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Sammanfattning 
 

Av den globala livsmedelsproduktionen slängs uppskattningsvis en tredjedel, vilket motsvarar ungefär 

1.3 miljarder ton genom hela livsmedelskedjan, från råvara till slutkonsument. I den här rapporten 

behandlas det hur livsmedelssvinn kan minimeras genom automatiserade avsyningstekniker och smart 

paketering och hur produkternas kvalitet kan förbättras. Målet är att undersöka hur 

livsmedelsproducerande företag kan tillämpa dessa metoder för att minska kassationerna. Orsakerna 

till svinn inom livsmedelsproduktionen är hundratals och det krävs att svinnet noga kartläggs för att 

hitta orsakerna och de som kan kopplas till kvalitetsbrister och defekter tas upp och analyseras.  

 

Val av paketeringsteknik har en stor inverkan för ett livsmedels kvalitet och hållbarhetstid. Intelligent 

paketering är ett system för att ge information om innehållet genom att känna, upptäcka och registrera 

förändringar inuti förpackningen. Genom att kombineras med aktiv paketering, som möjliggör att 

substanser kan släppas ut eller absorberas till eller från förpackningen eller livsmedlets omgivning 

bildar aktiv och intelligent paketering tillsammans så kallat smart paketering. Smart paketering är en 

teknik som kommer att implementeras inom livsmedelsindustrin i en allt större omfattning och 

kommer vara en bidragande orsak till minskade kassationer inom livsmedelsproduktionen och leda till 

ett minskat svinn av livsmedel längs hela livsmedelskedjan. 

 

För livsmedel tas det upp tre avsyningssystem; spektroskopiska sensorer, optiska sensorer och 

bildsensorer. Dessa ger relativt snabb information om en produkt vilket gör att de lämpar sig att 

implementeras in – line. Typiska parametrar som dessa tekniker mäter är färg, mängden av olika 

substanser och förruttnelser.  

 

Då människans bedömning av smak och lukt är väldigt subjektiv är det ibland av vikt att använda sig 

av elektroniska smak – och luktsinnen. Elektroniska sinnen fungerar genom att jämföra ett prov av 

vätska eller gas med ett kalibrerat prov som används som riktlinje. Dessa är dock inte utvecklade för 

tillräckligt snabb analys så att de kan appliceras in – line.  

 

Det här arbetet tar endast upp hur dessa tekniker kan implementeras hos livsmedelstillverkande företag 

och inte kostnaderna detta skulle medföra. Det är svårt att bortse från den ekonomiska aspekten och i 

ett vidare arbete vore det därför lämpligt att utvärdera livsmedelstillverkande företags ekonomiska 

förmåga utifrån ett lönsamt perspektiv.  



 

 

 

Abstract 
 

Approximatly one third of the global food production is lost through the entire food production chain, 

from raw material to consument,  which corresponds to 1.3 billion tonnes. This paper discuss how 

food waste can be minimilized by using automated inspection systems and smart packaging aswell as 

quality improvement of the products. The aim is to investigate how food producing companies can 

apply these methods in order to reduce the waste. The causes of food waste are hundreds and it is 

required that the waste is investigated to find these causes and those connected to poor quality and 

defects are analyzed. 

 

The choice of packaging techniques has a big influence on the quality and sustainability of food 

products. Intelligent food packaging is a system to provide information about the contents by sensing, 

detecting and registrating changes within the package. By working synergisticly with active packaging 

which enables the releasing or absorption of substances into or from the package or the environment of 

the food products, they form so called smart packaging. Smart packaging is a technique which will 

eventually be implemented in the food industry in a growing extent and contribute to a reduced waste 

of food through the food production and through the entire food supply chain. 

 

In the field of food inspection techniques there are three systems discussed; spectroscopic sensors, 

optical sensors and vision systems. These techniques provide rapid information of a product which 

makes them ideal for in – line inspection. Common parameters that are measured by these techniques 

are colour, the amount of different substances and rottenness. 

 

As the human judgement of taste and smell is subjective there might be of interest to use electronic 

senses of taste and smell. Electronic senses operates by comparing a sample of liquid or gas and a 

calibrated sample that is used as a standard. These are however to slow to be used in – line for quick 

analysis.  

 

This project only discuss how these techniques could be integrated in food producing companies and 

does not take the economical costs in consideration. It is hard to disregard from this aspect and a 

further work could include an evaluation of food producing companies economical ability from a 

profitable perspective.  
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1. Inledning 
 

Enligt livsmedels – och jordbruksorganisationen FAO försvinner eller slängs ungefär en tredjedel av 

den globala livsmedelsproduktionen vilket motsvarar cirka 1,3 miljarder ton livsmedel per år.  

Svinnet av livsmedel tillkommer genom hela livscykeln, från den primära produktionen via olika 

mellanhänder, där bland annat bearbetning och paketering av livsmedel inkluderas, till 

slutkonsumenten. FAO uppskattar att årligt svinn av livsmedel uppgår till 89 miljoner ton inom EU – 

27 (exklusive jordbruksprodukter) vilket motsvarar ungefär 290 kg per capita [1] och uppemot 40 % 

av svinnet beräknas vara rått kött [7].  

 

EU har satt som mål att minska svinnet av livsmedel till hälften till år 2020. I Sverige försvinner eller 

slängs ungefär 2 miljoner ton livsmedel varje år (230 kg per capita) varav 13 % beräknas som svinn 

via bearbetning och paketering av livsmedel. [1] 

 

Genom att undersöka hur, var och varför kassationer uppkommer inom livsmedelsproduktionen, från 

bearbetning till paketering, ges möjligheten i att undersöka om automatiserade avsyningsprocesser och 

förbättrade förpackningar kan minska dessa. En manuell avsyningsprocess får inte automatiseras på 

bekostnad av kvaliteten på produkten utan måste minst bibehålla samma kvalitet. En automatiserad 

avsyningsprocess ska vara snabb och objektiv [8] för att ersätta den manuella.   

 

I takt med att sättet företagen säljer livsmedel på förändras måste även förpackningstekniken av 

livsmedel utvecklas [4]. Inom livsmedelsindustrin sker paketeringen av livsmedel med huvudsyfte att 

bevara livsmedel i bra skick och för att framförallt eliminera risken att äventyra människans hälsa [8]. 

Förpackningen märks med ”bäst före – dag” eller ”sista förbrukningsdag” även fast livsmedel kan 

förbrukas och vara i gott skick en tid efter märkt datum, vilket leder till ökat slöseri av livsmedel [6].   

 

För att vara med och bidra till att nå upp till EU:s målsättning om att halvera svinnet av livsmedel 

krävs det att livsmedelstillverkande företag arbetar för en mer resurseffektiv produktion och en hållbar 

utveckling där minskade kassationer och en hållbar paketering av livsmedel är två nyckelfrågor.  

 

1.1  Syfte 

 

I detta arbete undersöks tekniker för automatiserad avsyning och paketeringslösningar och dess 

möjligheter att implementeras inom livsmedelsindustrin. Syftet är att utreda hur dessa tekniker kan 

förbättra paketeringslösningar för förbättrad kvalitet och utökad hållbarhetstid för livsmedel och hur 

kassationerna inom produktionen kan minskas. 

 

Frågeställningen som arbetet byggde på var: 

”Hur kan man med automatiserad avsyning och smart paketering minimera kassationerna, öka 

hållbarhetstiden och förbättra kvaliteten för produkterna inom livsmedelsindustrin?” 

 

1.2  Metod 
 

För att undersöka vilka avsyningssystem och paketeringslösningar som kan tillämpas inom 

livsmedelsindustrin och vilka behov det finns för införandet av dessa utfördes en litteraturstudie och 

en fallstudie. 

 



Minimering av kassationer inom livsmedelsindustrin 

2 

 

1.2.1 Litteraturstudie 
 

En litteraturstudie utfördes där det inhämtades relevant information från vetenskapliga artiklar inom 

området för frågeställningen. Litteraturstudien utfördes för att undersöka omfattande problem av 

livsmedelssvinn, vilka faktorer som påverkar dessa och vilka lösningar som kan tillämpas i form av 

moderna avsyningstekniker. Litteraturstudien utfördes inom följande områden: 

 

 Viktiga aspekter att ta hänsyn till för att få en hållbar paketering av livsmedel. 

 Tekniker inom smart paketering av livsmedel – både nutida och framtida lösningar. 

 System för visuell avsyning. 

 System för avsyning av materialets molekylära sammansättningar.  

 System för att identifiera lukt och smak. 

1.2.2 Fallstudie 
 

En fallstudie utfördes hos AB Annas Pepparkakor med syftet att se hur avsynings – och 

kontrollprocesserna ser ut och därefter utvärdera vad som kan förbättras genom de avsyningstekniker 

som tas upp i rapporten. Fallstudien fokuserade på följande områden: 

 

 Orsaker till kassationer och svinn. 

 Mängden kassationer och svinn. 

 Klassificering av defekta produkter. 

 Stickprovskontroller och avsyningssystem. 

 Paketeringsprocesserna. 

 Lagstiftningens påverkan. 

 

1.2.3 Avgränsningar 
 

 De ekonomiska aspekterna för införande av avsyningssystem i processer tas inte hänsyn till.  

 De ekonomiska aspekterna för införandet av nya förpackningstekniker tas inte hänsyn till.  

 De tekniker som tas upp i den här rapporten beskrivs endast överskådligt då fokus ligger på 

hur de kan tillämpas och inte på hur de rent tekniskt fungerar.  

 Svinn från andra delar än tillverknings – och paketeringsprocessen behandlas inte i den här 

rapporten. 

