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Sammanfattning 

Spårbarhet är ”att via identitet kunna spåra råvaror och produkter bakåt och framåt 
i produktionskedjan samt att kunna ta fram information knuten till identitet 
oavsett tid och plats längs produktionskedjan” (SIK-dokument 161, 2002).  

Den här rapporten berör spårbarheten främst hos företaget Nordic Bake Off, och 
närmare bestämt deras fabrik i Fagersta som tillverkar mat- och kaffebröd under 
konceptet Bake Off produkter. Rapportens tre huvudfrågeställningar innefattar de 
krav som ställs på spårbarhet inom livsmedelsindustrin och de fördelar som 
Nordic Bake Off kan få av att utveckla och förbättra sin spårbarhetsprocess. 
Vidare inkluderar rapporten en beskrivning av hur tre andra företag inom 
livsmedelsindustrin har valt att bygga upp sina spårbarhetssystem. Några tester 
har också utförts för att utvärdera statusen på Fagerstafabrikens nuvarande 
spårbarhetssystem och dessa tillsammans med de genomförda studiebesöken har 
utmynnat i förslag på hur man vid fabriken kan utveckla och förbättra sin 
spårbarhetsprocess.  

Hur tillverkningen och distributionen sker, och omfattningen av dem, påverkar 
hur komplext det är att skapa och registrera de data som behövs för att bibehålla 
spårbarheten. I rapporten har olika typer av spårbarhetssystem delats in i fyra 
kategorier och fabriken i Fagersta tillsammans med de tre besökta företagen 
representerar var sin kategori. Nordic Bake Off:s fabrik har enligt denna indelning 
den enklaste formen av spårbarhetssystem (ett pappersbaserat system). Med tanke 
på fabrikens tillverknings- och distributionsprocess så är befintligt 
spårbarhetssystem inte tillräckligt för att kunna säkerställa full spårbarhet.  

I resultatdelen beskrivs det hur det med några relativt enkla åtgärder ganska 
snabbt går att förbättra spårbarheten i fabriken, men på sikt krävs det en större 
förändring för att kunna säkerställa spårbarheten. Den kortsiktiga lösningen 
bygger på att vissa nyckelsteg i materialflödet datoriseras och att etiketter alltid 
skrivs ut från programvaran så att alla pallar och behållare alltid märks med 
spårbarhetsinformation som överensstämmer med de inregistrerade uppgifterna. 
Andra delar av lösningsförslagen bygger på att de färdigpaketerade pallarna börjar 
märkas med palletiketter direkt i fabriken och inte som nu, först vid det externa 
lagret. Användandet av Bäst före datum (BFD) och artikelnummer för att 
avgränsa en batch är inte en bra spårbarhetslösning. Det är önskvärt att använda 
sig av en märkning av kartongerna som innefattar ett batchnummer och dessutom 
borde den påse som produkterna initialt packas i också förses med 
spårbarhetsinformation. 

För att fabriken på längre sikt ska kunna ha en stabil och säker spårbarhet är det 
nödvändig att de börjar titta efter ett externt system som kan hantera 
spårbarhetsdata. En grundförutsättning för att säkerställa full intern spårbarhet i 
produktionen är att de råvarubatcher som ingår i en produktionsorder direkt 
kopplas samman med denna; detta görs inte i dagsläget. Som minimum borde 
batchhanteringen i affärssystemet användas, men i och med att mycket av 
materialhanteringen i fabriken sker genom att råvaror förflyttas och fylls på i olika 
behållare så skulle ett system som innefattade fullständig märkning och skanning i 
alla produktions- och distributionssteg erbjuda en högre säkerhetsnivå. Dessutom 
skulle då andra fördelar erhållas, exempelvis mer korrekta lagersaldon. 
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Abstract 

Traceability is the ability to keep track of raw materials and products through the 
supply chain and at any time access information tied to an identity. This report 
focus on the traceability at Nordic Bake Off’s factory in Fagersta. Nordic Bake 
Off, a company in the food industry, produces Bake Off products mostly for the 
Nordic markets. The three main issues of this report concerns: 

• How Nordic Bake Off can benefit from a better traceability. 
• A case study of three other companies in the food industry, describing how 

they have chosen to develop their traceability.  
• Recommendations on how Nordic Bake Off can develop the traceability at 

the factory in Fagersta. 

The type of manufacturing, and also the distribution of the product, affects the 
difficulties of creating and obtaining the data needed to keep the traceability in the 
supply chain. In this report I have divided different traceability systems into four 
categories. Nordic Bake Off’s factory and the three other visited companies each 
represent one category. By this classification Nordic Bake Off’s factory in 
Fagersta has the least advanced form of system (a paper based system). Taking 
their manufacturing and distribution process into account the conclusion must be 
that the present traceability system doesn’t fulfill the factory’s needs.    

In the last part of the report I describe how the factory with quite a small effort 
can improve the traceability. But in the long run it’s necessary to make a more 
strategical decision on how to improve the traceability, or as a matter of fact, the 
whole material handling process.    

In the short run focus must be on improving some key processes in the 
manufacturing and distribution (that can be improved relatively easy). By 
computerizing the data input, the process for the material intake will be much 
safer. The registered information should then be printed using label printers so all 
the pallets, tanks and barrels in the factory can be properly marked with pre-
defined labels. Other suggestions for the short term improvement include an 
immediate start of labeling the pallets containing the manufactured products 
directly at the factory. Moreover, the use of best before date combined with article 
number to specify a production batch isn´t a preferable solution. Instead all the 
boxes should be marked with a label containing a regular batch number. The 
plastic bag in which the products initially are packed in should also be marked 
with traceability information.  

There is a need to immediately start looking for an external traceability system 
that can handle traceability data. That is absolutely necessary if the goal is to have 
a stable and secure traceability in the factory. A fundamental condition to 
guarantee total internal traceability is that the batches of raw material are directly 
connected to the production batches. This isn’t the case today. As a minimum 
level batch handling should be used in the business system. Due to of the type of 
material handling in production a system with complete barcode support and the 
use of handheld computers including scanners would increase the safety 
considerably. Other benefits could also be obtained by such a system, like more 
accurate stock on hand for the raw- and packaging material. 
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Förord 

Jag vill passa på att tacka mina två handledare på Nordic Bake Off, Alexandra 
Magnusson och Susanna Wretström, för god handledning. Samma tack riktar jag 
till min handledare Stig Björkdahl vid Mälardalens högskola.  

Till sist vill jag tacka övrig personal vid Nordic Bake Off som jag har varit i 
kontakt med samt de intervjuade personerna på de fyra företagen Vaasan & 
Vaasan, Frigoscandia, Aromatic och Santa Maria för den tid som ni avsatt för att 
berätta om er respektive verksamhet. Ett speciellt tack till Per Mårdén vid Santa 
Maria AB. 
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1. Inledning 
Att allmänheten tar matsäkerheten på mycket stort allvar råder det inte någon 
tvekan om. Det finns ett flertal uppmärksammade fall där produktsäkerheten av 
någon anledning har blivit ifrågasatt. Larm som har förekommit sedan 90-talet är 
bland annat BSE-smittan (galna kosjukan) som upptäcktes i Storbritannien samt 
upptäckten av dioxin i djurfoder som de belgiska myndigheterna informerade om 
1999. Bakom dessa finns en mängd mindre uppmärksammade tillbud och 
larmrapporter. Tillbuden kan ha olika bakomliggande orsaker men i många fall 
kan en rutin som identifierar de drabbade produkterna, så att dessa kan dras 
tillbaka från marknaden, lindra eller stoppa vidare skadeverkningar. Detta både 
genom att inga, eller färre konsumenter hinner konsumera varan, men även genom 
att kunna undvika totala återkallanden som är mycket kostsamma och som 
dessutom väcker större uppmärksamhet i media.  

Produktsäkerhet har alltid varit i fokus inom livsmedelsindustrin och stor möda 
läggs ner för att säkerställa att produkterna uppfyller de högt ställda kraven. 
Kraven ifråga kommer från lagstiftningen, standarder, branschorganisationer, 
otaliga intresseorganisationer, kunder etc. men också från företagens egna 
uppsatta mål. Dessvärre måste slutsatsen ändå bli att trots stora ansträngningar för 
att säkerställa en hög produktkvalitet så kommer förmodligen alltid tillbud att 
inträffa som i värsta fall får till följd att felaktiga produkter når marknaden. Därför 
är rutiner för att spåra produkter, så att dessa kan dras tillbaka från marknaden, ett 
viktigt verktyg för att åstadkomma en säker livsmedelsförsörjning i samhället. 

Nya EU-gemensamma regler för spårbarhet började gälla den 1 januari 2005. 
Reglerna ställer krav på att råvaror och ingredienser som en tillverkare använder 
ska kunna spåras tillbaka till leverantören, och tillika ska tillverkade produkter 
kunna följas framåt till köparen. Lagen gäller för spårbarhet ett steg framåt och ett 
steg bakåt från företaget i fråga, framåt är dock slutkonsumenten undantagen. 
Information ska kunna lämnas ut till berörda myndigheter vid begäran (Isaksson 
2004).   

Myndigheternas krav på spårbarhet gäller alltså extern spårbarhet vilket innebär 
att en råvarubatch inte behöver kunna knytas ihop med en viss slutprodukt, och 
omvänt. För att detta ska kunna göras är en intern spårbarhet nödvändig, alltså en 
dokumentation av råvarubatchernas väg genom tillverkningsprocessen. Det 
lagstadgade kravet på spårbarhet kan därför ses som ett minimikrav som i sig inte 
möjliggör snäva återkallanden, i och med att livsmedelsindustrin i sig är en 
processindustri där många olika komponenter blandas och processas i olika steg 
innan dess att livsmedlet förpackas (Isaksson 2004).  Intern spårbarhet är med 
andra ord en förutsättning för att kunna urskilja endast de produkter som verkligen 
är felaktiga och därmed kunna dra tillbaka just dessa från marknaden.  

Krav på intern spårbarhet ställs bland annat i British Retail Consortiums (BRC) 
globala standard för livsmedel (BRC Global Standard) där det anges att ”företaget 
ska ha ett system som kan spåra och följa alla råvaror (inklusive 
förpackningsmaterial) från råvarukällan genom alla stadier i bearbetningen och 
distributionen av den färdiga produkten till kunden”. I standarden ställs också 
kravet på att spårbarheten kontinuerligt ska testas och utvärderas (BRC Global 
Standard 2005). 
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I detta examensarbete har företaget Nordic Bake Off:s nuvarande system för 
spårbarhet i deras fabrik i Fagersta kartlagts och utvärderats. Dessutom har 
spårbarhetssystemen hos tre andra företag inom livsmedelsbranschen beskrivits, 
med syftet att se hur de är uppbyggda och tillika få idéer om hur Nordic Bake Off 
skulle kunna utveckla sitt spårbarhetssystem. Vidare så innehåller rapporten en 
genomgång av de krav som ställs i dagsläget på spårbarheten samt en kartläggning 
av de fördelar som kan uppnås med en god spårbarhet.  

Nordic Bake Off verkar inom livsmedelsbranschen och ingår i den finska 
bagerikoncernen Vaasan & Vaasan som är störst inom sin bransch i Finland och 
den baltiska regionen, samt näst störst på bakeoff-produkter i norden. År 2006 
hade koncernen en omsättning på 334 miljoner Euro och 3450 anställda. Nordic 
Bake Off utvecklar, tillverkar och säljer bakeoff-produkter och tjänster till bland 
annat dagligvaruhandeln och servicehandel.  

1.1. Syfte och mål 
I arbetet sammanställs inledningsvis de krav som ställs på spårbarhet av olika 
myndigheter och organisationer i Sverige och världen. Därefter beskrivs de 
fördelar som Nordic Bake Off kan få av att utveckla och förbättra spårbarheten 
utvärderas och beskrivas. Vidare är syftet med examensarbetet att kartlägga och 
utvärdera befintligt system för spårbarhet vid Nordic Bake Off:s fabrik i Fagersta 
och ge förslag på förbättringar. Målet är dels att spårbarheten ska nå upp till 100 
%, men framförallt att spårbarhetsprocessen ska bli robustare, enklare och helst 
också ge ett mervärde förutom registreringen av spårbarhetsdata. 

1.2. Problemformulering 
Arbetet har tre övergripande frågeställningar: 

• Vilka krav ställs på spårbarhet inom livsmedelsindustrin och vilka fördelar 
kan Nordic Bake Off få av att utveckla och förbättra sin 
spårbarhetsprocess? 

• Hur har andra företag inom livsmedelsindustrin valt att bygga upp sina 
spårbarhetssystem? 

• Vilken status har Nordic Bake Off:s nuvarande spårbarhetssystem och hur 
kan det utvecklas och förbättras? 

1.3. Avgränsningar 
Utvärderingen av spårbarhetsprocessen ska bara innefatta Nordic Bake Off:s 
egentillverkade produkter. Kravet på spårbarhet gäller ett steg bakåt i kedjan, 
alltså att ingående råvaror spåras till respektive leverantör, samt att producerade 
produkter kan spåras ett steg framåt i kedjan, till kunder. Spårbarhetsdata 
innefattar en mängd uppgifter i samband med varumottagning, produktion och 
leveranser, men fokus i detta arbete utgörs av att beskriva hur information om 
råvarubatcher registreras och knyts samman med produktionsbatcher, och vidare 
produktionsbatcher med kunder. 
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2. Metod 
I följade kapitel återfinns en metodbeskrivning där jag återger hur undersökningen 
har genomförts. Jag försöker även här motivera en del av de val jag har gjort 
under arbetets gång.  I metodbeskrivningen blandas teori från metodböcker med 
min egen beskrivning av tillvägagångssättet, detta i syfte att i så stor utsträckning 
som möjligt knyta samman teori och praktik. 

2.1. Inledande definitioner 
Det finns olika traditioner inom forskarvärden som i mångt och mycket använder 
skilda metoder för att samla in information. Inom den kvantitativa metoden 
studeras relationer mellan olika uppsättningar av fakta och strävan är hela tiden att 
kunna ge kvantifierbara och om möjligt generaliserbara slutsatser (Bell 2000). I 
Bryman (2002) beskrivs den kvantitativa metoden som den forskningsstrategi där 
fokus ligger på att forskaren bildar sin egen uppfattning om problemet, använder 
sig av ”hårda” reliabla data samt håller distans till intervjuobjekten. 

Inom den kvalitativa metoden är forskarna mera inriktade på att ta reda på hur 
människor upplever sin värld. ”Sociala fakta” betvivlas och den vetenskapliga 
”exakta” metoden ifrågasätts (Bell 2000). Fördelar som förknippas med den 
kvalitativa metoden är att den oftast minimerar förvanskningen av den sociala 
verkligheten och därmed inte för in några begränsningar i den bild som forskaren 
ska förmedla av de studerade personerna. Men den kvalitativa metoden har också 
fått utstå kritik för att den bygger på forskarens egna osystematiska uppfattningar 
om vad som är viktigt och betydelsefullt, men även för att det är svårt för 
utomstående att se hur undersökningen planeras och genomförs (Bryman 2002). 
Ibland använder forskare en kombination av dessa två metoder. 

Det finns flera olika metoder som kan ligga som grund för undersökningens 
genomförande. Ett sätt att angripa en frågeställning är att genomföra en fallstudie. 
Bryman (2002) anger i sin bok samhällsvetenskapliga metoder att fallstudiens 
grundläggande form är ett detaljerat och ingående studium av ett enda fall och 
anger en organisation som exempel. Fallstudiemetodikens stora fördel är att den 
gör det möjligt för forskaren att koncentrera sig på en speciell händelse eller 
företeelse och genom det verkligen kunna gräva fram de faktorer som inverkar på 
företeelsen i fråga (Bell 2000).  

2.2. Översiktlig beskrivning av arbetsgången 
Utifrån arbetets tre övergripande frågeställningar behövdes en mer detaljerad 
planering och strukturering över vad som skulle genomföras.  

För den första frågeställningen om kraven på, och fördelarna med, ett 
spårbarhetssystem söktes information i litteratur. Här var lagkrav, branschkrav 
och kundkrav av intresse. Vidare eftersöktes undersökningar och forskning som 
gjorts där företags eventuella vinster av att ha ett spårbarhetssystem beskrivs. 
Denna del av examensarbetet utgör först och främst en litteraturstudie.  

Den andra frågeställningen, som gällde hur andra företag inom 
livsmedelsindustrin har valt att bygga upp sina spårbarhetssystem, angreps genom 
att inledningsvis besöka hemsidor för företag som utvecklar och/eller marknadsför 
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olika spårbarhetslösningar och ta del av den information som tillhandahålles där. 
Även ytterligare informationsmaterial beställdes där så var möjligt. Vidare så 
kontaktades sju företag inom livsmedelsindustrin med en förfrågan om de var 
villiga att medverka i ett examensarbete som inriktade sig mot spårbarhet och 
berätta om deras nuvarande spårbarhetslösning, samt hur de under den senaste 
sexårsperioden har valt att utveckla sin spårbarhet. Urvalet gjordes genom att 
offentlig information från livsmedelsföretag, där de beskriver sitt 
spårbarhetsarbete, söktes på nätet. I de fall då företagen verkade ha ett väl 
utvecklat system så bedömdes också produktionens likheter med Nordic Bake 
Off:s. Av de sju kontaktade företagen var fyra villiga att delta och visa upp sitt 
spårbarhetssystem. Beskrivningen av företagens spårbarhetssystem grundar sig på 
intervjuer och besök, samt en genomgång av diverse dokument kopplade till 
spårbarhetssystemen. Denna del av examensarbetet utgör tre fallstudier.  

Den tredje frågeställningen berör statusen för Nordic Bake Off:s nuvarande 
spårbarhetssystem och hur det kan förbättras. För att kunna göra detta 
genomfördes först en processkartläggning av materialflödet i företaget, detta för 
att få en bild över hur tillverkningen fungerade. Därefter beskrevs den delen av 
företagets informationsflöde som helt eller delvis var kopplat till spårbarheten. 
Den dokumentation som fanns om företagets spårbarhetssystem granskades också 
och tidigare genomförda spårbarhetstester gicks igenom. Till sist genomfördes 
egna spårbarhetstester för att få ett bättre statistiskt underlag. Grunden till 
förslagen om hur företagets nuvarande spårbarhetssystem kan förbättras ligger 
dels i den gjorda kartläggningen av företagets spårbarhetssystem tillsammans med 
de spårbarhetstester som har genomförts. Med hjälp av dessa kunde de händelser 
som orsakade att spårbarhetskedjan bröts ringas in. Som grund till 
förbättringsförslagen ligger också de studiebesök som har genomförts och som har 
gett inspiration och förslag till alternativa lösningar.  

2.3. Datainsamling 
Nedan beskrivs hur informationen till undersökningen har samlats in uppdelat på 
litteratur i form av böcker samt den praktiska datainsamlingen hos företagen.    

2.3.1. Litteratur 

Litteratur till arbetet har sökts i de databaser som högskolebiblioteket vid 
Mälardalens högskola ger tillgång till. För böcker har jag i huvudsak använt Libris 
nationella bibliotekssystem samt högskolebibliotekets egen sökkatalog ”Book-it”. 
Sökord som jag har använt mig av är bland annat: ”spårbarhet”, ”automatisk 
datafångst (ADF)”, ”Automatic Identification and Data Capture (AIDC)”, 
”streckkod”, ”RFID”, ”processutveckling”, ”processjämförelser”, 
”benchmarking”, “BRC Global Standard Food”, “ISO 9000” ,“ISO 22000”, 
“Codex Alimentarius” ,“Livsmedelssäkerhet” samt i förekommande fall 
motsvarande engelska termer eller kombinationer av sökord. Jag använde mig 
även av Googles sökmotor, (http://www.google.se), för att hitta information från 
företag inom branschen samt aktuella pressklipp. En annan användbar metod för 
datainsamling som jag har använt är att gå igenom referenslistor ur böcker och 
uppsatser som varit inriktade mot mitt undersökningsområde.  
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2.3.2. Fallstudier 

På Nordic Bake Off:s fabrik i Fagersta samt på den tillverkande enheten inom 
Vaasan & Vaasan som besökts har information samlats in genom att gå igenom 
företagens interna dokument som har koppling till spårbarhetssystemet. Det rör 
sig om arbetsrutiner men också om redovisande dokument från exempelvis 
tidigare spårbarhetstester. Den största delen av informationen har dock erhållits 
genom intervjuer med berörd personal på företagen.  

För de företag som ingår i undersökningen i benchmarkingssyfte har mestadels 
intervjuer använts för informationsinsamlingen, men också en del 
spårbarhetsrelaterade dokument har granskats. Intervjumetodena har för det mesta 
varit ostrukturerad eller semi-strukturerad. De flesta av intervjutillfällena har mer 
liknat samtal än intervjuer vilket motsvarar en ostrukturerad intervjumetod. Vid 
den semi-strukturerade intervjumetoden formulerats frågorna innan 
intervjutillfällena, men utrymme lämnas för diskussion kring frågorna (Bryman & 
Bell 2005). Fördelen med denna metod är att den ger möjlighet att genom 
följdfrågor bilda sig en tydligare uppfattning om de svar som framkommit under 
intervjuerna. Strukturerade intervjuer med enkäter har inte förekommit i och med 
att i princip varje fråga krävde följdfrågor och förtydligande för att arbetssättet 
skulle kunna klargöras.  

Före intervjutillfällena togs en intervjuguide fram. Vid framtagandet av en 
intervjuguide följs ett antal steg inkluderandes allt från språkliga aspekter, teman 
som ska beröras, utformning av frågorna, till mer praktiska aspekter såsom 
dokumentationssätt och miljöval för intervjun (Bryman & Bell 2005). Där så var 
möjligt skickades en bakgrundsbeskrivning ut i förväg där intervjuns inriktning 
beskrevs, detta för att personerna skulle kunna komma så förberedda som möjligt 
till intervjun. Intervjuerna dokumenterades med minnesanteckningar samt i vissa 
fall med bandspelare. Efter varje intervju sammanställdes svaren så snabbt som 
möjligt och skickades därefter till respondenten för genomläsning och eventuella 
korrigeringar eller förtydliganden. Viss information samlades också in via 
observationer då exempelvis ett arbetsmoment iakttogs. 

Under spårbarhetstesterna som genomfördes i Fagerstafabriken arbetade jag också 
själv efter de rutiner som fanns för spårbarheten, dels för att få praktisk erfarenhet 
av arbetet men också för att få ett större statistiskt underlag med fler gjorda tester.  

2.4. Metodkritik 
Undersökningen kan sägas bestå av flera fallstudier som har gjorts inom 
spårbarhetsområdet. Metoden har varit dels kvantitativ i och med de tester som 
har gjorts efter strikt definierade villkor och som har resulterat i kvantitativa mått 
på spårbarheten. Samtidigt har också en kvalitativ infallsvinkel använts då en stor 
del av informationsinsamlingen har skett genom intervjuer.   

När ett testresultat beräknas är det lätt att låta sig luras av exaktheten i svaret. Ofta 
är dock de ingående värdena i beräkningen behäftade med större eller mindre 
osäkerhet och ibland av rena felaktigheter. Det betyder att det beräknade 
testresultatet i sig blir ännu mer osäkert.  

Vid intervjuer finns det alltid en risk för att respondentens svar inte riktigt 
beskriver den verklighet som råder. Kanske missuppfattas frågorna, eller så kan 
svaren vara påverkade av de normer som råder inom organisationen. Ibland 



Examensarbete Johan Emanuel Karlsson 
Processutveckling Mälardalens högskola 

 
 

12

kanske det finns ett behov av att beskriva en företeelse i något förskönade termer, 
istället för så sanningsenligt som möjligt.  

2.4.1. Validitet, reliabilitet och objektivitet 

Tre viktiga begrepp att förhålla sig till är validitet, reliabilitet och objektivitet 
(Paulsson 1999): 

• En undersöknings validitet är ett mått på om den verkligen mäter det som 
den avser att mäta. 

• Reliabilitet beskriver tillförlitligheten i mätresultaten, det vill säga om 
upprepade mätningar under samma förutsättningar ger ett identiskt svar.  

• En objektiv undersökning har inte låtit sig påverkas av olika värderingar.  

De mått som har beräknats på spårbarheten är relativt tillförlitliga i och med att 
metoden bygger på ett standardiserat förfarande. I och med att tydliga 
instruktioner har tagits fram på hur mätningarna ska genomföras blir resultatet 
identiskt oberoende av vem som utför testet.   

När det gäller graden av objektivitet när ett system diskuteras så är det alltid svårt 
att bedöma den. Det är mycket svårt för utredaren att ge sig in i någonting helt 
utan tidigare erfarenheter och tankar och detta påvekar alltid resultatet, på gott och 
ont. Även för medarbetarna inom ett företag kan ett nytt system eller arbetssätt tas 
emot på helt olika sätt beroende på hur det påverkar medarbetarna i fråga. Innebär 
det mer eller mindre arbete för en medarbetare, kommer det krävas utbildning för 
att lära sig det nya arbetssättet eller finns det rent av risk för att personal kan 
komma att bli övertalig? Svaret på en fråga kan således bli helt olika beroende på 
vem som tillfrågas och vilket perspektiv denne ser frågan utifrån. Är det den 
enskilde medarbetarens bäste, alla medarbetarnas bästa, företagets bästa på ett års 
sikt eller kanske på 10 års sikt som utgör grunden till svaren som erhålls? Rent 
konkret har jag i alla fall försökt att ha detta i åtanke vid mina intervjuer och i de 
fall där det har gått har jag intervjuat flera olika personer och fått deras respektive 
syn på samma frågeställningar. I uppbyggnaden av intervjuguiden försökte jag 
undvika de typiska fallgroparna (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2006) såsom 
ledande frågor, laddade ord och värderingar i frågor. 
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3. Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel kommer den teori som knyter an till utredningen att återges. 
Teorigenomgången kommer till stor del att behandla spårbarhetsområdet och 
processutveckling.   

3.1. Spårbarhet 
Spårbarhet går ut på att kunna ha kontroll på identiteter i ett flöde där allt som 
oftast olika identiteter slås samman, delas upp och förflyttas mellan olika aktörer i 
värdekedjan. Det finns ett flertal olika definitioner av begreppet spårbarhet, men 
till sin kärna är de flesta förvillande lika. En definition som anges i institutet för 
livsmedel och biotekniks (SIK) rapport ”spårbarhet i livsmedelskedjan” är 
följande: 

”Spårbarhet är att via identitet kunna spåra råvaror och produkt bakåt och 
framåt i produktionskedjan samt att kunna ta fram information knuten till 
identitet oavsett tid och plats längs produktionskedjan” (SIK-dokument 161, 
2002).  

Spårbarhet har länge varit ett viktigt verktyg inom läkemedels- och flygindustrin, 
där en produkts historia i form av insatsmaterial, genomförda operationer, 
förändringar, tidpunkter, etc. måste kunna tas fram. Även inom 
livsmedelsindustrin har spårbarheten för produkterna haft en stor betydelse och 
har med åren kommit att bli allt viktigare.  

3.1.1. Relevanta lagar och förordningar 

Nedan följer en genomgång av relevanta lagar och förordningar som på det ena 
eller andra sättet har kommit att påverka kraven på spårbarhet.  

Codex Alimentarius-kommissionen bildades 1963 av FN:s livsmedel- och 
jordbruksorganisation (FAO) och världshälsoorganisationen (WHO). Deras 
uppgift är att utveckla och ta fram standarder, riktlinjer och andra texter som 
ligger till grund för livsmedelssäkerhet och vidare god hälsa hos konsumenterna 
samt att tillse att handel inom livsmedelssektor i världen följer uppställda normer. 
De ska också koordinera standardiseringsarbete som utförs av myndigheter och 
andra organisationer. I Sverige är livsmedelsverket kontaktorgan till Codex 
Alimentarius. När en Codextext har antagits så träder den i kraft omedelbart och 
exempelvis EU måste då anpassa sina regler (om de avviker nämnvärt från 
Codexreglerna). Med alla medlemsländer, 174 stycken plus EU, så täcks mer än 
95 % av världens befolkning in. Exempel på kommissionens arbete är utvärdering 
av tillsatser i livsmedel, framtagande av olika gränsvärden, fastställande av 
riktlinjer för konsumentinformation och varumärkning av livsmedel, principer för 
riskanalys av olika livsmedel, men också grundläggande riktlinjer för spårning av 
produkter (www.codexalimentarius.net).     

Nästan alla regler om livsmedel är numera utarbetade inom EU (ibland med 
Codex Alimentarius som grund) och gäller följaktligen också inom hela EU. I 
Sverige finns livsmedelslagen och livsmedelsförordningen som publiceras i 
svensk författningssamling (SFS), och livsmedelsverkets föreskrifter som 
återfinns i livsmedelsverkets författningssamling (LIVSFS). I EU-förordningarna 
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samt i livsmedelsverktes föreskrifter finns de flesta reglerna som företag och 
organisationer måste rätta sig efter. Den svenska livsmedelslagen (SFS 2006:804) 
kompletterar EU-förordningarna och innehåller exempelvis regler om avgifter, 
kontroll, straff, etc. I den svenska livsmedelsförordningen anges bland annat 
vilken myndighet som ska kontrollera olika slags anläggningar och där framgår 
också att livsmedelsverket har rätt att besluta om föreskrifter (livsmedelsverkets 
hemsida, livsmedelslagstiftningens uppbyggnad).  

• Direktiv (EU). Rättsakt som är riktad till medlemsländerna och bindande 
vad gäller de mål som ska uppnås och när det ska ske. Länderna beslutar 
själva vad som ska göras för att föreskrifterna i direktivet ska uppfyllas, 
men vid tvist är det EG-domstolen som avgör om så skett 
(www.regeringen.se, EU-ordlista). 

• Förordning (EU). Rättsakt i EG-rätten som gäller alla medlemsländer, 
företag, myndigheter och medborgare. Förordningar gäller som lag direkt i 
medlemsländerna såsom de är skrivna, vilket betyder att de inte får 
omvandlas till andra lagar eller bestämmelser i medlemsländerna 
(www.regeringen.se, EU-ordlista). 

• Vitbok. Officiellt dokument från kommissionen med strukturerade förslag 
till gemenskapsregler. En vitbok kan närmast jämföras med en svensk 
regeringsproposition (www.regeringen.se, EU-ordlista). 

Nedan presenteras de viktigaste myndighetsrelaterade dokumenten som har 
innehållit information, riktlinjer eller krav gällande spårbarhet de senaste åren.  

Vitbok om livsmedelssäkerhet 

Europeiska gemenskapernas kommission kom ut med vitboken om 
livsmedelssäkerhet år 2000. I den fastslogs en rad viktiga principer som den 
europeiska unionen skulle arbeta efter. Bland annat skulle följande prioriteras 
(SIK-dokument 161, 2002): 

• inrättandet av en europeisk livsmedelsmyndighet 
• livsmedelslagstiftningen ska konsekvent följa ”från jord till bord” 
• principen att foder- och livsmedelsföretagen har det primära ansvaret för 

livsmedelssäkerheten.  

Ett stort antal lagstiftningsmässiga åtgärder föreslogs, bland annat så föreslogs i 
kapitel 2 punkt 10 att foder och livsmedel i fortsättningen ska kunna spåras 
(Vitbok om livsmedelssäkerhet 2000).  

Förordning (EG) 178/2002 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 178/2002 om allmänna 
principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet antogs i början av år 2002. Förordningen bygger på vitboken 
om livsmedelssäkerhet. Förordningen är uppdelad i två delar, en för myndigheter 
och en del för enskilda aktörer på marknaden. Den sistnämnda trädde i kraft den 
första januari 2005 och innefattar ett krav på spårbarhet i livsmedelskedjan.  

Förordningens artikel arton behandlar spårbarhet och där anges bland annat att: 
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1.”Livsmedel 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”.  

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”. 

3. ”Livsmedels- och foderföretagarna är skyldiga att ha system och förfaranden 
för att kunna identifiera de andra företagen som har erhållit deras produkter. 
Denna information skall göras tillgänglig för de behöriga myndigheterna på 
begäran”. 

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”. 

Vidare uppställer också förordningen krav på att livsmedelsföretagen omedelbart 
ska agera om livsmedel som hanteras skulle visa sig vara osäkra. Lämpligt 
agerande kan exempelvis vara att kontakta myndigheter och att dra tillbaka 
varorna från marknaden (förordning (EG) 178/2002).  

I skäl nummer 28 till förordningen anges det att: 

”det är därför nödvändigt att upprätta ett omfattande system för spårbarhet inom 
foder- och livsmedelsföretagen så att riktade och lämpliga tillbakadraganden kan 
vidtas eller information spridas till konsumenter eller kontrollanter, och 
därigenom förhindra att allvarligare störningar än nödvändigt uppstår”. 

Enligt livsmedelsverkets tolkning i deras riktlinjer för tillämpningarna av 
förordning (EG) nr. 178/2002 så innebär detta ett visst krav på intern spårbarhet, 
men samtidigt hävdas att företagen inte behöver skapa en koppling mellan 
ingående och utgående produkter. Nivån på den interna spårbarheten är alltså upp 
till det enskilda företaget att avgöra (Livsmedelsverket (2004) Riktlinjer för 
tillämpning av artiklarna 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20 i förordningen (EG) nr. 
178/2002).  

