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Syftet med examensarbetet är att planera hur Schenker Coldsped ska arbeta för att möta kundens krav, i
detta fall Burger King, på att använda regelverket EFSIS � European Food Safety Inspection Service. 

EFSIS erbjuder oberoende inspektionsservice designat för mat, dryck och närliggande branscher. Den
standard som Schenker Coldsped AB överväger att certifiera sig emot är EFSIS tekniska standard för
lagring och distribution av livsmedel. 

Coldsped är en del av Schenker Sverige AB. Företaget arbetar med helhetslösningar för transport och
lagring av kylda och frysta livsmedel över hela Europa. Coldsped har totalt 800 tempererade fordon
samt erbjuder även kyl- och fryslagring samt förädling av produkten så som beredning, upptining,
sågning, paketering och märkning.

För att få hantera livsmedel är företag i Sverige skyldiga att utöva egentillsyn, denna ska vara anpassad
efter företagets verksamhet. Egentillsynen ska ha HACCP � plan vilket är ett system för att identifiera,
bedöma och styra faror som är viktiga för livsmedelssäkerheten. 

Genom att införa EFSIS tekniska standard för lagring och distribution av livsmedel på Coldspeds
anläggningar blir rutinerna och kunskapen dokumenterad vilket innebär att den kunskap som idag finns
hos personalen också kommer finnas i Schenkers ISO9001:2000 � system, Isopeq, samt i pärmar hos
respektive avdelning. En första början på att implementera EFSIS är att Coldsped beslutat att lägga in
HACCP � planen i Isopeq, företagets kvalitetssystem. 

Fördelarna med att arbeta enligt EFSIS tekniska standard är: 
�	Säkrare hantering med livsmedel
�	Mer dokumenterade rutiner
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Sammanfattning 
Syftet med examensarbetet är att planera hur Schenker Coldsped ska arbeta för att möta 
kundens krav, i detta fall Burger King, på att använda regelverket EFSIS – European Food 
Safety Inspection Service.  
 
EFSIS erbjuder oberoende inspektionsservice designat för mat, dryck och närliggande 
branscher. Den standard som Schenker Coldsped AB överväger att certifiera sig emot är 
EFSIS tekniska standard för lagring och distribution av livsmedel.  
 
Coldsped är en del av Schenker Sverige AB. Företaget arbetar med helhetslösningar för 
transport och lagring av kylda och frysta livsmedel över hela Europa. Coldsped har totalt 
800 tempererade fordon samt erbjuder även kyl- och fryslagring samt förädling av 
produkten så som beredning, upptining, sågning, paketering och märkning. 
 
För att få hantera livsmedel är företag i Sverige skyldiga att utöva egentillsyn, denna ska 
vara anpassad efter företagets verksamhet. Egentillsynen ska ha HACCP – plan vilket är ett 
system för att identifiera, bedöma och styra faror som är viktiga för livsmedelssäkerheten.  
 
Genom att införa EFSIS tekniska standard för lagring och distribution av livsmedel på 
Coldspeds anläggningar blir rutinerna och kunskapen dokumenterad vilket innebär att den 
kunskap som idag finns hos personalen också kommer finnas i Schenkers ISO9001:2000 – 
system, Isopeq, samt i pärmar hos respektive avdelning. En första början på att 
implementera EFSIS är att Coldsped beslutat att lägga in HACCP – planen i Isopeq, 
företagets kvalitetssystem.  
 
Fördelarna med att arbeta enligt EFSIS tekniska standard är:  

• Säkrare hantering med livsmedel 
• Mer dokumenterade rutiner 
• Effektivare organisation 
• Tydlig kommunikation med nya kunder 
• Ger ökad konkurrenskraft  

 
Min rekommendation är att genomföra förändringar enligt min plan. För detta behövs:  

• Investeringar i anläggningarna 
• Personella resurser för processen 
• Planera genomförandet i detalj genom att koordinera resurser   
• Gå med i CIES, (oberoende nätverk för företag som hanterar livsmedel), för 

benchmarking 
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Summary  
The purpose of the thesis is to make plans for how Schenker Coldsped should act to meet 
customer demands, in this case from Burger King, for the use of EFSIS standards 
(European Food Safety Inspection Service). 
 
EFSIS offers independent third party inspection services specially designed for food, 
beverage and related industries. The standard Schenker Coldsped aims to certify to is the 
EFSIS technical standard for the storage and distribution of foodstuffs.   
 
Coldsped is a part of Schenker Sverige AB. The company offers total solutions for 
transportation and storage of refrigerated and frozen products all over Europe. Coldsped 
has a total of 800 refrigerated vehicles and also offer storage of refrigerated and frozen 
products as well as product refinement such as preparation, thawing, sawing, packaging 
and labelling. 
 
To be allowed to handle foodstuffs, companies in Sweden are obligated to enact self-
regulation applicable to their line of business. This supervision shall include a HACCP-
plan, which is a system for identifying, assessing and controlling risks of importance to 
food safety.  
 
By introducing the EFSIS technical standard for the storage and distribution of foodstuffs 
at Coldsped establishments, routines and knowledge will be documented.  Consequently 
staff knowledge will be incorporated in the company’s ISO9001:2000 system, Isopeq, as 
well as being available in files in the corresponding department.  A first step towards the 
implementation of EFSIS is the decision to incorporate the HACCP-plan into Isopeq, the 
company’s quality system.  
 
Advantages of working to the EFSIS technical standards are: 
 

• A safer handling of foodstuffs 
• More documented systems 
• A more effective organisation 
• A more effective and clear communication with new customers 
• Increased competitiveness 

 
 
My recommendation is to implement changes in line with my plan. This calls for: 
 

• Investment in existing plants 
• Personnel resources for the process 
• Planning the implementation in detail by coordinating resources 
• Join the CIES (an independent network for companies handling food) for 

benchmarking 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 
Schenker Coldsped har hand om Svenska Burger King:s flöde av livsmedel från tillverkare 
till restaurang. Nu har Burger King ställt krav på att Coldsped måste arbeta enligt 
regelverket EFSIS. Min uppgift är att:  
1. Skapa en bra bild av vad regelverket EFSIS innebär och hur det är kopplat till andra 
regelverk, HACCP m.m. 
2. Utreda var Coldsped står i förhållande till de krav och standards som finns i ovan 
regelverk. 
3. Arbeta fram en plan som säkerställer att Coldsped i framtiden täcker ställda krav enligt 
EFSIS standard för lagring och distribution av livsmedel.  
 
Fokus kommer att vara på Schenker Coldsped:s arbete och relation med kunden Burger 
King. 

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att utreda hur Schenker Coldsped ska arbeta för att möta 
kundens krav, i detta fall Burger King, på att använda regelverket EFSIS – European Food 
Safety Inspection Service.  
För att identifiera hur Schenker Coldsped behöver arbeta för att uppfylla regelverket skall 
examensarbetet:  

• Visa vad regelverket EFSIS innebär. 
• Beskriva hur Schenker Coldsped arbetar i nuläget, dvs. nulägesanalys.  
• Identifiera skillnaderna mellan nuläget och EFSIS. 
• Ge förslag på lämpliga förändringar för att uppfylla regelverket EFSIS 

1.3 Avgränsningar och fokus 
För att projektet ska hålla sig inom ramen för ett examensarbete kommer arbetet vara 
begränsat till en kund, Burger King. Burger King:s produkter hanteras i Coldspeds 
anläggning i Göteborg (Ringön) och i Stockholm (Jordbro) vilket innebär att dessa lager 
kommer att omfattas av mitt arbete.  
 
Detta innebär att fokus kommer att ligga på Burger King men då Schenker Coldsped är en 
stor aktör av livsmedelstransporter kommer förändringarna även att påverka Coldspeds 
övriga kunder, speciellt de vars varor hanteras i Göteborg och Stockholm. Detta måste ses 
som en bra förändringseffekt då regelverket EFSIS innebär i vissa fall ett förbättrat 
kvalitetstänkande än vad som finns idag.  
 
Jag kommer att förkorta termen ”EFSIS tekniska standard för distribution och lagring av 
livsmedel” till endast ”EFSIS standard”. Detta eftersom den längre termen tar utrymme 
samt att EFSIS standard inte kolliderar med några andra termer.  
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1.4 Problemformulering 
För att ta fram en plan om EFSIS standard arbetar jag med dessa frågor:  

• Vad innebär EFSIS standard och hur är det kopplat till andra regelverk? 
• Hur arbetar Coldsped idag i förhållande till EFSIS standard? 
• Vad saknas mellan Coldsped idag och EFSIS standard? 
• Hur ska Coldsped gå tillväga för att uppfylla målet att kunna certifiera sig till 

EFSIS standard.  
Genom dessa frågor hoppas jag att jag kan ta fram en plan som uppfyller de krav som ställs 
på Coldsped. 

1.5 Läsanvisning 
Jag har delat upp min redovisning i tre nivåer.  

1.5.1 Nivå 1 
Nivå 1 innebär denna rapport där nuläget är beskrivet samt en detaljerad plan på vad 
Coldsped ska förändra för att uppfylla EFSIS krav.  

1.5.2 Nivå 2 
Nivå 2 innebär en förenklad bild av vilka krav Coldsped inte lever upp till samt vilka 
åtgärder som ska vidtas för att uppfylla EFSIS standard. Denna nivå redovisas i bilaga 1.  

1.5.3 Nivå 3 
Nivå 3 ger en översiktlig bild på hur Coldsped lever upp till EFSIS standard för lagring och 
distribution av livsmedel. Denna nivå redovisas i bilaga 2.  
 

 

 
NIVÅ 1 - Rapporten 

NIVÅ 2 - Bilaga 1 

NIVÅ 3 -
Bilaga 2 
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2 Metod 

 
I detta kapitel redovisar jag fakta om den metod jag använder mig av i rapporten samt vilka 
för- och nackdelar denna innebär. I slutet av kapitlet finns en alternativ metod beskriven.  
 
 
Forskningsansatsen brukar delas in i kvantitativ- och kvalitativ forskning. Dessa metoder 
skiljer sig genom att:  
• Kvantitativ forskning handlar förenklat om att kvantifiera, dvs. översätta egenskaperna 

eller karaktärsdragen hos någonting till siffror. Med denna metod söker man efter 
frekvensen eller dess förekomst. Metoder för kvantitativ forskning kan vara enkäter 
och standardiserade intervjuer. Frågor som kan ställas här är Hur vanligt är 
fenomenet?, Vilka är sambanden? 

• Kvalitativ forskning handlar om karaktären eller egenskaperna hos något. Här söker 
man efter meningen eller innebörden av förekomsten. Metoden för kvalitativ forskning 
är bl.a. observationer, kvalitativa intervjuer. Frågor som kan ställas här är Vad betyder 
fenomenet? Vad innebär fenomenet? 

 
Vilken metod som ska användas beror på var tonvikten kommer att läggas i rapporten, dvs. 
vad det är som ska undersökas och vilket syfte undersökningen har. Man kan likna 
metoderna med verktyg där användbarheten beror på vilka frågor ställs. Precis som verktyg 
behöver kvalitativa och kvantitativa metoder olika kompetens vid genomförandet av 
studien. (Kvale, 1997) 
 
Jag har valt ett kvalitativt synsätt, dels på grund av min kunskap i kvalitativ forskning efter 
genomgången kurs i ”Kvalitativ forskning i praktiken” samt att det ämne jag ska studera är 
av sådan art att kvalitativt synsätt passar. Med detta menar jag att jag kommer att använda 
en kvalitativ intervjumetod samt observationer vid min framtagning av underlag för att nå 
målet till mitt syfte.  
 
