare. Utifrån 

resultatet av undersökningen ska åtgärdsförslag tas fram för att underlätta förståelsen kring spårbarhet 

och dess lagstiftning hos verksamhetsutövare.  

Enkäten har skickats ut till verksamhetsutövare bland restauranger, grossister och 

livsmedelstillverkare inom Halmstads kommun. Enkäten är frivillig och svaren kommer att behandlas 

anonymt och enskilda svar kommer inte att kunna urskiljas. Numret längst upp till höger på enkätens 

första sida finns enbart för att jag ska kunna veta vilka som har svarat på enkäten och på så sätt 

underlätta för att se till vilka jag behöver skicka ut påminnelse. Dina svar är viktiga för 

undersökningens kvalitet.   

För att undersökningen inte ska medföra några kostnader för dig medföljer det ett portofritt 

svarskuvert som du kan använda till att skicka tillbaka enkäten i. 

Jag behöver Dina svar senast 2013-04-05 

Har Du några frågor är Du välkommen att ta kontakt via telefon eller E-post. 

Med vänliga hälsningar  

Emelie Jönsson 

Tel. 0737427995 

E-post: joneme10@student.hh.se 

 

Kontaktperson Högskolan I Halmstad 

Handledare Kerstin Rolleberg 

Tel. 035-16 78 73 

E-post: Kerstin.Rolleberg@hh.se 
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Bilaga 2- Enkät 
 

Om er verksamheten 

1. Hur stor är verksamheten? 

 

Antal anställda: __________ 

Spårbarhet 

2. Vad betyder spårbarhet för Dig som verksamhetsutövare?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

3. Vilket syfte har spårbarheten? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Ert spårbarhetssystem 

4. Beskriv med några meningar hur Ni gör för att kontrollera spårbarheten i er 

verksamhet? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Nr:____ 
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5. Vilka rutiner har Ni för att kontrollera era leveranser till er verksamhet? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

6. Hur gör Ni (vilken metod) för att veta från vilka leverantörer era råvaror och 

ingredienser kommer? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

7. Hur sparar och dokumenterar Ni information om leveranser, mottagare eller 

leverantörer? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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8. Hur gör ni för att se till att era äldsta produkter också är de som skickas ut först 

till kund? (”först in, först ut”) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

9. Hur långt bakåt och framåt i livsmedelskedjan har Ni kontroll? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

10. Vad gör Ni om ett osäkert livsmedel kommer in i er verksamhet? (vad har ni för 

rutin?) 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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11. Har Ni någon gång haft problem med att uppfylla kravet på spårbarhet? Beskriv 

kortfattat problemet. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

12. Använder Ni er av intern spårbarhet? Om ja, beskriv kortfattat hur den 

fungerar hos Er.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Föreskrifter 

13. Vilken/vilka föreskrifter (lagstiftning) använder Ni er av i arbetet med 

spårbarhet? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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14. Hur ser Ni till att lagstiftningen för spårbarhet följs? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

15. Hur tycker Du det är att förstå lagstiftningen för spårbarhet? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3-Intervjufrågor 

 

 

1. Hur kontrollerar ni spårbarheten ute hos verksamhetsutövarna? 

 

2. Hur kontrollerar ni att ”Ett steg bakåt, ett steg framåt” (från vem och till vem en produkt har 

levererats) fungerar hos verksamheterna 

 

 

3. Hur kontrollerar ni återkallanden? 

 

4. Hur kontrollerar ni informationen angående från vilket företag verksamheten mottagit råvaror, 

ingredienser och livsmedel?   