 Statistik, lagar och riktlinjer för livsmedelsindustrin i rapporten är fokuserat på Sverige och 

EU. 
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2. Livsmedelssvinn inom EU – 27 
 
I en studie utförd 2006 av the Bio Intelligence Service på uppdrag av EU – kommissionen uppgick 

livsmedelssvinnet till ca 143 miljoner ton för EU – 27, se Tabell 1, där 11,6 % uppkom under 

tillverkningsprocesserna. Lägst andel svinn under tillverkning och paketering har Nederländerna med 

7,9 % och högst andel har Tjeckien med 16,3 %. Sverige ligger på 12,9 % med totalt livsmedelsavfall 

på drygt 2 miljoner ton per år. 

 

Tabell 1. Livsmedelssvinn inom EU – 27 2006. [1] 

 

Totalt svinn av 

livsmedel 

(1000 ton) 

Svinn av 

livsmedel (kg 

per capita) 

Andel svinn från 

bearbetning och 

paketering (%) 

EU – 27 142 748,1 288,5 11,6 

Belgien 3 222,6 304,4 10,2 

Bulgarien 1 638,8 215,0 12,0 

Cypern 256,5 244,8 8,0 

Danmark 1 868,6 343,4 14,4 

Estland 303,5 230,1 15,7 

Tjeckien 1 941,6 189,0 16,3 

Finland 1 196,7 227,2 13,3 

Frankrike 18 500,2 299,1 11,8 

Grekland 4 838,9 437,8 8,1 

Irland 1 189,3 281,4 14,6 

Italien 19 696,4 333,4 9,8 

Litauen 881,8 272,2 13,8 

Luxemburg 101,3 217,5 14,0 

Malta 102,3 245,3 12,2 

Nederländerna 6 494,9 396,6 7,9 

Polen 12 116 317,2 11,9 

Portugal 3 237,9 307,3 11,5 

Rumänien 7 261,2 329,1 11,1 

Slovakien 943,4 174,8 15,9 

Slovenien 473,4 235,6 13,7 

Spanien 16 494,3 374,5 8,3 

Storbritannien 13 669,2 224,6 15,8 

Sverige 2 075,4 228,3 12,9 

Tyskland  18 671,8 223,0 13,7 

Ungern 2 723,6 270,3 11,9 

Österrike 2 276,1 275,0 13,0 
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I Figur 1 visas skillnaden för det totala livsmedelssvinnet för 2009 jämfört med 2006, vilket visar att 

förändringarna har ökat eller minskat med mindre än 7 % för nästan samtliga länder [2]. Det är alltså 

svårt att se någon trend men om det hade gjorts jämförelser mellan flera år och inte bara två som i det 

här fallet hade man eventuellt kunnat dra några slutsatser. 

 

 
Figur 1. Förändring i totalt livsmedelssvinn mellan 2006 och 2009 för EU – 27. [2] 
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3. Orsaker till svinn i svensk livsmedelsindustri 
 

Orsakerna till matsvinn är enligt SIK (Institutet för Livsmedel och Bioteknik) hundratals enbart inom 

livsmedelsindustrin. Orsakerna är mycket specifika och kopplade till varje enskilt företags 

förutsättningar. Det svinn som uppkommer kan delas in i två kategorier: 

  

 Företagsinterna orsaker: Svinn som den enskilda verksamheten själva kan påverka, d.v.s. 

orsaken till svinnet finns i samma företag där det uppkommer.  

 Företagsgemensamma orsaker: Orsaken till svinnet finns hos ett annat företag än där det 

uppkommer. 

SIK har också delat in orsaken till svinn i två olika kategorier, som kombineras med de två 

ovanstående kategorierna: 

 

 Kedjeeffekter: Kedjeeffekter innebär att orsaken till svinnet uppkommit någon annanstans än 

där det blir visuellt och kan mätas.  

 Kaskadeffekten: Kaskadeffekter innebär att orsaken till svinnet finns i ett steg i 

produktionsprocessen men uppkommer sedan på flera ställen i efterhand.  

Dessa effekter kan vara antingen företagsinterna eller företagsgemensamma beroende på om orsaken 

är i en annan del av produktionen i samma företag eller om det är hos en underleverantör. 

 

Exempel på förekommande fall för företagsinterna kedjeeffekter:  

 

 Vid tillverkning av bröd blev degen för kladdig och fastnade i efterkommande maskiner. 

Orsaken var avvikelser i ingrediensernas andelar under tillverkningen. 

 Vid paketering av bröd så fick de inte plats i påsarna. Orsaken var att maskinen som delade 

upp degen var felkalibrerad. 

Exempel på förekommande fall för företagsinterna kaskadeffekter: 

 

 Ett maskinstopp på paketeringslinan gjorde att det blev överfullt av produkter bakåt, vilket 

medförde att de trillade ner på golvet från banden flera steg bakåt i linan då det inte var 

möjligt att få omedelbart stopp på hela linan.  

Exempel på förekommande fall för företagsgemensamma kedjeeffekter: 

 

 Datumkassationer uppstår i ett företags färdigvarulager då man hade beställt för mycket råvara 

och beställningarna var lägre än väntat. Företaget valde att producera all råvara i förhoppning 

att den skulle bli såld, vilket inte inträffade. 

 Datumkassationer uppstod i ett företags färdigvarulager på grund av att Handeln Centralt hade 

felbedömt prognoserna för försäljning.  

Exempel på förekommande fall för företagsgemensamma kaskadeffekter: 

 

 Kampanj på korv av märke A i butik ökade försäljningen, vilket medförde att försäljningen av 

märke B, C och D minskade sin försäljning och därmed ökade sina kassationerna. Grunden till 

detta var bristande informationsutbyte mellan handeln och industrin. 
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Komplexiteten i att lokalisera grundorsakerna till svinn är ofta mycket hög då dessa kaskad – och 

kedjeeffekter kombineras med företagsinterna och företagsgemensamma. För att veta vilka åtgärder 

som ska tas till krävs en hel del information om problemet. [2] T.ex. visar Figur 2 att orsaken till 

svinn i steg 5 ligger redan i steg 1 i processen. 

 

 
Figur 2. Komplexiteten bakom svinn och hur de kan se ut i en process. [2] 

 

3.1  Kassationer på grund av omställningar och produktbyten 
 

Före och efter omställningar och produktbyten uppkommer så kallade start – och stoppsvinn. Denna 

typ av svinn uppkommer i nästan all livsmedelsindustri. I dagens samhälle ställs höga förväntningar på 

stor variation på livsmedel såsom smak, fetthalt,  förpackningsstorlek, förpackningsvarianter med text 

på flera olika språk o.s.v. Denna varians medför att samma produktionslinje tillverkar ett flertal olika 

produktvarianter. Startsvinn beror på att när en ny produktvariant sätts i produktion tar det tid att 

kalibrera maskinerna och stoppsvinn beror på att resterna måste kasseras. En annan aspekt är att det 

finns risk att olika produktvarianter blandas då rengöringen mellan omställningen inte utförts 

tillräckligt noga. Om företagen ska kunna leverera i tid krävs det att produkter måste produceras innan 

beställningen skett, vilket ofta leder till att stora färdigvarulager ibland leder till datumkassationer. [2] 

 

3.2  Kassationer på grund av instabila processer 
 

En ostabil process identifieras genom att andelen svinn per dag skiljer sig markant åt, se Figur 3 för en 

illustration. Detta kan bero på t.ex. maskinhaveri, operatörer med otillräcklig kunskap, felkalibrerade 

maskiner, felaktiga parametrar m.m. Problemet är att det blir svårt att producera rätt mängd då man på 

förhand inte vet hur mycket som kommer kasseras. Det medför att man ofta måste räkna med en större 

andel svinn (i alla fall över väntevärdet av svinnet), som i sin tur leder till datumkassationer om det 

varit en ”bra” dag där kassationerna varit låga. [2]  
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Figur 3. Andel svinn per produktionsdag för en processlinje. Processen är ostabil då kassationerna 

varierar kraftigt. [2] 

 

3.3  Kassationer på grund av bristande kvalitet 
 

Om en produkt brister i kvaliteten vill man upptäcka det i ett så tidigt steg som möjligt. Att en produkt 

brister i kvaliteten betyder att en eller flera defekter har tagit sig igenom någon delprocess obemärkt. 

Om en kvalitetsbrist inte upptäcks i tid kan det i värsta fall medföra att en färdigpackad batch kasseras. 

Därför behövs kontroller i flera steg i processen för att kunna avbryta produktionen och åtgärda 

problemet om det uppkommer att produkten inte håller önskad kvalitet. Vid kontroller som utförs av 

en operatör eller kvalitetsansvarig är det av vikt att denna har rätt information så att en produkt under 

kvalitetskravet inte godkänns. [2] 
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4. Hållbar paketering 
 

För att få en hållbar paketering av livsmedel finns det många olika aspekter att ta hänsyn till där den 

viktigaste aspekten är att livsmedlet ska skyddas och levereras i bra skick utan risk för att äventyra den 

mänskliga hälsan. Dessutom ska relevant information som “bäst före – dag” – och “sista 

förbrukningsdag” – märkningar finnas på förpackningen. Förpackningen av livsmedlet är viktig med 

hänsyn till att bevara livsmedel i bra skick och därmed ta tillvara på den energi som förbrukats vid 

odlingen, tillverkningen av gödsel för odlingen och transporten av livsmedlet från jordbruket. Ett 

exempel på vad som definieras som hållbar paketering kan vara hur en gurkas hållbarhetstid förlängs 

från tre dagar till två veckor genom att paketera gurkan med 1.5 g högteknologiskt  

polyeten.  