I riktlinjerna ovan från livsmedelsverket anges också att minimikravet på de 
uppgifter som behöver sparas är: 

• Leverantörens namn och adress samt typ av produkter som vederbörande 
levererat 

• Kundens namn och adress samt typ av produkter som levererades till 
denne 

• Transaktions- eller leveransdatum 

Dock påtalas det att även följande bör registreras: 

• Volym eller kvantitet 
• Eventuellt partinummer 
• Mer detaljerad produktbeskrivning 

Den första kategorin av sparad information ska vara tillgänglig omedelbart för de 
berörda myndigheterna medan den andra kategorin ska göras tillgängligt så snart 
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det är rimligen möjligt. Hur länge dokumenten ska lagras anges inte i 
förordningen med livsmedelsverket gör tolkningen att 5 år ska gälla i normalfallet.  

Livsmedelsverkets tolkning av kraven 
Kraven i förordningen medger alltså ett visst tolkningsutrymme och vad som 
exakt krävs verkar det finnas något skilda uppfattningar om. I en intervju i 
tidningen Fokus (nummer 1, mars 2008) berättar Anna Önell, jurist på 
livsmedelsverket, att punkt 28 i skälen till förordningen anger att det är 
nödvändigt att upprätta ett omfattande system inom livsmedelsföretagen. Detta 
menar hon, kan tolkas som att det krävs intern spårbarhet av företagen. Samtidigt 
fortsätter hon, anges det i punkt 29 att livsmedelsföretagare åtminstone ska kunna 
fastställa från vilket företag de har fått ett livsmedel, det vill säga ett steg bakåt. 
Denna uttalade miniminivå talar alltså emot ett krav på intern spårbarhet. 
Livsmedelsverket har därför valt att endast kräva extern spårbarhet mellan företag 
och som myndighet kontrollerar livsmedelsverket endast den externa spårbarheten 
ute hos företagen (Fokus, nr. 1 - mars 2008). 

3.1.2. Kvalitetsstandarder 

Nedan kommer en genomgång göras av de vanligaste kvalitetsstandarderna som 
används inom livsmedelsindustrin och deras koppling till spårbarhet.  

ISO 9001:2000  

ISO 9001:2000 är en standard för kvalitetsledningssystem. Bakom standarden står 
International Organization for standardization (ISO) som är ett nätverk av 
nationella standardiseringsinstitut. Organisationen är inte likt förenade nationerna 
(FN) uppbyggt av representanter från olika statsmakter, utan är istället en icke-
statlig organisation. I Europa återfinns den europeiska 
standardiseringsorganisationen CEN och i Sverige finns Swedish Standards 
Institute (SIS) som är en medlemsbaserad ideell förening med 14000 medlemmar. 
ISO 9000-serien är i huvudsak uppbyggd av fyra dokument (www.sis.se): 

• (SS-EN ISO 9000) Ledningssystem för kvalitet – Principer och 
terminologi  

• (SS-EN ISO 9001) Ledningssystem för kvalitet – Krav  
• (SS-EN ISO 9004) Ledningssystem för kvalitet – Vägledning till 

verksamhetsförbättring  
• (SS-EN ISO 19011) Vägledning för revision av ledningssystem för 

kvalitet och/eller miljö 

Dokumentet ISO 9001:2000 behandlar några aspekter av spårbarhet. I avsnitt sju, 
produktframtagning, anges under punkt 7.5.3 (identifikation och spårbarhet) 
följande krav: 

”Där så är tillämpligt skall organisationen på lämpligt sätt identifiera produkten 
under alla stadier i produktframtagningen”. 

”Organisationen skall identifiera produktens status med hänsyn till krav på 
övervakning och mätning”. 

”Där spårbarhet är ett krav skall organisationen styra och dokumentera den 
unika identifikationen hos produkten”. 
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Vidare ställs det i ISO 9001:2000 också krav på styrning av de redovisande 
dokumenten, vilket bland annat innebär att redovisande dokument ska förbli 
läsbara, lätt identifierbara samt återsökningsbara.  

I ISO 9004:2000 ges vägledning till vad kraven i ISO 9001:2000 egentligen 
innebär. I vägledningen framhävs exempelvis att organisationen kan inrätta en 
process för identifiering och spårbarhet som går utöver kraven, i avsikt att samla 
data och annan information som kan användas för förbättring. Behov av 
identifikation och spårbarhet kan komma ifrån kontraktskrav, lagar och 
förordningar eller användandet av farligt material etc.  

ISO 9000-serien är inte kopplad till någon speciell bransch utan är en generell 
kvalitetsstandard som företag och organisationer inom alla branscher kan arbeta 
efter, både inom tillverkningssektorn och tjänstesektorn.  

BRC Global Standard - livsmedel 

British Retail Consortium (BRC) är en organisation för de största 
detaljhandelskedjorna i Storbritannien. BRC har utvecklat standarden ”BRC 
global standard - livsmedel” som anger framtagna kriterier för säkerhet, kvalitet 
och drift som måste finnas på plats inom en tillverkningsorganisation.  

I standarden utgörs grunden för styrningen av produktsäkerheten av en HACCP-
plan (Hazard Analysis and Critical Control Points) vilket är ett verktyg för 
farobedömning samt framtagande av kontrollsystem där förebyggande åtgärder 
står i centrum (Europeiska Gemenskapernas Kommission, riktlinjer HACCP 
2005). En certifiering enligt BRC:s standard kommer att gälla för produkter som 
har tillverkats eller förberetts på anläggningen där utvärderingen har ägt rum. 
Detta inkluderar också lagerutrymmen som ligger under anläggningsledningens 
direkta kontroll. Den första utgåvan av standarden publicerades 1998 och den 
titulerades då BRCs tekniska standard för livsmedel. Standarden har reviderats vid 
tre tillfällen och utgåva fyra publicerades i januari 2005. Under sommaren 2008 
kommer den femte utgåvan. 

Standarden har spårbarhet som ett av de, som den uttrycker det, fundamentala 
kraven. I avsnitt två, kvalitetsledningssystem, anges det under punkt 2.13 
spårbarhet att: 

”Företaget ska ha ett system som kan spåra och följa alla råvaror (inklusive 
förpackningsmaterial) från råvarukällan genom alla stadier i bearbetningen och 
distributionen av den färdiga produkten till kunden”.  

Dessutom anges kraven: 

2.13.1 Systemet ska regelbundet testas så att spårbarheten från råvarukällan till 
färdig produkt och vice versa kan fastställas. 

2.13.2 I de fall det krävs att identiteten bevaras inom leveranskedjan, t.ex. 
användning av en logotyp eller anspråk på produktegenskaper, ska relevanta 
kontroll- och testrutiner finnas på plats. 

2.13.3 i de fall omarbetning utförs, ska spårbarheten upprätthållas.  

Direkt kopplat till spårbarheten så anges det i punkt 2.14 att rutiner ska finnas för 
hantering av tillbud och återkallande av produkter. Rutinerna ska innefatta 
rapportering av tillbud, förfarande vid kontakter, indragande, återkallande, 
testningsförfaranden, granskning och revidering.  
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Vidare så anges det i ett förtydligande till standarden i september 2005 att: 

”Kravet på spårbarhet inkluderar ett krav på spårbarhet ned till batchnivå för 
råvaror, produkter i produktion och färdiga produkter” (BRC Global Standard 
Food - Position statements – september 2005).  

Liksom i ISO 9001 ställs det också krav på dokumentation, dokumentstyrning och 
arkivering.  

ISO 22000 

Liksom den generella kvalitetsstandarden ISO 9000-serien står också International 
Organization for standardization bakom ISO 22000. Standarden anger krav för ett 
ledningssystem för livsmedelssäkerhet och riktar sig till organisationer som ingår 
i, eller samverkar med livsmedelsindustrin. Utgåva ett i standarden fastställdes 
2005-09-19. De krav på spårbarhet som ställs i standarden är följande (paragraf 
7.9): 

”Organisationen ska upprätta och tillämpa ett system för spårbarhet som 
möjliggör identifiering av produktpartier och deras förhållande till batcher av 
råvaror, processbehandling och leveransdokument”. 

”Systemet för spårbarhet skall kunna identifiera inkommande material från de 
närmaste leverantörerna och från det första ledet i den efterföljande 
distributionskedjan för slutprodukten”.  

Spårbarhetsdokument skall bevaras under en fastställd period för att användas 
vid systembedömning som möjliggör hantering av potentiellt skadliga produkter 
och i händelse av produkts tillbakadragande. Dokument skall överensstämma med 
författningskrav samt kundkrav och kan till exempel baseras på slutproduktens 
partiidentitet”(SS-EN ISO 22000:2005). 

I en jämförelse mellan ISO 22000 och BRC global standard - livsmedel så anses 
ofta kraven i BRC som mer detaljerade och innehållande lösningsanvisningar, 
medans ISO 22000 ställer mer systeminriktade krav. BRC har också ett mer 
internt fokus, medan ISO 22000 är mer generellt inriktad, både internt och externt.  

3.1.3. Intern och extern spårbarhet 

Den interna spårbarheten syftar till att hålla reda på flöden av råvaror, produkter 
och dokument inom den egna organisationen. Det kan till exempel handla om att 
kunna följa en råvara från det att den levererats in till fabriken, tills dess att den 
tas ut från råvarulagret och förs in i produktionen och till sist ingår i en färdig 
produkt liggandes på färdigvarulagret. Nedan i figuren sker allt detta inom boxen 
benämnd ”tillverkning”.  Med en fungerande intern spårbarhet kan olika 
råvarubatcher knytas till olika produkter och på samma sätt gäller det omvända - 
olika produkter kan kopplas samman med olika råvarubatcher (Isaksson 2004). 
Som framgått av genomgången av relevanta lagar och förordningar finns det i 
dagsläget inga lagkrav på intern spårbarhet hos företagen. Däremot finns ett krav 
på extern spårbarhet vilket innebär att livsmedelsföretagen måste kunna uppge 
vilka råvaror som har kommit från vilka leverantörer, med andra ord att kunna 
knyta en viss råvara till dess leverantör. Vidare ska också information kunna 
tillhandahållas om vilka produkter som har levererats (och vilka kunder de har 
levererats till). I figuren nedan innebär det exempelvis att produkt 1 ska kunna 
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kopplas samman med kund A och råvara C ska kunna knytas till leverantör 3 
(Isaksson 2004).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Intern och extern spårbarhet.  
Egen bearbetning. Källa: Isaksson 2004. 

Som tidigare har nämnts är lagstiftarens krav på spårbarhet tämligen enkla att 
uppfylla i och med att de endast innefattar extern spårbarhet. En leverantör är 
vanligtvis intresserad att få betalt för sina varor och förser därför kunden 
(företaget) med detaljerade fakturor på vad som har levererats. Likaså är företaget 
som levererar sina produkter till kunderna A till D i figuren ovan intresserade av 
att få betalt och håller därför reda på vilka produkter som har skickats till vilka 
kunder. I och med detta finns redan rutiner för att insamla, spara och ta fram 
sådana data och de flesta företag torde inte ha några problem att uppfylla lagens 
minimikrav (Isaksson 2004).  

Till skillnad från lagstiftaren ställer alltså vissa standarder krav på en fungerande 
intern spårbarhet. Detta gäller exempelvis för British Retail Consortium (BRC) 
globala standard för livsmedel, där det dessutom anges att den interna 
spårbarheten kontinuerligt ska testas. Att kunna upprätthålla en intern spårbarhet 
kan vid en första anblick tyckas vara tämligen enkelt, men i och med att 
livsmedelsindustrin till stora delar är en processindustri där oftast en stor mängd 
råvaror blandas och tillsätts vid olika steg i tillverkningen så blir bilden mer 
komplicerad. Totalt sett innebär det att företaget under tillverkning av en viss 
produkt måste ha kontroll över en mängd ingående råvaror och deras respektive 
batchtillhörighet. I figuren nedan kan ett exempel som illustrerar råvaruflödet vid 
margarintillverkning ses.  
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Figur 2. Råvaruflöde i margarintillverkning  
Källa: Isaksson 2004. 

Utan en fungerande intern spårbarhet är det inte möjligt att utifrån en produkt ta 
fram vilka batcher av de ingående råvarorna som har använt när just denna 
produkt tillverkades. Att kunna göra detta är ett måste för att snäva återkallanden 
ska vara möjliga.   

Processteg där spårbarhet generellt är svår att upprätthålla 

Ett generellt problem för spårbarheten är överföringen av identiteter och 
information i övergångarna mellan de olika delarna i värdekedjan. Detta gäller 
exempelvis mellan en leverantör och en kund, men det kan också gälla mellan 
olika steg inom ett företag, exempelvis mellan lager och produktion. Ett annat 
problem gäller så kallade ”oändliga processteg” där till exempel tankar 
kontinuerligt fylls. I dessa fall går det inte att särskilja en batch från en annan och 
det går inte heller att bestämt avgöra när en specifik batch helt har lämnat tanken.   

3.1.4. Drivkrafter för att förbättra spårbarheten 

För företagen finns det olika drivkrafter för att utveckla och förbättra 
spårbarheten. En del drivkrafter verkar främst utifrån och kan bestå av kund- eller 
myndighetskrav medan andra drivkrafter finns inom företaget. I samband med att 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 178/2002 antogs i början av år 
2002 genomförde SIK, institutet för livsmedel och bioteknik, en 
intervjuundersökning där företag bland annat fick redogöra för de drivkrafter som 
de upplevde fanns för en förbättrad spårbarhet. Undersökningens omfattning är 
inte särskilt stor då endast 15 företag ingick i studien. Mest frekvent svarade 
företagen att den främsta drivkraften var möjligheten att minska skadorna på 
varumärkets anseende samt att kunna analysera och förbättra produktkvaliteten.  
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Externa drivkrafter 

Lagstiftningens krav på spårbarhet verkar knappast som en drivkraft för företagen 
då dessa är av grundläggande karaktär och således lätta att uppfylla. När det gäller 
olika standarder så varierar detaljrikedomen och kraven, men i exempelvis BRC 
så ställs krav som inkluderar intern spårbarhet. Kraven innebär att en råvara ska 
kunna spåras till en produkt och omvänt. Företag som vill vara certifierade måste 
alltså ha ett system för spårbarhet i båda riktningarna och standarden kan således 
fungera som en drivkraft (SIK-dokument 161, 2002).  

I Sverige finns det konsumentorganisationer som försöker tillvarata 
konsumenternas intressen inom livsmedelsbranschen. En organisation är Sveriges 
konsumenter i samverkan, som när EU lagstiftningen (förordning nr. 178/202) 
genomdrevs, stödde denna och menade att ett behov av spårbarhet fanns inom 
livsmedelsbranschen. De menade dock att spårbarheten inte främst ska ses som ett 
sätt att hantera risker utan snarare som ett sätt att ge positiv information kring ett 
livsmedel, alltså något som kan attrahera konsumenter. Detta kan vara information 
om ursprung, eventuell behandling, näringsegenskaper, etc. Genom att kontrollera 
spårbarheten kan det fastställas att en vara verkligen uppfyller det som 
producenten eller exportören uppger. Genom en dokumenterad spårbarhet går det 
att påvisa om exempelvis ett utsäde av unika sorter som behöver skyddas har 
använts, eller om lokala eller regionala råvaror har använts (Sveriges konsumenter 
i samverkan, remiss 2002).  

Konsumenternas syn på spårbarhet är inte helt klarlagd och begreppets innebörd 
kan vara relativt oklart för gemene man. Konsumenten förutsätter dock att det ska 
finnas ett snabbt och effektivt system för att spåra och återkalla ett hälsofarligt 
livsmedel. Enligt en undersökning genomförd av konsumentföreningen i 
Stockholm så svarade 93 % av konsumenterna att spårbarhet var mycket eller 
ganska viktigt, men hela 69 % av de tillfrågade trodde inte att leverantörerna 
kunde säkerställa spårbarheten (Spårbarhet nyckel till konsumenternas förtroende? 
www.ean.se).  

En bättre spårbarhet för med sig kostnader för företagen och frågan är om 
konsumenterna är villiga att betala extra för detta. I en amerikansk studie blev 
svaret från konsumenterna att de inte kunde tänka sig att betala extra pengar för en 
förbättrad spårbarhet. Här sågs spårbarheten mer som ett verktyg för industrin att 
använda för att kunna göra snävare och effektivare återkallanden. Detta är ett 
problem då denna process till största delen är osynlig för konsumenterna och bara 
används i nödfall, vilket innebär att konsumenten sällan blir uppmärksammad på 
en väl fungerande spårbarhetsprocess. Dock ökar intresset mer för andra 
intressanta användningsområden av spårbarheten, till exempel möjligheten för 
konsumenten att välja bort råvaror eller produkter av etiska skäl, men också av 
produktionsskäl (SIK-dokument 161, 2002).  

Interna drivkrafter 

I SIK:s intervjuundersökning, där företag bland annat fick redogöra för de interna 
drivkrafter som de upplevde fanns för en förbättrad spårbarhet, angavs som de 
främsta skälen skydd av varumärke, renommé eller namn då ett snabbt och precist 
återkallande begränsar skadan på varumärket. Ett annat skäl som angavs var 
möjligheten till kostnadsbesparingar då ett avgränsat återkallande dels medför 
lägre kostnader för själva återkallandet, men också ger större intäkter då fler varor 
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blir kvar hos återförsäljarna och kan säljas vidare. En tredje anledning som angavs 
för en väl fungerande spårbarhet var möjligheten till att använda systemet för att 
göra kvalitetsförbättringar i produktionen. Det kan till exempel ge möjligheten att 
koppla samman en viss avvikande slutprodukt med en viss batch av råvara eller 
med de processparametrar från produktionen som gällde vid tillverkningstillfället 
(SIK-dokument 161, 2002).  

3.2. Processer 
I boken kvalitet från behov till användning beskrivs en process som ”ett nätverk 
av aktiviteter som upprepas i tiden och vars syfte är att skapa värde åt någon 
extern eller intern kund”. I modernt förbättringsarbete kartläggs processer och 
personer med förbättringsansvar för dessa processer utses. Processledning handlar 
om att leda och ständigt förbättra sina processer. En metod för att förbättra sina 
processer är att genomföra processjämförelser, eller ”benchmarking”, med 
liknande eller identiska processer som antas vara bättre i något avseende jämfört 
med organisationens egna processer. Det går naturligtvis att genomföra både 
interna och externa processjämförelser (Bergman & Klefsjö 2007).   

Krajewski och Ritzman definierar en process som ”en aktivitet eller en grupp av 
aktiviteter som adderar värde till en eller flera ingående medel (inputs) och genom 
detta omvandlar dessa till förädlade medel (output) till kunder (Krajewski & 
Ritzman 2005). 

Det är lätt att se på processer som en mekanisk funktion medan de i verkligheten 
till stor del handlar om koordination mellan människor och utgör således ett 
lagarbete. Därför hittas idag generellt sett de största förbättringspotentialerna i de 
administrativa flödena.  

Ibland måste en mer genomgående processförbättring äga rum och en ny process 
byggs upp utan att den befintliga används som grund. Den engelska benämningen 
för detta är Business Process Reengineering (BPR) och på svenska brukar det 
benämnas processinnovation. En bidragande orsak till att drastiska 
processförändringar blir allt vanligare är informationsteknologins snabba 
utveckling. Nackdelen med processinnovation är att kostnaderna allt som oftast 
blir höga samtidigt som risken att misslyckas ökar väsentligt. En undersökning 
som gjorts anger att 70-80 % av de större projekten misslyckades i den 
bemärkelsen att de stora förbättringarna som utlovats uteblev (Bergman & Klefsjö 
2007).  

En viss förvirring kring processbegreppet verkar finnas. I en del 
processbeskrivningar kan både en ekonomiprocess och en personalprocess finnas. 
Med definitionen av en process som utgångspunkt är det svårt att se dessa 
funktioner som processer. De är istället stöd- eller expertfunktioner på 
övergripande nivå. De fungerar dock som stöd till en mängd processer, bland 
annat orderprocessen, personalrekryteringsprocessen, fakturahanteringsprocessen, 
etc. (Bergman & Klefsjö 2007).    

Det går att göra en indelning efter typ av process (Bergman & Klefsjö 2007): 

• Huvudprocesser. I dessa förädlas de produkter som organisationen 
erbjuder och syftet är att uppfylla de externa kundernas behov. Exempel på 
operativa processer är produktionsprocesser, produktutvecklingsprocesser 
och distributionsprocesser.  
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• Stödprocesser. Det är stödprocesserna som tillhandahåller resurser till de 
operativa processerna och de kan exempelvis utgöra underhållsprocesser 
och informationsprocesser.  

• Ledningsprocesser. I ledningsprocesserna beslutas om strategier och om 
organisationens mål. Här tas också förbättringsarbetet av organisationens 
övriga processer upp. Ledningsprocessen har alltså interna kunder.  

Ovanstående indelning är naturligtvis inte den enda indelningen som kan göras, 
exempelvis kan organisationens verksamhet beskrivas med vertikala 
(funktionella)-, horisontella (kärn)-, samt individuella processer. De vertikala 
processerna är knutna till en viss avdelning eller en viss enhet. De horisontella 
processerna skär rakt igenom en organisation och deras slutresultat förser 
organisationen med dess intäkter. De individuella processerna utförs av individer 
(Bergman & Klefsjö 2007).  

3.2.1. Processledning och roller 

Begreppet processledning innebär, i boken kvalitet från behov till användning, ett 
arbetssätt för att identifiera processer, kartlägga dem, utse processägare och 
processledare samt att sedan inleda ett förbättringsarbete där processerna 
utvecklas.  

I och med den processynen, eller det likvärdiga begreppet processfokuseringen, 
som har vuxit fram har det tillkommit nya roller inom organisationer. Tre viktiga 
roller är (Bergman & Klefsjö 2007): 

• Processägare 
• Processledare 
• Kompetensförsörjare 

Processägaren skapar inriktning, ramar och ett regelverk för den operativa 
verksamheten. Vidare ansvarar denne för de strategiska besluten rörande 
processen och alla dess resurser. Processägaren dimensionerar och anpassar också 
processen utifrån de förutsättningarna som finns på marknaden. Processledaren är 
den operativa samordnaren och är också ledare för processens förbättringsteam. 
Kompetensförsörjarens uppgift är att förse processerna och funktionerna med den 
kompetens som behövs och vidare att dimensionera bemanningen i förhållande till 
efterfrågan på kompetens.   

Förändringsarbete 

Organisationens ledning har en viktig roll i allt förändringsarbete. Vid exempelvis 
arbetet med ständiga kvalitetsförbättringar måste ledningen engagera sig i arbetet 
och samtidigt visa att de menar allvar genom att förbättra sina egna 
ledningsprocesser. Det som är signifikativt för kvalitetsutvecklingen idag är att 
den bygger på en helhetssyn och ett systemperspektiv. Detta visar sig bland annat 
i kvalitetsutvecklingens hörnstenar som utgörs av (Bergman & Klefsjö 2007): 

• Sätta kunden i centrum 
• Arbeta med processer 
• Basera beslut på fakta 
• Skapa förutsättningar för delaktighet 
• Arbeta ständigt med förbättringar 
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• Engagerat ledarskap 

Ordet kunder ovan syftar på såväl interna som externa kunder. Att arbeta med 
ständiga förbättringar är en central punkt. Nya tekniska lösningar dyker 
kontinuerligt upp och med dem ökar de externa kundernas krav på kvalitet. Ett bra 
sammanfattande uttryck är att ”den som slutar att bli bättre slutar snart att vara 
bra”. Det generella arbetet med ständiga förbättringar kan sammanfattas med den 
så kallade förbättringscykeln eller Demingcykeln (Krajewski & Ritzman 2005).   

Planera

Gör

Studera

Lär

 

Figur 3. Förbättringscykeln 
Källa: Krajewski & Ritzman 2005 

I planeringsfasen gäller det inledningsvis att välja ut den process som ska 
förbättras. I denna fas så ska också målsättningarna med förbättringsarbetet 
fastställas. I ”gör-fasen” kartläggs problemen i processen. Ofta kan ett problem 
brytas ner till mindre och därigenom hanterbara ”delproblem”. När väl de 
viktigaste orsakerna till alla ”delproblem” har identifierats ska en arbetsgrupp 
utses som är ansvariga för att de föreslagna åtgärderna genomförs. Det är viktigt 
att hela tiden övervaka förbättringsarbetets fortlöpande. När de föreslagna 
åtgärderna är genomförda måste man i studerandefasen kontrollera om de 
genomförda åtgärderna har fått avsedd verkan. Det är också viktigt att övervaka 
resultatet på lång sikt, för det är inte sällsynt att åtgärder som har fått avsedd 
verkan på kort sikt sedan efter ett tag upphöra att fungera på grund av att arbetet 
har fallit tillbaka i de gamla spåren. I lärfasen gäller det att sprida resultatet, om 
det har varit lyckat vill säga. I annat fall måste förbättringscykeln genomlöpas 
ännu ett varv. Även förbättringsarbetet kan förbättras, så under lärfasen ska även 
detta utvärderas (Krajewski & Ritzman 2005).  

Som redan har nämnts i det inledande stycket om processer så kan förändringar av 
olika omfattning genomföras. Bland annat nämndes Business Process 
Reengineering (BPR) som beskriver en mer genomgående processförbättring. I 
sin bok förändring som tillstånd pratar Bo Ahrenfelt om förändringar av första och 
andra ordningen. En förändring av första ordningen sker inom systemet med den 
betydelsen att tankebanorna är desamma samt att identifieringen och lösningen av 
problemet bygger på en redan använd metod. Av denna anledning kanske orden 
förnyelse eller förbättring bättre beskriver arbetet. En förändring av andra 
ordningen däremot, förändrar hela systemet från grunden innefattande agerande, 
tankemönster och verklighetsbeskrivningen (Ahrenfelt 2001).   

Ahrenfelt pekar också på de skillnader som finns mellan projekt och 
projektarbeten på ena sidan och förändring på andra sidan. Förändring går inte att 
betrakta som något tidsbegränsat på samma sätt som ett projekt, då 
organisationens förändringsarbete ska vara något kontinuerligt och ständigt 
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pågående. Dock kan ett projekt innehålla problemlösning av andra ordningen i 
och med att ett givet tillstånd förändras, men det handlar ändå allt som oftast om 
en lösning av ett begränsat problem vilket medför att systemet (företaget, 
organisationen) fortfarande till stora delar är intakt (Ahrenfelt 2001).  

Förändringsarbete blir ofta bemött med motstånd och kritik. Långtifrån all kritik 
ska uppfattas som något negativ i och med att medarbetarna med deras 
vardagskunskap om företaget oftast är de som kan de olika processerna bäst. 
Genom att lyssna till dem kan fallgropar undvikas och möjligheter för 
verksamheten upptäckas. En kritisk person är oftast en engagerad och delaktig 
person. Emellertid finns det också en annan sida av kritik och motstånd, nämligen 
den som kommer av personlig och kollektiv oro. Frågor som medarbetarna kan 
ställa sig är: - Vad betyder detta för just mig? – Hur kommer det att påverka min 
situation? – Vilka möjligheter finns det för mig i just det här skeendet? – Kommer 
jag att klara det här? De två kategorierna av oro bildar en polaritet där egennyttan 
för den enskilde ställs mot totalnyttan för helheten, men samtidigt är de också 
komplementära i och med att människa och varje organisation äger båda delarna 
samtidigt (Ahrenfelt 2001). 

Tre motståndsfaser 
Ett vanligt fel som ledare gör är att de inte låter introducerade idéer och mål få 
sjunka in hos de medarbetare som inte har varit så insatta i arbetet. Det är inte 
ovanligt att ett förslag som har tagits fram under månader presenteras för samtliga 
medarbetare med inställningen att de borde greppa och första förslagets innebörd 
direkt (eller i alla fall på 25 minuter). Detta är ingen rimlig förväntan och 
samtidigt understryker det vikten av att låta medarbetarna vara med i arbetet under 
tiden som förslagen tas fram; det ger både ett bättre förslag samt bättre förberedda 
medarbetare (Ahrenfelt 2001).  

Hur förslagen än utarbetas och presenteras brukar det i en förändringsprocess 
finnas tre stycken karaktäristiska motståndsfaser. Den första fasen utgör en 
aktivering av medarbetarna och uttrycks i termer av skepticism. Fasen är verbal 
och kreativiteten är låg samtidigt som motståndet är illa motiverat. Den kritiska 
massan som Ahrenfelt beskriver är viktig i sådana här sammanhang. Han 
definierar den som det minsta antalet människor som behövs för att en förändring 
av andra ordningen ska komma till stånd i organisationen. När en idé introduceras 
finns det alltid en del individer som redan har tänkt denna tanke på ett medvetet 
plan. Dessutom finns det de som har idén förmedvetet och ytterligare några som 
har den omedvetet. Det gäller för ledningen att finna de personer som utgör denna 
kritiska massa. En bra åtgärd är att bilda systemgrupper som får utvärdera 
förslagen och komma med både idéer och kritik. De som är positivt inställda till 
ett förslag brukar oftast ganska effektivt fångas upp medans de som är negativa 
tenderar att förbises. Detta är ett stort misstag då dessa kan ha mycket värdefull 
kunskap att bidra med. Själva idén med systemgrupper är att samla medarbetare 
från olika personalgrupper och funktioner som finns inom organisationen och som 
kan ha kunskap och idéer om förändringen. Genom detta utnyttjas ”helhetens” 
kompetens istället för en ”experts”.  

Den andra fasen är också verbal till sin karaktär, men till skillnad från den första 
fasen (motståndsfasen) är här kreativiteten mycket hög. Nu finns det en faktisk 
kunskap om såväl problem som möjligheter i och med att tid har funnits för att 
bearbeta förslaget. Kritik kan här uppfattas som mycket negativt av en del 
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chefer/ledare i och med att det oftast här finns fog för kritiken och att en eller flera 
svagheter i förslaget är blottade. Chefer borde dock vara tacksamma för hjälpen 
och verkligen se detta som en möjlighet att finslipa förslaget. Nya problem och 
frågetecken dyker förmodligen upp dagligen under en ganska lång tid och under 
denna tid gäller det för chefen att kontinuerligt arbeta för att lösa problemen. 
Samtidigt måste denne visa beslutsamhet och framhäva att målet är värt att kämpa 
emot, även om problemen kommer att tillstöta längs vägen (Ahrenfelt 2001).  

Vid den tredje motståndsfasen blir motståndet mer handlingskraftigt. 
Medarbetarna kan visa att de tycker att förslaget är dåligt genom aktiva 
handlingar. I de värsta fallen kan det handla om att medarbetarna avsiktligt arbetar 
på ett sätt som sätter den nya idén i dålig dager. Det kan till exempel handla om 
att vissa arbetsmoment utförs saktare än vad som skulle vara nödvändigt. Detta 
kan kännas mycket frustrerande för chefen/ledaren som genomför förändringen 
och leda till att denne inte vågar eller orkar genomdriva andra ordningens 
förändring. Resultatet kan istället bli att arbetet återgår till det ursprungliga 
förfaringssättet eller som bäst blir en förändring av första ordningen. Vid denna 
fas har förändringsarbetet kommit så långt att sannolikheten borde vara mycket 
hög för att det faktiskt är ett bra förslag som håller på att genomföras (om bara 
medarbetarbetarnas alla förslag har beaktats). Därför är det av stor vikt att chefen 
här visar på uthållighet och tro på sitt förslag, vilket tillslut då belönas med en 
stark uppslutning (Ahrenfelt 2001). 

3.2.2. Analysera processer 

Att analysera en process handlar i grund och botten om att i detalj förstå och 
dokumentera hur arbetet utförs, för att sedan kunna förbättra detta, eller alternativt 
helt från grunden ta fram nya arbetssätt och rutiner.  

Arbetsordning vid processanalyser 

I figuren nedan anges en generell arbetsordning vid processanalyser.  

1
Uppmärksamma ett 

problem eller en 
förbättringsmöjlighet

2
Formulera mål

3
Dokumentera processen

6
Implementera 

förändringarna

5
Förbättra eller skapa en 

helt ny process

4
Utvärdera processens 

funktion

 

Figur 4. Processanalysens sex steg.  
Källa: Krajewski & Ritzman 2005 

Uppmärksamma ett problem eller en förbättringsmöjli ghet 
Uppmärksammandet av en förbättringsmöjlighet eller ett problem kan ske på lite 
olika sätt; det kan till exempel vara en av de anställda som arbetar med processen 
ifråga som har en idé, eller så uppmärksammas det att organisationens strategiska 
målsättningar inte stöds av nuvarande process varvid denna måste förbättras eller 
byggas upp på nytt (Krajewski & Ritzman 2005).  
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Formulera mål 
När målet eller målen ska formuleras är det viktigt att tydligt avgränsa den 
process som ska undersökas. Avgränsningen är ett viktigt moment och det är lätt 
hänt att den blir antingen för smal eller för vid. Vid en för smal avgränsning 
riskerar undersökaren att få en bristfällig bild över processen vilket kan resultera i 
att utformningen inte blir den optimala. Om avgränsningen istället görs för vid 
kan det bli mycket svårt att hinna komma fram till något resultat inom den givna 
tidsramen och mycket tid går åt till att bearbeta för processen oviktiga data 
(Krajewski & Ritzman 2005).  

Dokumentera processen 
När målen med processutvecklingsarbetet är fastställt bör de dokumenteras. 
Dokumentationen bör bestå av indata till processen, interna och externa 
leverantörer, utdata från processen samt interna och externa kunder till processen 
(Krajewski & Ritzman 2005).  