Kvalitativa intervjuer bygger på att använda sig av det direkta mötet mellan forskare och 
intervjuperson. Detta innebär att forskaren inte behöver följa ett intervjuformulär skriftligt 
utan kan följa upp intervjupersonens berättelse. Kvalitativa intervjuer kan skifta i 
användbarhet eftersom intervjun handlar om möte mellan personer vilket innebär att det är 
svårt att förutspå om mötet ger utbyte eller ej. (Widerberg, 2002) 

2.1 Tillvägagångsätt  
Jag har konstruerat ett beslutsträd för att få fram vilka kvalitativa processer företaget 
saknar för att kunna uppfylla EFSIS standard. För att få en överskådlig bild över arbetet 
har jag först och främst delat in mitt arbete i tre delar:  
Steg 1: Kartläggning om vad EFSIS standard innebär 
Steg 2: Skillnaden mellan EFSIS standard och nuläget 
Steg 3: Plan som säkerställer att Coldsped arbetar enligt EFSIS standard 
 
Dessa tre delar har jag sedan delat upp i mindre delar, se Figur 1 på nästa sida.  
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1

Steg 1  
I steg 1 utreder jag vad EFSIS standard innebär. Här undersöker jag var standarden 
kommer ifrån, vilka kopplingar den har till övriga standarder. I detta avsnitt undersöker jag 
också hur den är uppbyggd samt hur besiktningen går till.   

2.1.1 Steg 2 
Steg 2 innebär kartläggning om var Schenker Coldsped står i förhållande till EFSIS 
standard. Då Coldsped inte har någon HACCP-plan, (steg 2.1), i nuläget tar jag först och 
undersöker rutiner i företaget samt om dessa är dokumenterade och vilka olika delar dessa 
innehåller, (steg 2.2). Denna fas innehåller också granskning av dokument, så som 
kvalitetsmanual m.m. för att se om dessa uppfyller villkoren i EFSIS standard eller ej. För 
att dokumentera mitt arbete i detta skede väljer jag att först uttrycka EFSIS krav och sedan 
hur Coldsped arbetar idag, (nuläge samt nuläge vid infört Isopeq), för att gå vidare till 
alternativa förändringar. Jag kommer att använda mig av beslutsmodellen i Figur 2 då jag 
tar fram om Coldsped uppfyller EFSIS krav.  
 

Figur 1: Tillvägagångssätt för min studie 

Steg 1: Vad 
EFSIS innebär 

Steg 2: Jämför 
EFSIS med nuläget 

Steg 3: Arbeta 
fram en plan  

1.1 Söka efter 
information 
om EFSIS 
standard 

1.2 EFSIS i 
förhållande till 
andra 
standarder 

2.1 
HACCP 

2.2 Rutin- och 
dokumentgranskning 

2.3 
Anläggningarnas 
utförande 

3.1 Arbeta fram 
förslag på hur 
EFSIS ska 
implementeras i 
företaget. 
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Min undersökning bygger på att hitta dokument, antingen skriftliga eller på Schenkers 
intranät Nova. Då dokument ej finns kommer jag att intervjua den person som är ansvarig 
för funktionen. Om denna person är osäker kommer jag fråga den person som är ansvarig 
över hela verksamheten/anläggningen. 
 
Steg 2.3, (se Figur 1), innebär hur anläggningen är uppförd samt hur den sköts. Jag har 
tagit hjälp av distriktschefen i Göteborg samt distriktschefen i Stockholm för att ta fram 
tillräckliga fakta för att kunna ta fram en slutsats på om Coldsped uppfyller kraven i EFSIS 
standard eller ej. För att distriktschefen enkelt ska få en översikt vilka frågor jag kommer 
att ställa vid intervjun har jag fastställt ett frågeformulär som jag har tagit fram från 
standarden. Vid intervjun kommer jag planera mötet mellan mig och distriktschefen för att 
ställa ytterligare frågor som kommer upp.  
 
Då steg 2.2 och 2.3 är klart börjar jag med steg 2.1, (HACCP). Detta eftersom jag har fått 
en god kännedom hur verksamheten fungerar. Då företaget ej har någon HACCP-plan blir 
mitt mål att ta fram en plan hur de kan införa detta i verksamheten, man kan säga att detta 
steg gränsar till steg 3 då plan ska tas fram.  

 
Figur 2: Tillvägagångssätt för steg 2 

Finns det 
dokumenterat? 

Finns det någon person som 
kan förklara 
rutinen/utförandet? 

Anteckna förklaringen om 
dokument ej finns. Denna 
muntliga genomgång skall 
dubbelkollas med ytterligare 
en person. Uppfyller de 
muntliga redovisningarna 
villkoren?  

Redovisa vad dokumenten 
innebär samt var de finns 
dokumenterade 

Ja Nej 

Coldsped uppfyller ej detta 
EFSIS avsnitt 

Nej 

Nej

Ja 

Ja 

EFSIS avsnitt – uppfyller Coldsped villkoret i EFSIS standard? 

Nej 
Ja 
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2.1.2 Steg 3 
Steg 3 innebär att en plan för införande av EFSIS standard ska tas fram. Då jag har tagit 
fram nuläget gör jag endast upp en plan för de punkter där Coldsped inte uppfyller 
standarden. Planen kommer att utgöras av förslag på hur man kan göra för att 
implementera EFSIS standard i verksamheten.  

2.2 Alternativ metod – Benchmarking 

Benchmarking bygger på jämförelse av det egna företagets produktivitet, kvalitet och 
arbetsprocess i förhållande med de företag och organisationer som representerar ”de 
bästa”. Genom att göra detta kan man ta bort gap mellan sin egen kvalitet i förhållande till 
de ”bästa” inom området. Benchmarkingprocessen kan delas in i fem olika steg:  

1. Vad ska benchmarkas?  

2. Identifiera benchmarkingpartners 

3. Informationsinsamling 

4. Analys 

5. Genomförande av resultat 

Om denna metod skulle tillämpas på mitt problem skulle svaren på frågorna ovan 
översiktligt se ut så här:  

1. Coldspeds kvalitet och processer i förhållande till EFSIS tekniska standard för 
lagring och distribution av livsmedel.  

2. Benchmarkingpartners skulle kunna vara ett företag som har liknande hantering av 
livsmedel som Coldsped och som har implementerat EFSIS tekniska standard i sitt 
företag.  

3. Denna fas bygger på att samla in data samt identifiera och dokumentera 
arbetsinnehåller och processerna som förklarar och ger förståelse arbetet på 
företaget.  

4. Identifiera likheter och skillnader mellan de två systemen samt att ta fram 
jämförbara och påverkbara faktorer. 

5. Här gäller det att förankra resultatet i företaget och att implementera planen. 

      (Karlös, Östblom 1993) 
 

Då företagen är väldigt hemlighetsfulla om vilka kvalitetsstandarder de har är det svårt att 
hitta ett företag som vill dela med sig av hur de har infört det i sitt eget företag.  
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2.3 Jämförelse – Min metod med benchmarking 
När jag hade fått klart min frågeställning och syfte till studien var min tanke att jag skulle 
kunna använda mig av metoden benchmarking. Dock visade det sig vid närmare eftertanke 
att det är svårt att skaffa en benchmarkingpartner i samma bransch som Coldsped vilket 
gör att det blev omöjligt att utföra en extern benchmarking inom tidsramen för ett 
examensarbete. Detta eftersom det behövs ett grundligt förarbete för att identifiera de bästa 
aktörerna i världen genom att besöka internationella konferenser, mässor m.m. Det är 
också svårt att få en aktör som är ”bäst” att vilja upplysa sin konkurrent om hur den på 
bästa sätt inför en kvalitetsstandard. Detta eftersom det kan ses som en konkurrensfördel 
att inneha vissa kvalitetsstandarder i branschen.   
 
Jag har inte heller kunnat tillämpa intern benchmarking eftersom det inte finns någon av 
Coldspeds anläggningar som är certifierade enligt EFSIS standard. Då jag stötte på dessa 
problem med metoden benchmarking valde jag att använda mig av systematisk jämförelse 
mellan EFSIS standard och tillämpningen i företaget. Ett nästa steg kan vara en 
vidareutveckling med benchmarking.  
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3 Företagsbeskrivning  

 
Detta kapitel innehåller företagsbeskrivning för Schenker AB och Burger King AB. Jag har 
valt att ta med Burger King då detta företag är systemsättande då det är de som vill höja 
nivån på Coldspeds kvalitet.  
 

3.1 Schenker AB 
Schenker AB är Sveriges ledande logistik- och transportföretag. Företaget bildades år 1998 
genom att BTL Sweden och Schenker Transport fusionerades till Schenker AB. BTL 
Sweden kommer från början av en sammanslagning mellan Bilspedition Inrikes och 
Scandsped. I företaget Schenker Sverige AB ingår även: 

• Coldsped - transporterar och lagrar kylda och frysta livsmedel 
• Schenker Dedicated Service - skräddarsyr lösningar till företag som har speciella 

behov 
• Schenker Logistics – producerar och utvecklar tredjepartslogistiklösningar 
• Schenker Privpak – distribuerar paket för bl.a. e-handelsbranschen 
• Skandiatransport Logistics – hantering och lagring av metaller och kemikalier 

 
Schenker Sverige ingår i Schenker North AB. Schenker North består i sin tur av Danmark, 
Norge, Storbritannien, Irland och Sverige. (Schenker, 2003)  
 
Schenker Sverige AB tillhandahåller logistiktjänster inom:  

• Landtransporter   
• Sjö och flyg 
• Järnväg 
• Logistiktjänster 
• Tempererat gods 
• Konsulttjänster 

 
Schenker World är en av världens största leverantörer av integrerade logisktjänster med en 
omsättning på 6,225 miljoner Euro, 36 000 medarbetare och 1 100 kontor i världen.  
 
Schenkers affärsidé är att:  
”Schenker AB utvecklar och producerar transporter samt logistik- och 
informationstjänster som möter marknadens krav på kvalitet, effektivitet, enkelhet och 
miljöansvar.”  
Företaget vision är att:  
”Schenker AB ska vara den bästa transport- och logistikpartnern på den svenska 
marknaden.”  
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Fakta i siffror för Schenker Sverige AB:                 

Omsättning 10 miljarder kronor 

Antal anställda 4 200st 

Antal lastbärare  4 200st 

Antal avtalskunder 42 000st  

Gods och paketsändningar 18 miljoner ton 

Antal logistikcenter 10st 

Lageryta 145 000m2  

  

3.2 Coldsped 
Coldsped är en del av Schenker Sverige AB. Företaget arbetar med helhetslösningar för 
transport och lagring av kylda och frysta livsmedel över hela Europa och har en omsättning 
på 780 miljoner SEK. Coldsped har totalt 800 tempererade fordon som registrerar 
temperaturen under hela transporten för att erhålla en obruten, kontrollerad kedja. Detta för 
att leva upp till kundens och livsmedelsslagens krav på kvalitet. Förutom transport av 
kylda och frysta livsmedel erbjuder Coldsped kyl- och fryslagring samt förädling av 
produkten så som beredning, upptining, sågning, paketering och märkning. 
 