 

5. Upplever du att många verksamheter arbetar med intern spårbarhet? 

 

6. Finns det några problem med att kontrollera spårbarheten hos verksamhetsutövaren? 

 

7. Hur kontrollerar ni att författningar angående spårbarhet följs? 

 

8. Upplever du att verksamheter har lätt eller svårt för att uppfylla kraven i lagstiftningen? 

 

9. Hur upplever du att förståelsen om spårbarhet är hos verksamhetsutövare?  
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Bilaga 4 – Intervju med Mikael Varga, Livsmedelsinspektör 

 

”Jag gör ett examensarbete om spårbarhet där jag ska se hur kunskapen ser ut bland 

restauranger och grossister samt livsmedelstillverkare. Jag har skickat ut en enkät med frågor 

till 100 restauranger och till 26 grossister och livsmedelstillverkare. Syfte med intervjun med 

dig är att få er bild av spårbarheten. Jag har satt ihop några frågor och är det någon fråga du 

inte vill svara på så får du avbryta. Fösta frågan är då lite allmänt om hur ni kontrollerar 

spårbarheten ute hos verksamhetsutövarna, alltså kollar ni dokument, lite mer allmänt om hur 

ni gör? 

”Innan vi går ut på inspektion måste vi alltid vara pålästa, så nu förfaller spårbarheten under 

vår kontroll som vi har. Då har vi spårbarhet, information, märkning, redlighet, övrigt och 

inklusive vatten. Men spårbarhet det är ju, alltså grossister och tillverkare de har två led de ska 

kolla och butiker och sånt där räcker det med ett led tillbaka, samma för restauranger. Så det är 

rätt så lätt att kolla det. De har ju egenkontrollprogrammet och det är deras bibel och de ska 

följa den här, speciellt om de är flera är det bra om de har en skriven rutin för återkallning och 

spårbarhet. Vi kollar kvitton, handelsdokument, salmonellaintyg, fraktsedlar, leverantörsbevis 

och fakturor. Mitt projekt var ju att gå igenom en snabb typ, eller snabb och snabb det var en 

telefonintervju angående nötkött från Europa. För att få in informationen gjorde jag en 

checklista för telefonintervjun så man kunde få lite större hum om vad de sysslar med. Om de 

håller på med nötkött, griskött ja eller nej, kollar ursprungsmärkningen. Det finns ju 

ursprungsmärkning på allt kött som kommer alltså vart det är tillverkat eller vart det är styckat 

och sen kontrollerar vi handelsdokument, hur många led har de för spårbarhet. Vissa har ju 

förstått att de bara ska ha ett led bakåt fast att de handlar. Det var fyra stycken objekt eller fyra 

stycken verksamheter som fick avvikelse på det. Utländskt kött, alltså om de får in utländskt 

kött. Rutiner för spårbarhet, det är ju ett återkallningssystem ska de ha alltså typ att det 

fungerar så att de kan återkalla det och att de har testat det och så. Följesedlar, leveranssedlar 

och fakturor och batchnr också. Det är något som egentligen hade varit bra att kunna få på 

dem här fraktsedlarna men det har de inte plats till att sätta in och det är lite störigt. Vi har ju 

inte eller vi kan ju inte pressa dem på saker och ting. Det är så vi kontrollerar dem, med 

fraktsedlar osv. 

”Och det är samma sak vid, det sa vi ju det här med ett steg bakåt och ett steg framåt att det är 

annorlunda för butikerna och restaurangerna att slutkonsumenterna behöver man inte 

redovisa” 

”Nej de behöver de inte. Den andra uppgiften som de fick var att jag skickade ett mail till dem 

efter telefonintervjun där ett, vi ville att de skulle skicka in spårbarhets- och 

återkallningsdokument till oss för att vi skulle kunna granska dem och sen att de skulle göra 
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ett test. Miljö och hälsoskydd ville att de skulle ta två produkter och spåra dem fram och bak, i 

detta fallet tar ni nötkött eller griskött. Detta kan ni styrka med fraktsedlar, ursprungsmärke på 

livsmedel. De tog fotografier och fotade hela flödet” 

”Okej från mottagning och inom hela verksamheten?” 