 

Med hjälp av dagens teknik kan man kontrollera ett livsmedels mognadsprocess och därmed 

möjliggöra att mer livsmedel kan passera genom hela försörjningskedjan. Framtidens tekniska 

innovationer inom paketering kan leda till eliminering av livsmedelssvinn där livsmedlet inte 

förbrukats med anledning av “bäst före – dag” – märkning. Till exempel kan så kallade intelligenta 

paketeringar som indikerar och varnar konsumenten när livsmedlet börjar bli obrukbart eliminera 

svinnet p.g.a. datummärkningar. Även fast den intelligenta paketeringsprocessen riskerar att bli mer 

resursintensiv kommer produktionen bli mer hållbar. [8]  
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5. Smart paketering 
 

Innovationer och kreativa lösningar inom livsmedelspaketering har som syfte att antingen förbättra, 

kombinera eller att bygga vidare på de fyra grundläggande funktionerna inom traditionell 

livsmedelspaketering: 

 

 Skyddande funktion. Förpackningen håller livsmedel i en begränsad volym, förebygger 

läckage och skyddar mot kontaminationer och förändringar. 

 Kommunicerande funktion. Förpackningen tillgodoser viktig information för livsmedel 

om det förvarade innehållet och dess näringsinnehåll tillsammans med riktlinjer i hur det 

ska förvaras.  

 Bekvämlighetsfunktion. Förpackningen tillåter konsumenterna att avnjuta livsmedel på 

det sätt de vill. Förpackningen kan designas med hänsyn till olika livsstilar inklusive t.ex. 

möjligheten att göra livsmedel portabelt. 

 Inneslutningsfunktion. Den mest basala funktionen av förpackningen är att den 

innesluter livsmedlet för att det ska kunna transporteras och hanteras på olika sätt.  

  

För att innovationer inom livsmedelspaketering ska kunna appliceras på marknaden krävs det förutom 

att de ska uppfylla användarens krav ska även lösningarna överväga eventuella extrakostnader för 

införandet av den nya tekniken. Den viktigaste aspekten att ta hänsyn till är att innovationerna ska leda 

till en mindre miljöpåverkan genom ett brett hållbart tankesätt genom att minska svinn, använda 

resurser effektivt och optimera processer. 

 

Intelligent paketering är enligt EU ett system som förser användaren med trovärdig och relevant 

information om livsmedlets tillstånd, dess omgivande miljö och/eller förpackningens tillstånd. 

Intelligent paketering har som funktion att kommunicera information till användaren baserat på dess 

förmåga att känna, upptäcka eller registrera förändringar hos produkten eller i livsmedlets omgivning. 

Detta sätt att paketera kan även bidra till att utveckla HACCP (Hazard Analysis and Critical Control 

Points) – system och QACCP (Quality Analysis of Critical Control Points) – system som är 

utvecklade för att i tid upptäcka osäkra livsmedel, identifiera hälsofaror och upprätta strategier för att 

motverka, reducera eller eliminera hälsofarornas förekomst. QACCP – och HACCP – system är även 

utvecklade för att identifiera processer som har en stark påverkan på livsmedelskvaliteten och för att 

på ett effektivt sätt förbättra slutliga produktkvaliteten. 

 

Aktiv paketering är en utvidgning av den funktionen som skyddar livsmedel inom traditionell 

livsmedelspaketering och är konstruerad med en komponent som möjliggör att substanser kan släppas 

ut eller absorberas till eller från förpackningen eller livsmedlets omgivning. Aktiv paketering är därför 

ett system där produkten, förpackningen och omgivningen interagerar med varandra för att förlänga 

hållbarhetstiden, förbättra livsmedlets tillstånd och för att uppnå specifika egenskaper hos livsmedlet.  

 

Nedan följer två tabeller som visar olika typer av aktiva förpackningar och exempel på 

användningsområden där Tabell 2 visar aktiva förpackningar som absorberar kemiska föreningar och 

gaser mellan livsmedel och förpackningen och Tabell 3 visar aktiva förpackningar som aktivt avger 

kemiska föreningar eller gaser till livsmedlet. 

 

 



Minimering av kassationer inom livsmedelsindustrin 

10 

 

Tabell 2. Aktiva förpackningar som absorberar kemiska föreningar och gaser mellan livsmedel och 

förpackningen. [4] 

Typ av tillämpning Exempel på användningsområden 

Syrgasabsorbenter Ost, bageriprodukter, konfektyr, nötter, mjölkpulver, kaffe, te, 

torkade grönsaker, bönor, kryddor, öl, fruktjuicer, färdiglagade  

fiskrätter, pasta 

Fuktabsorbenter Bageriprodukter, kött, fisk, fjäderfä, skivade frukter/ grönsaker 

med högt vatteninnehåll 

Koldioxidabsorbenter Rostat kaffe 

Etanolabsorbenter Frukt, grönsaker, potatis 

Absorbenter av illaluktande ämnen; 

aminer, aldehyder och svavel 

Livsmedel känsliga för oxidation som proteiner och/eller 

omättade fettsyror som kex, snacks, flingor; konserver, juice 

Absorbenter av ämnen (skämda); 

laktos, kolesterol 

Mejeriprodukter (även för laktosintoleranta) 

 

Tabell 3. Aktiva förpackningar som avger kemiska föreningar och gaser till livsmedlet. [4] 

Typ av tillämpning Effekt Exempel på användningsområden 

Fuktreglerare Reglerar vattenhalt Grönsaker  

Koldioxidavgivare a) Bakteriostatisk effekt speciellt 

på gramnegativa stavbakterier 

b) Effekt på andningen 

a) Kött, fisk, fjäderfä, färdiglagade 

rätter 

b) Färska grönsaker och frukt 

Etanolavgivare Förhindrar  

tillväxt av patogena 

mikroorganismer 

Bageriprodukter, torra 

fiskprodukter 

Svaveldioxidavgivning a) Färgstabilisering 

b) Förhindra Maillardbryning 

c) Antimikrobiella effekter 

a) Torkad frukt, grönsaker, vin 

b) Värmda och bakade livsmedel  

c) Färska och processade 

livsmedel 

Avgivning av ej godkända 

"konserveringsmedel” 

Antimikrobiella effekter Kött, färsk frukt 

Avgivning av antioxidanter, 

t.ex. BHT, BHA, E – vitamin 

Förhindra oxidation Torra livsmedel och 

oxidationskänsliga livsmedel 

 Smakavgivare Motverka ämnen som bryts ned 

till illaluktande ämnen 

Omfattande en stor varierande 

mängd färska och processade 

livsmedel 
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När intelligent paketering och aktiv paketering kombineras bildar de så kallat smart paketering. Smart 

paketering är en helhetslösning som övervakar förändringar i produkten eller produktens omgivning 

(intelligent) och dessutom agerar utifrån dessa förändringar (aktiv). [12] 

 

Syrgasabsorbenter och fuktabsorbenter (se Tabell 2) är de mest använda underkategorierna till aktiv 

paketering. Olika typer av gasabsorbenter var de ledande teknikerna inom området för aktiv paketering 

i USA 2012 och beräknas växa snabbt de kommande åren. [7] 

 

Sensorer, indikatorer och RFID – system är tre olika sorters tekniker inom området för intelligent 

paketering. Dessa tekniker skiljer sig åt vad gäller hårdvara och hur mycket information och vilken typ 

av information som kan inhämtas och bearbetas. [12]  

 

5.1  Sensorer för intelligent paketering 

 

Den intensiva forskningen under senare år har lett till att målet om att kunna applicera och integrera 

sensorer i livsmedelsförpackningar är nära att kunna uppnås. För att kunna införa sensorer på en större 

skala inom livsmedelsindustrin krävs det att man bland annat: 

 

 Minskar storleken på sensorerna. 

 Reducerar kostnaden för utveckling och produktion. 

 Ökar sensorers förmåga att motstå yttre störningar, såsom ljusexponering och 

temperaturvariationer samt att man ökar sensorernas känslighet. 

 Uppfyller lagstiftningen. 

 Tar livsmedelssäkerhet i beaktande.  

 

Förutom sensorer som mäter temperatur, fuktighet, pH – värden och ljusexponering har kemiska 

sensorer blivit allt vanligare. En kemisk sensor är kapabel till att upptäcka aktiviteter, 

sammansättningar eller koncentrationer av specifika kemiska föreningar eller gaser via adsorption på 

ytan, vilket leder till en förändring av specifika egenskaper på ytan av livsmedlet. 

 

Kemiska sensorer är av specifikt intresse för att utveckla intelligent paketering för att kunna 

kontrollera instabila organiska föreningar och gasmolekyler relaterade till svinn av livsmedel och 

läckage från förpackningen för att utvärdera produktkvaliteten och förpackningens integritet i t.ex. 

MAP (Modified Atmosphere Packaging). MAP är en paketeringsteknik där luften som omger 

livsmedlet ersätts av gasblandningar för utökad hållbarhetstid och förbättrad produktkvalitet.  

 

Nackdelen med nuvarande kemiska sensorer är att de är för energikrävande, för stela, för stora för att 

monteras i livsmedelsförpackningar och de är inte tillräckligt selektiva i den bemärkelsen att de inte är 

kapabla till att identifiera vilken information som är intressant respektive ointressant. [12] 

 

5.1.1 Tryckt elektronik 

 

Tryckt elektronik är en relativt ny och snabbt växande teknik och är ett elektriskt funktionellt 

bläck på ett flexibelt material, t.ex. PET, polyester, stål och papper. Tryckt elektronik kan ses som 

bl.a. elektriska etiketter vilket visas i Figur 4.  
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Figur 4. En bild på tryckt elektronik med elektriskt funktionellt bläck. [12] 

Processen att tillverka tryckt elektronik är relativt simpel, tidseffektiv och leder till en låg andel svinn 

av material. Fördelarna med tryckt elektronik kan leda till att de ersätter eller kompletterar andra typer 

av sensorer är att de: 

 

 Har låg vikt. 

 Är böjbara, portabla och vikbara. 

 Har stor area och är tunna. 

 Kan anpassas till olika typer av material. 