Utvärdera processens funktion 
Nästa steg är att utvärdera processens funktion. Genom denna utvärdering så 
ringas problemen in så att det tydligare framgår vad det är för något i processen 
som inte fungerar. Det finns en mängd olika saker som kan mätas beroende på 
processens typ och funktion, till exempel olika genomloppstider, felfrekvenser, 
kundnöjdheten, kostnader, etc. För att samla in mätvärdena kan en delprocess 
observeras alltmedan mätvärden registreras eller anteckningar görs. Mätvärden 
kan också samlas in genom intervjuer av berörda personer inom området eller 
genom att tidigare insamlade data gås igenom och kanske kombineras på nya sätt 
för att passa för det aktuella behovet (Krajewski & Ritzman 2005).   

Förbättra eller skapa en helt ny process 
Att dokumentera en process eller att samla in data om processens funktion skapar 
inget egentligt värde för verksamheten. Det är först när kunskapen används för att 
förbättra den existerande processen som ett värde skapas för organisationen. En 
analys av det insamlade materialet kan visa på flera områden där processen inte 
klarar av att uppfylla de mål som har ställts upp. En vanlig brist är avsaknaden av 
kommunikation mellan funktioner eller ansvarsområden inom ett företag. När då 
en process skär igenom flera olika funktioner eller ansvarsområden så framträder 
ofta en bild av att funktonerna är starkt fokuserade på sin egen uppgift utan insikt 
hur denna kan samverka med andra funktioner till en fungerande helhet.  

När väl bristerna är kartlagda gäller det att skifta från ett analytiskt angreppssätt 
till ett kreativt. Hur kan processen förbättras? Ofta kan en del idéer ha kommit 
fram redan under utredningsarbetet, då de som jobbar inom processerna kan ha 
kommit med förslag till hur arbetet skulle kunna göras effektivare. När väl en lång 
lista med förbättringsförslag finns gäller det återigen att bli mer analytisk och 
börja fundera över hur de olika förbättringsförslagen skulle fungera i praktiken 
och om de är genomförbara under de rådande omständigheterna (Krajewski & 
Ritzman 2005).  

Implementera förändringarna  
När de förändringarna som ska genomföras är fastlagda gäller det att verkligen 
genomföra dem. Det kan låta som en självklarhet, men faktum är att det är mycket 
vanligt att förändringar aldrig når längre än till pappersstadiet. Detta kan ha 
många olika orsaker, till exempel så är människor i allmänhet ofta ganska negativt 
inställda till förändringar. Men genom att de som ska jobba inom processen har 
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fått vara med vid framtagningen kan detta mildras. Har medarbetarna själva 
kommit med idéer så blir de allt som oftast mer engagerade i det nya arbetssättet 
och mer måna om att det ska fungera. I samband med en förändring måste oftast 
också utbildningar hållas med de personer som ska jobba inom processen 
(Krajewski & Ritzman 2005).  

3.2.3. Olika verktyg för processutveckling  

När en process ska kartläggas eller utvärderas finns det en hel del hjälpmedel att 
ta till. Nedan kommer flödesdiagram, processjämförelse och pareto-diagram att 
beskrivas.  

Flödesdiagram 
Ett flödesdiagram beskriver flödet av exempelvis information, kunder, utrustning 
eller material genom olika steg i en process. Det finns inget standardiserat sätt att 
rita upp flödesdiagram på, men de brukar för det mesta ritas upp med hjälp av 
rektanglar som beskriver händelser och med pilar däremellan som anger 
ordningsföljden eller flöden.  För att öka tydligheten och informationsvärdet kan 
andra former än rektanglar användas för att illustrera olika händelser, men det ska 
alltid framgå tydligt vad de olika formerna illustrerar. Ett sätt är att någonstans på 
flödesdiagrammet ange de olika figurerna för exempelvis operation, försening, 
lagring, inspektion, etc. (Krajewski & Ritzman 2002).  

Ett mycket förenklat flödesdiagram för processen inom ett företag från det att 
kunden gör en beställning till dess att varorna blir levererade skulle kunna ritas 
upp enligt nedan. Den horisontella indelningen visar processägaren till ordern 
under de olika stegen fram till leverans.  

Inköp

Planering

Produktion

Lager

BeställningKund

Försäljning Order-
behandling

Produktions-
planering

Material-
brist?

Beställning av 
leverantör

Produktion
enligt plan

Lagerhållning Leverans

Ja

Nej

 

Figur 5. Exempel på flödesdiagram 
Källa: Bergman & Klefsjö 2007, egen bearbetning. 
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Processjämförelse 

Processjämförelse, eller benchmarking, som det också brukar benämnas är ett 
arbetssätt för att finna möjligheter för processförbättringar. Idén med 
processjämförelser är att jämföra en av organisationens egna processer med en 
liknande eller identisk process som finns inom eller utanför den egna 
organisationen. För att möjligheten att lära sig av den andra processen ska finnas 
bör denna i något avseende överträffa den egna processen, men det är för den 
delen inte sagt att detta måste gälla i alla avseenden. Övergripande kan 
processjämförelser delas i kategorierna (Bergman & Klefsjö 2007): 

• Intern processjämförelse. En process inom organisationen jämförs med en 
motsvarande process som finns någon annanstans inom samma 
organisation, exempelvis inom en annan avdelning eller ett annat bolag i 
koncernen.  

• Processjämförelse med konkurrent. En process inom organisationen 
jämförs med motsvarande process hos en konkurrent. 

• Funktionell processjämförelse. En erkänt bra organisation inom ett 
liknande område söks upp varefter denna organisations processer studeras.    

• Allmän processjämförelse. En organisation ansedd som den bästa 
organisationen studeras och detta oberoende av verksamhetsområde.  

Oftast går det relativt lätt att få värdefull information från en annan organisation 
då det är sällan som organisationen i fråga känner att de måste dölja sitt 
principiella arbetssätt, undantaget rena konkurrenter. Det hela handlar dock inte 
om att kopiera information utan snarare om att utifrån ett iakttaget arbetssätt 
kunna förstå hur detta skulle kunna omvandlas och anpassas till den egna 
organisationen.  

När en processjämförelse görs så är det viktigt att först förstå och kartlägga den 
egna processen fullt ut och att ha prestationsmått som beskriver hur bra den egna 
processen fungerar. Därefter kan den andra processen kartläggas och likartade 
prestationsmått studeras. Sedan gäller det att bedöma vilka typer av prestationsgap 
som finns mellan de båda processerna samt att försöka bedöma vilka faktorer som 
skiljer processerna åt och vad som i den studerade processen svårligen skulle 
kunna överföras till den egna organisationens process. Ett urval av viktiga frågor 
som ska ställas under analysen är (Bergman & Klefsjö 2007): 

Planera 
Hur ser vår process ut? 
Hur fungerar vår process?  
Hur mäter vi den? 
Vad har processen för prestandamål och hur pass väl uppfyller vi det? 
Hur väl fungerar processen jämfört med samma process hos våra konkurrenter? 
Vilka är processens kunder? 
Vad har kunderna för behov och förväntningar? 

Sök 
Hos vilka organisationer fungerar processen bättre? 
Vilken organisation är mest lämpad för processjämförelse? 
Vem ska man kontakta för att undersöka om organisationen är intresserade att 
delta i en processjämförelse? 

 



Examensarbete Johan Emanuel Karlsson 
Processutveckling Mälardalens högskola 

 
 

30

Studera 
Hur ser deras process ut? 
Vad har deras process för prestandamått? 
Hur väl fungerar deras process över tiden och på olika ställen? 
Hur mäter man processens prestandamått? 
Vad åstadkommer deras höga prestandamått? 
Vilka faktorer kan försvåra en anpassning av deras arbetssätt till vår process? 

Analysera 
Vilken typ av prestationsgap finns? 
Hur stort är prestationsgapet? 
Vilka faktorer gör deras process överlägsen vår? 
Vilka faktorer kan förändras i vår processutformning? 

Anpassa 
Hur kan kunskapen om deras process åstadkomma förbättring av vår process? 
Skall vi ändra vårt arbetssätt eller ändra våra prestandamått baserat på 
processjämförelsen? 
Vilka aktiviteter i deras process behöver förändras för att vi ska kunna använda 
den i vår miljö? 

Förbättra 
Vad har vi lärt oss under denna processjämförelse som kan förbättra vår egen 
process? 
Hur kan vi implementera dessa förändringar i vår process? 

Pareto-diagram 

Insamling av data är ett viktigt steg i arbetet med processförbättringar. Lika 
viktigt är det sen att kunna förstå och tolka data. Detta underlättas om 
informationen kan presenteras på ett lättförståeligt och överblickbart sätt. Det 
finns många olika metoder och presentationsformer att använda. Ett enkelt men 
mycket användbart sätt är att använda ett Paretodiagram, vilket är speciellt bra till 
att visa den inbördes storleksordningen mellan olika problem. Genom det så blir 
prioritetsordningen med vilken problemen borde angripas synbar. Ett 
Paretodiagram är egentligen bara ett stapeldiagram där de olika staplarna 
motsvarar exempelvis en feltyp och där staplarna sorteras i storleksordning med 
den största stapeln längst till vänster och sedan i fallande storleksordning. Ofta 
brukar de minsta staplarna slås ihop till en ”övrigt” kategori. I diagrammet dras 
också en linje som visar de kumulerade stapelvärdena. I figuren nedan illustreras 
hur ett Paretodiagram ser ut. Som med all statistik är det viktigt att ange när, var 
och hur som statistiken har samlats in (Bergman & Klefsjö 2007).  
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Figur 6. Exempel på ett paretodiagram 
Källa: Bergman & Klefsjö 2007, egen bearbetning. 

Ofta visar Paretodiagrammet att ett litet antal feltyper står för en mycket stor andel 
av det totala antalet fel. Den användbara 80-20-regeln, som är giltig i många fall, 
gäller således även här.  

3.3. Informationsöverföring i den fysiska logistikk edjan 
Till det fysiska flödet av produkter i logistikkedjan hör en mängd information som 
måste föras med. Ett vanligt begrepp som används i sammanhanget är automatisk 
datafångst (ADF), som förenklat kan sägas handla om att ”fånga data där data 
skapas”. En annan benämning är AIDC (Automatic Identification and Data 
Capture) som är ett samlingsbegrepp för metoder och tekniker för att lagra, läsa 
eller kommunicera data i skiftande former av informationsbärare. 
Informationsbärarna kan exempelvis vara streckkoder, RFID-taggar, 
magnetrandskort, touchminnen, etc. Av teknikerna är streckkoden den mest 
spridda och det finns ett stort utbud av produkter för att läsa och skriva 
streckkoder (Enoksson 1996). Nedan kommer streckkoder och RFID att beskrivs 
mer ingående. 

3.3.1. Streckkoder 

Streckkodstekniken har funnits på marknaden sedan början av 60-talet och flera 
olika standarder finns tillgängliga. Olika streckkoder har olika 
användningsområden och naturligtvis också olika för- och nackdelar. När ett 
system med streckkoder väljs motiveras detta oftast med att det är (Enoksson 
1996): 

• Enkelt och snabbt 
• Säkert, inga läs- och skrivfel 
• Standardiserat 
• Arbetsbesparande 
• Kostnadseffektivt 

Streckkoderna delas in i två huvudgrupper, en- respektive tvådimensionella koder. 
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Endimensionella koder 

Det som kännetecknar en endimensionell kod är att informationen bara finns i en 
ledd (bredden på strecken). Var någonstans informationen läses av vinkelrätt mot 
strecken har ingen betydelse, den är identisk längs hela streckkoden. Syftet med 
streckens längd (höjd) är att underlätta avläsandet samt att möjliggöra avläsande 
fast en del av streckkoden har blivit skadad (Enoksson 1996).  

 

Figur 7. Exempel på en endimensionell streckkod. 
Källa: www.captura.se. 

Tvådimensionella koder 
Det som ligger bakom utvecklandet av de tvådimensionella koderna är behovet av 
att kunna lagra mer information på en begränsad yta. Exempel på 
tvådimensionella koder är stackade koder (som egentligen är flerradiga 
endimensionella streckkoder) samt matriskoder (äkta tvådimensionell kod). De 
stackade koderna är uppbyggda av flera ovanpå varandra lagrade streckkoder och 
genom detta så ryms ett flertal koder på en liten yta. Ofta används dessa 
informationstäta koder inom elektronikindustrin för märkning av komponenter 
men också vid laboratorier för märkning av små provrör. I figuren nedan kan en 
stackad streckkod ses som är uppbyggd av två på varandra lagrade streckkoder 
(Enoksson 1996). 

 

Figur 8. Exempel på en stackad streckkod. 
Källa: www.captura.se. 

Matriskoderna är uppbyggda av ett antal ”rutor” i ett visst mönster utan 
mellanrum vilket gör koden kompakt. Matriskoderna används främst för 
sorteringsändamål eller för märkning av elektronikkomponenter och behöver en 
läsare som arbetar i två dimensioner. I figuren nedan ses ett exempel på en 
matriskod (Enoksson 1996).  

 

Figur 9. Exempel på en matriskod. 
Källa: www.streckkod.se. 
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Branschstandarder 

Ska en streckkod bara användas internt vid exempelvis ett företag så är det inte 
nödvändigt att den går att tyda utanför företaget. Dock används de allra flesta 
streckkoderna för att föra med sig information genom logistikkedjan och då är det 
nödvändigt att komma överens om standarder så att alla inblandade parter kan 
komma åt informationen som streckkoden bär med sig. Det finns många olika 
streckkoder, eller streckkodssymbologier, som de också kallas.  

En världsomspännande organisation som utvecklar standarder för varu- och 
informationsflöden är GS1. Organisationen bildades 1974 av ett flertal länder i 
Europa, däribland Sverige, och hette då EAN. Lite tidigare, 1969, hade 
representanter för dagligvaruhandel i USA beslutat sig för att ta fram en 
gemensam standard för artikelidentifiering och streckkoder. Det kom att bli den 
12-siffriga UPC-koden. Under åren har den gränsöverskridande handeln i världen 
ökat, men det tar ändå fram till år 2003 tills EAN och UPC slås samman. 
Sammanslagningen får namnet GS1 och 2005 byter EAN Sverige namn till GS1 
Sweden. GS1 Swedens standarder och tjänster innefattar streckkoder, e-
handelsmeddelanden och EPC (GS1:s standard för RFID). Syftet är att skapa 
möjligheter för lagerstyrning, spårbarhet, försäljningsinformation och 
automatisering av administrativa processer. Inom detaljhandeln är användningen 
av GS1-symbologin mycket utbredd. GS1 styrelse består av ledare och 
nyckelpersoner från multinationella företag inom tillverkningsindustrin och 
detaljhandeln som är medlemmar i GS1:s organisation (www.gs1.se).  

Det finns flera standardiserade streckkoder inom GS1 standarden och även RFID-
taggar. Bland streckkoderna finns: EAN/UPC, GS1 DataBar (RSS), GS1-128, 
ITF-14, och Data Matrix.  

EAN/UPC 
Inom detaljhandeln används streckkoderna EAN-13 och EAN-8 för att läsa av 
varor vid kassorna (EAN-8 används på små artiklar med begränsat utrymme för 
streckkoder). Denna typ av streckkod går lätt att skanna och klarar sneda 
skanningsvinklar. Enligt de tidigare beskrivna kategorierna är detta en 
endimensionell streckkodstyp (www.gs1.se).   

 

Figur 10. Exempel på streckkoden EAN-8. 
Källa: www.gs1.se. 

GS1 DataBar (RSS) 
GS1 DataBar (RSS) är en relativt ny familj av streckkoder. De tillhör kategorin 
stackade koder och från och med 2010 ska det vara möjligt att skanna denna 
streckkodstyp i kassorna hos detaljhandeln. Den passar bra för att märka 
produkter som är svåra att märka med traditionella streckkoder, exempelvis frukt 
& grönt och chark samt där utrymmet för en streckkod är begränsat. Streckkoden 
rymmer också ytterligare information, t.ex. vikt, serienummer och 
lot/batchnummer (www.gs1.se).  
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Figur 11. Exempel på streckkoden databar (RSS). 
Källa: www.gs1.se. 

GS1-128 
Streckkoden GS1-128 benämndes förut EAN-128 och är en delmängd av Code 
128. Den används exempelvis för ytteremballagemärkning, transportetiketter och 
elektronisk handel. Koden är uppbyggd av en serie dataelement enligt GS1-
standarden Application Identifier (AI). En GS1-streckkod kan exempelvis 
innehålla information om (utöver artikelnummer): antal, vikt, längd, bredd, 
volym, batchnummer, serienummer, tillverkningsdatum, hållbarhetsdatum, 
beställningsnummer, ordernummer och fakturanummer. Koden erbjuder en hög 
avläsningssäkerhet då den innehåller en kontrollsiffra. På en palletikett används 
streckkoden GS1-128 som informationsbärare för SSCC (www.gs1.se).  

 

Figur 12. Exempel på streckkoden GS1-128. 
Källa: www.gs1.se. 

ITF-14 
Streckkoden IFT-14 kan tryckas direkt på ytterförpackningar av exempelvis 
wellpapp. Streckkoden är förhållandevis stor och används för att märka artiklar 
med ett GTIN-14 (www.gs1.se). 

 

Figur 13. Exempel på streckkoden ITF-14. 
Källa: www.gs1.se. 

GS1 DataMatrix 
GS1 DataMatrix är en2-dimensionell kod. Den används exempelvis inom hälso- 
och sjukvårdssektorn (www.gs1.se).   

 

Figur 14. Exempel på streckkoden GS1 DataMatrix. 
Källa: www.gs1.se. 

Övriga begrepp 

Det finns några övriga begrepp som ofta dyker upp i samband med streckkoder. 
Två av dessa begrepp är artikelnumret GTIN och kollinumret SSCC. 



Examensarbete Johan Emanuel Karlsson 
Processutveckling Mälardalens högskola 

 
 

35

Artikelnummer (GTIN) 
Förkortningen GTIN står för Global Trade Item Number och är GS1:s system för 
att med ett unikt artikelnummer identifiera en artikel, förpackning eller tjänst. 
Detta artikelnummer är internationellt och ändras alltså inte beroende på 
försäljningsland. Numret kan bestå av 8-14 siffror i streckkoden men i databaser 
lagras numret med 14 siffror, inledande nollor används som utfyllnad vid behov 
(www.gs1.se).  

Kollinummer (SSCC) 
Förkortningen SSCC står för Serial Shipping Container Code och är GS1:s system 
som möjliggör att tillverkare, transportörer och köpare kan identifiera ett kolli 
med samma metod. Det ger effektivare godshantering och kan också utnyttjas för 
spårning. Kolliidentiteten måste vara unik under hela logistikkedjan fram till dess 
att kollit bryts eller packas om. Därför rekommenderar transportbranschen att 
kollinumret hålls unikt i 18 månader. Bland annat så innehåller den mycket 
spridda streckkoden GS1-128 ett SSCC-nummer på palletiketten (www.gs1.se).  

3.3.2. RFID 

Med Radio Frequency Identification teknik (RFID-teknik) ges möjligheten att 
med hjälp av radiovågor automatiskt identifiera objekt. Ett RFID-system består av 
en tagg som är placerad på föremålet som ska identifieras samt läsare som är en 
länk mellan taggen och det datasystem som tar emot och tolkar taggens 
information. RFID-läsaren har motsvarande uppgift som streckkodsläsaren, alltså 
att läsa data från en informationsbärare (Jonsson 2005).  

Taggar 

Finkenzeller (2003) beskriver taggarna i kategorierna aktiva taggar, semiaktiva 
taggar samt passiva taggar. De aktiva taggarna är läs- och skrivbara. De får sin 
strömförsörjning via ett batteri och har oftast lång räckvidd. De semiaktiva 
taggarna har också ett batteri, men de aktiveras först när radiovågor från en 
sändare når taggen. Denna typ av tagg har också en lång räckvidd. De passiva 
taggarna är endast läsbara och har inte heller något batteri (energin fås från 
radiovågorna). Att inte ett batteri behövs innebär att livslängden blir mycket lång 
samt att de också är lättare, mindre och billigare än de aktiva taggarna. Olika typer 
av taggar använder sig av olika frekvensområden och skiljer sig åt vad gäller 
faktorer som penetration, räckvidd, strålform och läshastighet. Vilken som ska 
väljas styrs av användningsområde. Datalagringen kan antingen ske i RFID-
taggen eller så innehåller bara taggen ett identitetsnummer som sedan används för 
att hämta mer information ur en databas.  

En RFID-tagg är uppbyggd av ett microchips och en antenn och har oftast formen 
av en tunn etikett. Den ringa storleken gör att den kan rymmas i de flesta 
förpackningar. Just ordet förpackningar kanske ibland kan vara något missvisande 
- exempelvis smart labels, i form av passerkort till byggnader, använder RFID-
teknik.  

Det går att använda RFID-teknik på både pall-, kartong-, och artikelnivå men det 
är främst på pall- och kartongnivå som tekniken används idag. Det är exempelvis 
på dessa nivåer som Wal-Mart började implementera RFID. 
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Fördelar och nackdelar mot streckkodssystem 

Till fördelarna med RFID-teknik hör att det inte krävs visuell kontakt mellan 
taggen och läsaren (vilket krävs mellan streckkoden och streckkodsläsaren). En 
annan stor fördel är att RFID-tekniken tillåter samtidig avläsning av många taggar 
inom ett läsområde vilket ger en snabb informationsinhämtning och ett mindre 
behov av arbetskraft. Det går också att lagra betydligt större informationsmängder 
i RFID-taggen och vidare att läsa av den på större avstånd. I de aktiva taggarna 
finns dessutom möjligheten att addera ytterligare information längs vägen i 
logistikkedjan och att spåra enskilda artiklar blir mycket enklare. Exempelvis kan 
en pall passera en läsare som då kontrollerar att varje enskild kartong på pallen är 
den rätta. Det ger också möjligheten för kunder att gå in och kontrollera exakt var 
deras beställning befinner sig och samtidigt kan de se att samtliga beställda varor 
finns med i leveransen (Bergström & Carlström 2006).  

Till nackdelarna hör att tekniken är dyrare än streckkodssystem och införandet 
helt enkelt inte lönar sig i många fall, dock är kostnaderna på väg nedåt. Det kan 
också vara svårare att implementera tekniken då den är mer avancerad än 
streckkodssystemen. En del problem med avläsningen har dessutom visat sig för 
produkter som innehåller vatten samt när metall finns i närheten av taggen. 

Ett exempel på användning av RFID-teknik i livsmedelsindustrin är Polarbröd 
som använder RFID-teknik vid sina leveranser från fabrik till kund. Efter det att 
brödet har bakats går det direkt från ugn till frys. Brödet hålls sedan fryst och tinas 
först på väg ut till butik. Polarbröd använder sig av skrivbara RFID-taggar på 
lastpallarna vid leverans, dels som en logistiklösning men även för att kunna 
logga temperatur och luftfuktighet under leveranskedjan. Genom det så garanteras 
det att bröden har behandlats korrekt under leverans och i samband med lastning 
och lossning (RFIDnordic.se). Ett annat exempel är Arla som använder sig av 
RFID-teknik för deras rullpallar som cirkulerar i ett retursystem. All information 
som tekniken kan erbjuda används inte men företaget har hittills fått en mycket 
god kontroll över var rullpallarna befinner sig (Livsmedel i fokus, nr. 5 2007). På 
varje rullpall finns en passiv tagg monterad i en plastbricka. Läsavståndet är 
ungefär 10 cm (Forskning inom RFID på förpackningslogistik 2005).   

Att det är främst retursystem använder RFID-teknik i dagsläget beror i stor 
utsträckning på att det då går att återanvända taggarna och på så sätt minskar 
kostnaderna.  
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4. Nulägesanalys 
Nedan beskrivs kort företaget Nordic Bake Off AB samt den koncernen som de 
ingår i. Därefter kommer en mer ingående beskrivning av tillverknings- och 
distributionsprocessen vid Nordic Bake Off:s fabrik i Fagersta samt en 
beskrivning av den interna och externa spårbarheten. Delen om Fagerstafabriken 
avslutas sedan med en kort redogörelse av utförda spårbarhetstester. Resterande 
delen av kapitlet ägnas åt att återge en motsvarande, fast förkortad, beskrivning av 
de andra företagen som ingår i detta arbete.  

4.1. Företagspresentation 
Nordic Bake Off ingår i den finska bagerikoncernen Vaasan & Vaasan som är den 
näst största producenten av hårt bröd (knäckebröd) i världen och den näst största 
producenten av Bake off produkter i de nordiska länderna. Den största delen av 
koncernens tillverkning sker i Finland men fabriker finns också i Sverige, Estland, 
Lettland och Litauen. År 2006 hade koncernen en omsättning på 334 miljoner 
Euro och omkring 3500 anställda. Huvudkontoret ligger i Finland. 

 

Vaasan & Vaasan Group

Vaasan & Vaasan Oy 
Finland

Baltic Operations Dry Baked Goods Bake Off Operations

Group Support R&D, Investments, 
Purchasing

Business Development

 

Figur 15. Övergripande organisationsschema för Vaasan & Vaasan. 
Källa: Vaasan & Vaasan. 

Vaasan & Vaasan koncernen är organiserad i de fyra områdena bakeoff, dry baked 
goods, Baltikum samt Vaasan & Vaasan Finland.  

Affärsområdet Bake Off har två fabriker i Sverige (Fagersta och Gotland) samt en 
fabrik i Joutseno i Finland och omsatte år 2006 omkring 70 miljoner Euro. Antalet 
medarbetare var 350 stycken. Produkterna marknadsförs under varumärkena 
Bonjour, Vaasan och Vaasan kotiuunin.  
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Figur 16. Affärsområdet Bake Off:s varumärken. 
Källa: Vaasan & Vaasan 

Omkring 70 % av de produkter som säljs inom Bake Off-området tillverkar 
koncernen själva och resterande köps in från andra tillverkare. Nordic Bake Off 
ingår i affärsområdet Bake Off och saluför produkter under varumärket Bonjour.  

4.1.1. Nordic Bake Off AB 

Nordic Bake Off AB utvecklar, tillverkar och säljer bakeoff-produkter och tjänster 
till dagligvaruhandel, servicehandel (trafikbutiker, servicebutiker etc), HoReCa 
sektorn samt till bagerier/konditorier. Företaget är certifierade enligt ISO 9001, 
ISO 14001 samt British Retail Consortiums (BRC) livsmedelsstandard. 
Huvudkontoret ligger i Stockholm och tillverkande enheter finns i Fagersta och på 
Gotland. Icke egentillverkade produkter står för mer än 70 % av Nordic Bake 
Off:s försäljning. Totalt saluförs 700 artiklar varav 120 tillverkas i fabriken i 
Fagersta och ett 50-tal på Gotland.  

Under mitt examensarbete har jag inom Vaasan & Vaasan koncernen besökt 
fabriken i Fagersta som alltså hör till Nordic Bake Off AB samt en tillverkande 
enhet i Joutseno i Finland som ligger direkt under koncernbolaget Vaasan & 
Vaasan. De båda fabrikerna tillhör dock samma affärsområde (Bake Off 
produkter).  

4.2. Fagerstafabriken 
All information i kommande stycken om fabriken har sammanställts från 
intervjuer, instruktioner och redovisande dokument ur ledningssystem samt egna 
observationer.  

Produktionen i Fagerstafabriken bedrivs i två- och treskift. Det finns tre 
produktionslinjer och vid dessa produceras matbröd (linje 1), kaffebröd (linje 2) 
och förbakat matbröd (linje 3). Vid fabriken finns ett 80-tal anställda vars 
arbetsuppgifter på det ena eller det andra sättet är inriktade mot produktionen, 
övrig administrativ personal finns vid huvudkontoret i Stockholm.  

Det finns omkring hundra olika recept som produkterna baserar sig på och 
dagligen så brukar mellan fyra och åtta produktionsorder tillverkas. En 
produktionsorder är oftast mellan 4-10 timmar lång (i undantagsfall upp mot 24 
timmar). Antalet råvaror som hanteras i fabriken är drygt 120 stycken och i en 
produkt brukar 10-18 olika råvaror ingå. Men i och med att olika fyllningar 
tillverkas internt så kan flera olika batcher av samma råvara ingå i en färdig 
produkt. Det gör att det totala antalet batcher som ingår i en produkt kan vara upp 
emot 20-22 stycken.  

Produktionen styrs av prognoser samt lagersaldon och sker nästan uteslutande mot 
lager. Andelen direkta kundorder är mycket låg, mindre än 5 %. 
Råvaruförsörjningen sker dels genom automatiska leveranser där man bara vid 
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enstaka gånger behöver justera beställningarna och dels så beställs råvaror in 
utifrån de kommande veckornas produktionsplanering. Inköpsavtalen sluts 
centralt medan den lokale inköpsansvarige ansvarar för inköpen som försörjer 
fabriken. Nordic Bake Off har 1-2 dagars ledtid från försäljning till leverans 
beroende på hur och när beställning sker. Transporter från fabrik, lagerhållning 
och i vissa fall transporter ut till kund ombesörjs av Frigoscandia.  

Produktionsprocessen 
I fabriken finns det tre produktionslinjer och råvaruflödet kring dem fungerar på 
ett likartat sätt. Ifrån råvarulagret tas råvaror ut till produktion antingen 
automatiskt från silos och tankar eller manuellt. De råvaror som tas ut manuellt 
förbereds för produktion vid de arbetsstationer som finns i anslutning till varje 
linje. Varje arbetsstation hör ihop med en viss linje. De allra flesta råvarorna sätts 
in i produktionen vid arbetsstationerna eller via någon av de automatiska 
doseringarna direkt i trågen, men för några produkter förekommer det att råvaror 
tillsätts längs med produktionslinjen. Förutom de ordinarie råvarorna ingår det 
ibland i en kommande produktionsorder spill från tidigare produktionsorder. 
Exempelvis kan ibland ej fullgoda produkter återbatchas vid ett senare 
produktionstillfälle (om detta inte är möjligt redan under den pågående 
produktionen).   

En viss produkt kan bara tillverkas vid en linje, dock finns det i vissa fall 
möjlighet att exempelvis växla vilken frys som produkterna ska passera igenom. I 
figuren nedan kan en förenklad bild över råvaruflödet i fabriken ses.    

Råvarulager
(pallar, silos eller tankar)

Automatisk 
dosering

Produktionslinje 
2

Produktionslinje 
4

Produktionslinje 
1

Återbatchning

Paketering 
och 

palletering

Färdig-
varu-
lager

Arbets-
station 2

Arbets-
station 4

Arbets-
station 1

Tråg 2

Tråg 4

Tråg 1

Skrot till 
återbatchning

Fyllningar

Externt 
lager

Återbatchning  

Figur 17. Förenklad bild över råvaruflödet vid Fagerstafabriken. 

4.2.1. Intern och extern spårbarhet 

Det som innefattas i begreppet spårbarhet är egentligen långt mer omfattande än 
enbart de råvarubatcher som ingår i en produkt. I det här arbetet har jag fokuserat 
på den interna spårbarheten av råvarubatcher i tillverkningen fram till slutprodukt, 
men spårbarhet betyder också att information ska finna om exempelvis 
mottagningstemperaturer hos vissa råvarorna eller resultatet från ett 
mikrobiologiskt prov. Inledningsvis ska jag här beskriva företagets nuvarande 
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system för att dokumentera de råvarubatcher som används i produktionen. I 
efterkommande kapitel kommer jag göra en kort beskrivning av de viktigaste 
övriga produktionsdata med spårbarhetsanknytning som dokumenteras i fabriken. 
Ansvaret för spårbarhetsprocessen ligger hos kvalitetsmedarbetarna i fabriken. De 
ansvarar för att processen fungerar i den dagliga verksamheten men också för att 
utveckla den. Vidare så ansvarar de för de spårbarhetstest som regelbundet ska 
utföras, samt för att i skarpa lägen spåra produkter eller råvaror som av någon 
anledning inte får komma ut på marknaden.  

Råvarumottagning 

De allra flesta råvarorna levereras till fabriken på pall (mer än 90 %). Återstående 
del levereras med tankbil och förs över till silos, eller så förs hela tankar 
(behållare) in i fabriken. I de fall där det är möjligt görs en visuell kontroll av 
råvarornas förpackningar och för vissa råvaror ska också respektive 
ankomsttemperatur registreras. De mottagna råvarorna registreras in löpande i ett 
pärmsystem där följande registreras: 

• Råvara 
• Ankomstdatum 
• Bäst före datum (BFD) 
• Batchnummer 
• Temperatur (i vissa fall) 
• Pallnummer (numreras löpande per råvara och dag) 

I samband med ankomstregistreringen märks också alla pallar, behållare, etc. upp 
med ankomstinformationen. Detta görs på en etikett som sätts på varje 
inkommande pall (behållare). Skulle en mottagen pall innehålla råvaror med flera 
olika batchnummer så registreras endast ett vilket innebär att den minsta enheten 
som kan spåras i produktionen är en pall. Etiketten som sätt på pallen är tvådelad 
och för att indikera att en pall har börjat användas i produktionen så dras den ena 
delen bort. Enda undantaget från detta är för råvaror i silos. Det finns inga fasta 
pallplatser i fabrikens råvarulager och pallarnas lokalisering registreras inte heller 
in i något system. 