”Ja precis och så får vi följa hela och det tog ett litet tag att sammanställa hela det här. Det här 

med batchen, då är man väldigt specifik man kan gå in till produkten och se vad det är för 

någonting. När de, livsmedelsföretagarna, gör återkallning så har de datumet att gå på och 

vikten så de har inte avancerat så mycket men en grossist vill införskaffa att det här med 

batchnummret att de ska ingå i deras datasystem, för det kan ju ske misstag genom att bara gå 

på vikten. Om det är en liten så kanske inte de köper så mycket men en grossist köper in 

ganska mycket. 

”Ja det är ju mycket att hålla reda på.” 

”Precis” 

”Då kan ju batchen vara en liten hjälp”  

”Ja, eller hur för att just minimera deras kostnader” 

”Då har vi ju tagit lite om återkallnade. Hur kontrollerar ni informationen angående från vilket 

företag verksamheten mottagit råvaror, ingredienser och livsmedel det har vi ju också 

egentligen tagit upp, det här med papprena och dokument och så” 

”Ja precis man får ju in det via fraktsedlar, leveranssedlar och följesedlar. Följesedeln är ju lite 

mer specifik än själva fakturan, fakturan kommer oftast i efterhand också. Leveranssedlarna är 

ju det samma som följesedlar egentligen” 

”Står det redan datum på följesedlarna eller skriver man upp det själv som 

verksamhetsutövare, alltså t.ex. nu fick vi den här pallen nu skriver vi t.ex. 03-04-2013 på den, 

är det så det fungerar? 

”Ja det är så de kollar det, de kollar det på det sättet men jag var nu på en restaurang och då 

kom jag dit och så såg jag att de hade fått in fläskfärs och så kollade vi den så stod det att den 

var levererad den 2013-03-22 men köttet var malt den 2013-02-23 och det var ju jätte konstigt, 

hur kan det hända? Så vi ringde upp leverantören och då hade det varit något ”data-strul”, sa 

de. Man måste vara noga med siffrorna när man granskar det. Det är ett detektivarbete, men 

det är rätt lätt”. 

”Sen har vi det här med intern spårbarhet, om ni upplever att många verksamheter arbetar med 

intern spårbarhet? Det finns ju inga krav på att man måste tillämpa det men samtidigt så även 

fast man inte har på papper att man arbetar med intern spårbarhet så måste man ha koll inom 

verksamheten vart allt hamnar ändå. Även fast det inte är ett krav så blir det ändå att man 

använder sig av det ändå, men är det många som på papper använder sig av intern 

spårbarhet?” 
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”Ja det är det faktiskt, det är deras eget intresse. Nu var det fyra stycken objekt i mitt projekt 

som fick avvikelse men jag har inte hunnit granska dem, men det verkar inte som om de har 

intern spårbarhet från den informationen som har kommit in, så det är lite oroväckande men 

det är ju för deras egen skull. Vi brukar säga att i restauranger och det finns mer än en anställd, 

en anställ kan väl ha koll på vad det är han har köpt in men det kan ändå vara lite svårt. Är 

man fler så brukar vi säga till dem att de ska, men det finns ju inget lagstöd, men ser man att 

det externa bristerna så kan man ju få till den interna också på något sätt genom att man säger 

det på ett fint sätt. T.ex. Borde det inte bättre osv. När de köper och får sitt 

egenkontrollprogram, många köper det, då får de intern spårbarhet. Jag har faktiskt upplevt att 

det är många som är duktiga, även restauranger är duktiga med att märka upp när och hur 

maten är gjord. Det är först nu jag har upptäckt att några stora företag inte har intern 

spårbarhet”. 

”Det är ju en liten hjälp till dem själva genom att de har kontroll genom hela vägen och då 

också inom företaget. Det tjänar de ju på egentligen. 

”Ja absolut, det är ju hopplöst att jobba om man inte vet vart oxfilén är.” 