För att kunna erbjuda sina kunder termotransporter i hela Europa har Coldsped samarbete 
med olika partners i Europa vilket gör att distributionen kan ske på en lokal nivå. 
(SchenkerColdsped, 2004) 
 
Vid transport åtar sig Coldsped att lastutrymmet håller:  

Kyltransport +2 till +8 grader Celsius 

Frystransport ≤  –18 grader Celsius 

 
Coldsped har egna fryshus i Malmö, Eslöv, Kristianstad, Kalmar, Visby, Göteborg, Örebro 
och Stockholm. Koncentrationen av fryshus i Sydsverige har kommit till eftersom största 
delen av kunderna är lokaliserade i närheten. Huvudkontoret ligger i Göteborg och 
ansvarar för inrikes och lagerverksamheten. Kontoret för utrikes ligger i Malmö. (Schenker 
Coldsped, 2004) 
 
Schenker Coldsped erbjuder sina kunder: 

• Högsta kvalitet och säkerhet i en obruten transport- och lagringskedja 
• Stor branschkunskap 
• Enhetliga lösningar för Sverige, Norden och övriga Europa 
• Moderna IT-system för transport och lager 

Tabell 1 Schenker i siffror. (En presentation av Schenker 2004) 
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• Ständig utveckling 
• Stabilitet och trygghet 
• Miljömedvetenhet   

 
Då fler och fler företag centraliserar sina lager eller lägger ut sina transporter på 
transportföretag befinner sig Coldsped i en växande marknad, detta då transportbehovet 
växer. En annan trend som har märkts hos Schenker Coldsped är att sändningsvolymen 
minskar medan avropen inträffar tätare. Kunderna efterfrågar detta eftersom det ger 
färskare varor och kunderna kan minska sina lager vilket resulterar i mindre kostnader. 
(Schenker Coldsped, 2004) 

3.2.1 Konkurrenter 
Coldspeds främsta konkurrent idag är Frigoscandia. Coldsped har ett starkt grepp om den 
svenska marknaden när det gäller transport och logistiklösningar av livsmedel. Dock ska 
man inte underskatta sina konkurrenter och inte heller anta att Schenker Coldsped blir 
ensamma om den svenska marknaden. Då EU nu har öppnat gränserna till utländska 
företag kan antas att det kommer in fler aktörer i transportbranschen.  
 
Transportföretaget Exel förbereder en kraftig expansion i Sverige med Göteborg som 
fokus. Företaget kom till Sverige för åtta år sedan och har idag 350 anställda som de 
närmaste åren ska öka till 1000 anställda. Exel är ett brittiskt företag som totalt har 110 000 
anställda i 135 länder. I Göteborgs Posten 2005-06-11 säger Kennet Lundqvist på Exel att 
”Nästa stora sektor i Sverige blir livsmedel och andra konstumentprodukter”. Expansionen 
beror delvis på att allt fler företag lägger ut frakt, distribution och spedition på 
specialiserade företag så som Schenker, Exel, DHL m.m. (GP 2005-06-11) 

3.3 Buger King 
Burger King är ett internationellt företag som har som affärsidé ”att servera bra 
amerikansk mat, vänligt och snabbt i en fräsch restaurang”. Första restaurangen kom till 
Sverige år 1976, men startades från början år 1954 i Miami, USA av James W McLamore 
och David Edgerton. Företaget expanderade snabbt och idag finns Burger King i 61 länder 
med över 11 220 stycken restauranger, varav 52 finns i Sverige. Restaurangerna drivs 
antingen av Burger King eller enskilda företagare, dvs. franchisetagare.  
 
Det som har gjort hamburgerkedjan så framgångsrika enligt de själva är utvecklandet av 
hamburgaren Whopper som börjades säljas 1957 samt deras teknik att grilla köttet. Då 
Burger King är en av de stora aktörerna i snabbmatsbranschen i Sverige är deras 
konkurrenter främst McDonalds men också mindre bolag som Sibylla, enskilda 
korvkiosker och pizzerior.  

3.4 Relationen Burger King & Schenker Coldsped  
En av Schenker Coldspeds kunder är Burger King. Det som är speciellt med relationen är 
att Coldsped äger produkterna från att färdigvaruleverantören levererar produkterna till 
Coldspeds anläggning till det att Burger King restaurangen köper produkten. För Coldsped 
har det inneburit mer arbete med kunden Burger King eftersom det krävs mer 
administrativa tjänster för att sköta flödet av varor till Burger King restaurangerna i 
Sverige.  
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4 Teoretisk referensram 

 
I detta kapitel går jag igenom det teoretiska område som berör min rapport. Då EFSIS 
standard speciellt gäller livsmedel har jag redovisat hur en livsmedelsförsörjningskedja ser 
ut och vilka övergripande risker som finns. Här har jag också redovisat vilka regler 
branschen, Svenska Livsmedelsverket och EU har på företag som utför distribution och 
lagring av livsmedel. I slutet av detta kapitel finns information om organisationen EFSIS 
och EFSIS standard.   
 

4.1 Tempererade transporter 
Typiska steg i en livsmedelsförsörjningskedja är jordbrukaren, livsmedelstillverkningen, 
grossisten, detaljhandlaren och kunden. Detta illustreras i figuren nedan:  
 

 
Det som karaktäriserar en livsmedelskedja är komplexiteten, den tidskritiska produkten 
och det dynamiska beteendet. Det som bidrar till detta är att olika livsmedelskategorier 
behöver olika behandling och temperatur i försörjningskedjan. Lagring, handhavande och 
typ av transport har effekt på livsmedelskvalitén och hållbarhetstiden. Den främsta faktorn 
till att ge en produkt en god kvalitet är att transportera i en obruten kyl- och fryskedja. Den 
främsta skillnaden mellan kyl och frystransporter är att kyltransporter kräver snabbare 
leverans på grund av kortare hållbarhet samt behöver ofta förpackas eller separeras för att 
undvika kortkontaminering av livsmedlen. (Olsson, 2004) 

4.1.1 Sveriges försörjningskedja för kylda livsmedel 
Livsmedelsmarknaden i Sverige karaktäriseras av många återförsäljare, några få grossister 
och ett stort antal producenter. Producenterna levererar till grossisterna som består av ICA, 
Axfood och COOP, som sedan levererar till sina egna återförsäljare då grossisterna och 
återförsäljarna ofta ingår i samma bolag.  

Figur 3:  Livsmedelsförsörjningskedja (Olsson, 2004) 



Kvalitetsprocesser för Lagring och Distribution av Livsmedel på Schenker ColdSped 
 

   
Susanne Eriksson 17
  

Annika Olsson vid Institutionen för förpackningslogistik har kartlagt var de kritiska 
punkterna finns i den svenska kylkedjan. Hon har delat upp försörjningskedjan i dessa 
delar:  

 
 
 
I Sverige är det producenten, dvs. livsmedelstillverkaren, som har ansvaret för att varan ska 
ha rätt kvalitet när den når konsumenten och ha rätt märkning. En kritisk punkt är då varan 
ska överföras till transportören, detta eftersom det kan finnas brist på temperaturkontroll 
och att tillverkaren litar på att kylaggregatet i lastbilen håller den temperatur som 
produkterna är avsedda för. (Olsson, 2004) 
 
Vid transporten är det viktigt att produkten kommer fram snabbt och hanteras rätt eftersom 
kylda produkter har kort hållbarhetstid. Det är viktigt att tänka på att kyltransporten inte är 
till för att kyla ner produkter utan kan endast hålla produkterna kylda. En produkt som 
håller en temperatur över den rekommenderade kommer endast att öka temperaturen för de 
övriga produkterna. Ett annat problem är att få lastutrymmet i jämn temperatur, detta är 
speciellt svårt när det är många av- och pålastningar. Studier från Livsmedelsverket visar 
på att en tredjedel av kylda livsmedel inte håller rätt temperatur vid transport. 
(Livsmedelsverket2004a) Anledningen till detta enligt Annika Olssons studie är att 
transporterna har begränsade kunskaper om livsmedelsteknik och detta har lett till att 
hanteringen av godset har försämrats.  
 
En trend i livsmedelsbranschen är att några få grossister levererar till detaljhandeln istället 
för att producenterna levererar direkt till handeln. Grossisterna i sin tur centraliserar sin 
distribution vilken innebär längre transportsträckor. Detta gör i sin tur att högre krav ställs 
på transportören. Genom att låta några få grossister ta hand om handhavandet med de 
kylda livsmedlen har temperaturkontrollen ökat genom att det finns mer tillgängliga 
temperaturmätare. För att inte temperaturnivån i kylutrymmet ska påverkas av lastning och 
lossning har grossisterna temperaturzoner.  
 
Hos återförsäljaren finns olika rutiner vid mottagande av kylda varor. Hos vissa 
detaljhandlare levererar transportören in varan direkt i rätt kylfack, detta beror givetvis på 
vad som är avtalat mellan transportören och återförsäljaren. Kritiska punkter som finns i 
detaljhandeln är där den kylda varan ska ligga öppen i ett kylutrymme för att vara 
tillgänglig för kunden. Livsmedelshandeln omfattas av egenkontrollprogrammet som 
innebär att varje detaljhandel ska kontrollera temperaturen med regelbundna intervaller, 
dock sker detta inte riktigt i praktiken enligt Annika Olssons rapport, (2004).  
 
Den svagaste punkten i livsmedelskedjan är när produkten har kommit i konsumentens 
händer. Här ska först produkten transporteras från det att den tagits ut ur sitt kylutrymme i 
handeln till det att konsumenten har kommit hem med produkten och ställt in den i 
kylskåpet. Konsumenten behöver också lita fullt ut på att kylkedjan har varit obruten. Om 
kedjan har brutits någon gång under produktens gång från råvara till butik kan 
hållbarhetstiden ha förkortats.  
 

Figur 4: Försörjningskedja av 
livsmedel (Olsson, 2004) 
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För att komma tillrätta med problemen anser Annika Olsson att det behöver finnas mer 
kunskap i livsmedelskedjan, en stor del av personalen i livsmedelsförsörjningskedjan har 
väldigt liten livsmedelsteknisk utbildning eller ingen alls.  
 