I affärssystemet är inte batchhanteringen aktiverad så den spårbarhetsinformation 
som finns att tillgå där är endast råvara, ankomstdatum och mängd (motsvarande). 
Rent allmänt är utnyttjandet av affärssystemet bristfälligt i dagsläget. Nordic Bake 
Off har under åren blivit uppköpt och sedan sålt efter en kortare tid vid flera 
tillfällen. Vid några av dessa tillfällen skedde en mer eller mindre omfattande 
ihopkoppling med köparens datasystem. Detta har gjort att Nordic Bake Off har 
fått byta system vid ett flertal tillfällen och nuvarande lösning var från början inte 
tänkt att användas under en sådan här lång tidsrymd, utan var mer avsedd som en 
temporär lösning. Nu ska snart ett projekt inledas där företaget ska införa samma 
affärssystem som koncernen Vaasan & Vaasan använder (M3).     

Råvaruuttag till produktionen 
När en råvara ska sättas in i produktionen så registreras det datum som den tas ut 
till produktion och detta registreras i samma pärm som råvaran har 
ankomstregistrerats i (förutom för råvaror i silos). I samband med detta så 
avlägsnas också den ena delen av den interna palletiketten för att indikera att 
pallen är påbörjad. Råvarorna tas ut enligt ”först in först ut” (FIFO) och endast en 
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enhet (vanligtvis en pall) av en råvara får vara tagen i bruk åt gången. I och med 
att kontrollen av de använda råvarubatcherna bygger på datumintervall så 
försvåras spårbarheten om flera pallar av en och samma råvara används samtidigt 
i fabriken.   

De flesta råvaror som finns i fabriken lagras dock på flera ställen när de väl har 
tagits ut till produktionen. Detta görs av effektivitetsskäl då det i flera fall vore 
mycket opraktiskt att en viss råvara hämtades från endast ett ställe. 
Spårbarhetsmässigt ställer det här till en del problem då personalen tvingas hålla 
reda på var någonstans en viss batch av en råvara mellanlagras i fabriken. En viss 
råvarubatch kan som mest finnas på följande platser i produktionslokalen:  

• På sin pallplats vid råvarulagret (påbörjad) 
• Vid arbetsstation 1 
• Vid arbetsstation 2 
• Vid arbetsstation 3 
• I mellanlager vid fyllningstillverkningen 
• I en färdigtillverkad fyllning  
• I lagrad spilldeg i väntan på återbatchning. 

Oftast förekommer dock en råvarubatch på färre ställen och antalet påverkas 
främst av vilket råvaruslag det handlar om. En del råvaror används bara vid en 
linje och följaktligen bara vid en arbetsstation. De flesta råvarorna används inte 
till fyllningar och förekommer därför inte vid det mellanlagret medans andra 
råvaror endast används till fyllningar och därför enbart förekommer där. Förenklat 
kan det i alla fall sägas att de flesta råvarubatcherna vanligtvis hinner förekomma 
på två till tre av de olika mellanlagringsplatserna innan de tar slut. Nedan kan en 
schematisk figur ses över en råvaras olika vägar i fabriken, fram tills den ingår i 
en produkt som levereras till kund. 

Råvaru-
pall

1

Produktions
-linje

Återbatch-
ning

2

3

Arbetsstationer

Transport till

externt lager Leverans till kund

Produktionsorder

Fyllningar

Bland-
ning

 

Figur 18. Schematisk figur över en råvarubatch väg fram till leverans 
till kund. 

För att hålla reda på vilka batcher som finns vid de olika mellanlagringsplatserna 
så används ett pappersbaserat system. Den råvara som finns kvar på pallen vid 
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råvarulagret är som tidigare beskrivet redan registrerad som ankommen råvara i en 
av ankomstpärmarna. För de tre arbetsstationerna så finns ett liknande 
pärmsystem där råvaror som kan användas på flera ställen i fabriken är 
registrerade när de mellanlagras. Det som registreras är: råvara, datum då råvaran 
har flyttats dit, BFD och batchnummer. Också där fyllningarna tillverkas finns det 
ett likadant system för att dokumentera de ingående råvarubatcherna i 
tillverkningen. Spilldeg som lagras i väntan på återbatchning märks upp med 
produktionsdag, artikelnummer samt en extra märkning ifall spilldegen innehåller 
allergener eller är tillverkad av ekologiska råvaror.    

Detta förfaringssätt betyder alltså att de ingående råvarubatcherna i en 
produktionsorder inte knyts direkt till den, utan att det i efterhand med hjälp av de 
olika datumintervallen går att söka fram vilken råvarubatch som har använts till 
respektive produktionsorder.  

Råvarubatcher i en produktionsorder  
Till varje produktionsorder hör en linjerapport där olika data registreras. Ur 
spårbarhetssynpunkt så registreras det en del viktig information, och en del av 
denna information hör också ihop med de ingående råvarubatcherna. På 
linjerapporten framgår batchnumret för den eventuella fyllningen som används i 
tillverkningen. Vidare så registreras det också här om spilldeg som avses att 
återbatchas i en senare produktionsorder har genererats. Återbatchad spilldeg 
antecknas dock inte på linjerapporten utan i ett separat dokument. 
Tillverkningsdatumet för produktionsordern utgör grunden för att kunna söka 
fram de råvarubatcher som har använts i tillverkningen. Vidare så består bäst före 
datumet för de producerade produkterna av en framstämpling av 
produktionsdatumet med ett givet antal veckor (olika för olika produkter). Det är 
också via bäst före datumet tillsammans med artikelnumret som de färdiga 
produkterna spåras. Med andra ord så märks inte produkterna som produceras 
med ett batchnummer på förpackningarnas etiketter. 

En batch vid fabriken utgörs alltså av en produktionsorder. Denna anses vara 
producerad under likartade förhållanden och med avseende på de ingående 
råvarubatcherna kan ingen mindre avgränsning göras. Däremot är det möjligt att 
göra snävare avgränsningar av andra anledningar och detta görs då med hjälp av 
de prover som tas på respektive produktionsorder (efter en provtagningsplan). 
Dessa tas vid förutbestämda intervall och baserar sig på degstorleken så att ett 
prov tas från varje deg. Om det exempelvis har uppstått ett fel vid någon dosering 
under något eller några tillfällen under produktionsordern så är det möjligt att 
upptäcka vid kontrollen av proverna. Den defekta delen av produktionsordern kan 
då spärras för vidare utredning.   

Vid transportbanden vid produktionslinjernas slut förser etiketteringsmaskiner de 
färdiga förpackningarna med en etikett innehållande diverse information. Ur 
spårbarhetssynpunkt så handlar det om en EAN 13 streckkod samt i klartext 
artikelnummer, BFD och kartongnummer. Därefter når kartongen en 
palleteringsrobot. Tidigare så märktes de färdiga pallarna med etiketter, men detta 
görs inte längre. Den största anledningen till det är att i princip alla produkter går 
till ett och samma externa lager innan de levereras ut till kund. Som det fungerar 
nu så märks istället pallarna vid det externa lagret. I fabriken finns det bara ett 
mindre färdigvarulager och transporter till det externa lagret sker flera gånger per 
dag.  
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Övriga produktionsdata med spårbarhetssyfte som registreras 

Förutom de ingående råvarubatcherna finns det också annan 
spårbarhetsinformation som registreras, en del är det lagkrav på, som exempelvis 
temperaturer för vissa råvaror. Annan information lagras för att dels få en säkrare 
produktion, men också för att kunna gå tillbaka och undersöka ett 
tillverkningsförlopp ifall något problem har uppstått med en produkt. I stort sett 
signeras alla viktigare arbetsmoment i fabriken av utföraren, till exempel 
mottagning och kontroll av råvaror. Vidare så sker en kontrollvägning vid 
arbetsstationerna innan råvarorna går in i produktionshallen, och dessa vikter 
dokumenteras. Vid trågen sker en temperaturkontroll och vid linjen kan följande 
registreras (beroende på linje och produkt): produktvikter, produkttemperaturer, 
luftfuktighet, degtemperatur, jästemperatur, jäshastighet, ugnstemperaturer, 
frystemperatur, infrysningshastighet, metalldetektorkontroll samt vikt för 
färdigförpackad kartong. Också start och stopptider registreras (tillsammans med 
stopporsaker). I och med att en viss produkt kan tillverkas vid endast en linje så 
behöver inte den utrustning som har använts vid tillverkningen anges. På 
linjerapporten finns det också utrymme för linjeskötaren att lämna ytterligare 
kommentarer ifall något inträffar under produktionen.  

Utlastning och leverans till lager 

I samband med leveranserna till det externa lagret så registreras också en del 
information. De spårbarhetsdata som registreras är BFD och artikelnummer för 
alla levererade pallar samt leveransdatum. Alla information matas in manuellt i en 
dator och en följesedel med uppgifterna skrivs ut. 

Vid nästan alla produktionsorder blir inte den sista pallen helt fylld med kartonger 
och från fabriken levereras endast kompletta pallar. I samband med leveranser är 
rutinen därför att de kartonger som inte fyller en hel pall sparas och inkluderas i 
nästkommande produktionsorder. Det innebär allt som oftast att en pall för 
respektive artikel vid en leveras innehåller kartonger med två olika BFD. Denna 
information om respektive pall måste lagras hos fabriken så att det senare går att 
identifiera produktionsbatcherna vid det externa lagret. Där registreras det äldsta 
bäst före datumet för pallarna i lagrets datasystem och de märks sedan precis som 
de andra pallarna.  

Hantering vid externt lager 

I och med att hela spårbarhetsprocessen skulle ses över så genomfördes också ett 
besök vid det externa lagret (Frigoscandia) som hanterar leveranserna ut till kund. 
Informationen i följande stycke är sammanställt från intervjuerna vid 
besökstillfället. Från Fagerstafabriken sker det dagliga leveranser till det externa 
lagret. Vid inkommande leveranser till lagret görs först en visuell besiktning av 
pallarna samtidigt som temperaturen mäts för att kunna säkerställa en obruten 
fryskedja. Om en detaljerad följesedel medföljer leveransen så tas bara något 
stickprov där det kontrolleras att pallarnas innehåll överensstämmer med 
uppgifterna på följesedeln. Därefter skrivs informationen in i Frigoscandias 
lagerhanteringssystem och etiketter skrivs ut med vilka pallarna sedan märks. 
Något alternativ till att märka pallarna internt finns inte idag då lagret tar emot 
leveranser från en mängd olika tillverkare och det är långt ifrån alla dessa som 
följer en standardiserad märkningsmetod. Helst skulle Frigoscandia se att alla 
inkommande pallar var märkta enligt GS1:s standard för pallmärkning så att all 
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information kunde skannas direkt in i deras lagerhanteringssystem. Den manuella 
märkning som idag måste göras är tidskrävande och dessutom så medför den en 
risk för felmärkning.  

Rutiner för leveransaviseringar och följesedlar fungerar bra från Nordic Bake 
Off:s egna fabriker men för inköpta produkter saknas ibland information. Det gör 
att varumottagningen tar betydligt längre tid än normalt i dessa fall. Det har till 
och med hänt att en leverans har kommit med produkter som ännu inte finns 
inlagda i Frigoscandias datasystem.  

På lagret så plockas de flesta kundorder ihop och bara en mindre del levereras på 
helpall. Servicetruckarna är utrustade med datorer och är ständigt är uppkopplade 
mot lagerhanteringssystemet. När en pall har blivit inregistrerad och uppmärkt vid 
varumottagningen får en servicetruck en order om att flytta pallen till en 
buffertplats. Vid varje buffertplats finns streckkoder som skannas och som 
garanterar att pallen ställs in på rätt position i lagret. Alla buffertplatser är flytande 
och helpallslagret är ett kompaktlager med mobila ställage som manövreras från 
truckarna. 

Vid en kundorder för en helpall går en order till en servicetruck som återigen läser 
av lagerplatsen för att garantera att rätt pall hämtas. Därefter transporteras pallen 
till ett bansystem för uttransport av pallar. När pallen transporteras på bansystemet 
passerar den en automatisk skanner som läser av palletiketten och därefter skickas 
en signal till lagersystemet för att hämta uppgifter om vilken slutkund som pallen 
ska skickas till. Systemet skriver sedan ut en adressetikett som automatiskt 
appliceras på pallen. Vid slutet av bansystemet tas pallen omhand av truckförare 
som transporterar pallen till den angivna utlastningsytan.  

Vid mindre kundorder måste istället kartongerna plockas vilket medför att 
servicetrucken får en order om att fylla på en plockplats. Alla plockplatser vid 
lagret är fasta och när lagersaldot på aktuell plats når ner till en påfyllnadsgräns 
genereras automatiskt en påfyllnadsorder som sedan går till en servicetruck. 
Servicetrucken hämtar pallen på samma sätt som vid helpallsleveransen men 
istället så förs nu pallen till plockplatsen vid plocklagret.  I datorsystemet 
registreras då omlokaliseringen av pallen och tidpunkten för påfyllningen.  

Plockningen vid lagret sker efter en plocklista i pappersformat. De olika artiklarna 
som ingår i orderna plockas ihop på pall och när ordern är färdig läses en 
streckkod av på plocklistan och därefter skrivs etiketter ut som klistras på pallen. 
Pallen förs sedan till ett bansystem där den plastas automatiskt och sedan rör sig 
vidare till en yta där trucktransport till avsedd utlastningsyta väntar.  

De helpallar som tas emot och levereras från lagret är mycket lätta att spåra. Det 
framgår direkt ur lagersystemet vart varje enskild helpall har levererats. För de 
pallar som går till plockposition och följaktligen splittras upp på en mängd olika 
kundorder är spårningen mer problematisk, men genom att ta fram den tidpunkt ur 
lagersystemet då den aktuella pallen flyttades ner i plockposition samt tidpunkten 
för nästa påfyllning så får man fram under vilket tidsintervall plockningen har 
skett från pallen. Alla plockorder som innehåller artikeln och som har expedierats 
under en del av, eller hela detta tidsintervall, kan innehålla artiklar från den 
aktuella pallen. På grund av att metoden inte är helt exakt så används ganska stora 
säkerhetsmarginaler vid ett skarpt läge.  
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Ovanstående något osmidiga lösning för spårbarheten av kollin som går till en 
plockorder skulle kunna undvikas om varje enskilt kolli (detaljistförpackningen) 
märktes med en streckkod som innehöll batchinformation. Om denna sedan 
skannas i samband med expediering skulle plockning av rätt kolli garanteras, 
samtidigt som spårbarhetsinformationen skulle bli registrerad. Frigoscandia har 
provat ett skanningssystem i sin verksamhet i Norge men det har inte fungerat helt 
tillfredsställande på grund av bristfälliga etiketter från leverantörerna. Om en 
vanlig EAN 13 etikett skannas (som är den vanligaste streckkoden som används 
för konsumentförpackningar) garanteras i och för sig att rätt artikel plockas men 
ur spårbarhetssynpunkt så registreras ingen information om vilken batch kollit 
kommer ifrån. Skulle däremot alla förpackningar som plockas vara märkta med en 
EAN 128 streckkod skulle nödvändig spårbarhetsinformation kunna registreras.  

Det finns en del annan hantering vid det externa lager som också kan påverka 
spårbarheten. Det är hanteringen av returer, reparation av kollin samt 
tillbakaläggandet av förkomna kollin. Ibland plockas fel kolli till en order och 
följaktligen får kunden fel kolli levererat till sig. I dessa fall går kollit i retur till 
lagret, där det tas emot och sedan efter kontroll återförs till plockposition. Det 
enda som sedan korrigeras är lagersaldot vid lagerplatsen. Ingen möjlighet finns 
idag att hålla reda på batchtillhörigheten för kollit/kollina. Desamma gäller vid 
reparationer av kollin inne på lagret som görs när transportförpackningen är 
skadad, men när innehållet är helt. Samma sak gäller här, när de 
reparerade/utbytta kollina återförs till plockposition så går de inte längre att spåra. 
På lagret kan det ibland hända att ett kolli tappas längs vägen eller att det ramlar 
av en pall i plockposition. Inträffar det senare och pallplatsen bredvid innehåller 
kollin med samma utseende är det lätt hänt att kollit placeras på fel pall. I dessa 
fall riskerar kollit att bli fellevererat och spårbarheten går förlorad. Även om kollit 
återbördas till rätt pallplats så finns det en risk att pallen har hunnit blivit utbytt, 
vilket också innebär att spårbarheten går förlorad. Just att kollin kommer på 
villovägar inne på lagret bedömer de intervjuade dock som ett problem som sällan 
förekommer. På vissa lager förekommer också så kallade multiplatser, alltså flera 
plockplatser i rad som innehåller samma artikel. Den här typen av platser används 
för artiklar med hög omsättning så att plockningen och påfyllningen ska bli 
effektivare. Vid det besökta lagret finns inga sådana platser men det beror mest på 
platsbrist. Ur spårbarhetssynpunkt är risken med multiplatser att de plockas från 
flera olika pallar samtidigt och att det därför inte går att upprätthålla spårbarheten.  

Arbetsgång vid extern spårning 
Vid leveranser från Fagerstafabriken till det externa lagret skapas en följesedel där 
bland annat BFD och artikelnummer anges och det är alltså denna information 
som används för att spåra leveranser till det externa lagret. I och med att inte 
affärssystemet i nuläget hanterar batchinformation är det här det enda alternativet 
som finns för att ta fram spårbarhetsdata om leveranser.  

När väl produkterna har nått det externa lagret ansvarar lagret för att upprätthålla 
spårbarhetskedjan. Om exempelvis produkter från en pall som är levererad till 
lagret ska spåras går det inte att söka rätt på de kunder som har mottagit 
leveranser från pallen direkt i affärssystemet i och med att ingen information om 
varornas batchtillhörighet finns registrerad. Därför måste först pallen identifieras i 
Frigoscandias lagersystem (FAS). Huvudkontoret vid Nordic Bake Off har 
tillgång till FAS och med hjälp av identifikationsuppgifterna som har sänts från 



Examensarbete Johan Emanuel Karlsson 
Processutveckling Mälardalens högskola 

 
 

46

fabriken (artikelnummer, BFD och leveransdatum till lagret) tas information fram 
om pallens status på lagret.  

Ifall den eftersökta pallen står kvar på en buffertplats kontaktas lagret och pallen 
spärras. Om pallen istället har levererats från det externa lagret som helpall söks 
det fram till vilken kund leveransen skett. Om pallen har gått ner i plockposition 
och därmed blivit uppdelad på en mängd olika kundorder tas i FAS fram under 
vilket tidsintervall som pallen stod i plockposition. Med hjälp av detta tidsintervall 
så används sedan en accessdatabas som är kopplad till affärssystemet för att söka 
fram de kunder som har erhållit leverans från pallen. Det finns två olika sökvägar, 
dels så söks det som redan har fakturerats. Fakturering sker automatiskt en dag 
efter leverans, så ska en pall som stått i plockposition under exempelvis 2/3 sökas 
fram så blev de kollina levererade den 2/3 och/eller den 3/3. Det innebär att 
faktureringsdagarna är den 3/3 och/eller den 4/3 och därmed blir kunderna som 
blivit fakturerade för aktuell artikel den 3/3 och 4/3 kontaktade. I den andra 
ingången söks de order fram som inte är fakturerade, men där beställningar har 
gjorts av kund och hunnits skickats över till Frigoscandia. Detta läge uppkommer 
om det i FAS framgår att pallen är i plockposition eller har befunnit sig där de 
senaste dagarna. I de här fallen kan beställningar ligga i kundorder som ännu inte 
är expedierade, eller så är kundorderna klara och befinner sig någonstans längs 
transportkedjan till kunden. I databasen syns det vilken status kundorderna har 
(var de befinner sig) och kunderna kan meddelas i förväg om att de kommande 
leveranserna innehåller en defekt produkt.  

I och med att spårningen sker med utgångspunkt från olika transaktioner som görs 
i systemet och att det baserar sig på hela dagar så blir ofta resultatet att fler 
kartonger än vad som egentligen är nödvändigt dras tillbaka.  

4.2.2. Spårbarhetstester 

I BRC:s standard anges det att ett företag ska ha ett system för att spåra och följa 
alla råvaror (inklusive förpackningsmaterial som kommer i kontakt med 
produkten) från råvarukällan, genom alla stadier i bearbetningen och 
distributionen, ända fram till kunden. Vidare så sägs det att denna spårbarhet ska 
testas regelbundet, både från råvara till färdiga produkter och omvänt. Vid 
fabriken har de senaste åren i snitt två spårbarhetstest i halvåret utförts.  

Äldre spårbarhetstester 

Jag har gått igenom de 10 senaste utförda spårbarhetstesterna samt att jag själv har 
utfört sju stycken tester. Av de gamla testerna som jag gick igenom var fyra 
utförde från råvara till färdiga produkter och sex stycken var gjorda från färdig 
produkt till råvaror.  

Råvara till färdiga produkter 
För spårbarheten från råvara till färdiga produkter har jag valt att gå igenom de två 
senaste årens tester. Totalt hade fyra tester gjorts och de uppvisade skilda resultat 
(se diagrammet nedan). Vid tre tillfällen var spårbarheten 100 % medan den vid 
det fjärde tillfället var 0 %. Anledningen till att ingen spårbarhet fanns vid ett av 
testen var att en råvarupalls registrering för intagandet till produktionen saknades, 
samtidigt som pallen inte fanns kvar på råvarulagret. Här bör det dock tilläggas att 
i ett verkligt fall där en råvarubatch behöver spåras är det alltid möjligt att utöka 
tidsintervallet och genom det med säkerhet få med de produkter som den 
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eftersökta batchen har använts i. Följden blir dock att betydligt fler produkter än 
vad som egentligen är nödvändigt får antas innehålla batchen.  
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Figur 19. Tidigare utförde spårbarhetstest, från råvara till färdiga 
produkter. 

Anledningen till att testerna uppvisar så vitt skilda resultat är att om 
spårbarhetskedjan bryts tidigt i fabriken så blir spårbarheten noll eller mycket nära 
noll, medans den blir i det närmaste 100 % om den inledande registreringen görs 
korrekt. När testet 20061030 skulle genomföras och den sökta pallen inte kunde 
hittas i systemet genomfördes istället andra tester där olika delar av 
spårbarhetssystemet kontrollerades.  

De främsta anmärkningarna som framkom under de totalt fyra testerna var: 

• FIFO har inte följts vid uttagandet av en del råvaror. 
• Bristfällig registrering av råvarubatcher vid arbetsstationerna. 
• Bristfällig angivelse av BFD på följesedlarna vid leveras till externt lager 

(när flera olika bäst före datum för en artikel förekommer). 

Två av testerna förlängdes så att kartongerna spårades från det externa lagret och 
ut till kund. Alla kartonger kunde spåras ut till kunderna men som 
spårbarhetssystemet fungerar för varor som plockas vid det externa lagret så blir 
oftast fler kartonger än de som spårningen avser tvungna att dras tillbaka. Detta 
därför att spårningen inte kan ske efter de specifika batcherna som levereras, utan 
måste ske baserat på de datum då leveranser har skett. 

Färdig produkt till råvara 
För spårbarheten från färdig produkt till råvara har jag också valt att gå igenom de 
senaste två årens tester. Totalt hade sex tester gjorts och resultatet från dem kan 
ses i diagrammet nedan. 
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Figur 20. Tidigare utförde spårbarhetstest, från färdig produkt till 
råvaror. 

Vid dessa tester blir resultaten sämre men jämnare, med både färre botten- och 
toppnoteringar. Det beror på att flera ingående råvaror spåras, oftast mellan 11 
och 20 stycken. Det betyder att en missad registrering blir mer sannolik men 
samtidigt så påverkar det en mindre del av den totala spårbarheten.  

De anmärkningar som fanns registrerade i samband med testerna var: 

• Registreringen av när en av råvarupallarna sattes in i produktionen 
saknades (tre tillfällen). 

• FIFO har inte följts (flertal gånger). 
• Bristfällig registrering av råvarubatcher vid arbetsstationerna (två 

tillfällen). 
• Batchinformation från arbetsstationerna stämmer inte alltid överens med 

informationen på palletiketten för den pall som är tagen i bruk.  
• Rapporter om återbatchning av spilldeg gick inte att återfinna. 
• Olika benämning på samma råvara (genomgående problem). 
• Använt förpackningsmaterial har inte registrerats (tre tillfällen). 

Som vid de andra testerna ovan gäller också här att det vid ett skarpt läge går att 
öka tidsintervallen för råvaruanvändningen så att det med säkerhet går att ringa in 
när de eftersökta råvarubatcherna har använts. 

Nya spårbarhetstester 

För att få en känsla för hur spårbarhetssystemet fungerade så genomförde jag själv 
några spårbarhetstester. Totalt genomförde jag sju tester varav tre från råvara till 
färdig produkt och fyra från färdig produkt till råvara. Resultaten kan ses i 
diagrammen nedan.  
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Figur 21. Egna utförda spårbarhetstester, från råvara till färdiga 
produkter. 
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Figur 22. Egna utförda spårbarhetstester, från färdig produkt till 
råvaror. 

Precis som vid resonemanget för de tidigare gjorda spårbarhetstesterna gäller det 
också här att i ett skarpt läge får tidsintervallet för råvaruanvändningen utvidgas 
så det med säkerhet går att ringa in de produkter som den eftersökta råvarubatchen 
har används i. På så sätt uppnås full spårbarhet, men det innebär samtidigt att 
produkter som inte innehåller den eftersökta råvarubatchen får dras tillbaka i 
onödan.   

De brister som finns dokumenterade för de tidigare spårbarhetstesterna och som 
jag har angett ovan visade sig finnas kvar också vid dessa spårbarhetstest. Dock 
framkom också en del nya brister. Bland annat så fanns det inte någon 
dokumenterad rutin för hur spårbarheten skulle bedömas. Måttet på spårbarheten 
från råvara till färdig produkt beräknades tidigare som en kvot mellan 



Examensarbete Johan Emanuel Karlsson 
Processutveckling Mälardalens högskola 

 
 

50

identifierade levererade produktionsbatcher och antalet producerade 
produktionsbatcher. Vid min beräkning av spårbarheten så måste varje enskild 
levererad kartong till det externa lagret kunna identifieras. Detta därför att en del 
kartonger ibland levereras med en senare transport och det medför en risk för 
förlorad spårbarhet. Ibland förloras också denna spårbarhet och det visar sig i 
mina tester då jag inte i något fall nådde upp till en hundraprocentig spårbarhet 
(vilket uppnåddes i de tidigare utförda testerna, med en annan beräkningsgrund).  

Tidigare gjordes heller ingen rutinmässig jämförelse mellan råvarubatchens 
storlek (mäng, kg) och materialuttagen av råvaran under tidsperioden. I och med 
att spårbarheten kan förloras i ett sådant tidigt skede att det inte går att få fram 
antalet producerade kartonger av en viss råvarubatch är det i dessa fall lämpligare 
att jämföra materialuttaget med den ursprungliga råvarubatchens 
vikt/volym/mängd. Det fanns inte heller några klara rutiner för hur återbatchat 
material ska behandlas i beräkningen av spårbarheten.  

För spårbarheten åt andra hållet, alltså från en färdig produkt till ingående råvaror 
beräknas måttet på spårbarheten som en kvot mellan antalet råvaror där batchen är 
identifierad och det totala antalet råvaror som ingår i produkten. Även här saknas 
klara rutiner för hur återbatchat material ska behandlas i beräkningen.  

De personerna som kan utföra ett spårbarhetstest (eller en skarp spårning om det 
skulle behövas) är också begränsat till de två kvalitetsmedarbetarna vilket innebär 
att det kan bli svårt att genomföra en spårning om information kommer in under 
exempelvis en eftermiddag då kvalitetspersonalen gått för dagen. 
Spårningsprocessen är också uppdelad så att planerings- eller lageransvarig tar 
fram nödvändig information ur affärssystemet och sedan slutför 
kvalitetspersonalen spårningen.  

Rutinen för material som ska återbatchas fungerar inte tillfredsställande ur 
spårbarhetssynpunkt då det förekommer att material som har lagrats för 
återbatchning kastas utan att detta förs in i spårbarhetssystemet. När sökning 
sedan sker efter materialet går det inte att få det bekräftat var det har tagit vägen. I 
och med att materialkassationer av återbatchningsmaterial inte förs in i 
spårbarhetssystemet går det inte heller att vara säker på att registreringen av 
återbatchning av material i en produktionsorder fungerar tillfredsställande.  

4.2.3. Intervjuer med de anställda om spårbarhetssy stemet 

Jag har pratat med fyra personer inom produktionen som använder 
spårbarhetssystemet. Åsikterna går isär om vissa detaljer men i mångt och mycket 
liknar kommentarerna varandra. Nedan följer några korta kommentarer. 

Att använda systemet upplevs som lite omständigt. Det tar tid att registrera in 
uppgifterna och framförallt så skiljer sig de uppgifter åt som ska registreras in, 
beroende på vilka arbetsuppgifter personen har i fabriken. I och med att 
arbetsrotation används, men inte helt kontinuerligt, så kan det ibland gå ganska 
lång tid innan en person på nytt utför en speciell arbetsuppgift i fabriken. Har inte 
en person utfört denna arbetsuppgift på ett tag ökar risken för att någon 
registrering glöms bort. Dessutom så varierar det ganska kraftigt hur ofta 
information behöver registreras. Vissa saker registreras dagligen medans andra 
kanske bara behöver registreras en gång per vecka. De uppgifter som ska 
registreras mer sällan löper naturligtvis större risk att bli bortglömda. Om en 
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person exempelvis bara utför en arbetsuppgift i fabriken var fjärde vecka och då i 
snitt behöver använda spårbarhetssystemet för en viss typ av registrering en gång 
under denna vecka så rinner tiden snabbt iväg. Ponera då också att personen inte 
blir schemalagd där under en period, så kan det genast ha gått två månader sedan 
förra tillfället.   

Ibland har avsaknaden av en registrering motiverats med att ”jag hade inte tid så 
jag tänkte göra det senare”. Just det upplevda värdet i att hålla reda på 
spårbarhetsinformationen tror jag inte känns så stort för många. De 
dokumenterade uppgifterna är egentligen bara ”värda någonting” om de kommer 
till användning, och när det gäller spårbarhetsinformation om råvarubatcher i 
tillverkningen så kommer de nästan aldrig till användning.     

En annan sak som har känts frustrerande för de anställda är det letande som ofta 
behöver göras i och med att systemet till stor del är pappersbaserat, och det gör 
det samtidigt lätt att eftersökt information missas. Likaså upplevs det som svårt att 
hålla en bra ordning på lagret då detta anses vara för litet. I fabriken finns det två 
lagerutrymmen och vid det ena lagras råvaror som snart ska tas in till 
produktionen. Det ligger flödesmässigt placerat vid början av linjerna där 
råvarorna sätts in i produktionen. Det andra lagret (höglagret) ligger i andra änden 
av fabriken och det fungerar som ett buffertlager för råvaror samtidigt som allt 
annat material lagras där. Förut togs råvaror emot vid råvarulagret i anslutning till 
produktionen men på grund av platsbrist går inte detta längre. Det innebär att 
råvaror måste tas emot vid andra änden av fabriken och sedan ibland direkt 
transporteras igenom fabriken till sin lagerplats vid råvarulagret. Platsbristen gör 
också att annars onödiga lagerförflyttningar av råvaror och material måste företas. 
Bland annat används ett pallställ som inte är avsett för den typen av pallhatering 
som sker på lagret, då endast den yttre raden av pallar är direkt åtkomstbara. 
Därför händer det ibland att flera pallar behöver flyttas undan innan den sökta 
pallen blir åtkomlig.  

4.3. Joutsenofabriken 
Informationen som är insamlad under mitt besök vid fabriken kommer främst från 
intervjuer med personal i fabriken, men också från instruktioner som styr 
spårbarhetsprocessen samt tillhörande redovisande dokument.  

Fabriken är certifierad enligt ISO 9001, ISO 14001 samt British Retail 
Consortium (BRC). Produktion sker dygnet runt och skiftgången är 3-5 skift. Den 
totala arbetsstyrkan består av omkring 170 personer. Fabriken har fem 
huvudproduktionslinjer och sedan finns också en del mindre enheter vid sidan om 
där icke kontinuerlig produktion förekommer. Det finns omkring 120 olika 
råvaror, varav cirka 60 stycken för degar och 60 stycken för fyllningar. Totalt 
saluförs cirka 200 olika produkter, vilka som grund har 50-60 olika degrecept. 
Dessa kompletteras sedan med olika fyllningar och paketering. I en produkt ingår 
oftast mellan 10-15 olika råvaror.  

Produktionsplaneringen styrs av prognoser där hänsyn tas till bland annat 
kampanjer, årstid, etc. samt olika produkters miniminivåer i lager. Produktionen 
sker mestadels mot lager och andelen direkta kundorder är låg, mellan 5-10 %. De 
direkta kundorderna ökar dock till antalet. 
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En normal produktionsorder brukar pågå mellan 8-15 timmar. Ställtiden är oftast 
2-3 timmar beroende på produkt och linje. De längsta produktionsorderna är 
omkring 50 timmar och i undantagsfall kan de kortaste vara omkring 3 timmar 
långa. Fabriken har ingen egen lagerhållning utan leveranser går flera gånger per 
dag till ett externt lager som ansvarar för leverans till kund.  