 

Ett användningsområde för tryckt elektronik kan vara t.ex. olika typer av spårning av temperaturer för 

att förse användaren med historik över de temperaturer livsmedlet har utsatts för. För att denna teknik 

ska kunna revolutionera området för intelligent paketering krävs det att tekniken och 

tillverkningsprocessen utvecklas genom att:    

 

 Kvaliteten förbättras på de elektroniska kretsarna. 

 Energikraven för sensorn minimeras.  

 Viktiga parametrar i tillverkningsprocessen som t.ex. utskriftshastighet, bläcktorkning och 

materialegenskaper förbättras. [12] 

 Tillverkare, konsumenter och de som hanterar avfallet lär sig hantera stora mängder material 

riskfritt [3]. 

 

5.1.2 Nanoteknologi av kol 

 

Nanoteknologi är en efterfrågad teknik med små, simpla, högintensiva, selektiva och reversibla 

kemiska sensorer med hög känslighet för att upptäcka gaser. Då nanoteknologi av kol har en relativt 

simpel struktur kan snabba numeriska beräkningar förutse hur det beter sig fysiokemiskt i olika 

tillstånd. Med dess goda elektriska och mekaniska egenskaper kan nanoteknologi av kol appliceras i 

kemiska sensorer, både som givare och mottagare. Nanoteknologi av kol är en lovande teknik med 

överlägsna egenskaper i form av bl.a. renhet och hållfasthet, vilket underlättar dess funktionalitet. 

 

För att kunna utnyttjas kommersiellt krävs det att man överkommer vissa hinder: 

 

 Att den erhåller bättre tillförlitlighet. 

 Att man finner kostnadseffektiva och kapacitetsanpassande produktionsmetoder för kemiska 

sensorer med nanoteknologiskt material av kol. [12] 
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5.1.3 Biosensorer 

 

Biologiska komponenter som celler, antikroppar eller enzymer arbetar som naturliga avkännande 

anordningar i levande organismer. Senaste genombrotten inom forskningen har möjliggjort 

komponenternas integrering i så kallade biosensorer. Biosensorer kan betraktas som en undergrupp till 

kemiska sensorer och kan användas till att identifiera och mäta allergener och kemiska föreningar som 

t.ex. socker, aminosyror och alkohol.  

 

För att kunna använda tekniken kommersiellt i en större skala krävs att man överkommer en del hinder 

i att bland annat finna snabba och kostnadseffektiva produktionsprocesser för biologiska komponenter 

och motverka nedbrytning av biologiska komponenter p.g.a. miljöns påverkan som temperatur, 

fuktighet, strålning o.s.v. 

 

Forskningen har under senaste årtiondet minskat gapet till att kunna applicera biosensorer inom 

området för livsmedelspaketering. De biosensorer som är utvecklade för livsmedelsindustrin är 

begränsade och kräver mer forskning och stöd för att kunna användas inom livsmedelsbranschen. 

Forskningen behöver inrikta sig på att undersöka eventuella farliga effekter som biologiska 

komponenter i biosensorer kan ha på förpackat livsmedel. 2011 presenterades biosensorer som kan 

identifiera bakterier och virus i korn, ömtåliga frukter och vinproduktion. [12]  

 

5.1.4 Nässystem 

 

Slöseri av livsmedel är mest associerat med vissa smaker, dofter eller sältor, som t.ex. olika 

kombinationer av utsläppta föroreningar. Då kemiska sensorer och biosensorer var för sig är designade 

för att vara mycket selektiva och känsliga för ett begränsat val av föroreningar krävs det ett system, ett 

så kallat nässystem, som är kapabelt till att upptäcka varje förorening i en viss lukt. Ett nässystem 

härmar eller överträffar den mänskliga förmågan att lukta eller smaka genom att generera en unik 

respons för varje smak, doft eller sälta. Ett nässystem innefattar en endimensionell eller 

tvådimensionell uppsättning av kemiska sensorer och biosensorer, vilket möjliggör igenkännandet av 

simpla eller komplexa lukter, smaker eller sältor. 

 

De kemiska och biologiska sensorerna som ska integreras i ett nässystem ska uppfylla följande 

kriterier: 

 

 Känslighet som är likvärdig eller bättre än den mänskliga näsan. 

 Selektivitet till olika föroreningar; föroreningar ska upptäckas av minst en sensor. 

 Små dimensioner, hög stabilitet, hög reproducerbarhet och tillförlitlighet. 

 Kort svars – och återhämtningstid. 

 

Samtliga delar som har beskrivits i tryckt elektronik, nanoteknologi av kol och bioteknik kan även 

vara med och bidra till ett billigare och ett mindre nässystem. Därefter kan de integreras inom 

livsmedelspaketering som ersättare till de nuvarande stora, dyra och stela nässystemen med 

traditionella kemiska sensorer och biosensorer som används i forskningssyfte eller inom 

livsmedelsindustrin för processtyrning. [12] 
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5.2  Indikatorer för intelligent paketering 

 

Indikatorer kan inhämta direkt visuell, kvalitativ information om det paketerade livsmedlet genom att 

ändra färg, förstärka färgintensiteten eller genom diffusion av ett färgämne. Det viktigaste kravet för 

indikatorer är att de färgförändringar som uppstår är bestående för att inte kommunicera ut fel 

information till användaren. Nedan följer information om de kommersiellt mest genomförbara 

teknikerna för integrering av indikatorer i intelligent paketering. [12] 

 

5.2.1 Gasindikatorer 

 

Gasindikatorer är en metod för att bestämma om förpackningen är hel eller inte, som t.ex. läckande 

tätningar. Gasindikatorer förser användaren med kvalitativ information om förändringar i 

gaskoncentrationer genom visuella förändringar i färg. [12]  

 

5.2.2 Fräschhetsindikatorer 

 

Fräschhetsindikatorer förser användaren med direkt information om produktkvaliteten genom en 

mikrobiologisk tillväxt eller kemiska förändringar i livsmedlet. Mikrobiologiska kvaliteten bestäms 

visuellt genom reaktioner mellan mikrobiologiska metaboliter och integrerade indikatorer inuti 

förpackningen. Fräschhetsindikatorer används även till att uppskatta återstående hållbarhetstid hos 

ömtåliga livsmedel. [12] 

 

5.2.3 Tid – och temperaturindikatorer 

 

Temperaturen är den faktor med störst påverkan på ett livsmedels försämring. TTI (Time – 

Temperature Indicators) förser användaren med visuell information om hur temperaturen har varit 

under livsmedlets förvaring och distribuering, vilket används mestadels för att varna om temperaturen 

kan ha skadat kylda eller frysta livsmedel. [12] Denna teknik används även för att informera 

användaren om temperaturen överskridit den kritiska temperaturen och är en av de mest använda 

teknikerna inom området i USA [4]. 

 

5.2.4 Termokroma färgämnen 

 

Termokroma färgämnen är dynamiska färgämnen som ändrar färg beroende på de temperaturer de 

utsätts för. Förändringen i färgen kan vara reversibel och irreversibel. Irreversibla färgämnen är 

osynliga tills de utsätts för en specifik temperatur, vilket leder till utveckling av en stark färg. Då 

samma process fortsätter lämnas färgen oförändrad eller om temperaturen förändras lämnas en 

permanent indikation på att temperaturen har förändrats. Reversibla termokroma färgämnen ändrar 

färg vid upphettning och återgår till originalfärgen när temperaturen minskar.  
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Det finns olika aktiveringstemperaturer för termokroma färgämnen. Nedan följer fyra olika färgämnen 

som aktiveras vid olika temperaturer: 

 

 Kallt aktiverade termokroma färgämnen används på etiketter och förpackningar för att 

skapa en färgändring vid nedkylning. 

 Rörelseaktiverade termokroma färgämnen blir genomskinliga vid beröring för att avslöja 

en bild eller ett annat färgtryck under beröringsytan. 

 Rörelseaktiverade färgämnen för vätskekristaller ändrar färg inom det synliga spektrumet 

vid beröring.  

 Högtempererade termokroma färgämnen är framställda för att ändra färg när temperaturen 

är nära den mänskliga smärttröskeln för att varna användaren. [12] 

 

5.3  RFID – teknik 

 

RFID (Radio Frequency Identification) teknik är en teknik som tillhör gruppen som kallas Automatisk 

Identifikation (Auto ID) där även streckkoder, QR – koder och röstigenkänning tillhör. Auto ID är en 

relativt ny teknik som tillhandahåller information och kontrollerar materialflöden, speciellt anpassad 

för större produktioner, som t.ex. livsmedelskedjor. Auto ID är anpassade för syften som identifiering, 

anti – stöld förebyggande och skydd mot förfalskningar.  

 

I ett typiskt RFID – system finns en läsare som använder elektromagnetiska vågor till att kommunicera 

med en slags RFID – tagg genom antenner. RFID – taggen, ibland betecknad som en etikett, är en 

enhet som är sammansatt av ett mikrochip fastsatt i en antenn, vilket visas i Figur 5. 

 

 
Figur 5. En RFID – tagg med antenn och ett mikrochip. [12] 

 

RFID – teknik har funnits tillgänglig inom bl.a. mänsklig identifiering, biljettavläsning, tidtagning på 

sportevenemang i många år men har sin fulla potential i användning inom intelligent paketering, som 

dock kräver framsteg inom teknik –, process – och säkerhetslösningar innan det införs på 

livsmedelsmarknaden. Senaste utvecklingen och forskning visar att RFID – teknik kan användas för 

övervakning av lagringsförhållanden och livsmedelskvalitet längs hela livsmedelskedjan.  
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RFID – teknik finns tillgänglig för att mäta tryck, temperatur, fuktighet och ljusexponering för 

ömtåliga produkter, som frukt och grönsaker. Storleken på RFID – teknik gör att de enbart är 

tillgängliga för att användas i stora lådor eller containrar för att upptäcka möjliga avbrott av kyla eller 

andra skadliga händelser som kan påverka livsmedelskvaliteten och livsmedelssäkerheten för ömtåliga 

produkter. Tekniken behöver utvecklas för att bl.a. minska storleken och därmed kunna integreras i 

livsmedelsförpackningar. När tekniken inom en snar framtid har utvecklats kommer det bidra till lägre 

kostnader, en större kontroll av lagerhanteringen, lägre svinn av livsmedel och förse användaren med 

historisk information om förpackningens tillstånd. [12] 

 

Forskning och utveckling pekar på att biosensorer inom en snar framtid kommer att kunna integreras i 

RFID – teknik och på så vis öka funktionaliteten till att kunna informera och kommunicera 

information i realtid om livsmedlets tillstånd och därmed förbättrad säkerhet, kvalitet, lagerhantering 

och minskat svinn. [7] 
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6. Avsyningssystem för livsmedel 
 

För livsmedel finns det tre huvudsakliga system; Spektroskopiska sensorer, optiska sensorer och 

bildsensorer. Dessa används för att på olika sätt kontrollera kvalitetsparametrar på livsmedel och ger 

snabb analys vilket är nödvändigt för att de ska kunna appliceras på en linje.  