Livsmedelsbranschen/transportbranschen försöker alltid ha så hög fyllnadsgrad som 
möjligt i sina kylfordon för att få så hög ekonomisk vinst som går. Detta är inte alltid 
positivt för företagen. Minst gynnade är kunderna till varan då ett lastutrymme som har 
lastats fullt ej har rätt temperatur på varje produkt. Genom att välja att inte lasta fullt kan 
företagen nå en jämn temperatur där varje kyld produkt har rätt temperatur.  
I Storbritannien har man testat att fokusera på temperatur istället för fyllnadsgrad och där 
har en ökad hållbarhetstid och kvalitet av livsmedlen resulterat i ökad efterfrågan av 
samma produkt. Detta eftersom produkten har varit färskare när konsumenten köpt varan 
och oftast medför det en bättre kvalitet och smak. Då varorna som finns i butikerna är 
färskare kommer den mindre mängden varor med samma datum och längre 
hållbarhetstiden innebära mindre avfall. (Olsson, 2004) 

4.2 Översikt över vad lagen säger om hantering av livsmedel 
För att få hantera livsmedel är företag i Sverige skyldiga att utöva egentillsyn, denna ska 
vara anpassad efter företagets verksamhet. Syftet med egentillsynen är att förebygga 
hälsorisker och att säkerställa redligheten. I nästa kapitel finns Livsmedelsverkets 
rekommenderade metod för egentillsyn – HACCP kort förklarad. Dock är det inget krav på 
att tillämpa denna metod.  Enligt Livsmedelsverkets allmänna råd, till föreskriften SLVFS 
1990:10, ska verksamheter som inte än har tillämpat HACCP -principerna successivt införa 
dessa. I dagsläget finns det krav på att livsmedelsföretagens kontrollprogram ska innehålla:  

• Övervakningsrutiner vid kritiska styrpunkter 
• Uppgift om förebyggande hygienåtgärder 
• Plan över vilka åtgärder som skall vidtas om brister konstateras 
• Rutiner för hur undersökningsresultat från egentillsynen skall dokumenteras och 

sammanställas och hållas tillgängliga för tillsynsmyndigheten.  
(Livsmedelsverket, 2000)  

4.2.1 Egentillsyn med HACCP som grund 
Egentillsynen syftar till att undvika, begränsa och ta bort de risker som finns i hanteringen. 
Grunden är att alla företag som hanterar livsmedel ska utöva egentillsyn över sin 
verksamhet som är anpassad efter verksamheten. (Miljökontoret, Luleå) Detta görs genom 
att identifiera och analysera de risker som finns i hanteringen och hitta åtgärder för att 
motverka dem. Planen ska innehålla en beskrivning av rutiner i hanteringskedjan. 
Livsmedelsverket har delat in egenkontrollprogrammet i dessa delar:  

• Personlig hygien 
• Råvaror 
• Rengöring 
• Sammansättning och märkning 
• Skadedjursbekämpning 
• Underhåll av lokaler, inredning och utrustning 
• Process/beredning 
• Förpackningsmaterial  

(Tillsynsavdelningen – Vägledning för systemtillsyn) 
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Genom att uppföra en HACCP - plan kan produktsäkerheten främjas. Med HACCP – plan 
menas att man går igenom 7 olika principer som innebär: 
1. Utför faroanalys  
2. Identifiera de kritiska styrpunkterna 
3. Fastställ kritiska gränsvärden för varje CCP – Critical Control Point 
4. Upprätta ett system för övervakning av varje CCP - Critical Control Point 
5. Fastställ korrigerande åtgärder för varje CCP - Critical Control Point 
6. Upprätta rutiner för verifiering av HACCP-systemet  
7. Upprätta dokumentationsrutiner 

 
En mer detaljerad beskrivning av vad en HACCP-plan innebär finns i under rubriken 5.3 
HACCP.  

4.3 Branschens regler  
Livsmedelsbranschen vill ha ett gott rykte och därför har branschorganisationerna Svenska 
Kyltekniska föreningen och Djupfrysningsbyrån utarbetat fram regler för lagring och 
transport av kylda och frysta livsmedel, vilka redovisas här nedan. Det är också dessa 
regler som Coldsped arbetar enligt för att erhålla en obruten kyl- och fryskedja.  

4.3.1 Regler för lagring av kylda och frysta livsmedel 
För att få tillstånd att lagra kylda och frysta livsmedelsprodukter ska lokalen ha den 
kapacitet på kyl och frysaggregaten som gör att temperaturen kan upprätthållas i den nivå 
produkten kräver. Kyl och fryslagret ska använda sig av FIFO-regel, dvs. First In First Out. 
Detta innebär att den produkt som kom in först i lager ska användas eller transporteras 
vidare först. Innan ett varuparti kan läggas in i lagret måste temperaturen mätas och 
registreras för att undersöka om varorna håller rätt temperatur efter transporten, här kollas 
också identiteten på varorna. (Djupfrysningsbyrån 2003, Svenska kyltekniska föreningen) 
 
Vid hanteringsmomenten med kylda varor gäller vissa tidsgränser som anger hur länge de 
kylda livsmedlen får vara i icke tempererade utrymmen vid lossning och lasting samt 
kontroll: 
Hel- och halvpall 10-20 min 
Rullpall 10-15 min 
Butiks-/storköksförpackning 5-10 min 
Konsumentförpackning 5 minuter 
 
 
Vid hantering med fryst gods gäller vissa generella tidsgränser som anger hur länge de 
frysta livsmedlen får vara i icke tempererade utrymmen vid lossning och lastning samt 
kontroll.   
Hel- och halvpall 30 min 
Rullpall 20 min 
Butiks-/storköksförpackning 20 min 
Konsumentförpackning 10 min 
 
 
Skillnaden i tidsgränser vid hantering av kylda och frysta varor bottnar i att kylda 
produkter är ofta mer umtåliga för temperaturförändringar och har kortare hållbarhetstid. 
(Olsson, 2004)   

Tabell 3: Tidsgränser i fryshus (Djupfrysningsbyrån 2003) 

Tabell 2: Tidsgränser vid hantering av kylda livsmedel (Kyltekniska) 
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4.3.2 Regler vid transport av kylda och frysta livsmedel 
De fordon som används för att transportera kylda och frysta livsmedel omfattas av regler 
från lagstiftningen hur transporten ska skötas samt hur utrustningen ska vara. Utrustningen 
för att kyla ner lastbäraren består av:  
Kyl- eller frysaggregat – för att kyla ner lastutrymmet 
Luftcirkulationssystem – för att bibehålla en jämn produkttemperatur 
Tätslutande dörrar – för att undvika läckage av kyla  
Temperaturskrivare – för en kontinuerlig registrering av temperaturen 
 
För att erhålla en säker livsmedelstransport ska lastutrymmet vara fritt från smuts, lukt och 
avfall. Då lastning sker genom dockning till ett temperaturreglerat utrymme ska förkylning 
av lastutrymmet ske. Då dockning ej är möjligt ska kylsystemet vara avstängt, dock kan 
kylaggregatet vara på då så kallat energidraperi finns tillgängligt. (Djupfrysningsbyrån 
2003, Svenska Kyltekniska föreningen) 

4.4 Kvalitetsledningssystem 
Kvalitet kan definieras som: 
”Kvalitet är en varas eller tjänsts förmåga att uppfylla och tillfredställa en kunds 
förväntningar och krav, vari också ligger hur kunden eller användaren värderar varan 
eller tjänsten i förhållande till sitt pris.” (Ramstorp, 2002) 
 
Denna definition kan sammanfattas med att kvalitet är att möta överenskomna krav som 
gör att kunderna blir nöjda och kommer tillbaka. Alla som har något att göra med företaget 
vill ha något tillbaka för deras tillgång, (tid, pengar m.m.), som de gett till företaget. Man 
kan dela upp företagets ”kunder, intressenter” i 5 olika delar:  
 
Externa kunder Kräver   Kraven blir tillgodosedda samt de får valuta för pengarna 

de spenderat i företaget 

Aktieägarna Kräver Vinst och långsiktig affärsrelation 

Myndigheterna  Kräver Att lagar och förordningar följs samt att företaget har en bra 
affärsetik 

Interna kunder Vill ha  Leverans i rätt tid samt felfria leveranser 

Anställd Vill ha  Rätt lön och en säker arbetsplats 

 
 
Kvalitetsarbetet vilar ofta på att ständigt förbättra sina processer. Detta kan göras med 
hjälp av ”plan-do-check-act” – cykeln. Denna utvecklades på 1920-talet av Walter 
Sheward men spreds sedan vidare av W. Edwards Deming varav cykeln också har antagit 
namnet ”Deming-cykeln”.  Cykeln bygger på att enkla till komplexa problem ska kunna 
åtgärdas med en och samma metod. I kvalitetsarbetet kan denna användas på alla nivåer av 
företagets processer.  
 

Tabell 4: Intressenternas krav på företaget, (Edsö, 1999) 
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De fyra grundelementen i PDCA – cykeln kan 
förklaras så här:  

• Plan – fastställ mål och processer för att 
tillgodose de krav som ställs på företaget 
från bl.a. kunder 

• Do – Inför och tillämpa processerna 
• Check – övervaka och mät processer och 

produkter för att se om de uppfyller målet 
som fastställdes i Plan 

• Act – genomför åtgärder för att förbättra 
processernas prestanda  

   (SIS, projekt kvalitetsledning 2001) 
 

För att veta om företagets strävan mot bättre kvalitet gett någon förbättring på systemet 
måste man mäta kvaliteten. Denna mätning kan grunda sig på att man mäter vissa enskilda 
delar i systemet så som antalet defekta detaljer från en viss produktionslina eller att man 
mäter kvaliteten hos hela systemet. Eftersom fler företag lägger ut sin produktion på en 
tredjepart kan det vara svårt att ha kontroll på hela kedjan. (Ramstorp, 2002) 

4.4.1 ISO 9001 
ISO står för International Organization for Standardization. I detta arbete kommer jag 
endast att ta upp arbetet med ISO9001:2000. Det finns många olika grupper av ISO men de 
mest kända inom livsmedelsbranschen är grupperna inom ISO9000 och ISO14000. Dessa 
skiljer sig åt genom att ISO9000-gruppen är producerad för att vara en kvalitetsstandard 
och ISO14000-gruppen för att vara miljöstandard. Dessa standarder startades från början 
för att gälla endast tillverkande företag, detta har medfört att tjänsteföretag kan ha svårt att 
transformera innebörden av standarden till deras företag. (Edsö, 1999)  
 
Det internationella namnet är ISO9001:2000. Då den är antagen som EU-standard heter 
den EN ISO9001. Då den svenska versionen också har svensk text heter denna standard 
SS-EN ISO9001:2000. Jag kommer att skriva ISO9001:2000 då jag menar den version 
som finns i texten men ville bara klargöra att samma standard har olika beteckningar 
beroende på vilket språk och region man befinner sig i. Det som skiljer ISO9001:2000 med 
den tidigare versionen ISO9001:1994 är att man har fokuserat mer på 
”processorientering”, ”ständig förbättring” och ”kundnytta”. (GN Qualtech, 2005)  

Figur 5: PDCA-cykeln (Sis, kvalitetsledning 2001) 
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4.5 Isopeq 
Isopeq är Schenker: s benämning på företagets system för att uppnå certifiering för 
ISO9001:2000. Isopeq är en förkortning av ISO Process, Enviroment, Quality och systemet 
ska knyta samman verksamheten i en processinriktat perspektiv som utgår från 
organisation, mål och handlingsplaner, ansvarsförhållanden, rutiner, instruktioner, 
handböcker, riktlinjer och styrande och redovisande dokument. (Vidén, 2005-04) 
 
Isopeq bygger på programvaran QualiWare AB. Programmet bygger på grafiska modeller 
för att illustrera verksamheten. I bilden är ett exempel på hur Göteborgs del av Isopeq ser 
ut. Då man klickar på Transport, Lager, distriktsledning, kvalitet & miljösamordnare och 
distriktschef så kommer ytterligare organisationsträd upp där de olika processerna under 
vardera enhet förklaras. (Grip, Anders) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6: Startbild i Isopeq för Coldsped 
Göteborg 
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4.6 Övriga kvalitetsstandarder för hantering av livsmedel 
Standarder för olika livsmedel finns i många länder. Beroende på mattraditionerna kan 
standarderna se olika ut. De kan också gälla för olika typer av livsmedel. (Eu-
upplysningen, 2004) 

4.6.1 Codex Alimentarius – Regelboken om livsmedel 
Codex Alimentarius är ett FN-organ som beslutar om livsmedel och bestämmer över 
standarder och regler för internationell handel med livsmedel. Här bestäms vilken mat som 
inte får säljas eller exporteras.  
 