4.3.1. Intern spårbarhet 

Sedan fabriken certifierade sig enligt BRC så har spårbarheten hamnat i ett större 
fokus. När det gäller att spåra olika batcher av ingående råvaror i produktionen är 
spårbarhetssystemet mestadels pappersbaserat medans det för spårning av 
färdigförpackade produkter mestadels är datoriserad. Företaget har inte 
batchhanteringen aktiverad i affärssystemet utan istället så används olika 
dokument i produktionen för att registrera de ingående batcherna i en produkt. De 
olika ingående batcherna knyts inte direkt till en produktionsorder utan istället 
registreras datum och tidpunkt när de olika batcherna tas i bruk. En batch i 
produktionen motsvaras alltid av en produktionsorder.   

Råvarumottagning 

Inkommande råvaror märks upp med ankomstdatum och tas ut enligt FIFO. 
Affärssystemet utnyttjas inte för styrningen av råvaruhanteringen i råvarulagret. 
För att se om en speciell batch finns kvar på råvarulagret måste en visuell kontroll 
göras. Det finns inga fasta positioner för råvarorna, men allergener har en särskild 
sektion i råvarulagret. Det registreras inte heller var råvarorna placeras, men lagret 
är förhållandevis litet och bemannas ofta av samma personer så det har inte varit 
några direkta problem för dem att snabbt hitta rätt råvarubatch.   

Hantering i silo och tankar 

En del av råvarorna i fabriken förvaras i silos eller tankar och förs till 
produktionen genom rörsystem. Silos och tankar fylls på kontinuerligt och är 
således aldrig helt tomma (förutom vid rengöringstillfällena). Det betyder att olika 
batcher blandas under normal produktion och att någon exakt avgränsning inte går 
att göra; istället används olika säkerhetsintervall vid avgränsning. 
Spårbarhetsinformation registreras på blanketter i anslutning till silos och tankar. 
För råvaror som används i mindre omfattning sker dels manuell uppvägning men 
också automatiskt via ett doseringssystem. Vid det automatiska doseringssystemet 
förvaras de olika råvarorna också i behållare som fylls på kontinuerligt vilket 
innebär att någon exakt avgränsning mellan batcher inte är möjlig. Det 
automatiska doseringssystemet är kopplat till ett datasystem där alla tidpunkter 
och vikter för doseringen registreras. Vikten på de olika behållarna mäts när 
doseringen sker vilket innebär att det finns en risk för att råvarorna kan stoppas 
upp på vägen till blandningsstationen, och ändå blir rätt vikt registrerad i 
systemet. Dock har det automatiska doseringssystemet fungerat bra och det 
bedöms som säkrare än manuell hantering. I det doseringssystemet finns en risk 
för att olika råvaror kontaminerar varandra varför det inte går att använda till 
allergener.  

Råvaror i produktionen 

När man vid en arbetsstation ska registrera en batch som sätts in i produktionen 
registreras datum, tidpunkt, uttagen mängd, batchnummer, BFD eller motsvarande 
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samt eventuell mängd av råvaran som återförs till lagret efter produktionsordernas 
slut. Uttaget signeras också och en kvalitetsbedömning görs. Det är relativt sällan 
som en råvara återförs till råvarulagret från en arbetsstation, utan allt som oftast 
behålls uttagen råvara vid arbetsstationen tills den är slut vilket förenklar 
spårbarheten. De olika arbetsstationerna där råvarorna förbereds inför 
produktionen är lokaliserade till respektive produktionslinje vilket gör att uttagen 
råvara bara används vid den linjen som den har tagits ut till. 

Vid spårning är utgångspunkten det tidsintervall som en råvarubatch har använts 
och med hjälp av det tas de produktionsorder fram vilka tillverkades under 
tidsperioden och som innehöll råvaran i fråga. När tidsintervall för 
råvaruanvändningen används som grund till spårningen finns det alltid en risk att 
en registrering glöms bort att göras. Desto färre registreringar som då görs om 
varje batch ju större skada orsakar en missad registrering. Ett alternativ är att bara 
registrera vid batchbyten vilket innebär att bara en registrering sker av varje batch. 
Det andra alternativet är att registrera varje gång en råvarubatch fylls på vid en 
station eller en behållare. Det innebär i de flesta fall betydligt fler registreringar 
men samtidigt så orsakar inte en bortglömd registrering lika stor skada. I fabriken 
har de alltså valt att registrera varje påfyllning, även om detta alltså sker med 
samma batch. 

I fabriken används en del råvaror endast vid en linje medans andra används vid 
alla. Det skiljer sig också väsentligt på hur mycket av varje råvara som används i 
tillverkningen. Ur spårbarhetssynpunkt från en råvara till färdiga produkter är ett 
önskescenario att råvaran används vid endast en linje och i så få produkter som 
möjligt samt att ingen återbatchning har förekommit. Dessutom är det önskvärt att 
råvaran har en liten batchstorlek och att den används i relativt stor mängd i 
produkten då detta innebär att batchen används under en kort tidsperiod i 
produktionen. Det omvända scenariot, som gör spårbarheten mer problematisk, är 
om råvaran har en stor batchstorlek, används vid alla linjer och ingår i så gått som 
alla produkter men i liten mängd, samt att återbatchning har förekommit. I och 
med att registreringen av råvarubatcherna i fabriken görs med ett pappersbaserat 
system och att dokumenten finns på flera olika ställen i fabriken så blir det många 
dokument att leta igenom. Det ökar risken för att information missas under 
spårbarhetsarbetet och det medför också en väsentligt större tidsåtgång innan alla 
uppgifter har sammanställts. Dessutom blir det svårare att kontrollera om all 
mängd råvara av den sökta batchen har registrerats som använd på 
spårbarhetsblanketterna. Det som dock ofta kan underlätta spårbarheten är att de 
olika arbetsstationerna där råvarorna hanteras innan produktionen ligger åtskilda 
och när de förses med råvaror hamnar ibland en hel batch av en råvara endast vid 
en arbetsstation. 

I och med att den exakta tidpunkten registreras när en råvarubatch sätts in i 
produktionen är det möjligt att till viss del också spåra olika batcher i en och 
samma produktionsorder. Detta är dock inte så lätt som det först kan verka i och 
med att det är en stor tidsförskjutning mellan det att råvarorna förbereds tills det 
att de hamnar på produktionslinjen och slutligen i de färdiga produkterna. Denna 
tidsförskjutning kan också variera en del i och med att förberedelserna av 
råvarorna ibland kan göras lite tidigare och ibland alldeles innan de sätts in i 
produktionen. Eventuellt återbatchat material från en tidigare produktionsorder 
påverkar råvaruflödet och påverkar därmed också var någonstans som en viss 
batch av råvara hamnar bland de färdigförpackade kartongerna. Dessutom 
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återbatchas ofta också kantspill eller motsvarande från den aktuella 
produktionsordern vilket gör att de olika batcherna blandas upp. Ibland leds 
kantspill (motsvarande) direkt tillbaka till produktionslinjen via transportband 
vilket minskar sammanblandningen, men ibland samlas också kantspill 
(motsvarande) upp i en behållare under en längre tid innan degen återförs till 
produktionen.  Problem som dessa gör att det alltid är vanskligt att spåra olika 
batcher inom en produktionsorder. Oftast är dock storleken på råvarubatcherna 
betydligt större än råvaruåtgången i en produktionsorder vilket gör att behovet av 
denna typ av avgränsning är mindre intressant.     

Rapportering av färdiga produkter 

I affärssystemet rapporteras de degar som produceras in manuellt medans de 
färdiga produkterna rapporteras in i Movex automatiskt av datorsystemet som styr 
palletering och etiketteringen. Pallarna märks enligt GS1:s standard och är därmed 
unikt identifierbara genom SSCC-numret. Uppgifter om artikelnummer, 
produktnamn, produktionsdatum och tid, bäst före datum, antal förpackningar, 
batchnummer anges också i klartext på etiketten. Som batchnummer anges 
produktionsordernumret. Vid fabriken har man funderat en del på att använda 
batchhanteringen i affärssystemet men då krävs det i nuläget att alla producerade 
pallar rapporteras in manuellt i Movex vilket medför ett stort extraarbete då det nu 
alltså sker automatiskt.  

De tre största linjerna i produktionen är direkt sammankopplade med det 
robotstyrda palleteringssystemet. Färdiga pallar sträckfilmas (plastas), etiketteras 
och transporteras till färdigvarulagret (FVL) automatiskt. De mindre linjerna är 
inte sammankopplade med palleteringssystemet och från dessa linjer får de 
färdiga pallarna transporteras manuellt till en station där pallen kan föras in till 
den automatiska plastnings- och etiketteringsstationen. 

För de tre största linjerna mäts produktionstiden från och med att packroboten 
hanterar det första kollit till och med att det sista hanteras. Vid de mindre linjerna 
finns streckkoder på produktionsorderna och dessa skannas när produktionen på 
dessa linjer påbörjas (när första kartongen är packad). Om en produktionsorder 
sedan ska spåras så tas en lista fram över alla producerade pallar i den 
produktionsordern. Denna lista skapas i datasystemet som styr etiketteringen av 
pallarna. I och med att varje pall märks med ett SSCC-nummer är varje pall unikt 
identifierbar vid det externa lagret. Ingen information om pallmärkningen finns i 
Movex utan allt återfinns i det fristående datasystemet. Fabriken är 
sammankopplade med det externa lagret så att lagernivåerna kan övervakas, men 
det externa lagret ansvarar för spårningen av produkterna ut till kund.  

När utlastning sker skannas alla streckkoder på de pallar som ska levereras och en 
följesedel skrivs ut automatiskt. En elektronisk följesedel skickas också till lagret 
och följesedeln innehåller information om artikelnummer, SSCC-nummer, antal 
kartonger, antal pall och BFD. Inga pallar som skickas till det externa lagret 
innehåller olika batchnummer.  
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4.4. Spårbarhet hos andra företag 
Nedan följer en beskrivning av spårbarhetssystem hos andra företag inom 
livsmedelsindustrin. 

4.4.1. Aromatic 

All information i kommande stycken om Aromatic har sammanställts från de 
intervjuer som gjordes vid besökstillfället. Aromatic grundades i Stockholm på 
1930-talet. Inledningsvis utvecklades surrogatprodukter för att ersätta fett, socker 
och ägg som det rådde brist på under krigsåren. Numera är affärsidén att utveckla 
och marknadsföra ingredienser för rationell tillverkning av bageriprodukter. 
Vidare erbjuder företaget sina kunder bland annat receptformulering, 
receptoptimering och utbildning.  

Huvudkontoret ligger i Stockholm och där finns också företagets 
produktionsanläggning. Dotterbolag finns i Tyskland, Schweiz, Storbritannien, 
Polen, Ungern och USA. Merparten av kunderna återfinns i Europa, USA samt 
Mellanöstern. Det totala antalet anställda uppgår till 90 personer varav 60 i 
Sverige och år 2007 var omsättningen 245 Mkr. Aromatic är certifierade enligt 
ISO 9001 och BRC. 

Företaget tillverkar och saluför exempelvis aromer & färgämnen, alfa-gel 
emulgatorer, färskhållningsmedel och skiljeoljor. Det är alltså tillsatser som 
företagets kunder använder i sina produkter för att exempelvis förbättra textur, 
volym, smak, utseende, släppförmåga, färskhet, etc.  

I produktionen finns det fyra linjer och vanligtvis tillverkas mellan 1-4 
produktionsorder per dag. Vissa produkter kan tillverkas på flera olika linjer och 
andra bara på en. I och med att det handlar om processtillverkning så uppkommer 
inga mellanlager av halvfabrikat, utan all tillverkning sker i ett enda flöde från 
råvara till färdig produkt. I medeltal ingår mellan 5-10 råvaror i en produkt och de 
tillsätts i en blandningsfas i tillverkningen.  

Nedan kan en principskiss ses över tillverkningsprocessen vid en produktionslinje. 

 

Blandning  
Buffert  Kylning  

Fyllnin g Palletering  Kylning  

Kund  eller  Lager  

Vx 

 
 

Figur 23. Principskiss över tillverkningsprocessen vid en 
produktionslinje hos Aromatic. 

Allmänt om spårbarhetssystemet 

Tidigare hade företaget ett pappersbaserat spårbarhetssystem där helt enkelt de 
insatta råvarubatcherna antecknades på produktionsdokumenten. I samband med 
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företagets certifieringsarbete mot British Retail Consortiums (BRC:s) 
kvalitetsstandard, där krav på full spårbarhet ställs, så inleddes ett projekt med 
mål att förbättra spårbarhetsprocessen och göra den både säkrare och snabbare. 
Företaget hade också känt av ett större generellt intresse för spårbarhet hos 
kunder, men också en del konkreta krav hade kommit in. Företaget utredde 
inledningsvis möjligheten att använda ett skannersystem och med hjälp av 
streckkoder registrera spårbarhetsinformation i samband med att material hanteras 
i fabriken. Detta valdes dock bort av det skälet att en förhållandevis liten andel av 
råvarorna hanterades på så sätt att skannrar och streckkoder skulle kunna 
användas. Främst lagras råvarorna i cisterner och behållare och förs automatiskt 
via rörledningar till blandningssteget i tillverkningen. Det innebar i sin tur att 
kostnaden för införandet av ett system med handdatorer och streckkodsläsning 
inte kunde motiveras då det skulle komma till användning i en sådan begränsad 
utsträckning. Aromatic undersökte några fristående system för att hantera 
spårbarhetsinformation men kom fram till att deras behov skulle kunna täckas av 
företagets affärssystem ASW. Vid denna tidpunkt hanterade inte affärssystemet 
batchinformation men i samband med uppgraderingen till version 5.5 infördes det. 
En stor anledning till uppgraderingen av affärssystemet var att få en bättre intern 
spårbarhet för råvarubatcher och produktionsbatcher.  

Råvarumottagning 

Till Aromatics fabrik kommer råvarorna på pallar, semibulk eller bulk. Omkring 
90 % av de råvaror som tas emot kommer i bulkform. Vanligt är att råvaran 
kommer i en tankbil och lagras i cisterner/behållare innan den förs in till 
produktionen via rörsystem. Detta är ett problem ur spårbarhetssynpunkt då de 
flesta behållare aldrig töms helt mellan påfyllningarna och på så vis finns det 
ingen skarp gräns mellan olika batcher, men och andra sidan så underlättar det 
också spårbarheten då råvaruflödena blir lättkontrollerade. I och med att inte 
särskilt många råvaror levereras på pall har företaget valt att inte registrera 
råvarornas placering på råvarulagret. Det begränsade antalet gör att råvarulagret 
går att överblicka tillräckligt bra ända och det är mycket sällan några problem med 
att finna en eftersökt råvarubatch.  

Där så är möjligt (leveranser på pall, motsvarande) märker Aromatic inkommande 
material med ett internt märkningssystem. Märkningen sker manuellt med en 
etikett som de själva skapar i ett datorprogram och sedan skriver ut. På etiketten 
står information i klartext om råvara, artikelnummer, ankomstdatum, bäst före 
datum samt inköpsordernummer. Denna information lagras också i affärssystemet. 
I nuläget märker företaget upp hela mängden av en inlevererad råvara med samma 
märkning. Det betyder att om leveransen innehåller en råvara med flera olika 
batchnummer kan dessa i dagsläget inte spåras individuellt i företagets 
tillverkning.  

Tillverkningen 

Av Aromtics tillverkning sker en stor del direkt mot kundorder, volymmässigt är 
det omkring 70 % och avses antalet order så utgör kundorder omkring 85 %. När 
en produktionsorder skapas så föreslår affärssystemet vilken batch som ska 
användas för respektive råvara baserat på det interna märkningssystemet och 
FIFO. Detta gäller också för förpackningsmaterial som kommer i kontakt med 
produkten, då batchnumret på samma sätt knyts till produktionsordern. 
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Produktionsordern skrivs ut och hämtas av produktionspersonalen, och på denna 
framgår de råvarubatcher som ska användas. Skulle det av någon anledning visa 
sig att information om en viss råvara på produktionsordern inte stämmer, 
exempelvis att lagersaldot för en viss batch är för lågt så att mer material kommer 
att krävas för att fullfölja tillverkningen, läggs en ytterligare batch till och detta 
registreras in i systemet. En diskussion har förts vid Aromatic om vilka inom 
produktionen som ska ha möjligheten att ändra information i affärssystemet. I 
nuläget genomförs alla ändringar av driftledaren vid respektive skift, mest för att 
minska risken för felregistreringar och oavsiktligt raderande av data.  

I tillverkningen bildar en produktionsorder en batch och produktionsordernumret 
följer varan ända ut till dess förpackning. Någon återbatchning förekommer inte i 
produktionen.  

Vid Aromatic är produktionschefen ansvarig för spårbarhetsprocessen. Denne 
menar att den är en naturlig del av produktionen. Med hjälp av 
kvalitetsmedarbetarna utvecklas rutiner, men det är sedan produktionschefens 
ansvar att se till att rutinerna följs och fungerar i praktiken. Inledningsvis fick de 
arbeta ganska hårt med att få alla att förstå vikten av att rätt batch alltid, utan 
undantag, sattes in i produktionen.  Vidare så poängterades det under lång tid att 
det också är absolut nödvändigt att det rapporteras när en föreslagen batch på 
produktionsordern av någon anledning inte går att använda, så att en ny batch kan 
knytas till produktionsordern.  I och med att vara vaksam och under en tid noga 
följa hur detta fungerade i praktiken så började rutinerna relativt snabbt att 
fungera. Genom att affärssystemet kunde hantera råvarubatcher så visade det sig 
relativt snabbt om felregistreringar förekommit i och med att lagersaldona då inte 
stämde.  

Lager 

I fabriken sker tillverkning dag ett, dag två på eftermiddagen erhålls ett 
kvalitetsutlåtande efter analys av prover och dag tre så levereras varorna ut till 
lagret (förutom en mindre andel som levereras direkt till kund). I fabriken märks 
de färdiga pallarna upp enligt GS1-standard för palletiketter och informationen 
finns dels i klartext och dels i en EAN128-streckkod. Aromatic har ett eget mindre 
färdigvarulager vid fabriken, men det större lager dit leveranserna sker har externa 
ägare. Vid det externa lagret sker leveranser ut till kunder genom plockning eller 
leverans på helpall. Plocklistor genereras ur ASW som lagret har tillgång till. 

Spårning 

Vid spårning från råvara till färdig produkt så tas denna information fram direkt i 
och med att de specifika råvarubatcherna som har använts till produktionsorderna 
redan finns kopplade till dem. Genom att söka på en viss batch av en råvara 
identifieras de produktionsorder som denna har ingått i. Ur affärssystemet tas 
sedan fram när de aktuella produktionsorderna har levererats till det externa 
lagret. I och med att kopplingen hela tiden finns i affärssystemet mellan 
produktionsorder och leverans till kund tas även information snabbt fram om vilka 
kunder som har fått leveranser från en eller flera produktionsorder. Detta gäller 
både vid produktion mot kundorder där informationen knyts till en viss kund 
direkt och vid produktion mot lager där en viss produktionsorder först lagerförs 
och sedan vid beställning av kund binds samman med denne.  
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Vid spårning åt andra hållet, från färdig produkt till ingående råvaror, så erhålls 
exempelvis information från en kund om något fel på en produkt.  Kunden lämnar 
information om artikelnummer, tillverkningsdag och produktionsordernummer 
(batchnummer) som alla tre framgår av förpackningen. Genom att söka fram 
produktionsordern får företaget direkt fram alla batchnummer för de ingående 
råvarorna som har använt. Upptäcks det exempelvis att det är en batch av en viss 
råvara som har orsakat problemet kontrolleras det om andra produktionsorder har 
den aktuella batchen av råvaran registrerade på sig, och samtidigt kontaktas 
leverantören. En undersökning görs också om detta problem kan finnas hos andra 
batcher som leverantören har levererat under tidsperioden. Beroende på hur 
allvarligt problemet är samt genom samråd med leverantörer vidtas lämpliga 
åtgärder. Det är dock ytterst sällsynt att råvaruleveranser från leverantörer på 
något sätt inte uppfyller Aromatics kvalitetskrav. I och med att företaget har en 
noggrann mottagningskontroll upptäcks också eventuella brister med stor 
sannolikhet redan där. 

Aromatic kontrollerar sin spårbarhetsprocess en gång per år enligt uppgjord rutin. 
Under de senaste åren har det dock varit en större fokus på spårbarheten vilket har 
medfört att kontroller har skett flera gånger per år.  

4.4.2. Santa Maria AB 

All information i kommande stycken om Santa Maria har sammanställts från 
intervjuer samt ur rutiner och specificerande dokument.  

Santa Maria AB är ett familjeföretag som grundades 1946. Det är i dag Nordens 
största smaksättningsföretag och har i Sverige omkring 450 anställda och omsätter 
2 miljarder sek per år. Företaget är störst i Norden på kryddor, grillprodukter och 
Tex Mex samt på Thai- och India-produkter. Hemmamarknad är norden men 
Santa Maria har också etablerat sig på flera marknader i övriga Europa (20-25 
länder). Omkring 10-12 % av företagets totala produktion går på export utanför 
norden.  

Santa Maria AB har tre produktionsenheter i Sverige: 

• Mölndal – tillverkning av tacos. 
• Mölndal - tillverkning av kryddor. 
• Landskrona – tillverkning av tortillas. 

Vid varje produktionsenhet i Sverige arbetar drygt 100 personer och vid 
huvudkontoret i Mölndal finns ytterligare ett hundratal. Utöver 
produktionsenheterna i Sverige har Santa Maria AB ett antal fabriker i övriga 
Europa. Företaget har affärssystemet Movex version 11.2 och alla tre fabrikerna i 
Sverige är kvalitetscertifierade enligt BRC.  

Santa Maria köper också in färdiga produkter som de säljer vidare. Både 
egentillverkade och inköpta produkter hanteras i företagets egenägda 
färdigvarulager. 

Santa Marias två huvudaffärsområden är Konsument och Food Service. 
Konsumentsidan är det största området inom Santa Maria och här finns 
produktkoncept som Santa Maria Kryddor, Santa Maria Barbeque, Santa Maria 
Tex Mex, Santa Maria Thai, Santa Maria India och Santa Maria Spicy World. 
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Food Service erbjuder i princip samma produkter men i förpackningar och 
koncept anpassade för restauranger och storkök. 

Kryddtillverkningen i Mölndal 

Den följande texten kommer endast att beskriva hanteringen av spårbarhetsdata 
för Santa Marias egentillverkade produkter och gäller dessutom endast 
kryddtillverkningen i fabriken i Mölndal. Uppbyggnaden av företagets 
spårbarhetssystem är i grunden lika, men viss anpassning har gjorts i de olika 
fabrikerna beroende på skillnaderna i tillverkningen. Genom att inrikta 
beskrivningen mot kryddtillverkningen så blir systemet mer överblickbart för 
läsaren. Det är också för kryddtillverkningen som systemet är mest utbyggt och de 
andra fabrikerna står på tur att få systemet utbyggt till samma nivå. 

Vid fabriken i Mölndal tillverkas kryddor och kryddblandningar. Arbetet sker i 
tvåskift och totalt tillverkas omkring 500 olika produkter. Antalet råvaror som 
hanteras i fabrikens råvarulager är omkring 150 st.  

I fabriken finns det totalt 20 produktionslinjer. De kan delas upp i kategorierna 
storkökslinjer och konsumentlinjer. Vidare är respektive kategori uppdelbar efter 
hur produkterna ska paketeras (påsar, glas, hinkar, etc). På vissa linjer tillverkas 
bara en sorts produkt medans det på andra linjer tillverkas en mängd olika 
produkter. Den tidsmässiga storleken på produktionsorderna skiljer sig åt och kan 
variera mellan tre timmar och tre dagar. Löper en produktionsorder över flera 
dagar så återupptas produktionen vanligtvis kommande dag då tvåskift är det 
normala arbetsschemat (det förekommer dock att produktion sker även nattetid). 
Tillverkningen sker endast mot lager.  

Allmänt om spårbarhetssystemet 

Fram till och med år 2000 hade fabriken i Mölndal ett mestadels pappersbaserat 
manuellt spårbarhetssystem som byggde på att alla batcher och all annan 
nödvändig information antecknades på dokument kopplade till produktionsordern. 
Företaget kände ett behov av att effektivisera informationshanteringen och att 
göra den säkrare samt att också få en bättre kontroll över tillverkningsprocessen. 
På kvalitetssidan i företaget kände de speciellt att det manuella pappersbaserade 
spårbarhetssystemet var alldeles för osäkert samt att det också tog för lång tid när 
spårbarhetsdata väl skulle tas fram. I och med att en mängd olika råvaror hanteras 
i fabriken kände de också att det behövdes ett system som hjälper personalen att 
säkerställa att rätt råvaror och blandningar hamnar i rätt förpackningar. Att bara 
informera personalen att vara ”noggranna” eller ”extra noggranna” är inget robust 
system som övertiden minimerar risken för fel. Den känsligaste hanteringen i 
fabriken är de allergena råvarorna som under inga omständigheter får förväxlas 
med övriga råvaror. På produktionssidan var önskemålen dels att effektivisera 
insamlandet av produktionsdata genom att komma bort från de manuella systemen 
och dels att få bättre underlag för det ständigt pågående effektiviseringsarbetet i 
fabriken.  

En komplicerad operation i tillverkningsprocessen är blandningssteget där en 
mängd råvarubatcher blandas på olika sätt och blir till olika halvfabrikat eller 
färdigprodukter. Därför beslutades det att ett datoriseringsprojekt för 
produktionen och spårbarheten skulle inledas där. Detta projekt startade år 2000 
och resultatet blev ett datoriserat system som hanterade blandningsprocessen. 
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Systemet utvecklades med hjälp av ett mindre dataföretag i Göteborg som heter 
ISSI AB. Numera är ISSI AB uppköpta av Softronic AB.  

Det första som blev datoriserat i tillverkningsprocessen var alltså blandningen. 
Grunden i blandningssystemet bygger på att alla råvaror är märkta med 
streckkoder som läses av med en handdator med streckkodsläsare innan de sätts in 
i produktionen. Systemet fungerade bra men i och med att det bara täckte en liten 
del av alla produktionsaktiviteter så var fortfarande den största delen av 
hanteringen av spårbarhetsinformationen i produktionen manuell. Dessutom var 
tidsåtgången, om någonting behövde spåras, fortfarande omfattande och 
engagerade ett flertal människor i fabriken. Därför beslutades det att alla 
aktiviteter i fabriken där råvaror, produkter i olika färdighetsgrader och färdiga 
produkter skulle hanteras, skulle använda samma system där personalen vid varje 
moment genom skanning identifierar och registrerar information. Systemet skulle 
byggas ut så det täckte alla aktiviteter, från det att råvarorna togs emot på 
råvarulagret tills det att de färdiga produkterna levererades från Santa Marias 
färdigvarulager. Spårbarhetssystemet skulle utformas så att det blev en del av ett 
större produktionssystem.  Utbyggnad av produktionssystemet i fabriken med 
tillhörande spårbarhetssystem inleddes år 2002. Sedan år 2007 är också Santa 
Marias färdigvarulager anslutet till systemet. Produktionssystemet är utvecklat av 
samma företag som utvecklade det mindre blandningssystemet. Det systemet 
fungerade mycket bra och när det sedan blev aktuellt för fabriken att investera i 
det heltäckande produktionssystemet så togs alltså beslutet att samma företag 
återigen skulle anlitas. Andra alternativ undersöktes inledningsvis, bland annat 
utvärderades de moduler som Movex kunde byggas ut med. Utvärderingen visade 
dock att användandet av Movex moduler skulle bli långt mer komplicerat än att 
bygga ut det nuvarande systemet som hanterade blandningsprocessen, i och med 
att Movex moduler inte var anpassade efter företagets verksamhet utan mer 
generellt uppbyggda. Ett system som var skräddarsytt just för Santa Marias 
verksamhet skulle ge den enklaste och den bäst fungerande lösningen. 

Produktionssystemet som fabriken använder och som alltså spårbarhetssystemet är 
en del av, är kopplat till företagets affärssystem Movex. När en produktionsorder 
skapas i produktionssystemet så reserveras direkt den beräknade mängden av 
respektive råvara/halvfabrikat som ska ingå i ordern och samtidigt så knyts också 
de batcher som ska ingå av respektive råvara/halvfabrikat till produktionsordern. 
Vid all materialhantering i fabriken används sedan handdatorer med 
streckkodsläsare för att registrera in materialet och när det har genomgått en 
operation får materialet en ny identitet och förses med en ny etikett med streckkod 
och information i klartext.  I och med att unika batcher av material blir knutna till 
en viss produktionsorder så måste just dessa batcher tas ut och registreras in till 
ordern genom skanning. Om fel batcher tas ut så går inte dessa att skanna in och 
ett felmeddelande uppträder istället. Det går inte heller att starta 
produktionsordern om inte rätt material har skannats in. När materialbatcherna har 
förbrukats och halvfabrikat eller färdiga produkter därmed tillverkats 
kommunicerar produktionssystemet med Movex så att korrekta lagersaldon alltid 
finns för respektive råvara, halvfabrikat och färdigvara; men för att skapa och 
hålla redan på olika batcher används alltså enbart produktionssystemet. 
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Råvarulager 

Direkt när en råvara tas emot på råvarulagret så skapar produktionssystemet ett 
batchnummer till denna och etiketter med streckkoder och övrig information 
skrivs ut så att den mottagna volymen av råvaran kan märkas. Fabriken i Mölndal 
använder inte leverantörernas egen märkning till någonting förutom i de direkta 
kontakterna med dem. För att ta fram leverantörsuppgifterna för en redan 
förbrukad råvara som ingår i en produkt så finns det en länk mellan Santa Marias 
interna märkning av råvarorna, som finns registrerad i produktionssystemet, och 
inköpsordern för leveransen i fråga.  

I och med att inkommande råvaror märks om med egen märkning så frångås 
leverantörernas märkning av råvarorna helt. En inkommande leverans av en råvara 
till fabriken bildar alltså en batch, oavsett leverantörens tidigare märkning. 
Råvarorna anländer oftast till råvarulagret i containers och storleken på en batch 
blir alltså hela containerinnehållet och det brukar variera från ett par ton och upp 
till 20 ton.  

Alla råvaror märks upp, men hur små enheter som helst är inte praktiskt möjligt 
att märka upp. Santa Maria har löst det på följande sätt: en del råvaror som 
kommer till råvarulagret är lagrade på pall i stora behållare eller säckar som kan 
väga några hundra kilo vardera och dessa märks upp med en etikett vardera. Den 
andra ytterligheten är när pallar innehåller småsäckar med omkring 15-25 kg i 
varje. Då märks inte varje individuell säck upp utan man har valt att endast märka 
pallen.  

Leverantörerna har aldrig haft synpunkter på att Santa Maria går ifrån deras 
ursprungliga batchstorlekar och bildar egna ibland större batcher. När det har 
förekommit kvalitetsproblem i en råvaruleverans så brukar det innefatta hela 
leveransen och denna reklameras då i sin helhet. Därför är just en leverans en 
lämplig mängd råvara att bilda en batch av, menar Santa Maria. Vidare har 
företaget en noggrann mottagningskontroll av råvarorna och eventuella fel 
upptäcks så gott som alltid innan råvarorna tas in till produktionen.  

Efter mottagningskontroll vid råvarulagret och märkning av den inkommande 
leveransen tas prover på råvaran och sedan placeras råvarupallarna på lagerplatser. 
Respektive lagerplats rapporteras in i Movex genom skanning. Efter en veckas 
karantän och inväntade svar från laboratorieanalysen frisläpps råvaran i Movex av 
kvalitetsavdelningen och den kan därefter reserveras till produktionsorder. I 
figuren nedan kan en schematisk bild ses över mottagningsprocessen för råvaror.  
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1. Varor in till 
Råvarulagret

2. Mottagnings-
kontroll

3. Märkning

4. Provtagning

5. lagring 
(karantän)

6. Lab analys

7. Frisläppning

8. Vara tillgänglig 
för produktion  

Figur 24. Principskiss över mottagningsprocessen vid Santa Marias 
kryddfabrik i Mölndal. 

Bara en råvara (salt) lagras i silo i fabriken och silon töms alltid helt innan 
påfyllning. Vid leveranstillfällena fylls hela silon och denna mängd bildar en 
batch. Vid uttag från silon registreras batchnumret automatiskt i 
blandningssystemet och knyts därmed till den produktionsorder som råvaran tagits 
ut till.  

Batchnummer för råvaror och halvfabrikat 
Batchnumret som produktionssystemet skapar för råvarorna och halvfabrikaten är 
uppbyggt enligt följande:  

Pos1 Pos2-4 Pos5-6 

År Dag nr Serienummer  

Batchnumret består alltså av sex siffror. Det två sista positionerna i batchnumret 
(serienumret: position fem och sex) utnyttjas när det kommer flera sändningar av 
samma råvara under en dag. Då numreras leveranserna med ett löpnummer enligt 
nedan. 

Första leveransen av råvaran dag x, serienummer = 01 

Andra leveransen av råvaran dag x, serienummer = 02 osv. 

Exempel, batchnummer: 810401 (År 2008, Dag 104, leverans 1 av råvaran dag 
104). 