 

6.1  Spektroskopiska sensorer 

 

Spektroskopiska instrument bygger på en optisk sensor som mäter mängden strålning som absorberas i  

UV (Ultra Violet)–, IR (Infra Red)– och NIR (Near Infra Red)– spektrat eller sprids (Ramanspridning) 

efter interaktion med materialet. Fotodioden som mäter insignalen, d.v.s. strålningen, konverterar 

denna till en elektrisk utsignal så att den enkelt kan jämföras med önskade värden. Den strålning som 

sprids eller absorberas beror på de molekylära sammansättningarna i materialet. Spektroskopiska 

sensorer kan därför ge information om vilka ämnen ett livsmedel innehåller samt mängden av dessa 

beroende på hur stark utsignalen blir. Metoden är därför väldigt praktiskt för att mäta och kontrollera 

inre parametrar i livsmedel. 

 

Infraröd spektroskopi har tillämpats på t.ex. kött, ost och äpplen för att analysera sammansättningar, 

kvalitet och äkthet och kan ge snabb klassificering av dessa. För mjölk kan man uppskatta fem 

näringsvärden med infraröd spektroskopi; fett, protein, kolhydrater, kalorier och kalcium. Med 

Ramanspridning kan man dessutom upptäcka jäst mjölk.  

 

I en jämförelse mellan Raman – och NIR spektroskopi mättes ett livsmedelsprov med kända 

näringsvärden med de två olika teknikerna. Det visade sig att Ramanspektroskopin gav den bästa 

noggrannheten på jodvärdet medan NIR – spektroskopin gav den bästa noggrannheten på 

huvudbeståndsdelarna (protein, vatten, fett m.m.). 

 

NIR spektroskopi är den vanligaste spektroskopiska tekniken för kvalitetsövervakning in – line och 

används för en stor mängd livsmedel såsom kött, frukt, grönsaker, mejeriprodukter, fisk, kakao, mjöl 

och drycker. NIR spektroskopi har förmågan att mäta ett flertal värden, som fukt, fett, protein, pH, 

sockerhalt m.m. 

 

UV spektroskopi används för att mäta koncentrationen av antioxidanten polyfenol. Tekniken används 

för att klassificera t.ex. fruktjuice och olivolja. Tabell 4 visar några typiska användningsområden för 

dessa tekniker. [9] 
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Tabell 4. Användningsområden för spektroskopiska tekniker. [9] 

Teknik Produkt Analys 

IR Livsmedel Kvalitet 

 Äpplen Utspädning 

 Mjölk Näringsparametrar 

Raman Mjölk, ris, olivolja, honung Äkthet 

 Honung Fruktsocker och glukos 

 Olja Fettoxidation 

NIR Livsmedel Kvalitet 

 Olivolja pH – värde, bitterhet, fettsyra 

 Frukt och grönsaker Lösligt fast innehåll, kvalitet  

 Foder Protein, fukt, fett, olja 

 Mjölk Kvalitet och sammansättning 

 Aprikosjuice pH – värde 

UV Frukt och olja Utspädning 

 

6.2  Optiska sensorer 

 

Optiska sensorer har många fördelar såsom att det är billiga, enkla att installera, tar lite plats och att de 

inte påverkas av magnetiska fält till skillnad från elektriska instrument. Genom att skicka ljus, ofta 

från en LED – eller laserdiod, genom en fibertråd och ett gitter på en mottagare, som kan placeras på 

flera meters avstånd. Provet placeras mellan sensorn och mottagaren och ger då via mottagaren 

information om materialet. Optiska sensorer mäter ytliga parametrar som nyanser, ytfinhet och 

transparens.  

 

Optiska sensorer har en stor utbredning inom tillverkning av ost för att mäta fettkoncentrationen och 

för att övervaka ostmassans koagulering genom färgparametrar som kunde mäta fukthalten. [9]  

 

6.3  Bildsensorer 

 

En modern bildsensor för livsmedelsavsyning består vanligtvis av ljuskällor, en CCD kamera (som 

egentligen är själva sensorn), ett objektiv med stor bländare (för att den ska vara ljuskänslig), en dator 

och en mjukvara för bildbehandling. För att mäta det som är önskat krävs en specifikt utformad 

algoritm som bearbetar bilder till något mätbart. De övergripande fördelarna med ett sånt här system är 

att det är väldigt känsligt och ger stor noggrannhet. Inom livsmedelsindustrin är denna teknik väldigt 

utbredd, avsyningen blir effektivare samtidigt som det ger objektiva och precisa kvalitetsbedömningar. 

[11] 

 

Bildsensorers utbredning inom livsmedelsindustrin är stor och används främst för att detektera skador, 

sortera, klassificera och övervaka processer genom att studera framförallt färg, form och textur. Med 

dessa bilder vill man komma så nära samma bild som människans öga ser genom att kombinera bilder 

från det synliga spektrat. De system som används flitigast idag är RGB, hyperspektrala och 

multispektrala. [13] 
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6.3.1 RGB avsyningssystem 

 

Då det mänskliga ögat är känsligt för gröna, röda och blåa färger utnyttjas detta i RGB 

avsyningssystem där en kamera efterliknar det mänskliga ögat och tar in bilder centrerade i de röda, 

gröna och röda våglängdsområdena. Dessa tre bilder ger tillsammans en bra representation av det 

mänskliga ögat, se Figur 6 

 

Avsyningssystemet kan inspektera och bedöma yttre synliga defekter som textur, färg, form, storlek 

och andra tydliga avvikelser. Nackdelen med denna teknik är att det är näst intill omöjligt att hitta 

defekter där färg och textur liknar de resterande icke defekta delarna. [13] 

 

 
Figur 6. En RGB bild av en persika. [13, Fig.3]  

 

6.3.2 Hyperspektrala avsyningssystem 

 

Det hyperspektrala avsyningssystemet sammanställer monokromatiska (enfärgiga) bilder vid flera 

tusen på varandra följande olika våglängder. Systemet kan därifrån ge information om var olika 

defekter befinner sig i det avsynade objektet och hur stora de är. Resultatet kan ses som ett 

tredimensionellt spektra där flera tusen tvådimensionella bilder vid olika våglängder staplats på 

varandra, vilket brukar kallas för en hyperkub, se Figur 7. Den tredje dimensionen är alltså 

våglängderna och dessa kan plottas för varje pixel i bilden. 

 



Minimering av kassationer inom livsmedelsindustrin 

20 

 

 
Figur 7. Hyperspektral bild av ett ruttet äpple. [13, Fig.4] 

De mest frekvent använda metoderna för att få fram hyperkuben är via punktskanning, linjeskanning 

och areaskanning, vilket visas i Figur 8 nedan. 

 

 
Figur 8. Punktskanning (a), linjeskanning (b) och areaskanning (c). [13, Fig.5] 

 

Fördelen med det hyperspektrala avsyningssystemet är den tredimensionella informationen som 

tillhandahålls. Med hyperspektrala avsyningssystemet kan man simpelt finna förruttnelse och 

svårupptäckta defekter. Nackdelen är att processen i att framställa och analysera bilderna är 

tidskrävande på grund av antalet bilder som måste bearbetas och att processen är komplex i sig, vilket 

gör att den inte lämpar sig för avsyning in – line. 

 

Hyperspektrala avsyningssystem är dock väldigt användbar för att undersöka vilka våglängder som ger 

störst utslag vid defekter för att sedan använda dessa våglängdsområden vid multispektral avsyning 

istället [13]. 
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6.3.3 Multispektrala avsyningssystem 

 

Multispektrala avsyningssystem skiljer sig från hyperspektrala vid antalet monokromatiska bilder 

som tas där multispektrala tar två eller fler (till skillnad från flera tusen). Dock så tar 

multispektrala bilder vid hela våglängdsområden istället för specifika våglängder, vilket visas i 

Figur 9. 

 

 
Figur 9. Multispektral bild av en persika med punktdefekter. [13, Fig.6]  

Generellt vid kvalitetskontroller av frukt och grönsaker så används hyperspektral avsyning för 

förundersökningar där man vill hitta de våglängdsområden som ger stora avvikelser vid defekta 

områden. Dessa är väldigt svåra att se med RGB bilder men när man har vetskapen om vilka 

våglängdsområden man ska kolla på är multispektral avsyning ett kraftfullt verktyg för 

kvalitetskontroller in – line. Nackdelen med multispektral avsyning är att de också är komplexa och 

det krävs kontinuerlig kalibrering eftersom våglängdsområdena väljs specifikt från hyperkuben. [13] 

Tabell 5 visar några typiska användningsområden för bildsensorer. 