FN-organet bildades 1962 av FN:s Food and Agriculture Organisation, FAO, och 
Världshälsoorganisationen, WHO. Organisationens syfte är att ”skydda konsumenternas 
hälsa och garantera redlighet i internationell handel med livsmedel”. 
 
Detta syfte är likt Svenska Livsmedelsverket vilket inte är kontigt då Codex Alimentarius 
arbetar för att livsmedelslagar ska vara likadana i olika länder för att främja internationell 
handel. (Sveriges Konsumenter i Samverkan, 2002) 
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4.7 EFSIS - European Food Safety Inspection Service 

4.7.1 Bakgrund 
Burger King International, BKI, och EFSIS har ett samarbete för att se till att alla led i 
försörjningskedjan ska ha samma standard. Certifiering till EFSIS har nu blivit ett 
obligatoriskt krav för alla leverantörer i BKI: s försörjningskedja i EUs medlemsländer. 
Detta inkluderar även råvaror till BurgerKings system. BKI är en av de första som tar 
initiativet att kräva införande av en livsmedels- och leverantörsinspektions-standard som i 
detta fall är EFSIS.  
 
Susana Fernandes, BKI Director on Safety, anser att de alltid har använt sig av leverantörer 
som är engagerade i livsmedelssäkerhet och kvalitet men nu måste leverantörerna också 
uppfylla certifieringen EFSIS innan de får leverera till Burger Kings system. (Ruocco) 

4.7.2 Varför har standarden kommit till?  
EFSIS standard för lager och distribution kom till efter ökad efterfrågan på högre 
livsmedelssäkerhet. Denna efterfrågan byggde på ökade myndighetskrav, strängare 
lagstiftning samt att detaljhandeln märkte av problem med livsmedelssäkerheten i kedjan. 
Utvecklingen av standarden bygger på att kunna garantera produktens säkerhet även längst 
ut i försörjningskedjan, det vill säga hos konsumenten samt ge mindre myndighetsproblem. 
För att försäkra sig om att alla leden i kedjan följer de uppsatta reglerna har en certifiering 
tagits fram som är designad för att kunna implementeras i alla system. (Elvingsson, 2005-03-
15) 

4.7.3 Fakta om organisationen EFSIS 
EFSIS -  European Food Safety Inspection Service -  startade upp genom ett samarbete 
mellan MLC, (Meat and Livestock Commision) och CCFRA, (Campden & Chorleywood 
Food Research Association). För att möta Storbritanniens ackrediteringsservice, UKAS- 
United Kingdom Accreditation Service, blev EFSIS separerade och självfinansierade år 
1999 för att undvika intressekonflikter mellan CCFRA, MLC och EFSIS. Dock ägs EFSIS 
än av CCFRA och MLC men är inte beroende av medlemsavgifter eller bidrag från sina 
ägare. I de två nästföljande styckena finns en kort beskrivning av EFSIS ägare MLC och 
CCFRA.  
 
Meat and Livestock Commission arbetar med brittiska kött- och boskapsindustrin för att 
göra att företagen blir effektiva och får en konkurrenskraftig position. MLC gör det genom 
att upprätthålla och stimulera marknaden för brittiskt kött genom att influera 
Storbritanniens regering samt EU politiker för att få fram sitt budskap.  
 
Campden & Chorleywood Food är Storbritanniens största medlemsägda organisation som 
utför forskning och utveckling åt livsmedelsindustrin. Organisationen erbjuder företagen 
forskning, rådgivning och teknisk service för att försäkra sig om att produktsäkerheten, 
kvaliteten, processeffektiviteten håller en god nivå.  
 
EFSIS erbjuder oberoende inspektionsservice designat för mat, dryck och närliggande 
branscher. EFSIS utför flera sorts certifieringar, bland annat certifiering mot EFSIS /BRC 
vilket innefattar de krav som British Retail Consortium's (BRC) Core Technical Standard 
ställer på livsmedelsbranschen. De certifierar också mot HACCP validering och mot 
företagsspecifika kvalitetstandarder. EFSIS standarden innefattar samtliga krav i BRC: s 
tekniska livsmedelsstandard.  
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I Sverige är det EFSIS Scandinavia som har hand om certifieringen av livsmedelsföretag 
enligt EFSIS standarder. Skandinavienkontoret ligger under SIK: s dotterbolag SIK 
Valiguard AB. Detta är ett samarbete mellan SIK och EFSIS. Detta är det första regionala 
kontoret till EFSIS Ltd i Storbritannien. Skandinavienkontoret utför certifieringar i 
Sverige, Norge, Danmark, Island, Finland, Färöarna, Grönland samt Estland, Lettland och 
Litauen. (Holmberg) 
 
EFSIS tekniska standard för lagring och distribution är baserad på HACCP – principerna, 
(Codex Alimentarius HACCP principles) och lagkrav, i vårt fall den Svenska 
Livsmedelslagen. (Elvingsson, 2005-03-16) 

4.7.4 EFSIS - Godkänt av Global Food Safety Initiative 
År 2003 blev EFSIS godkänt av Global Food Safety Initiative (GFSI) vilket är ett 
världsomspännande samarbete mellan livsmedelsproducenter och detaljhandelskedjor. 
GFSI arbetar med att definiera vad som ska ingå i en standard för att leverantörer och 
återförsäljare ska arbeta mot samma mål.  
 
GFSI grundades eftersom standarder kan startas av detaljhandeln, certifieringsorgan eller 
någon annan organisation. Detta har gjort att företag har svårt att veta vad en standard 
innehåller då det finns många olika standarder som rör kvalitet och säkerhet. För att företag 
ska kunna försäkra sig om att företaget de anlitar för att ta hand om produkterna använder 
en standard som har rätt nivå har GFSI undersökt flera standarder för att godkänna några 
som de tycker är likvärdiga och har tillräckligt hög ribba. (Elvingsson,2005-03-16)  
 
Godkännandet av EFSIS standard av GFSI innebär att standarden innehåller de krav som 
anses vara nödvändiga. Den internationella detaljhandelsorganisationen CIES har ihop med 
GFSI definierat vilka standarder på den svenska marknaden som är ”godkänd”. Med 
godkänd menas att standarden lever upp till kravet om vad som ska ingå i standarden för 
att erhålla god livsmedelssäkerhet. De standarderna som GFSI har godkänt för den svenska 
marknaden är:  

o EFSIS 
o BRC: s tekniska livsmedelsstandard 
o The Dutch HACCP Code (Nederländerna) 
o Tyska standarden ”The International Standard for Auditing Food Suppliers” 

(Holmberg, 2003)  
 
ICA Sverige är medlem i den internationella organisationen CIES som är ett oberoende 
nätverk av företag som hanterar livsmedel. Genom samarbetet har ICA Sverige godkänt 
listan över standarder för livsmedelssäkerhet som CIES och GFSI tagit fram tillsammans. 
Detta betyder att livsmedelstillverkare som levererar till ICA Sverige ska följa HACCP – 
principerna, se förklaring sidan 31, samt bör arbeta med en standard som möjliggör 
tredjepartscertifiering, vilket innebär att ett oberoende företag certifierar leverantören. 
(ICA 2005) 
 
Standarderna för livsmedelssäkerhet har godkänts av samtliga företag/organsiationer som 
är medlemmar i CIES vilket bland annat är transportföretaget Exel som förbereder en 
kraftig expansion i Sverige med Göteborg som fokus. Ytterligare företag som godkänt 
standarderna är bland annat Nestlé, Kraft, Axfood, Coop, Frigoscandia Norge och 
Walmart. CIES har totalt 350 medlemmar i 150 länder, de är fördelade på:  

• 146 grossister 
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• 100 tillverkare 
• 84 serviceföretag, inkl. transportföretag 
• 20 organisationer 

(CIES Annualreport 2005-04) 
 

4.7.5 EFSIS Tekniska standard för lagring och distribution av livsmedel 
Den standard som Burger King International kräver att Schenker Coldsped ska använda är 
EFSIS tekniska standard för lagring och distribution av livsmedel som kom ut år 2004. 
Denna standard kan användas för de platser där livsmedel inte görs. EFSIS tekniska 
standard för lagring och distribution innebär 31 olika delar som måste uppfyllas. Dessa 
delar innebär bland annat kvalitetspolicy, produktidentifiering och spårbarhet, hygien, 
transport, temperatur m.m. Varje del omfattas av detaljerad beskrivning samt tre olika 
nivåer. Till exempel ser Redovisande dokument, (8.1), ut så här:  

 

4.7.6 Besiktningen 
Då företaget har gjort de förbättringar och tillägg som de anser sig behöva göra för att 
erhålla standarden ska företaget kontakta EFSIS. Revisionen tar i genomsnitt en dag men 
tidsåtgången beror naturligtvis på flera faktorer som typ av verksamhet, hur stor 
anläggningen är m.m. Revisionen görs genom att inspektören tillsammans med företaget 
går igenom sex moment:  

1. Inledande möte 
2. Genomgång av kvalitetssystem och rutiner 
3. Utvärdering av effektiviteten av de implementerade och dokumenterade systemen 

och rutinerna 
4. Genomgång och bedömning av anläggningen 
5. Tid för revisorns skrivarbete 
6. Avslutande möte 

På det avslutande mötet redovisas hur företaget lever upp till standarden, här tas eventuella 
avvikelser upp. Dessa kvalificeras i fyra steg, kritisk-, allvarlig- och mindre allvarlig 
avvikelse samt rekommendationer. Avvikelserna påverkar utförandet av certifikatet och 
företaget måste visa upp en åtgärdsplan inom 28 dagar, (den kritiska avvikelsen kräver 
åtgärd), för att kunna certifieras för EFSIS. Rekommendationerna bygger på att företaget 

Grundläggande nivå Högre nivå Rekommendationer 
8.1.1 All redovisande 
dokumentation skall vara läsbar 
och i originalversion. 

  

 8.1.2 Företaget skall ha 
fungerande rutiner för 
granskning, underhåll, lagring 
och återsökning av alla 
redovisande dokument som rör 
produkters säkerhet, 
lagenlighet och kvalitet.  

 

 8.1.3 Redovisande dokument 
skall bibehållas i ett så gott 
skick att de kan granskas efter 
en lämpligt definierad 
tidsperiod.  

 

  8.1.4 Alla ändringar eller 
rättelser som görs i 
redovisande dokument bör 
vederbörligen godkännas.  

Tabell 5: Redovisande dokument ur EFSIS Tekniska 
standard för lagring och distribution av livsmedel 
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har avvikelser från de högre nivåerna och påverkar då inte certifieringen. Det avslutade 
mötet bygger på att inspektören berättar om de avvikelser han/hon har stött på under 
revisionen, dock är det inte inspektören som utför certifieringen utan en oberoende grupp 
kontrollerar revisorns rapport och därefter får kunden reda på om företaget bli certifierad 
eller inte enligt EFSIS-standarden. (EFSIS – Lagring och Distribution, 2004) 

4.8 EFSIS förhållande till andra standarder 
Figuren förklarar hur förhållandet mellan EFSIS tekniska standard för lagring och 
distribution förhåller sig till andra standarder. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

HACCP 

BRC tekniska standard 

EFSIS tekniska standard 
för lagring och 
distribution av livsmedel 

Egenkontroll-
programmet 

Figur 7 EFSIS förhållande till andra standarder 
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5 EFSIS – plan för Coldsped 

 
Jag kommer i detta kapitel att redogöra för var Coldsped står i förhållande till EFSIS 
standard för steg 2.1 och 2.2, se Figur 2. Varje delkapitel kommer att börja med vilken del 
av standarden jag behandlar och sen kommer detta delas in i tre delar, varav första delen är 
EFSIS krav på respektive område. Därefter följer analysen, (nuläget efter införd Isopeq), 
och sedan alternativa förändringar. Då jag inte fokuserar på anläggning berör denna studie 
alla Coldspeds anläggningar genom att samtliga ska bli ISO – certifierade då systemet 
Isopeq är fullständigt implementerat i företaget.  
 