Dagpositionen i en råvaras batchnummer är den dag på året då råvaran anländer 
till lagret. Efter varje operation som råvaran sedan genomgår i fabriken erhåller 
den ett nytt artikelnummer och ett nytt batchnummer. Dagpositionen är här den 
dagen på året som tillverkningsoperationen utförs. Vid tillverkning av 
kryddblandningar skapas också ett nytt batchnummer och dagpositionen är här 
den dagen på året som blandningsoperationen sker (kryddblandningar består av 
flera ingående råvaror som sedan tidigare har tilldelats olika batchnummer). 
Batchnummer tillsammans med artikelnummer skapar en unik kombination som 
gör att alla råvaror, halfabrikat och färdiga produkter kan identifieras.  
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Processer i produktionen 

I produktionen finns det flera olika processteg som råvarorna går igenom innan de 
ingår i en färdigprodukt. Vilka processteg som råvarorna går igenom varierar 
beroende på vilken slutprodukt som ska tillverkas. Tillverkningen av produkterna 
sker inte, som i många andra fall inom livsmedelsindustrin, i ett kontinuerligt 
flöde från råvara till färdig produkt. I många fall så produceras ett halvfabrikat 
som sedan står i ett mellanlager i fabriken i väntan på att det ska ingå i en 
slutprodukt (eller flera olika slutprodukter). Precis som vid råvarulagret så 
rapporteras lagringsplatsen i buffertlagret in i Movex.  

I figuren nedan finns ett förenklat flödesschema som beskriver 
tillvekningsprocessen i kryddfabriken i Mölndal.  

Råvarulagret

Rensning

Packning

Krossning Malning

Blandning

Siktning

Lager

Färdig lager

 

Figur 25. Flödesschema över tillverkningsprocessen vid Santa Marias 
kryddfabrik i Mölndal. 

En färdig produkt kan bestå av allt från en råvara till ett tjugotal. En produkt 
baserad på endast en råvara går aldrig igenom blandningsprocessen i 
tillverkningen. De produkterna, exempelvis svartpeppar, finns ändå i många olika 
former beroende på vilka olika processer råvaran har gått igenom i tillverkningen. 
De färdiga produkterna blir exempelvis finmalen och grovmalen svartpeppar. 
Efter varje genomgånget steg i tillverkningen märks råvaran med ett nytt artikel- 
och batchnummer. När den sedan förs in i nästa steg i tillverkningen så skannas 
den för att säkerställa att rätt material sätts in, och i samband med skanningen så 
loggas också batchen i spårbarhetssystemet. Om fel batch tas ut så går inte denna 
att skannas in och ett felmeddelande uppträder.  

Många av fabrikens färdiga produkter består av blandningar. I de produkterna är 
ett vanligt antal råvaror mellan fem och tio, men ända upp till 20 olika råvaror 
förekommer. Innan råvarorna sätts in i blandningen kan de ha gått igenom ett 
flertal olika processteg i tillverkningen. Ordet blandning betyder alltså att olika 
råvaror och/eller olika halvfabrikat blandas med varandra. Varje blandning ger 
ungefär ett ton material. Varje råvara eller halvfabrikat som förs in i 
blandningsprocessen skannas, och loggas därmed i spårbarhetssystemet. I 
produktionsordern till blandningen finns respektive ingående material 
(artikelnummer) och batchnummer registrerat. Några andra identiteter än dessa är 
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inte möjliga att skanna in och ett felskannat material resulterar i ett felmeddelande 
och det går inte heller att komma vidare i produktionsordern. Som tidigare nämnts 
får också den färdiga blandningen en egen identitet i form av artikel- och 
batchnummer.  

Vikten för alla de insatta råvarubatcherna i blandningen loggas i 
blandningssystemet och om en vikt för en tillsatt råvarubatch hamnar utanför 
toleransgränserna så markeras batchen på operatörens monitor och ett larm går. I 
vissa fall finns möjlighet att i en senare produktionsorder återbatcha en blandning 
som har blivit felaktig. Återbatchning förekommer i realiteten mycket sällan, men 
även här måste den felaktiga blandningen tilldelas ett batchnummer som 
tillsammans med blandningens artikelnummer ger en unik identitet. Den felaktiga 
blandningen måste sedan skannas på vanligt sätt vid kommande tillverkning och 
knyts på så sätt, precis som de andra ingående råvarubatcherna, till den nya 
blandningen.  

En viss råvarubatch kan, om den söks fram i spårbarhetssystemet, alltså finnas: 

• vid råvarulagret ej ännu insatt i produktionen. 
• i olika halvfabrikat (malvara, krossvara, etc.) i väntan på att ingå i 

produktionsorder för en eller flera blandningar eller färdigvaror. 
• i en eller flera blandningar i väntan på att ingå i en eller flera 

produktionsorder för färdigvaror. 
• i olika färdigvaror liggandes på färdigvarulagret. 
• i olika färdigvaror ute hos kund (detaljist) 
• (i många olika färdigvaror ute hos slutkunden) 

Från fabriken går det att direkt spåra produkterna ut till detaljister om leveranser 
har gått dit ifrån det egna lagret. Om produkterna har köpts upp av grossister eller 
de stora dagligvaruaktörerna i Sverige (ICA, COOP, etc.) ansvarar dessa för 
spårbarheten ut till detaljisterna. Som tidigare har beskrivits i teoriavsnittet finns 
det inget krav (och inte heller någon möjlighet) för spårbarhet ut till 
slutkonsumenten, varken för producenten eller för detaljisten.  

Batchnummer och batchstorlekar för färdigvaror 
Batchnumret för färdiga varor är uppbyggt på precis samma sätt som har 
beskrivits för råvarorna och blandningarna ovan. Position 2-4, alltså dag på året, 
är här tillverkningsdagen. Batchstorleken för färdiga varor styrs av två 
begränsningar i produktionssystemet: 

• En batch för produkter som går ut från fabriken innefattar alltid endast 
produkter producerade under en tidsrymd av maximalt 24 timmar (ej 
produktionstid utan vanlig tid). När 24 timmar har passerat från 
produktionsorders start bildas en ny batch. 

• För varje produkt finns det en maxgräns i systemet för hur många pallar 
som en batch kan utgöra. 

I dagsläget är den största batchstorleken för en produkt som tillåts i systemet 10 
pallar, men detta gäller alltså bara för vissa produkter. Andra produkter kan 
exempelvis ha en begränsning på tre pallar innan systemet bildar en ny batch. 
Fabriken i Mölndal håller i nuläget på att provar ut vilka batchstorlekar som är 
lämpliga och de nuvarande begränsningarna kan komma att justeras.  
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Nedan i figuren finns ett förenklat exempel över skapandet av batcher från 
råvarumottagningen till färdiga produkter. 

Blandning: 4120
Batch: 809501

Blandning: 4120
Batch: 809502

Produkt: 6130
Batch: 809601
10 pallar

Produkt: 6130
Batch: 809602
6 pallar

Produkten tillverkades alltså en dag 

efter att blandningen blev klar.

Råvara: 1210
Batch: 808801

Råvara: 1310
Batch: 809102

Råvara: 1320
Batch: 809302

Mottagningsdag för råvarorna är dag 088, 091 och 093.

Blandningsdagen är dag 095. Löpnumret i batchnumret för

blandningen räknas upp när en ny 

Blandning tillverkas (01, 02, osv.)

Fler än 10 pallar blev tillverkade, 

men färre än 21 = två batcher.

 

Figur 26. Förenklat exempel över skapandet av batcher från 
råvarumottagningen till färdiga produkter. 

Principen i figuren är alltså den att det ingår tre råvaror i blandningen och att det 
för att kunna producera 16 pallar krävdes två blandningar. Varje blandning gav i 
snitt 8 pallar varför den första batchen färdiga produkter om 10 pallar innehåller 
båda blandningarna, medan de resterande 6 pallarna bara innehåller blandning 
nummer två. I detta fall låg alltså systemets batchbegränsning för färdiga varor på 
10 pallar per batch.   

Paketering 

Vid paketeringen går alla 20 produktionslinjerna fram till en palleteringsrobot och 
de färdiga pallarna går sen vidare och märks med etiketter. För 
förpackningsmaterialet som är i kontakt med produkten finns batchen knuten till 
produktionsordern på precis samma sätt som råvarorna och måste följaktligen 
skannas in vid påfyllning och vid produktionsorderna start. När de färdiga 
produkterna ska paketeras så får alla berörda etiketteringsmaskiner automatiskt 
information om etiketterna (artikel, batchnummer, BFD, etc.) från 
produktionssystemet. Ingen manuell inställning behövs. 

För flertalet kryddor sker paketeringen i två steg innan kollit hamnar hos 
palleteringsroboten. Först förpackas kryddan i glasburk eller påse 
(konsumentförpackningar). Spårbarhetsinformationen som anges på denna är 
artikelns namn, BFD och batchnummer. Dessutom finns en EAN 13 kod på 
etiketten. Därefter förpackas exempelvis kryddburkarna sex och sex i en 
sekundärförpackning (detaljistförpackning) och ibland förekommer det också ett 
tredje förpackningssteg. På samtliga förpackningsnivåer anges artikelns namn 
(och artikelnummer), BFD och batchnummer, men till skillnad från 
primärförpackningen är streckkoden på de högre nivåerna en EAN128 kod. Det 
innebär att när streckkoden skannas på ett lager kan information registreras om 
bland annat batchnumret och BFD.  Det ger alltså möjlighet att direkt ta fram 
information om vilket batchnummer en vara hade som ingick i en leverans, även 
när pallen har brutits och delats upp på olika plockorder.  
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Till sist är pallen märkt med en palletikett som följer GS1:s standard. I 
streckkodad form innehåller palletiketten bland annat: ytterförpackningens EAN-
nummer, SSCC-nummer, BFD, produktionsdatum, batchnummer samt antalet 
sekundärförpackningar eller motsvarande per pall. I klartext innehåller etiketten 
SSCC-nummer, ytterförpackningens artikelnummer, BFD, batchnummer, antal 
sekundärförpackningar eller motsvarande per pall samt artikelbenämning. Det 
finns dessutom information om vikter och produktionsdag.  

Lagerhantering och leveranser 
Santa Maria har som tidigare nämnts ett eget lager från vilket produkterna 
levereras ut till kund. Omkring 50 % av det som säljs levereras inte på helpall utan 
ingår i plockorder som expedieras vid laget. När leveranser med färdiga produkter 
anländer till lagret från Santa Marias tre fabriker i Sverige så skannas pallarna och 
de kvitteras på så sätt i lagersystemet. Buffertplatserna är flytande medans 
plockplatserna är fasta. Varje truck på lagret är utrustad med en dator och vid alla 
förflyttningar så skannas pallarna samt de lagerplatser de flyttas från och till. När 
plockorder ska expedieras så skannas också alla detaljistförpackningar som ingår i 
plockorderna. Denna information loggas i spårbarhetssystemet och Santa Maria 
kan därför hålla reda på batchnumren för produkterna som detaljisterna har fått 
levererade till sig.  

Innan detta spårbarhetssystem användes så kunde inte företaget med säkerhet säga 
vilka kunder som hade fått leveranser av en viss batch av en färdig produkt. 
Metoden de då använde för att spåra till vilka kunder en batch hade levererats var 
att de utgick ifrån den tidsperiod under vilken pallarna som innehöll batchen hade 
stått i plockposition. Därefter undersöktes det, med tidsintervall som grund, vilka 
kundorder som hade levererats och som innehållit rätt sorts varor. Detta var inget 
säkert system i och med att det byggde på tidsintervall och antagandet att 
leveranser har skett till kunder en viss tid efter det att kundorderna färdigställs på 
lagret. Leveranser kan ju till exempel bli försenade och därför hamna utanför det 
antagna intervallet. Därför använde företaget förut stora säkerhetsmarginaler när 
de tog fram de kundorder som har innehållit den sökta batchen.  

Spårning 

Vid spårning med utgångspunkt från en färdigprodukt används alltid 
färdigproduktens batchnummer och artikelnummer vid sökningar i 
spårbarhetsapplikationen. Via halvfabrikat eller blandning(ar) söks de i produkten 
ingående råvarubatcherna fram.   

Artikelnummer + Batchnummer

Halvfabrikat

Råvarubatch(er)Blandning(ar)

 

Omvänt kan en råvarubatch anges (artikelnummer och batchnummer för råvaran) 
och då skapas en lista över vilka halvfabrikat och/eller blandningar som 
råvarubatchen ingår i. För respektive blandning och/eller halvfabrikat tas sedan, 
via en sökning på deras respektive artikelnummer och batchnummer, fram i vilka 
slutprodukter de ingår i (eller om blandningen och/eller halvfabrikatet delvis eller 
helt finns kvar i ett eller flera mellanlager i fabriken). En fortsatt sökning på 
respektive slutprodukt (artikelnummer och batchnummer för dessa) ger 
information om vilka kunder som har mottagit leveranser samt om produkten 
fortfarande står kvar på något lager. 
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Blandning(ar)Råvarubatch(er)

Halvfabrikat

Slutprodukt(er) Kund(er)

 

4.4.3. Övriga företag 

Nedan följer kort information om några företag som utvecklar datorsystem som 
bland annat används vid livsmedelsproduktion, samt några exempel på företag där 
systemen används.  

Consafe Logistics 

Consafe Logistics har hos Cerealia Unibake implementerat Astro WMS. Cerealia 
Unibake är ett företag inom livsmedelsbranschen som tillverkar 
spannmålsbaserade produkter. Företaget behövde ett system för att kunna hålla 
reda på råvarorna och deras batchtillhörighet under hela tillverkningsprocessen. 
Lösningen bygger på att personalen i fabriken är utrustade med handdatorer. 
Exempelvis så avläser operatören receptet på handdatorn, och ska då 100 kg jäst 
tillsättas så skannas jästpallen varje gång som jäst tas från den. I och med det så 
ser systemet att rätt batch plockas ut och hur mycket jäst som är kvar, samt när en 
påfyllning är aktuell och hur gammal den kvarvarande jästen är. Två handdatorer 
är implementerade per produktionslinje, en i början där råvarorna tas från lagret 
och en i slutet vid paketeringen. Consafe Logistics, som utvecklat systemet, 
levererar lösningar inom logistikområdet. Koncernens har fyra 
verksamhetsområden: Supply Chain Consulting, lager & distribution, tillverkning 
samt mobila lösningar (www.consafelogistics.com).  

Ett av företagets standardprogram heter Markman. MarkMan är en lösning för 
manuell och automatisk märkning av konsumentförpackningar, 
distributionsförpackningar och pallar (etiketter eller bläckmärkning). Genom 
streckkodsmärkningen av produkter, lastbärare och pallar möjliggörs automatisk 
inrapportering till produktions- och affärssystem. MarkMan kan införas vid 
råvarumottagningen, produktionen och vid utlastning/plockning. Genom inbyggda 
kontrollfunktioner kan systemet vid skanning kontrollera att: artikeln är med på en 
giltig inköpsorder, att artikeln är med på en giltig arbetsorder eller att artikeln är 
med på en giltig plockorder. En kontroll kan också göras så att applicerade 
streckkoder (eller RFID-tagg) är läsbara. Är systemet sammankopplat med 
affärssystem och produktionsbanan kan en stoppsignal skickas till banan om 
streckkoden inte går att läsa och vid en läsbar streckkod skapas istället en 
lagertransaktion som sänds till affärssystemet. Via en koppling mellan 
arbetsordern, SSCC (Serial Shipping Container Code) eller annan pallidentitet och 
kundorder kan helpallar spåras. Om artiklar plockas länkas ursprungspallens 
SSCC-kod samman med SSCC-kod på den nyskapade lastbäraren för plockorden. 
Koppling kan åstadkommas med en skanner kopplad till en PC eller genom att 
använda en handhållen enhet. Informationen sparas i en lokal spårningsdatabas. 

AcobiaFLUX 

Företaget AcobiaFLUX har för Scan AB:s räkning utvecklat ett styr och 
kontrollsystem för företagets korvproduktion. Scan AB ingår i koncernen HKScan 
som är ett av norra Europas största livsmedelsföretag inom kött, charkuterivaror 
och färdigmat. Systemet omfattar styrningen och övervakningen av hela processen 
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för korvproduktionen, från inregistrering av råvaror, genom produktionen och 
fram till rökningsprocessen. Systemet erbjuder (www.acobiaflux.se): 

• Full spårbarhet från lager till färdig produkt.  
• Registrering av inkommande råvaror från olika leverantörer.  
• Dynamisk receptnedläsning samt återrapportering till affärssystem 

(Movex).  
• Kontinuerlig övervakning av processer och parameterinställning i realtid.  
• Möjlighet till loggning och uppföljning på batchnivå.  
• Underhållsrapportering  
• Processvisualisering, larmhantering och larmhistorik 
• Lagerhantering via trådlös truckdator.  

AcobiaFLUX som erbjuder produkter och tjänster inom industriell IT & 
automation fördelade på affärsområdena industri, infrastruktur och fastighet. 
Företaget bildades 2005 genom en sammanslagning av de båda företagen Acobia 
och FLUX och hade 2007 omkring 48 miljoner i omsättning. Företaget är 
verksamt i exempelvis livsmedelbranschen, läkemedelbranschen och 
verkstadsbranschen.  

Prevas 

En ny lösning, enbart inriktad mot spårbarhet och som vänder sig till mindre 
livsmedelsproducenter med begränsade it-resurser har företaget Prevas nyligen 
utvecklat. Systemet har getts namnet Snitcher Infotrace och är ett webbaserat 
spårbarhetssystem som ger kontroll över bland annat (Snitcher Infotrace 
användarmanual): 

• Spårbarhet 
• Råvaruförbrukning 
• Leveranser 

Grunden i Snitcher Infotrace är en webblösning där databas och server finns hos 
Prevas. Som grund behöver kunden bara en persondator med internetuppkoppling. 
I systemet kan leverantörer, råvaror, recept, produkter och mottagare registreras.  
Utskrifter av råvaruetiketter vid varumottagningen och tillika utskrift av 
identitetsetiketter i produktionen samt kolli/palletiketter vid paketeringen görs 
genom systemet. Genom att identitetsmärka råvaror, batcher och leveranser samt 
skapa kopplingar mellan dem säkerställs spårbarheten internt och externt. Data 
kan matas in via tangentbord men användning av handdatorer vid varumottagning, 
produktion och leverans ger en säkrare och effektivare registrering. I systemets 
historik kan ett produktionsförlopp följas, ifrån råvara till utleverans. Systemet har 
nyligen introducerats och en vidareutveckling är planerad där funktioner som 
exempelvis informationsutbyte med affärssystem ska inkluderas. Företaget Prevas 
har över 550 medarbetare och huvudkontoret ligger i Västerås. Inom 
affärsområdet industrisystem utvecklar företaget it-lösningar för automation, 
logistik och spårbarhet. Företagets systemleveranser innefattar exempelvis 
nyckelfärdiga system, funktionsleveranser (mjuk- och hårdvara) och integrationer 
i befintliga system (www.prevas.se).  
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5. Analys 
Analysen består av tre delar. Inledningsvis beskriver jag hur kraven på spårbarhet 
i lagar och standarder påverkar fabriken i Fagersta. Sedan följer en kort 
redogörelse för de brister jag tycker mig ha hittat i fabrikens nuvarande 
spårbarhetssystem. Till sist följer en sammanställning av de viktigaste 
iakttagelserna som jag gjorde under de tre fallstudierna vid de andra fabrikerna 
och det resulterar i en klassificering av fyra olika typer av spårbarhetssystem.  

5.1. Krav på spårbarhet i lagar och standarder 
I teoriavsnittet beskrivs de krav som ställs på spårbarheten i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr. 178/2002. Dessa krav är inte särskilt stränga då de 
främst inriktar sig mot den externa spårbarheten. Den miniminivå som 
förordningen anger för den externa spårbarheten är krav på: leverantörens namn 
och adress, typ av produkter som vederbörande levererat, kundens namn och 
adress, typ av produkter som levererades till denne, transaktions- eller 
leveransdatum, volym eller kvantitet, eventuellt partinummer samt en mer 
detaljerad produktbeskrivning. Krav som dessa är det inte svårt att leva upp till för 
fabriken.  

Dock råder det en liten förvirring över vilka krav som EU-förordningen 
egentligen ställer på den interna spårbarheten. Livsmedelsverket har valt att endast 
kräva extern spårbarheten hos livsmedelsproducenterna.  

Betydligt tuffare krav finns på spårbarheten i BRC Global Standard – Livsmedel 
från 2005. Där krävs det full spårbarhet från råvara till färdig produkt och omvänt. 
Detta krav kan tyckas vara mycket exakt och tydligt vid en första anblick men 
även här finns det utrymme för tolkningar. Bland annat påverkar batchstorleken i 
mycket stor utsträckning hur snäva avgränsningar som kan göras. Detta gäller 
både för råvaror och för färdiga produkter. Idag finns det inga riktlinjer för hur 
stor mängd som kan slås samman och kallas en batch. Den storlek som en batch 
avgränsas till verkar vara helt upp till företaget.  

5.1.1. Batchbegreppet 

I och med att företagens produkter i denna undersökning uteslutande består av 
relativt många olika råvaror vilka sinsemellan kan ha väldigt skiftande 
batchstorlekar, kan resultatet för en viss råvara bli att dess batch ingår i väldigt 
många produktionsbatcher. En annan råvarubatch kan istället bara ingå i några få 
produktionsbatcher. Beroende på vad som är anledningen till återtagandet av 
produkterna kan alltså antalet produktionsbatcher som behöver tas tillbaka variera 
enormt.  

Vid fabriken i Fagersta avgränsas batchstorleken för färdiga produkter av 
produktionsorderns längd. En batch är alltså alltid lika med en produktionsorder 
och batchstorleken varierar med andra ord beroende på hur mycket som tillverkas 
vid produktionstillfället. Detta känns som en rimlig avgränsning. Att göra 
produktionsbatcherna mindre skapar svårigheter i och med att tillverkningen sker i 
ett sammanhängande flöde under hela produktionsordern, samtidigt som en del 
material som kantspill etc. återbatchas under pågående produktionsorder. Vidare 
är det i praktiken omöjligt att avgöra var exempelvis en råvarubatch slutar och 
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nästa tar vid. Det skulle inte heller vara någon större vinst med att dela upp en 
produktionsorder i flera batcher i och med att råvarubatcherna uteslutande är 
många gånger större än produktionsbatcherna. Det faktum att produktionsorderna 
för det mesta också är maximalt 10-16 timmar långa gör att en finare 
batchindelning är onödig. Skulle merparten av produktionsorderna löpa under 
flera dagar vore däremot situationen en annan.    

När det gäller råvarubatcherna har fabriken valt att för råvaror kunna spåra varje 
enskild pall i tillvekningen även om råvaruleverantörernas batcher i vissa 
leveranser är större. Att behandla varje pall som en unik identitet fast att den 
ibland tillhör en större batch med flera ingående pallar medför egentligen ingen 
fördel rent spårbarhetsmässigt. Att detta ändå görs beror på att man då kan 
behandla alla inkommande pallar lika (alltså en förenklingsåtgärd).     

5.1.2. Uppfyller fabriken de krav som ställs? 

Vilken förmåga har då fabriken i dagsläget att möta de krav på spårbarhet som 
ställs? De minimikrav som anges i EU förordningen är tämligen lätta att uppfylla, 
men hur väl kan fabriken möta de krav på full (100 %) spårbarhet som ställs i 
BRC? Idag når fabriken inte upp till kravet på 100 % spårbarhet om snävaste 
möjliga avgränsning avses. Spårbarhetstesterna från råvara till färdig produkt 
visade att spårbarheten vid de gamla testerna i tre av fyra fall låg på 100 % och i 
ett fall 0 % (enligt de premisser som testen gjordes under). Men genom att utöka 
tidsintervallet till det dubbla i det fjärde fallet så har alla produkter identifierats 
som kan innehålla eller innehåller den eftersökta batchen. Nackdelen är att 
möjligheten till snävaste möjliga avgränsning går förlorad, i och med att lite drygt 
dubbelt så många produkter som nödvändigt får antas innehålla den eftersökta 
batchen. Testerna på spårbarheten från färdig produkt till råvara visar på sämre 
resultat då spårbarheten i medeltal ligger på omkring 70 %. Även här går det i 
många fall att identifiera en större mängd produkter och på så sätt nå upp till 100 
procents spårbarhet.  

De spårbarhetstester som jag själv genomförde visar på lite sämre spårbarhet, 
mest på grund av att mätningen och beräkningen av spårbarheten har ändrats 
något.  

5.2. Vilka fördelar kan en förbättrad spårbarhet me dföra? 
I teoridelen tas en intervjuundersökning upp gjord av SIK (institutet för livsmedel 
och bioteknik) där det hävdas att möjligheten att minska skadorna på varumärkets 
anseende samt att kunna analysera och förbättra produktkvaliteten var de största 
fördelarna som företagen såg med en förbättrad spårbarhet. Lagstiftarens fokus 
med spårbarheten i EU-förordningen var dock främst konsumentsäkerhet. 
Sveriges konsumenter i samverkan menade, när den nya EU-förordningen 
diskuterades, att ett behov av spårbarhet fanns inom livsmedelsbranschen. De 
menade dock att spårbarheten inte främst skulle ses som ett sätt att hantera risker 
utan snarare som ett sätt att ge positiv information kring ett livsmedel, alltså något 
som kan attrahera konsumenter. Som exempel angav de information om ursprung, 
eventuell behandling, näringsegenskaper etc. 
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Spårbarhetsbegreppet är med andra ord lite luddigt och var fokus på spårbarheten 
ska ligga varierar alltså med olika uppfattningar, från en säkerhetsaspekt till 
ytterligare information om produkten som förmedlas till kunden. 

Informationen som jag har gått igenom visar att den genomsnittlige konsumenten 
vanligtvis inte fokuserar särskilt mycket på spårbarheten, i alla fall inte om man 
med spårbarhet avser hanteringen och registreringen av olika batcher i 
tillverkningen. Däremot har det varit större fokus på en annan typ av spårbarhet, 
nämligen informationen om råvarors och produkters ursprung och hantering 
genom distributionsledet. Att påstå att den typen av spårbarhet som detta arbete 
handlar om, alltså främst intern spårbarhet av batcher i tillverkningen, har någon 
stark attraktionskraft på kunder tror jag är en grov överdrift. Däremot tror jag att 
uppmärksammandet av ett företags avsaknad av en god spårbarhet på batchnivå 
redan nu kan skada ett företags varumärke. Vi är i en tid där kunderna förutsätter 
att tillverkaren ovillkorligen erbjuder säkra produkter och detta innefattar 
självklart också en metod för att kunna identifiera och dra tillbaka undermåliga 
produkter. 

5.3. Spårbarheten i Fagerstafabriken 
Hela spårbarhetskedjan från råvara till kund kan delas in i de fyra övergripande 
stegen: 

• Råvarumottagning och lagerhantering 
• Produktion 
• Utlastning och transport till externt lager 
• Lagerhantering vid externt lager 

Råvarumottagning och lagerhantering 

Viktiga moment för spårbarheten vid råvarumottagning och lagerhantering är 
själva inregistreringen av råvarorna samt framtagande av råvaror till 
produktionen. Registreringen är manuell på pappersblanketter vilket medför en 
risk för felregistreringar. Dessutom gör den manuella registreringen att olika 
benämningar används för samma råvara och att det inte finns någon möjlighet att 
söka fram information. Det leder till att informationen blir svår att överblicka. 
Vidare händer det att uppgifter glöms bort att anges på pappersblanketterna samt 
att exempelvis fel datum anges. Men förutom uteblivna och felaktiga 
registreringar förekommer det att pallar som har anlänt inte har blivit registrerade 
i spårbarhetssystemet. Som det är nu så fylls spårbarhetsinformation i på en etikett 
som klistras fast på pallen. Samma information skrivs sedan in i 
mottagningspärmarna och detta har alltså glömts ibland. Detta arbetssätt medför 
också ett extraarbete då samma information måste anges två gånger och samtidig 
medför det en risk för att återgivandet av informationen den andra gången inte blir 
helt korrekt, vilket försvårar spårbarheten.  

Ett övergripande problem med spårbarhetssystemet är att inga uppgifter om 
råvarubatchernas mängder registreras. Det får till följd att det inte kontinuerligt 
sker någon kontroll om registreringen av råvarubatchers användning i 
produktionen är korrekt. Först i efterhand går det nu att upptäcka att en 
råvarubatch finns registrerad på ett orimligt stort antal färdigprodukter. I 
affärssystemet används inte möjligheten att hantera batcher, utan den hjälp som 
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går att få därifrån är att det i efterhand går att ta fram uttaget av en viss råvara och 
jämföra detta med spårbarhetssystemets registreringar för användningen av aktuell 
batch. På detta sätt går det att upptäcka eventuella brister, men detta är alltså först 
i efterhand. Det innebär i realiteten att en råvarubatch kan vara kopplad till 
alldeles för många produktionsorder utan att det märks.  

Den platsbrist som råder på lagren gör att följandet av FIFO försvåras i och med 
att råvaror relativt ofta behöver flyttas om. Att det inte heller finns något system 
för att registrera in och ta fram pallpositionerna på laget gör att tidsåtgången blir 
onödigt stor när väl en pall ska tas fram, då det ofta krävs lite letande. Hittas sedan 
den näst äldsta pallen kanske det i en stressad situation bedöms vara ”nära nog” 
och denna tas då följaktligen ut till produktion.  

Produktion 
Viktiga moment för spårbarheten i tillverkningsprocessen är insättandet av råvaror 
i produktionen samt hanterandet av material för återbatchning. När en ny pall 
påbörjas registreras alltid detta i spårbarhetssystemet och efterlevnaden av denna 
klara rutin som återkommer flera gånger per dag borde mycket sällan fallera. Men 
tvärtom så inträffar detta betydligt oftare än vad som får anses vara rimligt. En 
siffra på två pallar av 40, alltså 5 %, som återfinns som icke registrerade som 
insatta i produktionen (fast de har använts) är ingen ovanlighet. För 
förpackningsmaterial fungerar rutinerna som allra sämst. Det är ingen rimlig 
slutsats att det glöms bort så ofta i och med att det är en rutin som alltid gäller, 
utan undantag, samt att den kontinuerligt ska utföras. Nämnas kan dock att den 
etikett som råvarumottagarna märker upp pallarna med, och där rutinen är att den 
ena delen ska avlägsnas och tas med vid registreringen av att pallen tas in till 
produktionen, inte innehåller all nödvändig information för att identifiera pallen i 
spårbarhetssystemet. Detta innebär att utelämnad information får hållas i huvudet 
eller skrivas ned på papper.  

Att de registreringar som görs betydligt mer sällan ibland missas är ett mer 
lättförklarligt problem. Detta gäller exempelvis för arbetsstationerna där rutinen är 
att en spårbarhetsregistrering endast görs när en ny batch hämtas till någon av de 
tre buffertplatserna för råvaror. En del råvaror används inte särskilt ofta och så 
länge som en påfyllning görs med samma batch så sker alltså ingen registrering. 
Det ökar risken för att en registrering kommer att glömmas bort, när den väl ska 
göras. Samma sak gäller där fyllningarna tillverkas.  

Det händer också att inte registreringarna mellan arbetsstationerna och 
mottagningsregistreringen för pallen på råvarulagret överensstämmer. Detta kan 
till största delen förklaras med att spårbarhetsinformationen registreras manuellt, 
vilket medför en ökad risk för felskrivningar. Registreringarna av råvarubatcherna 
görs också löpande på ett och samma dokument vid arbetsstationerna vilket gör 
det svårt att snabbt lokalisera den senaste påfyllningen av en viss råvara. En annan 
anledning är att behållarna inte märks upp med spårbarhetsinformation. Detta 
medför att det inte går att kontrollera om informationen överensstämmer mellan 
behållare och registreringen i spårbarhetsdokumentet. Vidare så är det tillåtet att 
registrera antingen BFD eller batchnummer vid arbetsstationerna. Registreras då 
batchnumret uppstår problem vid nästa påfyllning när personalen ska kontrollera 
om råvaran i behållaren tillhörde samma batch som råvarupallen på lagret gör. 
Enligt nuvarande märkningsrutin har en del från den interna märkningsetiketten 
avlägsnats vid påbörjandet av pallen och det är just på denna del som batchnumret 
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var angivet. För att då få reda på batchtillhörigheten går det att leta efter den 
ursprungliga märkningen på pallen, men det är inte säkert att denna är kvar om 
pallen har använts under en tid. Ett annat alternativ är att gå till 
mottagningspärmarna och leta fram batchnumret där. Detta omständiga 
informationssökande borgar för fel.  

Som det fungerar nu så innebär en registrering i spårbarhetssystemet att en pall 
med råvara finns tillgänglig för produktion ända fram till nästa pall av samma 
råvara registreras in för produktion i systemet. Denna inregistrering innebär att 
den föregående råvarupallen är slut. Om samma person under en produktionsorder 
gör slut på en råvarupall och därefter hämtar ytterligare en och påbörjar denna 
innebär inte detta något problem. Men i de fall då en råvarupall töms, men ingen 
ny direkt påbörjas, uppkommer ett problem. Nästa gång den råvaran ska användas 
i produktionen finns fortfarande den gamla pallen registrerad i 
spårbarhetssystemet som tillgänglig, och den enda som vet att pallen är förbrukad 
är den person som gjorde slut på den. Är inte detta samma person som nu återigen 
behöver råvaran får denne gå och leta efter en pall som inte finns och tvingas till 
sist att påbörja en ny pall utan att vara helt säker på att den föregående är 
förbrukad. Det går också att föreställa sig det omvända, nämligen att en person 
går och letar efter en pall men inte hittar den, och då helt enkelt antar att den är 
förbrukad och påbörjar en ny. Är detta ett misstag och pallen egentligen finns kvar 
så uppkommer situationen att två olika pallar av samma råvara kommer att 
användas i produktionen samtidigt (det finns då ingen möjlighet att veta vilken 
batch som har använts i vilka produkter). För att komma bort från denna 
problematik måste det gå att avregistrera en pall utan att en annan pall samtidigt 
måste registreras in till produktionen.  