 

Tabell 5. Användningsområden för bildsensorer. [9] 

Teknik Produkt Analys 

Traditionell RGB Pizza Klassificering 

 Kokta spannmål Identifiering och klassificering 

 Livsmedel Kvalitet och klassificering 

 Spannmål och frukt Klassificering 

Hyperspektal/multispektral Fågel Kvalitet 

 Kyckling Hälsa 

 Äpplen Avföringskontamination 

 Äpplen Yttre synliga defekter 

 Gurkor Kylningsskador 

 Jordgubbar Fukt, lösbara fasta ämnen, pH 

 Tomater Mognad 

 Vete Yttre defekter 
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6.3.4 Val av våglängder 

 

Eftersom inte samtliga av de monokromatiska bilderna vid hyperspektral avsyning är effektiva för en 

given kvalitetskontroll måste ett fåtal väljas ut för att in – line avsyning ska bli så snabb som möjligt. 

Nyckeln är alltså att omvandla den hyperspektrala bilden till multispektral avsyning. 

 

För olika kvalitetskontroller kan de effektiva våglängderna variera en hel del. Ett enkelt sätt att hitta 

dessa är att studera spektrumet och hitta toppar och dalar, dock är dessa inte alltid de effektivaste p.g.a. 

av bruset i bilden. Det krävs därför en metod för att förbearbeta bilden och reducera bruset och hitta de 

effektiva våglängderna, en sådan metod är PCA (Principle Component Analysis).  

 

PCA är en vanligt förekommande statistisk metod för att reducera mängden data (i det här fallet 

antalet bilder) och för att hitta de effektiva våglängderna i den hyperspektrala bilden. PCA 

transformerar de hyperspektrala våglängderna till sekvenser av våglängdsband så kallade PC band, 

vilket är linjära kombinationer av de ursprungliga våglängderna. Figur 10 visar ett exempel på PCA 

metoden genom att reducera data och hitta de effektiva våglängderna. 

 

 
Figur 10. Exempel på val av våglängder med användning av PCA metoden. (a) Resultat av PCA i hela 

spektrumet. (b) Bilder vid de effektiva våglängderna. (c) Resultat av PCA vid de effektiva 

våglängderna. [13, Fig.8] 
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7. Elektroniska sinnen 
 

Lukt och smak kontrolleras i de flesta fall genom stickprov och är givetvis viktiga parametrar för ett 

livsmedel då konsumenten förväntar sig en specifik smak och/eller lukt. Med elektroniska metoder kan 

detta analyseras för att istället ge objektiva värden på lukt och smak genom att mäta substanser i 

livsmedlet som är av intresse och som påverkar dessa parametrar. 

 

7.1  Elektroniskt luktsinne 

 

Ett elektroniskt luktsinne är en analytisk anordning som används för igenkänning av en blandning av 

luktämnen som efterliknar människans luktsinne. Anordningen består av ett antal kemiska sensorer, 

som efterliknar näsans luktceller, som genererar en karakteristisk luktprofil från gasblandningen. 

Denna jämförs sedan med önskade standarder av luktprofiler genom att mäta förändringar i den 

elektriska ledningsförmågan, d.v.s. konduktiviteten. Detta sker genom att låta luktämnet komma i 

kontakt med att reaktivt material. När det sker förändringar i konduktivitet leder det till att sensorns 

elektriska resistans förändras. I Figur 11 visas sensorns utsignal (resistansen) som funktion av tiden. 

Tiden det tar för sensorns svarssignal att nå      kallas för svarstid medan tiden det tar för 

svarssignalen att nå basnivån      kallas återhämtningstid. Under tidsintervall 1 är det inget luktämne 

i kontakt med det reaktiva materialet och resistansen ligger på basnivån. Under tidsintervall  2 sker 

reaktionen och konduktiviteten förändras. Under tidsintervall 3 sker det ingen förändring i 

konduktivitet längre och resistansen sjunker tillbaka till basnivån. Amplituden av svarssignalen beror 

på vilken typ och koncentration luktämnet har (då vissa substanser reagerar starkare än andra). [10] 

 

 
Figur 11. Resistansen som funktion av tiden. [10] 

 

7.2  Elektroniskt smaksinne 

 

Ett elektroniskt smaksinne används främst för vätskor för att klassificera smaken av olika kemiska 

substanser. Likt det elektroniska luktsinnet så kan man också med ett elektroniskt smaksinne 

identifiera blandningar av substanser genom att jämföra det med standarder av smakprofiler. 

Livsmedel i fast fas måste först lösas upp för att kunna analyseras. Sensorerna i ett elektroniskt 

smaksinne är också här kemiska och ger information av höga koncentrationer som finns i blandningen. 

Sensorernas svar är alltså en funktion av koncentrationen av substanser i vätskan, som sedan 

omvandlas till en matris så att den enkelt kan jämföras med olika standardprov.[10] 
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7.3  Tillämpningsområden 

 

Mejeriprodukter varierar mycket från varandra och har ett brett spann av jäsningstekniker, 

mikroorganismer och tillsatser. Med analytiska verktyg som elektroniska smak – och luktsinnen kan 

produkternas kvalitet och bearbetning övervakas. Tillämpning av elektroniska sinnen används för att 

övervaka jäsning av mjölk och ost så att kvaliteten kontrolleras från första början i produktionen.  

En viktig tillämning är att produkter för att kontrollera äkthet och kvalitet på livsmedel så att falska 

produkter kan tas bort från marknaden och så att konsumenterna kan känna lita på tillverkaren. 

 

När det gäller kött, fisk och skaldjur så är elektronisk lukt den dominerande tekniken då det 

elektroniska smaksinnet kräver att provet är i vätskeform, vilket kräver ett extra moment, d.v.s. 

upplösning. Det elektroniska luktsinnet används för att detektera förruttnelse, utvärdera färskhet och 

uppskatta hållbarhetstid. På så sätt kan man för kött, fisk och skaldjur uppskatta den optimala 

hållbarhetstiden och under vilka förutsättningar det ska förvaras för att sätta ”sista förbrukningsdag” – 

märkning. Vid analys av frukt och grönsaker är det också det elektroniska luktsinnet som används 

flitigast för att övervaka kvalitet och uttorkning av främst tomater och vindruvor.  

 

Förfalskningar av dyrare olivoljor med billigare alternativ är mycket vanligt och därför har både det 

elektroniska lukt – och smaksinnet används för att kontrollera geografiskt ursprung, sort och kvalitet. 

Samma process används också för andra exklusivare varor som vinäger och kryddor. Kaffe och te är 

också varor som förfalskas i stor utsträckning. Dessa varor granskas i förhållande till kvalitet, 

varumärke, mognadsperiod, geografiskt ursprung och innehåll av aromämnen. 

 

Alkoholhaltiga drycker tillhör den grupp där elektroniska sinnen är absolut mest utbredd. Inom 

produktionen krävs snabba analysverktyg för att övervaka jäsningen. Vid jäsning av öl och vin 

övervakas frisättningen av föreningar, som påverkar smaken och aromen i den slutliga produkten med 

elektroniska sinnen. Dessa tekniker används för vintillverkning för att se hur åldringsprocessen 

påverkas av träfaten. Det elektroniska luktsinnet kan även för vin studera geografiskt ursprung och 

druvsort. Det elektroniska smaksinnet och används för att detektera förfalskningar av t.ex. vodka och 

whiskey genom att kontrollera etanolhalten.[10] 

 

Se Tabell 6 för användningsområden för elektroniskt lukt sinne och Tabell 7 för elektroniskt 

smaksinne. 
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Tabell 6. Exempel på några användningsområden för elektroniskt luktsinne [10]. 

Tillämpning Produkt Analys 

Processövervakning Vin Övervakning av jäsningsprocessen 

 Mjölk och ost Övervakning av lukt under jäsning 

 Tomater och 

vindruvor 

Övervakning av uttorkning 

 Svart te Bestämning av optimal jäsningstid 

Utvärdering av 

färskhet 

Torsk – och 

tilapiafileer 

Urskiljning av prover med olika förvaringstider 

 Rökt lax Klassificering av förruttnelse vid olika temperaturer 

 Köttfärs Detektion av förruttnelse 

 Kött Färskhetskontroll i förhållande till förvaringstid och 

förhållanden 

 Korv Övervakning av jäsningsprocessen 

 Ägg Färskhetskontroll i förhållande till förvaringstid och 

temperatur 

 Äpplen Bestämning av optimal skördetid 

 Banan, mandarin, 

apelsin och persika 

Urskiljning av mognad 

 Olivolja Detektion av försurning 

 Havre, råg och korn Urskiljning av prover med svamp och bakterier 

Test av kvalitet Äpplen och tomater Urskiljning i förhållande till mognad, hållbarhetstid 

och förvaringsförhållanden 

 Persikor, päron, 

äpplen 

Klassificering av mognad 

 Mandarin Hållbarhetstid under förvaring 

 Olivolja Utvärdering av oxidation under olika 

förvaringsförhållanden 

Identifiering Vin Detektion av förfalskning och klassificering med 

avseende på geografiskt ursprung och åldringsprocess. 

 Öl Identifikation av varumärke 

 Olivolja Detektion av förfalskning 

 Soja Urskiljning av olika sojasåser 

 Vinäger Identifikation av varumärke 

 Kryddor Urskiljning av olika kryddor 

 Apelsinjuice Urskiljning av geografiska olikheter 

 Coladrycker Urskiljning av varumärke 

 Ost Urskiljning med avseende på geografiskt ursprung och 

lagringstid 

 Mjölk Urskiljning av varumärke 

 Skinka Urskiljning av olika sorter 

 Honung Urskiljning med avseende på geografiskt ursprung 

 Kaffe Urskiljning av varumärke och olika kvalitetskrav  

 Te Klassificering med avseende på kvalitet, region och 

varumärke 
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Tabell 7. Exempel på några användningsområden för elektroniskt smaksinne [10]. 