 
Mitt arbete med att implementera EFSIS tekniska standard för lagring och distribution 
bygger på Figur 8. I nuläget finns all kunskap hos personalen men denna kunskap är inte 
på något sätt dokumenterad, vilket jag kallar för ”tyst kunskap”. För att få Coldsped från 
”tyst kunskap” till ”dokumenterad kunskap” behövs fler rutiner och krav på att 
dokumentation ska finnas. EFSIS standard bygger mycket på att dokumentation ska finnas 
för att nå en säker hantering av livsmedel. Genom att förflytta sig från tekniska lösningar 
till mer organisationssystem om bygger på att man dokumenterar handhavandet, dvs. 
dokumenterar underhållet, rutiner, tekniska kontrollen. Dessa dokument bör finnas i ett 
övergripande system, exempelvis i ett kvalitetssystem.  

 
För att förflytta Coldsped från ”tyst kunskap”, ”tekniska lösningar” till ”dokumenterad 
kunskap”, ”organisationssystem” bör detta arbete byggas in i Isopeq, Schenker:s verktyg 
för ISO9001:2000. För att på ett enkelt sätt administrera certifiering av EFSIS standard in i 
Coldspeds verksamhet bör EFSIS standard så mycket som möjligt bindas in i Isopeq, vilket 
är Schenker:s verktyg för ISO9001:2000. Jag har illustrerat nuläget kontra framtiden i 
Figur 9 på nästa sida. 

 Organisationssystem  
 
 
 
 
 

 
”Tyst” kunskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dokumenterad  
kunskap 

 Tekniska lösningar  
Figur 8: Implementering av EFSIS standard 
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5.1 Nuläge 
  

5.2 Framtid 
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EFSIS 
tekniska 
standard för 
lagring och 
distribution 
av livsmedel 

Isopeq kommer att innehålla 
information om företagets 
HACCP-plan samt ska ha 
modifierats för att säkerställa 
att Coldsped arbetar enligt 
EFSIS krav 

Planlösning/ 
Varuflöde  

De delar i Isopeq 
som ej berörs av 
EFSIS 

 

Isopeq 
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HACCP 

EFSIS tekniska 
standard för 
lagring och 
distribution av 
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Detta har Isopeq och 
EFSIS gemensamt idag 

Figur 9: Nuläge och framtid hos Coldsped 
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5.3 HACCP 

5.3.1 EFSIS krav 
Grunden för det livsmedelsproducerande företagets system för styrning av produktsäkerhet 
skall vara en HACCP-plan. HACCP-planen skall vara systematisk, omfattande och 
grundlig, och skall baseras på de HACCP-principer som finns beskrivna i Codex 
Alimentarius1 
Grundläggande nivå 
Företaget skall tillämpa HACCP-principerna för att:  
1.1.1 Genomföra en analys av hälsofaror (riskanalys) 
1.1.2 Identifiera kritiska styrpunkter (Critical Control Points; CCP). 
1.1.3 Fastställa kritiska gränsvärden för varje CCP. 
1.1.4 Fastställa ett system för övervakning av varje CCP. 
1.1.5 Fastställa vilka korrigerande åtgärder som vidtas när övervakningen indikerar att en CCP inte är 
under kontroll 
1.1.6 Upprätta rutiner för verifiering som visar att HACCP-systemet fungerar effektivt. 
1.1.7 Upprätta dokumentation för samtliga rutiner och registreringar som är tillämpliga enligt dessa 
principer och deras användning.  
1.1.8 Vid framtagandet av HACCP-planen skall hänsyn tas till gällande livsmedelslagstiftning, specifika 
branschkrav eller rekommendationer i övrigt.  
1.1.9 HACCP-systemet skall vara förankrat hos högsta ledningen och det skall vara infört i företagets 
kvalitetsledningssystem. Detta ledningssystem skall innehålla alla åtgärder för att erhålla säkra produkter 
som har identifierats i HACCP-arbetet.  
1.1.10 HACCP-gruppens ledare eller dess utsedda representant skall vara väl insatt i HACCP-principerna 
och deras tillämpning.  
1.1.11 Viktiga personer som ingår i HACCP-gruppen skall ha lämplig utbildning och erfarenhet.  
1.1.12 HACCP-systemet skall vara specifikt anpassat för den aktuella hanteringen, praktiskt att införa och 
effektivt i sin styrning av tillhörande hälsofaror i verksamheten.  
1.1.13 HACCP-systemet skall omfatta all nuvarande och nytillkommande hantering. HACCP-systemet skall 
genomgå översyn på ett lämpligt sätt.  
1.1.14 CCP som har identifierats i företagets livsmedelshantering skall styras och övervakas inom 
förutbestämda kritiska gränsvärden. Redovisande dokument som visar på efterlevnad i HACCP-systemet, 
samt avvikelser som resulterat i effektiva korrigerande åtgärder, skall bevaras.  
1.1.15 Genom HACCP-systemet, skall företaget kunna visa att man har effektiv styrning av all sin 
livsmedelshantering.  
1.1.16 HACCP-studien skall vara baserad på en riskbedömning där man skall identifiera de hälsofaror som 
behöver elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå så att en godtagbar lagring och distribution av 
livsmedel kan åstadkommas. Vid genomförandet av analysen av hälsofaror skall följande, där så är möjligt 
inkluderas:  
1.1.17 Sannolikheten för hälsofarors förekomst samt allvarlighetsgraden i dessa farors negativa hälsoeffekt.  
1.1.18 Kvalitativ och/eller kvantitativ utvärdering av förekomsten av hälsofaror.  
1.1.19 Överlevnad och förökning av relevanta mikroorganismer 
1.1.20 Förhållanden som leder till ovanstående 
Högre nivå 
1.1.21 HACCP-systemet skall utvecklas, av en, beträffande fackkunskaper, mångsidigt sammansatt HACCP-
grupp.  

5.3.2 Nuläget  
I nuläget har inte Coldsped, dvs. de anläggningar jag undersöker, (Göteborg, Stockholm), 
någon HACCP-plan. Detta innebär att det måste införas för att kunna certifiera sig enligt 
EFSIS. Anläggningen i Kristianstad har certifierat sig enligt HACCP och har därför 
utarbetat en dokumentmall för HACCP-planen. Denna mall är tänkt att användas av de 
övriga anläggningarna i Coldspeds verksamhet när de ska införa HACCP - plan i sin 

                                                 
1 Hazard Analysis and Critical Control Point System and Guidelines for its Application. Publicerad I Codex 
Alimentarius Food Hygiene Basic Texts, ISBN 92-5-104021-4 
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verksamhet. Stockholms anläggning i Jordbro har byggt upp en faroanalys vilket är det 
första steget i en HACCP – plan.   
 
Definitionen för en HACCP - plan är:  
Ett dokument som utarbetas i överensstämmelse med principerna för HACCP. Detta 
dokument säkerställer styrning av faror som är viktiga för livsmedelssäkerhet i den del av 
livsmedelskedjan som är aktuell. 
 
En HACCP - plan är uppbyggd av sju olika principer, vilka är redovisade i EFSIS tekniska 
standard avsnitt 1.1. Svenska Livsmedelsverket har tagit fram en vägledning för företag 
som ska ta fram en HACCP - plan. Denna vägledning har använt sig av 14 olika steg som 
ska leda till att företaget har säkerställt kraven. Jag har omarbetat denna för att få en lite 
mer överskådlig handlingsplan för att införa HACCP – planen i verksamheten. Denna kan 
ni läsa i nästa kapitel.  
 

5.4 Att upprätta en HACCP – plan  

Gruppen ska bestå av 
personer som har 
sakkunnighet inom: 

•  produkten 
•  produktgruppen 
•  processen  
•  hälsofaror 

Om någon kompetens saknas 
ska företaget ta in en person 
utifrån. 
HACCP-gruppens ansvar, 
kompetens och befogenheter 
ska dokumenteras.  
 

Dokumentera vilken produkt 
och/eller produktgrupp samt 
vilken process och/eller del av 
process som studien ska 
omfatta.  

Beskriv produkten genom att 
dokumentera de data som anses 
vara relevant i studien, 
exempelvis förpackningsmetod, 
hållbarhetstid, temperatur m.m. 
 
 
 
 
 

2. Definiera 
studiens omfattning 

3. Beskriv 
produkten 

1. Bilda HACCP-
gruppen 
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I detta steg måste 
användarområdet för 
produkten tas fram. Här kan 
det hända att man måste ta 
hänsyn till känsliga grupper så 
som barn, personer med 
nedsatt immunförsvar m.m.  

Flödesschemat bör upprättas av 
HACCP-gruppen och ska bestå 
av alla de steg i processen/del 
av processen som ingår i 
studien, (detta definierades i 
steg 2). Temperaturer och 
faktiska tider bör ingå i 
flödesschemat samt andra 
relevanta data från processen.  
I de flesta fall finns dessa steg 
med i flödesschemat 

• Distribution 
• Lagring 
• Packning 
• Mottagning  

HACCP-planen skall verifieras 
genom att HACCP-gruppen 
följer respektive process i 
kedjan.  

HACCP-gruppen identifierar 
alla hälsofaror som kan finnas i 
respektive process och produkt. 
 
Detta görs genom att man 
identifierar vilka faror som är 
aktuella i varje process samt i 
produkterna/råvarorna. 
Därigenom kan man ta fram 
faran för ett visst 
hanteringstillfälle kopplat till 
en viss produkt.  
  

Identifiera de för processen 
relevanta kritiska 
styrpunkterna, CCP. 
Livsmedelsverket 
rekommenderar två metoder 
för att ta fram CCP, vilka är: 
• Ta fram en 

totalbedömning av farans 
konsekvenser, frekvens 
och sannolikhet.  

• Codex-beslutsträd, se 
bilaga ?  

 

De kritiska gränsvärden ska 
fastställas för varje kritisk 
styrpunkt som man identifierats 
i föregående steg, (steg 7). 
 
Några exempel på parametrar 
som man kan använda sig av då 
man ska ta fram gränsvärden är 
temperatur, fuktighetsgrad, tid 

För att övervaka systemet kan 
man använda sig av 
kontinuerlig mätning/analys av 
temperatur, tid m.m.. De 
metoder som används ska visa 
resultatet från mätningen 
snabbt. Anledningen till detta 
är att det helst ska vara möjligt 
att genomföra en justering då 
övervakningen visar att 
kontrollen över en CCP håller 
på att förloras.  
Övervakningsdata ska ständigt 
kontrolleras av en anställd med 
kompetens inom området.  