I samband med hanteringen av material för återbatchning förekommer också en 
del moment där spårbarheten kan gå förlorad. Material för återbatchning 
långtidslagras på en särskilt avsedd plats i en av frysarna för färdiga varor 
(alternativt om det snart ska användas, i ett kylrum). Sedan finns ett 
återbatchningsschema per linje som anger vilka degar/produkter som kan 
återbatchas i vilka degar. I affärssystemet kan det endast ses när material för 
återbatchning har blivit inlagrat, uttagen registreras alltså inte för ingen 
spårbarhetsinformation kan i dagsläget knytas till uttaget. Uttaget material för 
återbatchning registreras istället på ett pappersdokument. Det är dock mycket 
svårt att kontrollera hur bra återbatchningsrutinerna egentligen fungerar då 
inregistrerat material som av någon anledning kastas, allt som oftast inte 
avregistreras från spårbarhetsdokumentet. Material som saknas får då helt enkelt 
antas vara kastat och möjligheten att kontrollera om det förekommer att material 
återbatchas utan att bli registrerat finns alltså inte.  

Användandet av BFD och artikelnummer för att avgränsa en batch i produktionen 
är inte en bra lösning. Till exempel kan det inträffa att samma artikel produceras 
två gånger under ett dygn och det skapar två produktionsserier med samma BFD 
och artikelnummer. Detta kan lösas genom att den andra produktionsseriens 
löpnummer för kartongerna återupptas där den första produktionsserien 
avslutades. Att samma artikel produceras vid olika tillfällen under en dag är 
såklart ingen situation som är önskvärd men likväl har det förekommit. Ett 
scenario är exempelvis att produktion fortgår efter 00.00 (då BFD ställs om på 
etiketteringsmaskinerna). Om sedan morgonskiftet ska fortsätta med samma 
produkt måste alltså löpnumret ta vid där kvällsskiftet avslutade det. Det är sällan 
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som den här situationen uppkommer, men det är också det som gör att rutinerna 
riskerar att glömmas bort när den väl inträffar.   

Utlastning och transport till externt lager 

I samband med leveranserna till det externa lagret registreras, som tidigare nämnts 
i nulägesanalysen, spårbarhetsdata i form av BFD och artikelnummer. Dock är 
inte denna information registrerad på ett sätt som underlättar hittandet av alla 
leveranser från lagret av exempelvis en viss artikel med ett visst BFD. 
Informationen lagras inte i en databas eller i någon annan elektronisk sökbar form, 
utan följesedlar skrivs helt enkelt ut och arkiveras i pappersformat. Värdefull tid 
försvinner när informationen behöver letas fram manuellt.  

Att en del pallar innehåller två olika BFD förklarar att saldot ibland skiljer sig åt 
mellan inrapporterade tillverkade kartonger av en viss batch (artikelnummer + 
BFD) och levererade kartonger av samma batch. Ibland händer det att 
registreringen av ett av de två bäst före datumen glöms bort och det medför att de 
båda saldona inte överensstämmer.  

Att blandpallar med två olika BFD i sig levereras kan också innebära problem när 
väl en batch behöver identifieras. I normalfallet innebär det inget problem då 
spårbarhetsinformation finns om alla levererade pallar och deras respektive 
leveransdatum till det externa lagret. I figuren nedan ses ett exempel. 

432143214321

Lev: 071004
BFD: 080412
BFD: 080419
1 pall

Lev: 071004
BFD: 080419
4 pallar

Lev: 071017
BFD: 080419
BFD: 080425
1 pall

Lev: 071017
BFD: 080425
4 pallar

Lev: 071028
BFD: 080425
BFD: 080503
1 pall

Lev: 071028
BFD: 080503
4 pallar

Lev: 070510
BFD: 080503
BFD: 080516
1 pall

4321 4321

P1 P2 P3 P4 P5

 

Figur 27. Skapandet av blandpallar i samband med leverans till lager. 

Figuren illustrerar fem olika produktionstillfällen (P1-P5) för en viss artikel som 
vid de angivna leveranserna ovan (totalt fyra stycken) innehåller en pall med två 
BFD. Förkortningen ”lev” är alltså leveransdatumet från fabriken till lagret.  

Ska exempelvis produktionstillfälle tre (P3) dras tillbaka så är det kartonger med 
BFD 080425 som söks och de återfinns i: 

• En pall levererad 071017 med BFD 080419 och 080425 
• Fyra pallar levererade 071017 med BFD 080425 
• En pall levererad 071028 med BFD 080425 och 080503 

Informationen som Frigoscandia har i sitt system är dock:   

• En pall levererad 071017 med BFD 080419  
• Fyra pallar levererade 071017 med BFD 080425 
• En pall levererad 071028 med BFD 080425 

Det går alltså inte endast att söka efter ett BFD för att lokalisera alla pallar från 
produktionstillfälle tre ovan, men i och med att det går att kombinera sökningen 
till att också innefatta leveransdatum kan de sökta pallarna identifieras vid det 
externa lagret. Ett återtagande innebär dock att det på de bägge blandpallarna 



Examensarbete Johan Emanuel Karlsson 
Processutveckling Mälardalens högskola 

 
 

75

följer med kartonger som hör till produktionsomgång två och fyra, vilka alltså 
egentligen inte ska dras tillbaka. Ska ingen kartong behöva dras tillbaka i onödan 
krävs det i nuläget att de bägge BFD på respektive pall antingen är separerade på 
två olika pallar vid leverans från fabriken eller så får de delas upp på separata 
pallar vid ankomsten till Frigoscandia. 

Det är dock inte alltid garanterat att en batch från fabriken kan identifieras lika 
avgränsat som i exemplet ovan. I exemplet i figuren nedan gäller samma 
förutsättningar som ovan, förutom den skillnaden att flera olika produktionsorder 
av samma artikel levereras under samma dag till det externa lagret.  

432143214321

Lev: 071004
BFD: 080412
BFD: 080419
1 pall

Lev: 071004
BFD: 080419
4 pallar

Lev: 071004
BFD: 080419
BFD: 080425
1 pall

Lev: 071004
BFD: 080425
4 pallar

Lev: 071028
BFD: 080425
BFD: 080503
1 pall

Lev: 071028
BFD: 080503
4 pallar

Lev: 070510
BFD: 080503
BFD: 080516
1 pall

4321 4321

P1 P2 P3 P4 P5

 

Figur 28. Hantering av blandpallar i samband med återtagande från 
externt lager. 

Ska exempelvis produktionstillfälle tre (P3) dras tillbaka så är det kartonger med 
BFD 080425 som eftersöks och de återfinns i: 

• En pall levererad 071004 med BFD 080419 och 080425 
• Fyra pallar levererade 071004 med BFD 080425 
• En pall levererad 071028 med BFD 080425 och 080503 

Så här långt alltså lika som ovan, men i detta fall tillkommer också de fyra 
pallarna som levereras 071004 med BFD 080419. Dessa tillhör i sin helhet en 
annan batch ifrån produktionen men i och med att endast det kortaste bäst före 
datumet registreras vid det externa lagret går inte denna batch att skilja från den 
första blandpallen ovan [en pall levererad 071004 med BFD 080419 och 080425].  

I normalfallet sker leverans tämligen omgående efter det att en produktionsorder 
har färdigställts så fallet med att olika produktionsorder av samma artikel 
levereras under samma dag är inte särskilt vanligt, men det visar ändå på 
problematiken med att låta artikelnummer och BFD utgöra batchidentiteten.  

Själva blandpallarna i sig är en betydligt större risk för att spårbarhetsdata ska gå 
förlorad. För att blandpallarna ska bli korrekt märkta och inregistrerade vid lagret 
så krävs det att det framgår av följesedeln att det medföljer pallar med två olika 
BFD. Vidare så underlättar det om blandpallarna är märkta redan från fabriken så 
att de kan särskiljas från de övriga pallarna av samma artikel. Att varumottagarna 
vid lagret ska gå och leta fram en blandpall ur en grupp av kanske 20 pallar av 
samma artikel är inte särskilt praktiskt, i och med att blandpallar förekommer 
ganska så frekvent.   

Lagerhantering vid det externa lagret 
Att pallarna från Fagerstafabriken kommer till lagret omärkta är ingen säker 
hantering ur spårbarhetssynpunkt, som ovanstående stycke påtalade, men inte 
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heller ur leveranssäkerhetssynpunkt då risken för felmärkning borde vara många 
gånger större vid det externa lagret än om märkningen sker vid fabriken i 
samband med produktionen. I och med att all informationshantering kring 
förflyttningar av pallarna inne på lagret sker genom att etiketterna skannas är det 
stor risk att en felmärkt pall inte uppmärksammas förens ute hos kunden.    

Att inte detaljistförpackningarna skannas vid plockning i samband med leveranser 
är en hantering som ger en försämrad spårbarhet. Bäst ur spårbarhetssynpunkt 
vore det om detaljistförpackningar hade en etikett och streckkod som innehöll 
information om bland annat batch. Men även skanning av en streckkod som bara 
säkerställer att rätt artikel plockas är bättre än ingen skanning alls och det minskar 
definitivt felplocksfrekvensen. På Fagerstafabrikens förpackningar sitter det idag 
en EAN 13 kod vilken endast säkerställer det senare vid skanning.  

I stycket ovan som beskriver utlastningsrutinerna vid fabriken anges det att pallar 
med två olika BFD ibland levereras till det externa lagret. Att dessa pallar blir 
inregistrerade med rätt BFD vid det externa lagret känns som en långt ifrån säker 
process. Detta tillsammans med att märkningen av pallarna görs först vid lagret 
samt att ingen skanning förekommer vid expediering av plockorder tror jag är de 
största riskerna för att spårbarheten ska gå förlorad vid det externa lagret.  

Sedan följde en del mindre iakttagelser som gällde:  

• Återförande av returer från kunder.  
• Återförande av reparerade kollin.  
• Återförande av förkomna kollin. 

Alla dessa moment medför en förlorad spårbarhet för de kollin det innefattar men 
på det stora hela rör detta sig om väldigt få kollin och kan därför tillsvidare 
lämnas därhän.    

5.3.1. Övriga brister kring spårbarheten 

Vid genomgången av de tidigare spårbarhetstesternas resultat samt 
tillvägagångssättet när de utförs framkom det relativt snart att det inte fanns någon 
egentlig definition på hur resultatet av ett spårbarhetstest ska mätas. Det mesta i 
mätningarna faller sig naturligt, men vid några moment kan viss vägledning vara 
till hjälp. Följande riktlinjer bör uppmärksammas: 

• När ett test genomförs ska det bedömas utifrån hur spårbarhetssystemet är 
tänkt att fungera. I ett skarpt läge går det ofta att utöka tidsintervallet eller 
på annat sätt ringa in en större mängd produkter där den eftersökta batchen 
ingår, och man har på det sättet uppnått full spårbarhet. När ett test 
genomförs ska dock endast spårbarhetssystemets funktioner och 
registreringar användas för att spåra material eller färdiga produkter. 

• Vid spårbarhetstester från råvara till färdig produkt måste ett material som 
har lagrats för återbatchning entydigt kunna spåras. Det innebär att en 
dokumenterad registrering om vad som har hänt med materialet måste 
finnas. Saknas detta får en genomsnittlig produktionsorder för artikeln i 
fråga adderas till testet och räknas som icke spårad. 

• Vid spårbarhetstest från råvara till produkt måste alla kartonger från en 
batch kunna återfinnas registrerade på följesedeln vid utleveranser vilket 
innebär att blandpallar måste stå tydligt angivna. Vid beräkningen av 
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spårbarheten beräknas kvoten mellan identifierade levererade kartonger 
och producerade kartonger. 

• Vid varje spårbarhetstest från råvara till färdiga produkter ska det 
kontrolleras hur blandpallarna har registrerats in i det externa lagrets 
datasystem. Saknas denna registrering minskas spårbarheten med samma 
antal kartonger. 

• Vid varje spårbarhetstest från råvara till färdig produkt jämförs den 
inlevererade mängden av råvarubatchen med de registrerade 
materialuttagen i affärssystemet av råvaran under perioden och denna kvot 
bildar ett alternativt mått på spårbarheten.  

I förordningen (EG nr. 178/2002) uttrycks det att viss information om levererade 
produkter ska göras tillgänglig så fort som möjligt och kompletterande 
information göras tillgängligt så snart det är rimligen möjligt. Det finns alltså ett 
fokus på tidsaspekten när det gäller att ta fram informationen vilket inte är så 
konstigt, många livsmedel konsumeras en mycket kort tid efter det att de har blivit 
producerade. För att förkorta den tid som det tar för fabriken i Fagersta att ta fram 
uppgifter i ett skarpt läge är det nödvändigt att fler personer är väl bekanta med 
spårningsprocessen. I dagsläget har kvalitetsmedarbetarna huvudansvaret för att 
genomföra spårningen och de finns bara närvarande under dagtid. Ytterligare 
personer behöver därför kunna ta fram de nödvändiga uppgifterna och framför allt 
behöver personerna behärska hela spårbarhetsprocessen, alltså även kunna ta fram 
de nödvändiga uppgifterna ur affärssystemet. Det vore lämpligt om följande 
personer, förutom kvalitetsmedarbetarna, besatt kunskapen: samtliga arbetsledare, 
planeringsansvarig samt lageransvarig.   

Ett annat problem som orsakar bristande spårbarhet är hanteringen av produkterna 
ute vid återförsäljningsställena. Vanligt är att inte alla produkter ur en kartong 
bakas upp för försäljning vid samma tillfälle. När produktantalet i kartongen 
minskar tar den onödigt mycket plats i frysen ute hos återförsäljaren och 
kartongen kastas därför ofta och produkterna förvaras därefter endast i den påse 
som de initialt förpackas i. Med den kastade kartongen försvinner också 
möjligheten för butiken att kontrollera vad produkterna tillhör för batch. Detta är 
olyckligt både när Nordic Bake Off behöver kontakta butiken med information 
om någon viss batch, men också om butiken ska reklamera någon produkt. Utan 
uppgift om batchtillhörighet finns det ingen möjlighet att i ringa in en 
produktionsorder och vidare undersöka orsaken till den bristande 
produktkvaliteten. Problemet att kartongen kasta bort efter ett tag är svårt att 
komma bort ifrån.  

5.4. En klassificering av olika typer av spårbarhet ssystem 
Hur tillverkningen och distributionen sker och dess omfattning påverkar hur 
komplext det är att skapa och registrera de data som behövs för att bibehålla 
spårbarheten. Även andra faktorer spelar in och tillsammans avgör de vilket 
system som lämpar sig för ett företag.  

Rent generellt kan sägas att svårigheterna med att upprätthålla spårbarheten ökar 
med faktorer som: 

• Antalet råvaror som hanteras i fabriken.  
• Frekvent hantering av råvaror i små volymer. 
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• Antalet materialhanteringsplatser i fabriken. 
• Antalet råvaror som ingår i en produkt. 
• Antalet tillsättningsplatser av råvaror i produktionen.  
• Antalet produktionslinjer. 
• Antalet saluförda produkter. 
• Arbetsrotation. 
• Skiftgång. 
• Förekomsten av återbatchning i tillverkningen.  
• Förekomst av halvfabrikatstillverkning där halvfabrikatet lagras i 

mellanlager i produktionen innan vidareförädling. 
• Tillverkning mot lager och plockning av kundorder. 

De flesta punkter ovan kräver ingen vidare förklaring men punkterna om 
arbetsrotation och skiftgång kanske kan verka lite kryptiska. De ska dock ses som 
exempel på faktorer som brukar tillkomma i större fabriker med omfattande 
produktion. Det kan finnas flera olika stationer i tillverkningen som medarbetarna 
växlar mellan och skiftgång som gör att flera personer blir inblandade i varje 
process i fabriken. Det blir helt enkelt svårare att utan bra stödsystem hålla reda 
på produktionsrelaterad information för de anställda.  

Förvaring av råvaror i silos eller andra typer av behållare gör det på ett sätt lättare 
att bibehålla spårbarheten i och med att det ger ett lättkontrollerat materialflöde, 
då dessa fylls på och råvaran sedan oftast leds via rörsystem direkt in till 
tillverkningsprocessen. Nackdelen är att en fin batchuppdelning innan 
silosförvaringen oftast går om intet då flera olika batcher blandas i silon. Därför 
skulle jag nog vilja säga att svårigheterna med att bibehålla spårbarheten ökar med 
stor andel materialhantering på pall etc. men samtidig så går det genom denna 
hantering att nå en bättre upplösning på spårbarheten, om väl spårbarhetssystemet 
fungerar tillfredsställande.  

Vilken nivå eller vilken standard som ett företag behöver på sitt 
spårbarhetssystem är mycket upp till företaget självt. För att uppfylla de lagkrav 
som idag finns behöver, som tidigare nämnts, systemet inte vara särskilt 
omfattande eller komplext. Hädanefter kommer jag i texten därför anta att 
företaget vill ha full spårbarhet på alla råvaror och produkter, från råvara till 
färdig produkt ute vid kund, och omvänt. Gäller detta så är valet av 
spårbarhetssystem starkt påverkat av de faktorer som nämns i stycket ovan och 
som beskriver komplexiteten i spårbarhetsprocessen. 

Beroende på hur tillverkningen och distributionsprocessen går till och hur 
omfattande de är så finns det olika krav på hur spårbarhetssystemet behöver vara 
uppbyggt. Det är alltid svårt att kategorisera olika händelser eller saker. Det är inte 
möjligt att hitta exakta gränser och inte heller att bedöma olika saker efter en och 
samma måttstock. Ett försök till övergripande indelning följer ändock nedan, där 
fyra övergripande kategorier för spårbarhetssystem presenteras och där de besökta 
företagen kopplas samman med var sin kategori. 

Pappersbaserat spårbarhetssystem 
Den här kategorin beskriver den enklaste formen av spårbarhetssystem. All 
spårbarhetsdata skrivs ned för hand på blanketter. Vid spårning får alla blanketter 
tas fram och kontrolleras för att finna eftersökt information. 
Spårbarhetsinformationen kan registreras för varje enskild operation i 
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produktionen, exempelvis en produktionsorder, men blir antalet råvaror/ 
produktionsorder/produkter/ etc. för stort blir det rent praktiskt mycket svårt att 
registrera alla ingående råvarubatcher i en produktionsorder eller exempelvis en 
leverans. För att ändå kunna ha kvar det pappersbaserade systemet återstår då att 
försöka registrera de tidsintervall som råvaror använd i produktionen för att i 
efterhand, om det är nödvändigt, sammanställa information om vilka 
råvarubatcher som har använts. Detta minskar markant den mängd information 
som behöver registreras men det innebär också att en missad registrering ger en 
förlorad spårbarhet för en mycket större mängd produkter. När det gäller 
tidsåtgången för att ta fram spårbarhetsinformationen så är den från råvarubatch 
till färdiga produkter oftast mindre när det går att ringa in berörda 
produktionsbatcher med hjälp av ett tidsintervall. Om det istället gäller att se vilka 
råvarubatcher eller halvfabrikat som ingår i en färdig produkt går det snabbare i de 
fall detta har registrerats direkt i samband med produktionen.  

Ett pappersbaserat spårbarhetssystem kan fungera bra om få råvaror är i omlopp, 
produkterna består av relativt få råvaror och detta tillsammans med att 
produkterna levereras till ett begränsat antal kunder. I annat fall är ett 
pappersbaserat spårbarhetssystem ingen pålitlig lösning för att upprätthålla full 
spårbarhet.  

Till kategorin pappersbaserat spårbarhetssystem tycker jag att Nordic Bake Off:s 
fabrik i Fagersta tillhör idag, även om en liten del av den nödvändiga 
spårbarhetsinformationen kan tas fram ur affärssystemet. Dock är 
spårbarhetsprocessen så pass komplex vid fabriken att det pappersbaserade 
spårbarhetssystemet inte säkerställer full spårbarhet. Detta därför att: vid fabriken 
hanteras ett förhållandevis stort antal råvaror, det finns ett flertal olika 
materialhanteringsplatser, produkterna är uppbyggda av ett stort antal olika 
råvaror som tillsätts vid flera olika processer i tillverkningen, återbatching 
förekommer i tillverkningen och ett ganska stort antal olika produkter tillverkas. 
Vidare sker produktionen mot lager och varje produktionsbatch delas upp på ett 
mycket stort antal kundorder i samband med plockning. Det enda som egentligen 
avsevärt förenklar spårningsprocessen är att halvfabrikatstillverkning, där 
halvfabrikatet lagras i mellanlager i produktionen innan vidareförädling, inte 
förekommer (förutom fyllningsproduktionen). 

Pappersbaserat spårbarhetssystem kompletterat med datoriserade 
delsystem 
Denna kategori för spårbarhetssystem innefattar system där en del områden är 
datoriserade, men mycket information registreras fortfarande på 
pappersdokument. Den datoriserade delen kan exempelvis handla om att 
spårbarhetsinformation skrivs eller skannas in vid varumottagningen. Sedan kan 
de datum då råvarorna sätt in i produktion registreras i samma system. Ett annat 
alternativ är att, precis som Santa Maria gjorde, inledningsvis datorisera en del av 
produktionsprocessen (i deras fall blandningsprocessen) så att spårbarhetsdata för 
det produktionsavsnittet lagras elektroniskt. Informationen kan antingen skrivas in 
för hand eller skannas in i systemet. Vid Vaasan & Vaasan:s fabrik i Joutseno så 
lagrar datorsystemet som styr palletering och etiketteringen 
spårbarhetsinformationen för de färdiga produktionsorderna och all 
informationshantering kring leveranser ut från fabriken är papperslös och hanteras 
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med handdatorer med streckkodsläsare. Dessförinnan, i själva tillverkningen, sker 
registreringen av spårbarhetsinformationen i det pappersbaserade systemet.   

Även med denna typ av delvis datoriserade spårbarhetssystem så tar det i många 
fall relativt lång tid att ta fram nödvändig information och osäkerheten är 
fortfarande ett dilemma då det i de manuella pappersbaserade delarna kan vara lätt 
att missa viktiga data. På denna nivå förekommer det fortfarande att delar av 
sammankopplingen av råvarubatcher och produktionsbatcher sker med 
datumintervall, men i och med svårigheterna att bibehålla spårbarheten med 
metoden är det att föredra att varje råvarubatch registreras direkt på en 
produktionsbatch. 

Precis som vid fabriken i Fagersta så hanteras det i fabriken i Joutseno ett stort 
antal råvaror och produkterna och produktionen vid de två fabrikerna påminner 
mycket om varandra. Fabriken i Joutseno är betydligt större och har fler 
produktionslinjer och har på så sätt mer komplicerade materialflöden. Men och 
andra sidan så är materialhanteringen till de olika linjerna i flera fall mer uppdelad 
än i fabriken i Fagersta vilket förenklar spårbarheten. Liksom ovan bedömer jag 
att spårbarhetsprocessen är så pass komplex vid fabriken i Joutseno att det 
pappersbaserade spårbarhetssystemet, som visserligen stöds av vissa datoriserade 
delsystem, inte säkerställer full spårbarhet. Mycket därför att de även här vid 
många arbetsstationer registrerar datumintervall för råvarornas användning, vilket 
gör så att spårningen tar läng tid samtidigt som saknade registreringar inte med 
automatik upptäcks förrän vid en eventuell efterkontroll. 

Datoriserat spårbarhetssystem 
Till denna kategori hör enbart helt datoriserade spårbarhetssystem där alla 
processer i råvaruhanteringen, produktionen och lagerhanteringen täcks av 
spårbarhetssystemet. Dock används inte handdatorer med streckkodsläsare, eller 
motsvarande lösning, vid all hantering av råvaror eller produkter varför ett sådant 
här system passar bäst för att hantera relativt enkla materialflöden. Detta gäller 
exempelvis vid det besökta företaget Aromatic, i och med att de har en liten andel 
hantering av råvaror direkt på pall, ingen återbatchning och inga tillverkade 
halvfabrikat som mellanlagras i produktionen i väntan på vidare operationer. De 
har också en förhållandevis hög andel tillverkning av större partier direkt mot 
kundorder vilket underlättar eventuell spårning.   

Att inte material skannas när det manuellt tas in till produktionen innebär dock att 
inget hjälpande system används för att säkerställa dess identitet. Uttagen och 
påfyllnaden av materialet blir därför helt beroende av den mänskliga faktorn. I och 
med att systemet bygger på att materialet redan i förväg anges på 
produktionsdokumenten är det mycket viktig att lagersaldona för råvarubatcherna 
är mycket exakta, då ändringar eller tillägg till en produktionsorder annars får 
göras manuellt i affärssystemet.  

Med ett helt datoriserat spårbarhetssystem av denna typ går spårningar av både 
råvarubatch till färdiga produkter och en färdig produkt till dess ingående 
råvarubatcher mycket snabbt. Säkerheten är också mycket större då exempelvis 
varje produktionsorder med säkerhet får de ingående batcherna registrerade på sig. 
I och med att systemet också är kopplat till lagersaldona för de olika batcherna så 
erhålls en bättre kontroll över alla lagernivåer och felaktiga saldon kan korrigeras 
snabbare.   
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Datoriserat spårbarhetssystem som stöder materialhanteringen 
Även till denna kategori hör enbart helt datoriserade spårbarhetssystem där alla 
processer i råvaruhanteringen, produktionen och lagerhanteringen täcks av 
spårbarhetssystemet. Men till skillnad från den tidigare kategorin så finns här 
också stödutrustning/system i form av handdatorer eller motsvarande som i varje 
steg i materialhanteringsprocessen, från råvara till leverans av färdig produkt till 
kund, säkerställer identiteten på materialet och samtidigt kan kompletterande 
information registreras in.  

System av denna typ bör användas vid komplicerade tillverkningsprocesser där 
exempelvis antalet råvaror som hanteras är många och där det samtidigt ingår ett 
flertal råvaror i varje produkt. Hanteras dessutom råvarorna oftast i små enheter, 
exempelvis pallvis eller till och med säckvis, erbjuder denna typ av system en 
nödvändig extra säkerhet. Sker tillverkningen på ett sådant sätt att det också finns 
buffertlager av halvfabrikat som väntar på vidare förädling är det ytterligare en 
anledning att ha ett system av denna typ. Genom att direkt märka upp 
halvfabrikatet med spårbarhetsinformation så säkerställs dess identitet vid uttaget 
till produktionen genom skanning. Förekomsten av återbatchning tillsammans 
med en rik produktflora är andra faktorer som talar för ett avancerat 
spårbarhetssystem. Sker dessutom sedan tillverkningen mestadels mot lager där en 
stor andel plockorder levereras till en uppsjö av mindre kunder ökar kraven på en 
snabb och säker informationsregistrering ytterligare.  

Företaget Santa Marias fabrik i Mölndal som ingår i denna undersökning har ett 
spårbarhetssystem av denna typ. Systemet på företaget har gradvis byggts ut och 
innefattar idag hela materialflödet från råvarumottagningen i fabriken till och med 
leveranser ut till kund från företagets lager. Säkerheten i systemet bygger alltså på 
att all märkning av materialet blir rätt från början, för skanningen i sig säkerställer 
egentligen bara att informationen på etiketten är den rätta.  

Jämfört med de andra kategorierna av spårbarhetssystem som beskrivs innan 
erbjuder detta system en helt annan säkerhet. Istället för att enbart vara ett system 
för att registrera spårbarhetsdata som kan tas fram i efterhand så verkar system av 
denna typ för att säkerställa identiteten på råvaran/halvfabrikatet/produkten redan 
när den hanteras i fabriken. I samma moment som identiteten kontrolleras genom 
skanning så bekräftas också spårbarhetsinformation in i systemet. Systemet verkar 
alltså förebyggande för att säkerställa att produkter blir tillverkade och levererade 
på ett korrekt sätt, och det kanske är den största förtjänsten – 
spårbarhetsinformationen som kan tas fram i efterhand är mer som en bra 
biprodukt! 
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6. Resultat 
Inledningsvis följer min bedömning av statusen på fabrikens nuvarande 
spårbarhetssystem. Därefter återfinns en beskrivning av hur fabriken både kort- 
och långsiktigt kan förbättra spårbarheten och åtgärda de brister som finns i 
spårbarhetssystemet.  

6.1. Har fabriken ett tillräckligt bra spårbarhetss ystem? 
För att kunna svara på frågan om ”någonting” är tillräcklig bra, vad det än må 
vara, måste det finnas en jämförelsegrund. Det kan röra sig om andra företag eller 
kanske en egen uppsatt målsättning. Det kan också vara krav från något håll, 
kanske kunder, intresseföreningar, lagar eller någon standard. Vid fabriken i 
Fagersta tycke jag att det idag saknas en målsättning för hur ett framtida 
spårbarhetssystem ska se ut. Det är främst inom kvalitetsavdelningen som en 
förbättrad spårbarhet har diskuteras, men en gemensam målsättning är helt 
nödvändig ifall det ska vara möjligt att genomföra en större förändring.  

De lagkrav som ställs i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr. 
178/2002 är det inga problem att uppfylla men de kraven som BRC ställer på en 
hundraprocentig intern spårbarhet är i dagsläget svåra att uppfylla. De utförda 
spårbarhetstesterna visar på att den 100 procentiga spårbarheten i flera fall inte 
uppnås, särskilt inte om avgränsningen av de färdiga produkterna, eller omvänt 
råvarorna, ska göras så snäv som möjligt. Oftast får fler produkter spåras än vad 
som egentligen skulle vara nödvändigt. Framförallt är spårbarhetsprocessen inte 
tillräckligt robust då det är relativt vanligt att spårbarheten bryts. Är avsikten att 
fabriken med god säkerhet och marginal ska kunna uppfylla kraven i BRC samt 
hävda en hundraprocentig spårbarhet till kunder så är det nuvarande 
spårbarhetssystemet inte tillräckligt. Detta gäller i synnerhet om man även 
inkluderar materialhanteringen och vill ha ett system som också ska säkerställa att 
rätt material sätts in i olika tillverkningsprocesser.  

En intressant frågeställning är om vad ska ett spårbarhetssystem vara, bara ett 
system för att koppla samman batchinformation för råvaror och halvfabrikat med 
färdiga produkter eller en del av ett större system som förbättrar kontrollen över 
hela materialhanteringen? Med ett system där bara batchtillhörigheten registreras i 
tillverkningsprocessen blir konsekvensen oftast att det känns som nyttan med 
systemet är väldigt begränsad. Utgör systemet istället en del av en större helhet 
där det genom skanning säkerställs att alltid rätt material tas ut från lagret och 
sätts in i produktionen ger det spårbarhetssystemet större legitimitet. Också den 
direkta kopplingen till lagernivåerna är viktig, dels för att det ger mer korrekta 
lagersaldon men också för att i förlängningen säkerställa att exempelvis en 
råvarubatch inte kan knytas till ett för stort antal produktionsorder.  

I Fagerstafabriken och i Vaasan & Vaasan:s fabrik i Joutseno i Finland så är 
spårbarhetssystemet i huvudsak uppbyggt för att kunna möta de krav som ställs i 
kvalitetsstandarden BRC och spårbarhetssystemen är helt fristående och används 
bara för att i efterhand ta fram spårbarhetsinformation. Dock tror jag att det är 
nödvändigt för fabriker i den här storleksordningen att koppla samman 
spårbarheten med ett överordnat materialhanteringssystem. Företagen Aromatic 
och Santa Maria har denna typ av lösning.  
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6.2. Åtgärder för att förbättra spårbarheten i fabr iken 
När det gäller förslag på hur spårbarheten i fabriken kan förbättras så har jag valt 
att dela upp dem i två delar. Inledningsvis beskriver jag hur det med små medel 
och en relativt begränsad arbetsinsats ändå går att nå upp till en acceptabel 
spårbarhet under en övergångsperiod. Detta kommer jag att beskriva under 
rubriken nedan som lyder kortsiktiga förbättringar av spårbarheten. Att inte alltför 
mycket energi och resurser ska läggas på en kortsiktig lösning motiverar jag med 
att det finns en risk att en ”för genomarbetad eller för kostsam” egen lösning bli 
en bromskloss för vidare investeringar. Istället börjar lösningen ”lappas och 
lagas” för att kunna hålla ytterligare något år. Likaså kan en satsning på en bra 
dellösning riskera att bli ett hinder om denna lösning sedan inte kan ingå i en 
framtida heltäckande lösning för materialhanteringen i fabriken. Ett övergivande 
av dellösningen kan då kännas som förlorade pengar, vilket stoppar upp vidare 
investeringar. I förlängningen tror jag nämligen att det är nödvändigt med ett 
externt utvecklat system som fortfarande håller måttet och är bra 10-15 år framåt i 
tiden.  

6.2.1. Kortsiktigt förbättra spårbarheten vid fabri ken 

För att relativt snabbt kunna förbättra spårbarhet går det att i fabriken i Fagersta 
vidta en hel del relativt enkla åtgärder. En beskrivning av de största bristerna i 
fabrikens spårbarhetsprocess som snabbt kan åtgärdas följer nedan. 

Råvarumottagning och lagerhantering 
För att snabbt göra hanteringen av spårbarhetsinformationen vid 
varumottagningen och lagerhanteringen säkrare skulle en enklare databas kunna 
skapas i exempelvis Access. Registreras de inkommande pallarna in i ett formulär 
där inmatningsrutor inte tillåts vara tomma kan inte nödvändig information missas 
att registreras. Dagens datum ska anges automatiskt. Vidare säkerställer listor där 
fördefinierade alternativ väljs att olika benämningar undviks.  