Tillämpning Produkt Analys 

Processövervakning Mjölk Övervakning av ursprung 

 Rött vin Övervakning av lagringstid 

 Öl Övervakning av jäsningsprocessen 

Utvärdering av 

färskhet 

Aprikoser Urskiljning med avseende på förvaringstid och sorter 

 Alkoholfria drycker Kvalitetskontroll av fruktoshalter 

 Mjölk Övervakning vid rumstemperatur 

Identifiering Honung Urskiljning med avseende på geografiskt och botaniskt 

ursprung 

 Yoghurt Urskiljning och utvärdering av olika sorter 

 Mjölk Urskiljning av prov som pastöriserats på olika sätt 

 Alkoholhaltiga drycker Snabb kvalitetskontroll and identifiering av varumärke 

och bestämning av etanolhalt 

 Rött vin Urskiljning av varumärke 

 Vitt vin Urskiljning med avseende på druvsort och geografiskt 

ursprung 

 Mineralvatten Urskiljning mellan hög och låg mineraliserad 

 Fruktjuice Urskiljning av varumärke 

 Olivolja Urskiljning med avseende på geografiskt ursprung och 

bitterhet 

 Fisk Urskiljning mellan salt – och sötvattensfisk 
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8. Krav från livsmedelsverket 
 

Nedan följer krav på vad en livsmedelsförpackning ska märkas med och definitioner på relevanta 

datummärkningar som är obligatoriska att ha med på förpackningen där producenten eller den som 

ansvarar för paketeringen har ansvaret för detta. Märkningen gäller med undantag för hela frukter och 

grönsaker.[6]  

 

Livsmedelsverket anser att ett färdigförpackat livsmedel ska märkas med nedanstående uppgifter [6]:  

 

 Beteckning. 

 Ingrediensförteckning. 

 Allergenmärkning. 

 Mängd av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser. 

 Nettokvantitet. 

 Bäst före – dag eller sista förbrukningsdag. 

 Förvaringsanvisning. 

 Kontaktuppgift för tillverkare, förpackare eller säljare. 

 Ursprung (endast i vissa fall). 

 Bruksanvisning (endast i vissa fall). 

 Verklig alkoholhalt (endast i vissa fall). 

 Näringsdeklaration (obligatoriskt från 3 december 2016). 

 Särskilda märkningsregler för vissa livsmedel. 

 

8.1  Sista förbrukningsdag och bäst före – dag 

 

”Sista förbrukningsdag” – märkta livsmedel är märkta med det datum där ett livsmedel enligt 

beräkningar senast kan användas om förvaringen har skett enligt anvisningar och i obruten 

förpackning.  

 

Enligt livsmedelsverket ska ett livsmedels märkning med ”bäst före – dag” ersättas med märkning av 

”sista förbrukningsdag” om livsmedlet är mikrobiologiskt mycket lättfördärvligt och om det kort efter 

sista förpackningsdag kan utgöra en fara för människors hälsa. Exempel på lättfördärvliga livsmedel är 

köttfärs och fågelkött i icke tillagat tillstånd. [6] 

 

”Bäst före – dag” – märkta livsmedel visar när livsmedlet inte längre är av fullgod kvalitet men 

fortfarande är förbrukningsbart en kort tid efter utsatt datum [5].  

 

8.2  Lagstiftning för smarta förpackningar inom EU 

 

När nya aktiva, smarta och intelligenta förpackningar tas fram granskas dessa av den europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet, Efsa, innan EU – kommissionen tar beslut om huruvida 

förpackningen godkänns eller inte. I EU – kommissionens förordning från 2009 nämns bl.a. att: 

”Intelligenta och aktiva material och produkter endast får släppas ut på marknaden om de är 

lämpliga och effektiva med hänsyn till sitt avsedda ändamål”. [4] 
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9. Fallstudie på AB Annas Pepparkakor 
 

Produktionskedjan på AB Annas Pepparkakor består i följande ordning av; bageri, kavling, gräddning 

och paketering. Under bageriet uppstår det svinn när degen blandats i kärlen och det ramlar ner på 

golvet när locken öppnas. Vid kavlingsprocessen är cylindrarna som kavlar degen lika breda som 

banden och vid kanterna faller därför en del av degen ner på golvet då cylindrarna pressar ut den. När 

sedan de ogräddade kakorna stansats ur och den resterande degen förs tillbaka till kavlingen faller 

återigen deg ner på golvet då bandet är för smalt. En kommande lösning på detta var att helt enkelt 

göra bandet bredare än cylindern. Ovanligare kassationer vid paketeringen är feltryck på 

förpackningen där språk, bäst före – dag och näringsinnehåll är viktiga parametrar som måste stämma. 

Hur dessa parametrar ska se ut bestäms av respektive lands lagstiftning (där samtliga EU länder följer 

EU:s lagstiftning). 

 

Produkter klassas som defekta när de t.ex. inte har rätt färg, när plasten inte helt omsluter 

pepparkakorna eller när de har fel vikt och/eller mått. Avviker pepparkakorna för mycket i höjd och 

bredd medför detta att det kan bli felaktigt antal i förpackningarna. Defekta produkter sorteras bort 

automatiskt genom vägning, metalldetektorer och optiska sensorer som mäter färg. För att minimera 

svinn och kassationer och kunna hålla en hög och jämn kvalitet arbetar AB Annas Pepparkakor med 

principen ”Rätt från mig”, som innebär att man jobbar efter standarder och hela tiden kan vara säker 

på vad man gör, vilket medför färre stickprov och smaktester. Det uppmanas också att anställda 

smakar på pepparkakor med jämna mellanrum för att ha kontroll över avvikelser. Om defekta 

produkter har kommit ut på pall så är det sällan lönsamt att skicka de till ompackning så de kasseras 

istället då det är för tidskrävande.  

 

AB Annas Pepparkakor tillverkar mot lager för kunna bemöta den höga försäljningen i december 

månad. Försäljningsorganisationen och produktionsavdelningen har en dialog om hur mycket som 

behöver produceras för att kunna bemöta efterfrågan och inte riskera att överproducera. Om man 

överproducerar kommer man inte kunna sälja pepparkakorna under högsäsongen året efter, vilket leder 

till datumkassationer. Dock brukar inte datumkassationerna bero på att bäst före – dag passerat utan 

snarare att det har gått så lång tid att livsmedelskedjorna enligt en handelspolicy inte inhandlar 

livsmedel där två tredjedelar av hållbarhetstiden har passerat.  

Hållbarhetstiden för pepparkakorna varierar beroende på typ av förpackning. De har två varianter, en 

med aluminiumburk med ett plastlock som sluter igen pepparkakorna, som har en hållbarhetstid på 18 

månader och en med tätförsluten plast med hållbarhetstid på 13 månader där plasten förlänger 

hållbarhetstiden med uppemot tio gånger. Datumkassationer är den överlägset största kostnaden för 

svinn och kassationer. Förpackningarna har inte förändrats de senaste 40 åren då pepparkakor är ett 

torrt livsmedel som inte riskerar att bli för gammalt ur hälsosynpunkt till skillnad från färskvaror.  

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Andersson, Mattias; Operation Manager på AB Annas Pepparkakor. Intervju 2015 – 05 – 04. 



Minimering av kassationer inom livsmedelsindustrin 

29 

 

10. Analys och slutsats 
 

För att minska kassationer ur ett hållbart perspektiv och förbättra kvaliteten på livsmedel krävs det att 

livsmedelstillverkande företag i Sverige börjar implementera smart paketering i en större skala. Smart 

paketering, som förser användaren med information om livsmedlets tillstånd och dessutom kan reagera 

utifrån detta, är en lösning som skulle minska kassationerna genom att förbättra livsmedelskvaliteten. 

Vad gäller intelligent paketering finns det många lovande tekniker. Av sensorer, indikatorer och RFID 

– teknik är indikatorer och RFID – teknik de tekniker som är mest användbara och utvecklade i 

dagsläget. Indikatorer möjliggör en ersättning av ”bäst före – dag” – och ”sista förpackningsdag” – 

märkning och optimerar användarens möjligheter att kunna förbruka varan under hela livsmedlets 

hållbarhetstid, vilket skulle leda till både färre kassationer hos livsmedelstillverkande företag och 

mindre svinn längs hela livsmedelskedjan. RFID – teknik används redan i dagsläget inom 

biljetthantering, tidtagning och mänsklig identifiering men kan nå sin fulla potential inom 

livsmedelsindustrin först när tekniken har kunnat integreras med biosensorer.  

 

Sensorer för intelligent paketering är den teknik i dagsläget med högst potential. Denna teknik kan 

med fortsatt forskning och utveckling bli den mest användbara. Uppemot 40 % av livsmedelssvinnet 

inom EU består av svinn av kött. En framtida minskning av svinnet inom köttindustrin kan vara 

effekten av intelligent paketering. Inom en snar framtid kommer biosensorer kunna integreras i RFID 

– system, vilket möjliggör funktionen att kunna informera och kommunicera information i realtid om 

livsmedlets tillstånd. Integreringen medför förbättrad säkerhet, kvalitet, lagerhantering och minskat 

svinn. För att sensorer ska kunna implementeras inom livsmedelsindustrin krävs att man finner resurs 

– och kostnadseffektiva produktionsprocesser och förbättrar kvaliteten på sensorerna. Dessutom krävs 

det att man finner kapacitetsanpassade produktionsprocesser. 

 

En framtida förändring i paketeringen skulle kunna leda till minskade kassationer p.g.a. 

datumkassationer från färdigvarulagret. Då pepparkakor med tiden blir segare p.g.a. att fukt tränger sig 

in i förpackningen skulle en eventuell lösning på detta problem vara att integrera fuktabsorbenter i 

förpackningarna med plastlock och aluminiumburk, där fuktabsorbenterna skulle absorbera olika typer 

av fukt mellan livsmedlet och förpackningen. Denna lösning skulle eventuellt kunna utöka 

pepparkakornas hållbarhetstid och följaktligen förbättra försäljningsmöjligheterna vid överproduktion. 