5. Upprätta ett 
flödesschema 

4. Ange 
användnings-
området 

6. Utför faroanalys, 
Princip 1 i HACCP-
plan

8. Fastställ kritiska 
gränsvärden 

9. Upprätta system 
för övervakning av 
varje CCP  

7. Identifiera de 
kritiska 
styrpunkterna  
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För varje CCP ska det finnas 
en ansvarig person samt vilka 
rutiner som finns för att 
återställa processen / 
processutrustningen samt vad 
som ska ske med avvikande 
produkter  

I detta steg undersöker 
HACCP-gruppen om de rutiner 
de har tagit fram för de kritiska 
styrpunkterna fungerar. För att 
se om hela systemet fungerar 
kan man undersöka om man har 
fått fram säkra livsmedel. 
I rutinerna ska också ingå hur 
ofta verifiering ska ske samt 
vem som är ansvariga för dessa. 
Verifiering kan ske genom att 
ta stickprov.  

Detta steget går ut på att  
undersöka om systemet 
överrensstämmer med det mål 
som HACCP-planen har, dvs. 
att leverera säkra livsmedel. 
Detta steg ska utföras av någon 
person som inte har varit med i 
framtagandet av HACCP-
planen. Rutinen ska också 
innehålla vem som är ansvarig 
för detta steg samt hur ofta det 
ska ske.  

 
 

Revidering ska ske när: 
• Förändring har skett av 

produkten och processer 
etc.  

• Ny information om faror 
har kommit fram  

• När de någon/några 
kritiska styrpunkter inte 
kan styras, CCP 

Dokumentationen ska 
innehålla alla de delar som har 
avhandlats i steg 1 till 13. 
Dessutom behöver den 
innehålla arbetsrutiner, 
vidtagna korrigerande 
åtgärder, övervakningsdata etc.

 

 

11. Upprätta rutiner 
för verifiering av 
HACCP-systemet

10. Fastställ 
korrigerande åt-
gärder för varje CCP 

12. Upprätta rutiner 
för validering av 
HACCP-systemet 

Denna genomgång av HACCP - planens 14 steg 
är tagna från Livsmedelsverkets dokument 
Vägledning och värdering av HACCP - system. 
Detta är en vägledning för tillsynsmyndigheters 
arbete med värdering av livsmedelsföretagares 
HACCP - system. (Tillsynsavdelningen) 

14. Upprätta 
dokumentations-
rutiner

13. Upprätta rutiner 
för revidering av 
HACCP-planen 

 
HACCP –  
 
PLAN KLAR!  
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5.4.1.1 Steg 1 – Bilda HACCP-grupp 
Vilka har kompetens på anläggningen inom områdena: 

o Produktkännedom?  
o Produktgruppskännedom? 
o Processer? 
o Hälsofaror? 

Då dessa frågor har besvarats ska respektive persons kompetensområde på respektive 
område dokumenteras. Då det visar sig att företaget ej har någon anställd som innehar 
tillräcklig kunskap om ett visst område ska företaget ta in expertkunskaper utifrån t.ex. från 
branschorganisationer, myndigheter, HACCP - litteratur samt HACCP - riktlinjer.   

5.4.1.2 Steg 2 – Definiera studiens omfattning 
Här ska man ta fram: 

o Vilka produkter skall ingå i studien?  
o Vilka processer ska ingå i studien?  

Då produkterna har gemensamma egenskaper kan man gruppera ihop dessa till 
produktgrupper vilka man kan behandla ihop i studien.  

5.4.1.3 Steg 3 – Beskriv produkten 
Då produkterna har specificerats är nästa steg att ta fram säkerhetsinformation om 
respektive produkt. För att göra detta ställs frågan, vilken är produktens:  

o Sammansättning? 
o Fysisk /kemisk struktur? 
o Behandling vilken förhindrar tillväxt av mikroorganismer? 
o Förpackning? 
o Hållbarhet? 
o Förvaringsvillkor? 
o Distributionsmetoder? 

5.4.1.4 Steg 4 – Ange användningsområdet 
I detta steg ska HACCP gruppen svara på dessa frågor:  

o Vem kommer att använda produkten, (slutlig användare)?  
o Är den slutliga användaren en känslig befolkningsgrupp, exempelvis barn, 

sjukhuspatienter etc.  

5.4.1.5 Steg 5 – Upprätta ett flödesschema 
Identifiera alla steg som en produkt och skriv upp varje process för 
varje enskild produkt. För en enskild produkt kan flödesschemat se ut 
så här, (se figur nedan), för Burger King produkterna som Coldsped 
köper in från producenten för att sedan lagra och distribuera till 
restaurangerna. Coldsped äger och ansvarar för produkterna från det 
att de lastar produkten hos producenten tills det att avlastning har skett 
hos restaurangen. Då produkternas process är lika varandra kan dessa 
processer grupperas in i processgrupper.  
 
I detta steg är det viktigt att undersöka noga vilka produkter som 
hanteras i Coldspeds anläggning i Göteborg och Stockholm och sedan 
se vilka processer dessa går igenom för att sedan se om processerna är 
likvärdiga med varandra. Om så är fallet kan dessa grupperas ihop.  
 

Mottagning 

Lagring 

Transport 

Transport 

Inköp 

Leverans 

Figur 10: Exempel på flödesschema
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Dessa steg som finns redovisade i Figur 10 kan sedan brytas ned till mindre delar. Mellan 
lagring och transport kan det finnas t.ex. uttagning, rangering, utleveranskontroll. Genom 
att bryta ner respektive process i mindre processer kan bättre kontroll över flödesschemat 
skapas. 

5.4.1.6 Steg 6 – Utför faroanalys (Princip 1 i HACCP-planen) 
Identifiering av risker som kan finnas med vissa processer och produkter. Genom att börja 
göra upp en lista där varje process finns dokumenterad och sedan redovisa vilka livsmedel 
som hanteras i respektive process kan man få en bra start på HACCP-planen. För att 
kartlägga vilka steg som vissa produkter har gemensamt kan man använda sig av en tabell 
där man enkelt skriver in vilken sorts produkt och kryssar i det/de hanteringssteg som 
produkten passerar i flödesschemat.  
Från denna tabell kan man sedan ta vilka produkter som passerar vilka hanteringstillfällen 
och därigenom ta fram riskerna för produkten i hanteringstillfället. De produkter som är 
likvärdiga kan grupperas ihop till en produktgrupp även i denna tabell.  
 
För att få en komplett faroanalys ska följande, när det är möjligt, redovisas:  

 Sannolikheten för respektive fara och hur hälsofarlig farans effekt är 
 Kvalitativ och/eller kvantitativ värdering av vilka faror som finns närvarande 
 Förökning och överlevnad av mikroorganismer som är relevanta 
 Förekomst av mikrobiella, kemiska och fysiska verkande ämnen 

 
För att undvika faror ska det finnas ett kontrollprogram som ska innehålla vad det går ut 
på, vem som får utföra kontrollen samt när detta ska ske, dvs. med vilket intervall.  
 
Då farorna är identifierade och analyserade är faroanalysen klar, dvs. princip 1 i HACCP-
planen.  

5.4.1.7 Steg 7 – Identifiera de kritiska styrpunkterna 
En kritisk styrpunkt definieras av Svenska Livsmedelsverket som:  
”Ett steg vid vilket styrning kan införas och är nödvändigt för att förebygga eller 
undanröja en fara för livsmedelssäkerhet eller reducera den till acceptabel nivå.” 
 
För att identifiera kritiska styrpunkter 
rekommenderas ofta att livsmedelsföretaget 
ska använda sig av beslutsträdet som 
redovisas i Livsmedelsverket (2002), se 
bilaga 3. Detta beslutsträd är till för att 
underlätta framtagandet av de kritiska 
kontrollpunkterna, CCP. Dock bör det 
uppmärksammas att beslutsträdet inte ska 
tillämpas direkt på verksamheten utan bör 
anpassas till den egna hanteringen av 
livsmedel.  

 Glass  

Kylförvaring   

Frysförvaring X  

Torrförvaring   

Mottagning  X  

Transport X  

Inköp X  
   

 
Hanterings- 
steg 

 Produkt 
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Identifieringen kan gå till så att om det ej finns någon förebyggande kontrollåtgärd går man 
vidare till frågan ”Är styrning i detta steg nödvändigt för säkerheten?” och om denna fråga 
ger ”Ja” i svar behöver processen eller produkten modifieras för att sedan gå igenom 
beslutsträdet igen tills svaret blir ”Stopp” eller ”Kritisk styrning CCP”.   
 
Då alla processer har blivit undersökta i beslutsträdet är alla de kritiska styrpunkterna 
identifierade.  

5.4.1.8 Steg 8 – Fastställ kritiska gränsvärden 
I detta steg ska varje kritisk styrpunkt få ett gränsvärde specificerat. Dessa gränsvärden kan 
vara temperatur, tid, fukthalt m.m. När de kritiska gränsvärdena har fastställts är det viktigt 
att undersöka så dessa är tillämpbara i verksamheten.  

5.4.1.9 Steg 9 – Upprätta ett system för övervakning av varje kritiskt gränsvärde, 
CCP 

Övervakningen grundar sig på att man ska kunna upptäcka om man förlorar styrningen vid 
en kritisk styrpunkt. Övervakningen ska grunda sig på schemalagda mätningar eller 
observationer för att man ska kunna korrigera för att återfå styrningen innan det kritiska 
gränsvärdet överskrids/underskrids. Grunden till dessa övervakningar är att korrigering ska 
ske av en person med kunskap och befogenheter att utföra åtgärder innan styrningen går 
förlorad.  
 
Alla kritiska styrpunkter behöver ej ha kontinuerlig övervakning, dock behöver de vara 
tillräckliga för att garantera att den kritiska styrpunkten är under kontroll. All mätmetoder 
måste kunna utvärderas snabbt eftersom tiden är viktig då det gäller att korrigera om något 
avviker från de grundläggande värdena. All data som antecknas vid respektive övervakning 
ska undertecknas av ansvarig person vid resp. station samt sparas för att senare granskas av 
ansvarig person på företaget.   

5.4.1.10 Steg 10 – Fastställ korrigerande åtgärder för varje korrigerad kritisk 
styrpunkt 

För varje CCP ska det finnas korrigerande åtgärder samt vem som är ansvarig för dessa. 
Dessa åtgärder ska innebära dels hur processutrustningen ska åtgärdas samt hur den 
avvikande produkten ska tas hand om. Då korrigerande åtgärd sker kan det vara 
meningsfullt att ta ställning till om HACCP – planen behöver göras om.  

5.4.1.11 Steg 11 – Upprätta rutiner för verifiering av HACCP – systemet 
 I detta steg ska man utarbeta en rutin som gör att man kan se om man följer planen samt 
att resultatet blir att man hanterar säkra livsmedel, dvs. för att se om HACCP – systemet 
fungerar korrekt. Verifieringen kan göras med stickprov och analyser och rutinen kan 
exempelvis innehålla granskning av HACCP-systemet, bekräftelse på att CCP är styrda 
m.m. 

5.4.1.12 Steg 12 – Upprätta rutiner för validering av HACCP – systemet 
Detta steg är inte möjligt i alla verksamheter men där det är möjligt ska validering utföras 
så att effektiviteten hos alla delar i HACCP-planen kan bekräftas. Rutinerna ska också 
innehålla vem som är ansvarig för utförandet samt när validering ska ske. 
Valideringskontrollen ska ske av en person som inte har varit med om framtagandet av 
HACCP - planen. 