Där så är möjligt borde information hämtas från affärssystemet, till exempel 
information om råvaror. Kopplas programmet till en etikettskrivare skulle etiketter 
för märkning av pallarna kunna skrivas ut direkt ifrån programmet vilket tar bort 
den dubbla registrering som nu sker. Samtidigt så säkerställs att ingen pall kan 
märkas innan den har inregistrerats i databasen. Vidare måste exempelvis 
ankomsttemperaturen för vissa råvaror kunna registreras in i formuläret. En del 
råvarupallar låses dessutom till endast ett användningsområde i tillverkningen. För 
att denna rutin ska kunna fortgå krävs det att det går att ange att pallen ska 
användas till en viss sorts tillverkning i formuläret, förslagsvis med hjälp av 
alternativ ur en lista. Ibland så ska exempelvis 10 pallar av samma råvara 
registreras in vid samma tillfälle. Batchnumren på alla pallarna kan då vara det 
samma. I sådana fall vore det bra om inte samma information behövde skrivas in 
samtliga gånger utan att den bara skrevs in en gång och man valde att 10 pallar 
skulle registreras in. Dock måste alla pallar tilldelas ett unikt nummer. I de fall 
som de inkommande pallarna är märkta med en EAN-128 streckkod finns 
möjligheten att direkt skanna in informationen, vilket skulle effektivisera 
informationshanteringen och radikalt öka säkerheten. Dock försvinner 
möjligheten att själva märka om och reglera batchstorleken för de inkommande 
råvarorna.   



Examensarbete Johan Emanuel Karlsson 
Processutveckling Mälardalens högskola 

 
 

84

Som det har fungerat tidigare så har registreringen av att en pall sätts in i 
produktionen inneburit att den föregående pallen räknats som avslutad. Dock 
uppkommer det relativt ofta att en pall tar slut men att ingen ny pall påbörjas 
direkt. Det innebär att nästa gång som råvaran behövs så anges det fortfarande i 
dokumentationen att det är den redan avslutade pallen som ska användas och 
personalen får då gå och leta efter en pall som inte finns kvar. Det måste alltså 
finnas en funktion där en tömd pall kan registreras som förbrukad direkt när det 
sista materialet tas från den. I det nya systemet föreslås automatiskt att material 
ska hämtas från den pallen som redan är tagen in till produktion, och om en sådan 
saknas, den nästa på tur enligt FIFO-ordning. Det ska endast vara möjligt att 
registrera in den korrekta pallen enligt FIFO-ordning till produktionen, alla andra 
pallar ska ligga låsta i systemet och kräva ”upplåsning” innan de kan registreras 
in.  

Det bristfälliga följandet av FIFO-ordningen när råvaror hämtas ut till produktion 
kan inte enbart förklaras med ett trångt råvarulager och att inget datoriserat 
stödsystem finns för att registrera in positionerna för pallarna. Det är också en 
fråga om attityder. Det är alltför vanligt att helt enkelt en mer lättillgänglig pall tas 
fram, istället för den korrekta. Ifall inte en viss råvarupall kan lokaliseras när den 
behövs så måste medarbetarna på lagret i fortsättningen meddelas och de får ta 
fram den. Skulle det mot förmodan visa sig att pallen fortfarande inte går att hitta 
får pallen näst på tur tas fram, men samtidig ska den ej funna pallen spärras i 
systemet och efter detta får lagerpersonalen i lugn och ro ta reda på vad som 
verkligen har hänt. Återfinns den avmarkeras den och den tas fram nästa gång 
som en ny pall behövs av den råvaran. Återfinns den inte måste det utredas när 
och varför den har tagits in till produktion utan att det har registrerats och 
samtidigt måste pallen avregistreras från systemet. Det här borde inte vara ett 
problem att få att fungera ens i dagsläget, men saknas klara riktlinjer uppifrån, och 
en beslutsam uppföljning av resultatet, är det inte konstigt att instruktionerna 
endast följs halvhjärtat på fabriksgolvet.  

Produktion 

De mest kritiska momenten där spårbarheten riskerar att brytas i själva 
produktionen är när en råvara ska registreras i produktionen och när material 
hanteras för återbatchning. På de mellanlagringsstationer av råvaror som finns vid 
arbetsstationerna i fabriken märks inte förvaringsbehållarna upp med 
spårbarhetsinformation, vilket skulle vara önskvärt, i och med att det då går att 
jämföra de registrerade uppgifterna i spårbarhetssystemet med behållarnas 
information. Via utskrifter av etiketter skulle denna märkning kunna göras relativt 
snabbt. Vid varje påfyllning skulle det då också gå snabbt att jämföra 
palletikettens information med informationen på behållarens etikett. I 
förlängningen skulle också denna märkning underlätta en övergång till ett system 
där råvarubatcherna direkt knyts till en produktionsorder genom exempelvis 
skanning av råvarubehållarnas etiketter. Att en del registreringar av 
spårbarhetsinformation förekommer väldigt sällan är ett problem, då 
registreringen helt enkelt kan glömmas bort när det väl är dags. Att bara registrera 
informationen vid batchbyte måste ersättas med att varje påfyllning registreras. 
Det är en rutin som är enklare att följa och svårare att glömma bort. 

Det främsta problemet med materialet för återbatchning är att det skrivs upp på 
återbatchningsformulär i pappersformat som får granskas manuellt om någonting 



Examensarbete Johan Emanuel Karlsson 
Processutveckling Mälardalens högskola 

 
 

85

ska spåras. Dessutom så är det svårt att veta om registreringarna fungerar fullt ut i 
och med att material kastas bort utan att en avregistrering sker på blanketterna. 
Konsekvensen blir att inregistrerat material som inte finns noterat som uttaget till 
produktionen får antas vara kastat om det inte finns i lager. Det finns inte heller 
någon lista som kan tas fram över vilket material som för tillfället finns lagrat för 
återbatchning i fabriken. I nuläget får personalen helt enkelt gå och titta efter vad 
som finns i lager. Återbatchning förekommer visserligen relativt sällan så dessa 
lagervolymer blir mycket små, vilket gör dem lätta att hantera ändå. För 
spårbarhetens del är det dock nödvändigt med ett mer utvecklat system. En 
tillfällig lösning är även här att ta fram ett formulär kopplat till Accessdatabasen 
där spårbarhetsdata för material till återbatchning matas in. Då kan en lista tas 
fram över allt återbatchningsmaterial i samband med produktionen och samtidig 
går det snabbt att söka fram i vilka produktionsorder som lagrat material har 
återbatchats i. Även här ska inmatningsdata väljas bland fördefinierade alternativ i 
så stor utsträckning som möjligt. I nuläget erbjuder, som tidigare har 
kommenterats, affärssystemet inte mycket hjälp i och med att det inte hanterar 
batchinformation. Om det hade varit fallet skulle materialet för återbatchning lätt 
kunna spåras genom affärssystemet.  

Användandet av BFD och artikelnummer för att avgränsa en batch är inte en bra 
lösning. Till exempel kan det inträffa att samma artikel produceras två gånger 
under ett dygn och det skapar två produktionsserier med samma BFD och 
artikelnummer. För att komma tillrätta med den problematiken krävs det en 
speciallösning där den andra produktionsorderns kartongnummer tar vid där den 
första avslutades. Att spårbarhetsinformationen utgörs av BFD och artikelnummer 
kan också ställa till problem ute hos kunder i och med att de vid reklamationer är 
vana att uppge ett batchnummer. Resultatet kan bli att fabriken inte erhåller någon 
information som kan knyta produkten till en produktionsorder. Det är med andra 
ord nödvändigt att använda sig av en märkning av kartongerna och pallarna som 
innefattar ett batchnummer. Återtagandet från det externa lagret underlättas också 
om batchnummer kan användas för att identifiera berörda pallar. Varje 
produktionsorder vid fabriken är en unik batch och det är lämpligt att även i 
fortsättningen låta det utgöra en batch.  

Ett annat problem som jag har beskrivit är att det är ganska ofta som 
spårbarhetsdata inte förmedlas från kunderna, till exempel vid reklamationer. 
Problemet uppstår i och med att endast kartongen är märkt med 
spårbarhetsinformation och kunderna (butikerna) sparar inte alltid kartongerna 
tills alla produkterna är slut. Alla produkter packas i en påse innan de förpackas i 
kartongerna. Denna påse sparas alltid till dess att alla produkterna är slut ute hos 
kunden. Genom att förse påsen med spårbarhetsinformation säkerställs det att 
kunden jämt kan ta fram nödvändig information. Två av linjerna förses med 
förpackningspåsar från samma maskin. Vid vilken linje en förpacknings påse 
kommer att hamna bestäms vid en buffertpalts utefter kartongbanan där 
kartongerna avleds till respektive linje beroende på behovet. Med nuvarande 
uppbyggnad går det alltså inte att märka påsarna redan vid maskinen i och med att 
det inte går att veta till vilken linje den kommer att användas (artikelnummer, 
BFD etc. kommer att vara olika). Dock skulle en märkning med enbart 
produktionsdatum och tidpunkt vara möjlig, och denna information skulle ändå 
räcka för att entydigt identifiera batchtillhörigheten om dessa uppgifter 
förmedlades till fabriken. Det finns olika metoder för att förse 
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förpackningsmaterial av plast med information, exempelvis finns 
termotransferskrivare för märkning av förpackningsfilm innan förpackningarna 
fylls på. Skrivarna integreras i förpackningsmaskinen och finns både för 
kontinuerlig och intermittent drift. Andra metoder är att självhäftande etiketter 
appliceras på plastmaterialet, exempelvis genom blåsning eller stampning 
(beroende på applikator). Möjligheterna till olika märkningar är stora. Från enkel 
märkning med enbart BFD och batchnummer till en hel ingrediensförteckning och 
streckkoder.  

Utlastning och transport till externt lager 

Som jag tidigare har angivit så märks de färdigpaketerade pallarna först när de 
kommer till det externa lagret. Detta är verkligen ingen bra lösning då risken för 
felmärkning rimligen borde vara betydligt högre vi ett stort distributionslager där 
en mycket stor mängd olika artiklar hanteras från olika tillverkare. Därför borde 
man i fabriken direkt börja märka samtliga pallar med etiketter som följer svensk 
dagligvaruhandels riktlinjer för märkning av pallar (vilket egentligen är en 
hänvisning till EAN-standarden). Om detta görs behövs ingen märkning vid det 
externa lagret vilket också spar tid där. Ifrån fabriken levereras det ibland 
blandpallar med artiklar från två olika produktionsbatcher. Här är svensk 
dagligvaruhandels branschriktlinjer att pallar innehållandes flera batcher ska 
leveransaviseras via EDI och batchnummer ska inte anges på palletiketten. Ett 
annat alternativ är att leverantören skapar batchrena pallar genom att ge alla 
batcher på pallen ett unikt batchnummer (dummy-batchnummer), men då krävs 
det att leverantören sedan håller reda på de verkliga batchnumren ifall ett 
återkallande måste äga rum. Om pallarna börjar märkas med korrekta etiketter och 
batchnummer så borde ett nytt dummy-batchnummer skapas för pallarna med 
blandade batcher. Som det fungerar nu så medför leveranserna av pallar med 
blandade BFD att spårbarheten riskeras att gå förlorad (som det beskrevs i 
analysen).  

Tanken med att rubriken lyder ”kortsiktigt förbättra spårbarheten i fabriken” är att 
på en kort tid och med små medel ändå försöka uppnå en betydligt förbättrad 
spårbarhet. Det finns mycket mer som kan göras och systemen kan byggas ut till 
att inkludera skannrar eller handdatorer för att hantera informationen. 
Utlastningen är ett sådant område där skanningsteknik med fördel skulle kunna 
användas. Om varje pall vid utlastning skannades och informationen lagrades för 
att möjliggöra god spårbarhet vore hantering betydligt enklare. Men jag tycker att 
en sådan lösning kan vänta tills ett mer genomtänkt och strategiskt beslut blir 
tagen om hur spårbarheten, och rent allmänt, informationshanteringen kring 
produktionen ska utvecklas. Jag tycker det är viktigt att sträva mot en 
helhetslösning där informationen som inhämtas inte bara ska användas i 
spårbarhetssyfte.  Fram till dess går det ändå att som en temporär lösning 
underlätta spårbarheten för leveranserna till externt lager. I samband med 
leveranserna till det externa lagret registreras som tidigare sagts spårbarhetsdata i 
form av BFD och artikelnummer. Dock är inte denna information registrerad på 
ett sätt som underlättar hittandet av alla leveranser från lagret av exempelvis en 
viss artikel med ett visst BFD. Informationen lagras inte i en databas eller i någon 
annan elektronisk sökbar form, utan följesedlar skrivs helt enkelt ut och arkiveras 
i pappersformat. Värdefull tid försvinner när informationen behöver letas fram 
manuellt och likaså tar pappersarkivet onödig plats. I samma system som 
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inregistreringen av de mottagna pallarna och registreringen av materialet för 
återbatchning kunde en funktion för utleveransdata därför skapas. Det enda 
nödvändiga är egentligen att det efter inmatning av leveransinformationen går att 
skapa en följesedel samt leveransaviseringsinformation till lagret. Om sedan 
informationen lagras i en databas går det att söka fram den spårbarhetsinformation 
som behövs.  

6.2.2. En långsiktig förbättring av spårbarheten vi d fabriken 

För att fabriken ska kunna ha en stabil och säker spårbarhet är det nödvändig att 
de börjar titta efter ett externt system som kan hantera spårbarhetsdata. Fabriken 
ska inom en inte allt för avlägsen framtid byta affärssystem och då finns ett 
gyllene läge att också utveckla spårbarheten. Det är viktigt att redan innan 
införandet ha bilden klar för sig om vilken typ av spårbarhetssystem som skulle 
vara lämpligt och om affärssystemet på bästa sätt kan uppfylla fabrikens behov.  

Grundkravet för att kunna ha en bra fungerande spårbarhet är definitivt att de 
ingående råvarubatcherna direkt knyts till varje produktionsorder. Det besökta 
företaget Aromatic har valt en förhållandevis enkel lösning genom att de, när 
affärssystemet uppgraderades, valde att använda sig av batchhanteringen i 
systemet. Att använda sig av skannrar för att säkerställa den fysiska 
materialhanteringen valdes bort på grund av att deras materialhantering sällan 
möjliggör skanning. Kostnaderna i rena pengar och tid kunde då inte motivera 
införandet. I fabriken i Fagersta sker däremot mer en 90 % av materialhanteringen 
på ett sätt som möjliggör skanning och denna hantering skulle då bli mycket 
säkrare.  

På marknaden finns det enklare spårbarhetslösningar för livsmedelsindustrin 
baserade på skannerteknik där spårbarhetssystemet inte är sammankopplat med ett 
affärssystem. Dessa lösningar borde passa relativt små livsmedelsproducenter 
bäst, då information om kunder och produktsammansättningen får matas in i 
systemet separat. Dessutom finns ingen koppling till 
produktionsplaneringsprocessen så att råvarubatcher redan där kan kopplas ihop 
med produktionsorder och inte heller är någon koppling till lagersaldona för 
råvarorna eller de färdiga produkterna möjlig. För Fagerstafabrikens del så behövs 
det ett system där det finns en koppling till affärssystemet. Det ger en enklare 
informationshantering och en viktig del är kopplingen till lagersaldon för råvaror 
och färdiga produkter. Systemet måste bygga på att råvarubatcher och eventuell 
spilldeg för återbatchning i förväg knyts till en produktionsorder och sedan 
bekräftas uttag till produktion genom skanning för att säkerställa att rätt material 
plockas ut. 

Det finns en del hantering idag i fabriken som måste ses över för att en ny typ av 
system ska fungera. Bland annat så ställer de skilda förvaringsplatserna för vissa 
råvaror till en del problem. Som det är nu så finns det bara ett lagersaldo för en 
råvara. Denna råvara kan exempelvis vara spridd på tre olika 
mellanlagringsplatser i fabriken och teoretiskt sett skulle det kunna vara tre olika 
batcher av råvaran. De olika förvaringsplatserna för vissa råvaror som har tagits in 
till produktionen används för att tillverkningen ska kunna göras effektivare. 
Smärre justeringar kanske kan göras men i grund och botten så behövs de (om 
nuvarande produktionsutrustning ska användas). Dessa mellanlagringsplatser 
behöver alltså finnas i systemet, så att förflyttningar av råvaror till dessa kan 
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registreras och så att respektive mellanlagringsplats lagersaldo finns tillgängligt. 
Dessutom så tas råvaror till olika produktionsorder från olika platser. Den 
grundläggande indelningen är att en linje tar råvaror från endast ett mellanlager, 
men det förekommer också att en råvara tas från två olika mellanlager när en viss 
produktionsorder körs. Ifall rätt råvarubatch (eller råvarubatcher) ska kunna 
knytas till en produktionsorder i förväg måste systemet förses med information 
om från vilken eller vilka mellanlagringsplatser just den produkten tar råvaror 
ifrån.  

En del av de nuvarande förvaringsbehållarna är relativt små vilket leder till att de 
behöver fyllas på ganska ofta. Vid varje sådan påfyllning måste en registrering 
ske. Att märka om kärlet fast påfyllningen sker från samma batch kan verka 
onödigt, men samtidigt, görs inte detta är det lätt att felaktiga etiketter blir kvar 
vilket leder till felaktigt registrerade uppgifter. Ett sätt att undvika ommärkning är 
att en bekräftelse sker vid varje påfyllning genom att skanna palletiketten vid 
påfyllningsplatsen på lagret och sen bekräfta det med en skanning av behållarens 
etikett. Överensstämmer de då behöver inget etikettbyte ske.  

Det finns andra saker att också ta ställning till, exempelvis hur ofta som 
skanningen ska ske vid arbetsstationerna där vissa råvaror vägs upp manuellt 
innan de förs ut till blandningssteget i tillverkningen. Egentligen utgör en deg den 
minsta enheten i en produktionsorder och varje råvarubatch som används i en deg 
skulle då exempelvis kunna skannas (vilket innebär en spårbarhet på degnivå). 
Dock gör inte detta så stor nytta i och med att produktionen är kontinuerlig och 
det i princip är mycket svårt att göra en tillräckligt exakt avgränsning på degnivån. 
Antalet skanningar som personalen får göra blir också mycket stort, samtidigt som 
att råvarubatcherna är mångdubbelt större än den mängd som ingår i en deg. 
Resultatet skulle oftast bli att samma råvarubatcher får skannas för alla degarna 
som ingår i en produktionsorder. Det skulle inte heller innebära någon mindre risk 
för att någon råvara glöms bort i och med att all skanning med allra största 
sannolikhet skulle göras i förväg för varje deg. Dessutom sker ändå en automatisk 
kontrollvägning där en glömd råvara upptäcks. Det räcker därmed att alla 
råvarubatcher som ingår i en produktionsorder skannas in en gång oavsett antalet 
degar som sedan ska tillverkas i ordern. När en ny batch av någon råvara sätts in i 
produktionsordern får dock en ytterligare skanning göras för att knyta den till 
produktionsordern.   

Vidare är det också nödvändigt att börja registrera de lagerplatser som råvarorna 
placeras på. Har lagerpersonalen handdatorer alternativt skannrar som är kopplade 
till en truckdator kan alla pallplatser matas in genom att skanna en streckkod.  

Med detta som grund går systemet att bygga ut och innefatta än fler funktioner. 
Om en sådan här lösning enbart ska tas fram genom att affärssystemets olika 
moduler används eller om ett system ska köpas in som arbetar vid sidan av 
affärssystemet är en framtida frågeställning. När Santa Maria valde att utveckla 
sin spårbarhet gjorde de bedömningen att de skulle få en bättre lösning om de 
hade ett fabrikssystem som arbetade parallellt med affärssystemet.  

I samband med detta arbete har jag tittat på en del företag som erbjuder 
spårbarhetslösningar, allt från enkla system som i stort sett bara registrerar 
batchinformation i råvaruhanteringen, tillverkningen och leveranserna från 
fabriken till de mest avancerade systemen där möjligheten till spårbarhet endast är 
en delkomponent. Dessa system (brukar benämnas fabrikssystem, 
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produktionssystem, motsvarande) erbjuder styrning och övervakning av alla 
processer från mottagande, kontroll och registrering av råvaror, till lagerhantering, 
produktion och inrapportering av färdiga produkter. Systemen har vanligtvis 
dubbelriktad kommunikation med de vanligaste affärssystemen för order, recept, 
råvaror, färdig produkt och ibland också underhållshantering.  

Vilken nivå är det då rimligt att lägga sig på för fabriken i Fagersta? Jag tycker 
definitivt inte att en fristående lösning för att endast registrera spårbarhetsdata är 
ett bra val. Nyttan med ett sådant system blir väldigt begränsad och det är heller 
ingen långsiktig lösning.  Samtidigt är det en relativt liten fabrik så möjligheten att 
införa ett av de modernaste systemen för produktions- och processövervakning är 
nog i praktiken väldigt liten.  

Sammanfattningsvis tycker jag att en framtida spårbarhetslösning som minst bör 
täcka in områden som: 

Streckkodsetiketter och skannerteknik för snabb och säker hantering av 
information i fabriken. Alla råvarupallar, förvaringsbehållare och lagrade 
halvfabrikat ska märkas med spårbarhetsinformation i klartext och i 
streckkodsformat. Genom att råvaror och eventuellt annat material i förväg knyts 
till en produktionsorder säkerställs sedan korrekt uttag genom skanning.   

Lagerhanteringen måste inkluderas i systemet så att råvarans plats på lagret anges 
i samband med materialuttag.  

Materialuttag, materialförflyttningar, inrapporteringar av produktionsresultat, 
utleveranser motsv. ska rapporteras till systemet automatiskt. 
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7. Slutsatser och rekommendationer 
Full spårbarhet är något som de flesta av de större tillverkarna inom 
livsmedelsindustrin sätter som en självklarhet. Samtidigt visar den information 
som jag har gått igenom att den genomsnittlige konsumenten vanligtvis inte 
fokuserar särskilt mycket på spårbarheten, i alla fall inte om man med spårbarhet 
avser hanteringen och registreringen av olika batcher i tillverkningen. Däremot 
finns ett ökat intresse för en annan typ av spårbarhet, nämligen information om 
råvarors och produkters ursprung och hantering genom hela distributionsledet. Att 
påstå att den typ av spårbarhet som detta arbete handlar om, alltså främst intern 
spårbarhet av batcher i tillverkningen, har en stark attraktionskraft på kunder tror 
jag är en överdrift. Däremot är vi i en tid där kunderna förutsätter att tillverkaren 
ovillkorligen erbjuder säkra produkter och detta innefattar självklart också en 
metod för att kunna identifiera och dra tillbaka undermåliga produkter. Det är inte 
existensen av ett bra spårbarhetssystem som kommer att uppmärksammas, utan 
avsaknaden av det.    

I samband med materialhantering och tillverkning ökar generellt svårigheten att 
registrera spårbarhetsdata ut till kund med faktorer som: 

• Antalet råvaror som hanteras i fabriken.  
• Frekvent hantering av råvaror i små volymer. 
• Antalet materialhanteringsplatser i fabriken. 
• Antalet råvaror som ingår i en produkt. 
• Antalet tillsättningsplatser av råvaror i produktionen.  
• Produktionens ”omfattning och struktur” som representeras av exempelvis 

antalet produktionslinjer, antalet produkter som tillverkas, frekvensen för 
sortbyten, men även faktorer som arbetsrotation och skiftgång spelar in. 

• Förekomsten av återbatchning i tillverkningen.  
• Förekomst av halvfabrikatstillverkning där halvfabrikatet lagras i 

mellanlager i produktionen innan vidareförädling. 
• Tillverkning mot lager och plockning av kundorder. 
• Antalet kunder en genomsnittlig produktionsorder levereras till. 

För Fagerstafabrikens storlek så hanteras ett förhållandevis stort antal råvaror men 
det som främst är av vikt att ta hänsyn till vid en spårbarhetslösning är att det 
förekommer en frekvent öppen hantering av råvaror i små volymer, samt att det 
finns ett flertal olika materialhanteringsplatser i fabriken. I och med att ett flertal 
allergener hanteras är det också viktigt att kunna säkerställa att rätt råvara hamnar 
i rätt produkt. Vidare så ingår det förhållandevis många olika råvaror i en produkt 
och de tillsätts under olika steg i tillverkningen. Produktionen sker också mot 
lager där varje batch vanligtvis delas upp på ett sort antal kundorder.  

De lagkrav som idag finns uppfylls med god marginal men med nuvarande 
spårbarhetssystem och ambitionsnivå har fabriken svårt att leva upp till kravet på 
full intern spårbarhet som ställs i kvalitetsstandarden BRC. En grov indelning i 
olika spårbarhetssystem som kan göras är: (1) pappersbaserat spårbarhetssystem, 
(2) pappersbaserat spårbarhetssystem kompletterat med datoriserade delsystem, 
(3) datoriserat spårbarhetssystem, (4) datoriserat spårbarhetssystem som stöder 
materialhanteringen. Enligt denna indelning har fabriken i Fagersta den enklaste 
formen av spårbarhetssystem, allstå ett pappersbaserat system.  
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Det går att med några relativt enkla åtgärder ganska snabbt förbättra spårbarheten 
i fabriken, men för att på lite längre sikt skapa en stabil och säker 
spårbarhetslösning krävs det större förändringar.  

På kort sikt kan följande förändringar göras: 

• Den generella inställningen till spårbarheten måste förbättras och 
uppföljningar måste göras tätare för att utvärdera hur systemet fungerar. 
Felaktiga registreringar eller frångående av gällande regler ska inte 
accepteras och om detta sker måste orsaken till det utredas.  

• Vid varumottagningen borde en enklare databas skapas i exempelvis 
Microsoft Access som kopplas till etikettskrivare för märkning av pallar 
och behållare. 

• Vid de mellanlagringsstationer av råvarorna som finns vid 
arbetsstationerna i fabriken märks inte förvaringsbehållarna upp med 
spårbarhetsinformation, vilket skulle vara önskvärt. Detta därför att det då 
går att jämföra de registrerade uppgifterna i spårbarhetssystemet med 
behållarnas information. Via utskrifter av etiketter skulle denna märkning 
kunna göras relativt snabbt. 

• Att en del registreringar av spårbarhetsinformation förekommer väldigt 
sällan är ett problem, då registreringen helt enkelt kan glömmas bort när 
det väl är dags. Att bara registrera spårbarhetsinformationen vid ny 
råvarubatch måste ersättas med att varje påfyllning i råvarubehållarna 
registreras. Det är en rutin som är enklare att följa och svårare att glömma 
bort. 

• Som det är nu så är spårningen av material för återbatchning en relativt 
osäker process. Det är endast vid få tillfällen som återbatchning 
förekommer, men det gör det inte något enklare när något väl behöver 
spåras. En tillfällig lösning är även här att ta fram ett formulär i databasen 
där spårbarhetsdata för material till återbatchning matas in.  

• Användandet av BFD och artikelnummer för att avgränsa en batch är inte 
en bra lösning. Det är nödvändigt att använda sig av en märkning av 
kartongerna och pallarna som innefattar ett batchnummer. Det är inte 
heller lämpligt att de färdigpaketerade pallarna märks med palletiketter 
först när de kommer till det externa lagret. Därför borde man i fabriken 
direkt börja märka samtliga pallar med etiketter som följer svensk 
dagligvaruhandels riktlinjer för märkning av pallar (vilket egentligen är en 
hänvisning till EAN-standarden). Om detta görs behövs ingen märkning 
vid det externa lagret vilket också spar tid där. 

• Endast kartongen är märkt med spårbarhetsinformation och kunderna 
(butikerna) sparar inte alltid kartongerna till alla produkterna är slut. 
Genom att förse påsen med spårbarhetsinformation säkerställs det att 
kunden jämt kan ta fram nödvändig information. Det finns olika metoder 
för att förse förpackningsmaterial av plast med information, exempelvis 
finns termotransferskrivare för märkning av förpackningsfilm innan 
förpackningarna fylls på. Andra metoder är att självhäftande etiketter 
appliceras på plastmaterialet, exempelvis genom blåsning eller stampning 
(beroende på applikator).  

• I samband med leveranserna till det externa lagret registreras 
spårbarhetsdata i form av BFD och artikelnummer. Informationen lagras 
inte i en databas eller i någon annan elektronisk sökbar form, utan 
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följesedlar skrivs helt enkelt ut och arkiveras i pappersformat. I samma 
system som inregistreringen av de mottagna pallarna och registreringen av 
materialet för återbatchning sker kunde en funktion för utleveransdata 
skapas.  

En spårbarhetslösning på lite längre sikt: 
För att fabriken ska kunna ha en stabil och säker spårbarhet är det nödvändig att 
de börjar titta efter ett externt system som kan hantera spårbarhetsdata. En 
grundförutsättning för att säkerställa full intern spårbarhet i produktionen är att de 
råvarubatcher som ingår i en produktionsorder direkt kopplas samman med denna. 
Som minimum borde batchhanteringen i affärssystemet användas, men i och med 
att mycket av materialhanteringen i fabriken sker genom att råvaror förflyttas och 
fylls på i olika behållare så skulle ett system som innefattade märkning med 
streckkoder och skanning erbjuda en ytterligare säkerhetsnivå. Då skulle inte bara 
spårbarheten säkerställas utan även att rätt råvara tillsätts i produktionen. Genom 
att redan i produktionsplaneringen låsa råvarubatcher till en produktionsorder kan 
inte fel råvara (och inte heller råvarubatch) av misstag användas i 
produktionsordern. Det är också nödvändigt att börja registrera de lagerplatser 
som råvarorna placeras på. Har lagerpersonalen handdatorer eller skannrar 
kopplade till en truckdator kan alla pallplatser matas in genom att skanna en 
streckkod, vilket ger en snabb och säker hantering. Genom att hantera allting i 
affärssystemet eller att alternativt ha ett system som är sammankopplat med 
affärssystemet erhålls också mer korrekta lagersaldon då förbrukning och 
materialförflyttningar registreras direkt i systemet.  
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8. Avslutande diskussion 
Vad är egentligen full spårbarhet, är det att hela tiden ha minsta möjliga 
batchstorlek? Det är svårt; få eller inga tillverkare anpassar sina batchstorlekar 
efter leverantörernas och det är inte ens möjligt i och med att en produkt oftast 
består av många olika råvaror. Hur noggrann upplösning behöver det vara på 
spårbarheten för att man ska kunna hävda full spårbarhet? Teoretiskt sett går det 
att ha årsbatcher i produktionen och ändå uppvisa full spårbarhet. Det går att ringa 
in de produkter som drabbas av ett problem (om än en mycket grov inringning 
som förmodligen tar med sig en hel del produkter i onödan).      

Något som är problematiskt inom livsmedelsindustrin är den oftast korta tiden 
mellan produktion och konsumtion. Det finns visserligen livsmedel där tiden 
mellan produktion och konsumtion kan vara lång, exempelvis för kryddor. För 
färskt bröd däremot, är tiden mycket kort, oftast bara några dagar. Så kallat Bake 
Off bröd som Nordic Bake Off saluför, ligger någonstans däremellan då den frysta 
produkten har en hållbarhet på flera månader. Med en kort tid mellan produktion 
och konsumtion ökar risken att produkterna redan är konsumerade när väl ett 
återtagande ska ske. Därför har och kommer alltid det förebyggande arbetet att stå 
i centrum i livsmedelsindustrin. Möjligheten till snabba återkallanden fungerar 
som extra hängslen till de redan befintliga dubbla livremmarna.  

För Nordic Bake Off:s fabrik i Fagersta tycker jag att det är viktigt att utveckla 
spårbarhetsprocessen. Men om jag ser till kvalitetsarbete och säkra produkter i ett 
större sammanhang så tror jag fortfarande att möjligheten till de största 
förbättringarna i fabriken finns inom samma område. Med det menar jag dock inte 
spårbarheten, utan det som området egentligen handlar om, nämligen 
informationshantering (och egentligen också materialhantering). 
Produktsäkerhetsfrågor vid fabriken skulle jag bestämt säga handlar minst lika 
mycket om en säker material- och informationshantering när det handlar om 
märkning och identitetskontroll, som de mikrobiologiska aspekterna.     

En intressant teknik som kort berördes i teoridelen i arbetet var RFID. Tekniken 
har kommit att användas allt mer i logistikkedjan men ännu måste man säga att 
utnyttjandet av dess möjligheter knappt har kommit igång. Tekniken som sådan 
har sina fördelar när hela logistikkedjan beaktas och möjligheten till att addera 
information längs vägen är en intressant tillämpning.  

Skulle detta arbete kunnat genomföras på ett annat sätt? I dess nuvarande form 
spänner det över ett ganska stort område, ända från grundläggande lagar och 
standarder som styr eller påvverkar spårbarheten, till rena datorsystem som kan 
användas inom produktionen. Ett mer fördjupat arbete hade blivit resultatet om 
det inledningsvis hade smalnats av och inriktats mot någon delfrågeställning men 
samtidigt är det ett naturligt steg som en fortsättning på denna initiala utredning. I 
samband med bytet av affärssystem i fabriken ämnar företaget också införa en 
bättre spårbarhetslösning. Vilken ”nivå” denna lösning ska ligga på är dock ännu 
ej beslutat.   
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