 

Då företagen har överproducerat livsmedel och produkterna hamnat i färdigvarulager är aktiva 

förpackningar en bra lösning för att öka hållbarhetstiden och därmed minska kassationer, vilket 

medför att en eventuell överproduktion inte behöver leda till ökade kassationer då förvaringen sker på 

ett säkrare sätt. 

 

RGB systemet fungerar väldigt bra för produkter som inte avviker särskilt mycket från varandra då 

målet är att alla produkter ska se ut på ett visst sätt, vilket funkar bra för t.ex. pepparkakor, pannkakor 

och blockchoklad. Om det då skulle finnas en spricka på en produkt skulle denna avvika tillräckligt 

mycket för att kunna sorteras bort. Systemet är också väldigt användbart för att kontrollera att 

förpackningar är korrekt vikta och inte har blivit skadade. I fallet med tillverkat bröd som inte fick 

plats i sin förpackning så hade denna metod fungerat utmärkt för att i ett mycket tidigare steg i 

processen upptäcka att brödet inte höll de önskade måtten. 

 

Hyperspektrala bildsystem bör inte appliceras in – line då dessa är för långsamma då 100-tals upp till 

1000 – tals bilder ska bearbetas. Dessa bör istället endast användas för att ställa in de multispektrala 
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systemen (genom val av våglängd) som innehåller ett fåtal bilder, vilket gör det väldigt snabbt och 

som dessutom ger effektivare resultat än RGB systemen för det önskade ändamålet såsom att detektera 

förruttnelse i frukt. Dessa är mycket mer tidskrävande gentemot RGB systemen då kalibreringen kan 

ta lång tid och kräver mycket kunskap. 

 

Både optiska och spektroskopiska sensorer är snabba analysverktyg som är smidiga att implementera 

på en linje och har breda användningsområden. Spektroskopiska sensorer  är väldigt användbara för att 

kontrollera t.ex. sockerhalt, pH – värdet och utspädning. Dock är spektroskopiska sensorer inte särskilt 

utbredda i dagsläget. Optiska sensorer däremot är extremt utbredda inom industrin och dess största 

användningsområden för kvalitetskontroller är färg, form och transparens.  

 

Elektroniska smak – och luktsinnen kräver att man tar stickprov som man sen analyserar och är därför 

svåra att implementera in – line, vilket gör att målet med en effektivare kvalitetskontroll fallerar då en 

operatör lika gärna hade kunnat utföra stickproven manuellt. Fördelen däremot är att ett elektroniskt 

sinne ger objektiva värden till skillnad från ett mänskligt sinne där lukt och smak kan skilja mycket 

från person till person.  

 

Genom att införa automatiserade avsyningssystem i högre grad blir det enklare att lokalisera var 

defekta produkter uppkommer. På så sätt är det enklare att se vilken delprocess som behöves ses över 

och förbättras för att minska kassationerna. Det ger också en positiv effekt för kvaliteten om färre eller 

till och med inga defekta produkter tar sig ut till konsumenten. Det ska dock tas i åtanke att ett 

automatiserat avsyningssystem inte bör utesluta stickprov då dessa är nödvändiga för att kontrollera att 

systemet är kalibrerade korrekt.  
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11. Diskussion 
 

Det råder inga tvivel om att nya förpackningstekniker kommer att implementeras inom 

livsmedelsindustrin i en växande omfattning. När teknikerna implementeras kommer det följaktligen 

att uppstå nya problem. Vid ett vidare arbete med denna utredning vore det därför lämpligt att 

undersöka hur man kan säkerställa att den integrerade förpackningstekniken fungerar med hög 

tillförlitlighet och därmed inte äventyrar den mänskliga hälsan och att tekniken ur ett resurseffektivt 

perspektiv signalerar rätt tillstånd hos livsmedlet för att kassationer och svinn inte sker i onödan längs 

hela livsmedelskedjan. 

 

De indikatorer som beskrivs i rapporten är några av de mest genomförbara och mogna teknikerna i 

dagsläget. Indikatorer har på senare år börjat implementeras i en allt större skala inom intelligent 

paketering, framförallt i USA. De indikatorer som finns tillgängliga täcker upp ett brett område för hur 

de kan tillämpas och för många olika typer av livsmedel. Gasindikatorer visar information om 

förpackningen läcker, fräschhetsindikatorer förser information om mikrobiologiska eller kemikaliska 

förändringar inuti förpackningen och TTI – indikatorer noterar vilken typ av temperatur produkten har 

påverkats av under bl.a. förvaringstiden. Det finns dock fortfarande en del luckor inom området för 

vad som kan mätas och upptäckas i livsmedel. Vid vidare arbete med denna utredning vore det därför 

lämpligt att undersöka inom vilka områden som dessa typer av tekniker inte är så väl utvecklade, som 

t.ex. hur man via förpackningstekniker kan upptäcka olika typer av bakteriella sjukdomar i livsmedel. 

 

Vid införandet av intelligent paketering, som varnar och tillgodoser information i realtid om 

livsmedlet, kommer antagligen livsmedelsverkets krav på ”bäst före – dag” – märkning och ”sista 

förbrukningsdag” – märkning att utvecklas. Förutom dessa märkningar kommer det då krävas nya 

regler och EU – lagstiftning på hur märkning kommer att ske. Hur kommer då dessa märkningar att se 

ut? Det måste finnas tydliga riktlinjer för hur användare längs hela livsmedelskedjan ska kunna ta 

tillvara på den information som finns tillgänglig på förpackningen.  

 

När det gäller automatiserad avsyning av livsmedel blir det problematiskt för bildsensorer när 

produkterna inte är näst intill identiska, som t.ex. frukt och grönsaker. Det blir alltså svårt för systemen 

att avgöra vad som är en godkänd produkt och vad som klassas som en defekt. Exempelvis för frukt 

som beror av orienteringen, nyans, storlek, form o.s.v. En annan svårighet är också att skilja kvisten på 

t.ex. äpplen från en förruttnelse med ungefär samma färg.  

 

Spektroskopiska sensorer oftast används för att kontrollera att rätt substanser och rätt mängd av dessa 

finns i livsmedlet, vilket är direkt kopplat till ingredienser och andelen av dessa. En anledning till att 

spektroskopiska sensorer inte är så utbredda kan därför vara att de ”ersätts” genom att man inom 

tillverkningen har hög noggrannhet och hela tiden kan säkerställa kvaliteten genom metoden ”Rätt från 

mig” som tillämpats på AB Annas Pepparkakor.  

 

På AB Annas Pepparkakor var det överproduktion som bidrog till de överlägset största kassationerna. 

De kassationer i produktionen var alltså i förhållande väldigt små så att fokus bör då i första hand inte 

ligga på att införskaffa nya avsyningssystem utan snarare på produktionsplanering och eventuella 

förpackningsförbättringar för längre hållbarhetstid. Genom att kartlägga svinn och ta reda på dess 

orsak och mängd kan man sedan bedöma vad som behöver göras. Gäller det överproduktion är det 

troligtvis inte ett tekniskt problem i produktionen utan snarare ett problem i hur 

försäljningsprognoserna tolkas.  



Minimering av kassationer inom livsmedelsindustrin 

32 

 

 

Eftersom pepparkakor inte är ett kritiskt livsmedel ur hälsosynpunkt är det inte av så stor vikt att 

avsyna varje enskild produkt. Förslag för vidare arbete inom området är att därför utföra fallstudier 

hos flera livsmedelstillverkande företag och speciellt de som behandlar kritiska livsmedel såsom kött, 

fisk och fågel eftersom det där finns många bakteriella sjukdomar och förruttnelseprocesser finns. I 

dessa fall skulle avsyningssystem och smart paketering komma till mycket större nytta och lönsamhet, 

speciellt för konsumenten och företagens rykte. 

 

Den ekonomisk aspekten är svår att förbise då det inte är lönsamt att avsyna produkter där det kan vara 

så få som en av två tusen som klassas som defekta. Om smart paketering ska införas för att t.ex. 

minska datumkassationer genom längre hållbarhetstid krävs det att se över kostnaderna för dessa och 

vad införandet av smart paketering skulle medföra för kostnader och hur mycket detta skulle minska 

datumkassationerna.  

 

En annan aspekt som måste tas hänsyn till är att produkter idag ständigt förändras  utifrån efterfrågan, 

vilket gör att det ställs krav på att avsyningstekniker och smart paketering måste vara flexibla relativt 

enkla att ställa in och kalibrera så att operatörer och/eller tekniker kan utföra dessa vid behov, som 

t.ex. efter omställningar eller införandet av en ny produkt.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor AB Annas Pepparkakor 
 

 Var uppstår det kassationer? 

 Varför uppstår dessa kassationer? 

 Hur gör ni idag för att minimera kassationer? 

 Hur sorteras defekta produkter bort? 

 Vad klassas som defekta produkter?  

 Var går gränsen för defekt och vem avgör om produkten är defekt? (Förpackning inkluderat) 

 Hur stora är kassationerna i förhållande till produktionen? 

 Hur sker kvalitetskontroller? 

 Hur ofta och var någonstans tas stickprov? 

 Vad avsynas manuellt respektive automatiskt?  

 Hur sker paketeringen för pepparkakorna? 

 Hur hanteras defekta förpackningar? (Ompackas eller kasseras hela produkten?) 

 Hur sker datummärkning? Vad har ni för inflytande gentemot livsmedelsverket? 

 Hur har lagar och regler från bland annat livsmedelsverket påverkat produkten? 

 Vad finns det för förbättringsmöjligheter inom produktionen? Finns det några idéer?  

 Sker det några datumkassationer från färdigvarulager? (Om nej, hur har det sett ut tidigare?) 

 Har ni utvecklat era förpackningar för att öka hållbarhetstiden? (I så fall hur?) 

 