”Det är ju en viktig del egentligen. Sen har jag en fråga, du nämnde det innan att det var lätt 

att kontrollera spårbarheten men jag har en fråga om ni upplevera att det finns problem med 

att kontrollera spårbarheten hos verksamhetsutövaren? 

”Ja men det kan det vara, absolut kan det vara det. Olika språk tex, då kan det vara rätt svårt, 

speciellt när man ska läsa av de här handelsdokumenten, salmonellaintyg då kan det vara rätt 

svårt att förstå om köttet t.ex. kommer från Brasilien, då är ju provet oftast taget där och de 

använder då Portugisiska och det är ju inte så internationellt språk och då får man t.ex. 

använda sig av Google translate.” 

”Ja det fungerar ju för att bara få en förståelse för vad det handlar om” 

”Ja, precis det finns ju massa genvägar att ta. Språkbarriären är svår just med 

handelsdokument och så sen är det så om ett företag inte har folk på sin spårabarhet så kan 

inte de förklara den så kan inte vi förstå den. Vi får ju inte jobba som konsulter. Vi får ge dem 

informationen men inte göra deras arbete och det är skönt för annars hade vi haft alldeles för 

mycket arbete.” 

”Hur kontrollerar ni att författningar och lagstiftning angående spårbarhet följs?” 

”Hur vi kontrollerar det ute på plats menar du?” 

”Ja” 

”Vi jobbar ju alltid med lagstiftningen så vi tar med den ut och så kollar vi, det är ju som jag 

sa med egenkontrollprogrammet att när de gör ett eget egenkontrollprogram så är det som 

deras bibel kan man säga och då ska de följa den och avviker de från den så blir det en 

avvikelse” 
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”Har ni checklistor osv med er ut?” 

”Checklistor har vi frångått. Det är bra på så sätt för då man kan bli hemmablind med 

checklistorna och man måste se riskerna så det är jätte bra med den nya lagstiftningen att man 

vekligen får använda sin kompetens. Det blir också bättre kontrollrapporter.” 

”En liten följdfråga då om du upplever att verksamhetsutövare har det lätt eller svårt med att 

uppfylla kraven i lagstiftningen?” 

”Ja upplever att det är ganska lätt men det beror på. Det finns många människor som är 

handlingskraftiga men som har problem med läsförståelsen och dessa kan vi ju släppa igenom 

om de t.ex. kan tillämpa en rutin enligt det som de säger och då kan vi låta dem bli godkända. 

Sen har vi utlänningar som kommer från andra länder de har ju det lite svårare med att förstå 

men då har vi tolk som vi kan ta till hjälp, och det är ju jätte bra” 

”Och så sista här då, upplever du det att förståelsen om spårbarhet, hur den är hos 

verksamhetsutövarna?” 

”Ja i detta fall i vårt projekt där vi kontrollerade 14 stycken verksamheter, grossister och 

tillverkare var det två av sju verksamheter som inte var godkända alltså fyra stycken av 14 fick 

avvikelse och jag tycker att det är otroligt bra faktiskt. Men sen har vi den här hästskandalen 

att jag tror att folk har blivit skärpta efter det här för vi upptäckte här, genom telefonintervjun 

att folk kräver av sina leverantörer att, de kan ju kräva handelsdokument, salmonellaintyg det 

blir ju lite dyrare men de får ju vad de betalar för, men då visade det sig att de till och med 

kräver DNA-test nu och det var något nytt för oss att de kräver det för det är ju ändå så att 

kunden alltid har rätt så då fixar leverantörena det och det tycker jag är helt fantastiskt faktiskt. 

Det är ju bra att en sådan katastrof.. 

”Ja att det ändå förs något gott med det” 

”Ja precis, för jag tror att det bara är toppen av isberget.” 

”Ja varje vecka kommer det fram något nytt” 

”Ja precis, vad kan man stoppas i sig? Det är inte så roligt med en häst som har varit travhäst. 

Projektet har visat otroligt bra siffror tycker jag.” 
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