5.4.1.13 Steg 13 – Upprätta rutiner för revidering av HACCP - planen  
Här skall rutiner upprättas när något har förändrats i verksamheten, dvs. en förändring skett 
av:  

 Produkt och/eller process 
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 En eller flera kritiska styrpunkter, CCP, kan ej kan styras 
 Om ny information om hälsorisker har inhämtats 

Rutinerna ska identifiera vad som har förändrats och hur arbetsgången ska se ut.   

5.4.1.14 Steg 14 – Upprätta dokumentationsrutiner 
Alla steg som har gåtts igenom ska dokumenteras. Detta är viktigt att det sker för att kunna 
tillämpa HACCP – systemet. Dokumentationen ska vara anpassad efter verksamhetens 
storlek och art. Dokumentationen ska alltså innehålla det ni har kommit fram till i steg 1 
till 13.  

5.4.2  Coldsped Kristianstad 
Coldsped i Kristianstad har infört en HACCP – plan. Då Kristianstad lagrar och distribuera 
produkter till och från utlandet har de hårdare regler för sin verksamhet och därför redan 
har infört HACCP – plan. För att ta fram en HACCP - plan har Coldsped Kristianstad 
konstruerat en mall enligt tabellen på nästa sida. 
 
Denna tabell bygger på att varje hanteringssteg redovisas för att få en fullständig HACCP - 
plan. Till denna plan har Coldsped Kristianstad konstruerat listor för att kunna övervaka 
sina kritiska styrpunkter, CCP, samt ett formulär för att kunna lämna avvikelserapport. När 
Coldspeds anläggningar i Göteborg och Stockholm ska börja skapa en HACCP - plan för 
vardera anläggning har de fått tillåtelse att använda samma mall som Kristianstad använder 
och därigenom har de ett stort försprång i införandet av planen.  
 

 

Steg 1-5 är förberedande steg för att kunna göra upp en HACCP – plan. Det är viktigt att 
man noggrant arbetar sig igenom dessa steg då de lägger grunden till hela planen. En känd 
tes säger att dålig indata ger dålig utdata och detta stämmer även på arbetet med HACCP – 
planen.  

Steg 6 Steg 7 Steg7 Steg 8 Steg 9 Steg 10-13 Steg 14 
Processsteg CP 

nr 
Förebyggande 
åtgärd 

Kritiskt 
gräns-
värde  

Kontroll-
program  
Vad? När? 
Vem? 

Korrigerande 
åtgärd vid 
avvikelse 
Vad? Vem? 

Dokument
ation  
Var? 

Mottagnings-
kontroll av 
djupfrysta 
produkter 

2 Mottagningskont
roll med 
tempkontroll. 
Information till 
lev för ev. åtgärd 

+ 3 Kontroll 
utförs som 
stickprov på 
varje 
mottagning av 
operatör. 
Arb.ledning 
kontrollerar 
operatör 
1g/vecka 

Operatör 
kontaktar 
kontrollant. 
Godsets ägare 
kontaktas för 
beslut om 
åtgärd 

Kontrollista 
Tk 1 
KL 1 

Tabell 6: Coldspeds HACCP - plan
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5.4.3 Utvärdering av HACCP – system 
Då HACCP - planen har upprättats ska den i Coldspeds fall uppfylla EFSIS tekniska 
standard. Livsmedelsverket har upprättat en checklista som är framtagen för användning 
vid myndigheternas värdering av ett företags HACCP – plan. Denna checklista redovisas i 
bilaga 4.  

5.4.4 Plan för HACCP 
I Livsmedelsverket föreskrifter och allmänna råd om livsmedelstillsyn, SLVFS 1990:10, 
står i de allmänna råden till 2 och 3§§ att ”det kan vara en fördel att den egentillsyn som 
krävs enligt 2§ arbetas in i företages kvalitetssäkringssystem”. Coldspeds 
kvalitetssäkringssystem är ISO9001: 2000.   
 
För att arbeta in egenkontrollen och HACCP - planen i Isopeq kan de nuvarande 
processerna delas in i vilka produkter/produktgrupper som hanteras vid respektive process. 
För att täcka in alla hanteringstillfällen för respektive produkt måste ytterligare processer 
läggas till. De processer som har definierats i steg 2 i HACCP -planen, se rubrik Att 
upprätta en HACCP - plan, ska finnas med i Isopeq för att få en fullständig HACCP - plan 
som en del av Isopeq. Då alla hanteringstillfällen för respektive produkt/produktgrupp har 
identifierats ska riskerna läggas in i Isopeq, för att göra detta kan respektive process vara 
klickbar för att länka till rätt tabell i HACCP - planen.  
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5.4.5 Att få in HACCP-planen i Isopeq 
 
 
 
 

Alla steg i HACCP-planen ska finnas under denna ”enhet” och här ska all fakta, 
inklusive arbetsbeskrivningar och kontrollistor finnas för att personalen, 
Livsmedelsinspektören, kunden m.m. enkelt kunna ta del av Coldspeds HACCP-
plan. 



Kvalitetsprocesser för Lagring och Distribution av Livsmedel på Schenker ColdSped 
 

   
Susanne Eriksson 40
  

  

5.5 Kvalitetspolicy 

5.5.1 EFSIS krav  
Företaget skall ha en tydligt definierad och dokumenterad kvalitetspolicy. 
Grundläggande nivå 
2.1.1 Kvalitetspolicyn skall klargöra hur företaget går tillväga för att uppfylla kravet på att lagra och 
distribuera säkra och lagliga produkter samt hela tiden upprätthålla produkternas redbarhet. Policyn ska 
också beskriva företagets ansvar mot sina kunder. 
2.1.2 Företagets chefer och högsta ledning skall visa att de är engagerade i att implementera företagets 
kvalitetspolicy. 
Högre nivå 
2.1.3 Arbetsledare och övriga nyckelpersoner skall vara insatta i företagets kvalitetspolicy och verka för att 
den följs. 
2.1.4 Företagets kvalitetspolicy skall förmedlas till samtliga på företaget och regelbundet genomgå en 
översyn 
Rekommendationer 
2.1.5 Kvalitetspolicyn bör också beskriva företagets ansvar gentemot sina anställda 
2.1.6 Kvalitetspolicyn bör vara anpassad till företagets aktuella affärsverksamhet och vara undertecknad av 
en lämplig chef vid företaget.  

5.5.2 Nuläge med införd Isopeq 
Schenker Coldsped: s kvalitetspolicy finns i affärsplanen i Nova samt i Isopeq. 
Kvalitetspolicyn lyder:  
”Vår verksamhet skall ständigt utvecklas.  
Detta innebär att: 
- vi ser alla aktiviteter i en helhet  
- vi uppfyller ställda krav  
- våra resurser läggs där de ger mest kundnytta och högst lönsamhet  
- vår utveckling styrs av omvärldens förväntningar och framtida krav  
- vi skall öka vår kvalitet mot kund och ge högsta möjliga kundnytta. Arbetet fokuseras på 
konkreta kvalitetsförbättringar i verksamheten. ” 
 
Coldsped har ingen tydligt definierad och dokumenterad kvalitetspolicy, samt att den inte 
heller uppfyller något av kraven vid de tre nivåerna.  

5.5.3 Alternativ förändring 
För att uppfylla EFSIS standard behöver Coldsped definiera sin kvalitetspolicy nämnvärt. I 
nuläget är den väldigt övergripande och är ej på något sätt tydlig. Beroende på vilken nivå 
Coldsped vill lägga sig på bör den omarbetas för att gälla de grupper den riktar sig mot, 
dvs. högsta ledning eller samtliga i personalen. 

5.6 Kvalitetsmanual 

5.6.1 EFSIS krav  
Företaget skall ha en kvalitetsmanual där företagets åtagande rörande kvalitet finns 
beskrivna. Kvalitetsmanualen skall täcka kraven enligt denna standard.  
Grundläggande nivå 
3.1.1 Kraven som specificerats i kvalitetsmanualen skall vara fullständigt implementerade i företaget. 
Högre nivå 
3.1.2 Kvalitetsmanualen skall innehålla en översikt, eller hänvisning till var denna översikt finns 
dokumenterad, rörande arbetsmetoder och praxis som uppfyller de krav som ställs i denna standard.  
3.1.3 Kvalitetsmanualen skall vara lätt tillgänglig för lämpliga personer i företaget. 
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3.2 Rutinbeskrivningar: Företaget skall inneha och efterleva alla skriftliga process- och 
rutinbeskrivningar, instruktioner samt referensdokument som täcker alla områden som är 
av avgörande betydelse för produkters säkerhet, lagenlighet och kvalitet.  
Grundläggande nivå 
3.2.1 Dokumenten skall vara specifika och unika för verksamheten, tydliga och tillräckligt detaljrika för att 
möjliggöra en korrekt tillämpning av berörd personal och skall alltid finnas lätt tillgängliga. 
 

5.6.2 Nuläge med införd Isopeq 
Schenker Coldsped: s kvalitetsmanual är Isopeq som egentligen hör till ISO9001:2000. 
Isopeq är utformad för att främja kvaliteten, miljön och arbetsmiljön. Här finns aktuella 
mål, arbetsrutiner och handlingsplaner för varje avdelning. (Holm, Monica  Faq-kvalitet) 
Dock täcker inte kvalitetsmanualen EFSIS standard vilket innebär att inga av EFSIS krav 
på kvalitetsmanual uppfylls.  

5.6.3 Alternativ förändring 
Den befintliga kvalitetsmanualen behöver göras om för att både passa kvalitetslednings-
systemet ISO9001:2000 och EFSIS standard.  
 
Då kvalitetsmanualen har arbetats om för att passa EFSIS och ISO9001:2000 kan den 
finnas i Isopeq vilket gör att alla kommer att kunna ha tillgång till den, antingen direkt 
genom sin egen dator eller indirekt genom att få låna en dator då behovet finns.  
 
Om man tolkar fullständigt implementerad med att alla ska ha en kvalitetsmanual på varje 
enhet så skulle det finnas en dator på varje enhet med Isopeq. För att uppfylla detta skulle 
Coldsped behöva investera i datorer på varje enhet med anslutning till Schenker: s egna 
nätverk Nova. Transportören skulle kunna få tillgång till Isopeq genom handdator.  

5.7 Organisation: Struktur, ansvar och ledningens befogenheter 

5.7.1 EFSIS krav 
Företaget skall ha en organisationsstruktur med tydligt definierade och dokumenterade 
befattningsbeskrivningar med ansvar och rapporteringsvägar för de anställda som har 
arbetsuppgifter med inflytande på produkters säkerhet, lagenlighet och kvalitet. 
Grundläggande nivå 
4.1.1 Företagets ledning skall ansvara för företagets policy och mål samt skall tillhandahålla tillräckliga 
resurser och investeringar för att säkerställa produktsäkerhet, lagenlighet och kvalitet 
4.1.2 Företagets ledning skall säkerställa att alla anställda är medvetna om sitt ansvar och att det finns 
metoder på plats för att övervaka deras effektivitet i arbete. 
4.1.3 Företaget skall säkerställa att ansvar och befogenheter är tydligt definierade för nyckelpersoner som är 
direkt involverade i arbete som har inflytande på produkters säkerhet, lagenlighet och kvalitet. För detta 
ändamål skall befattningsbeskrivningar finnas tillgängliga. Det skall finnas lämpliga åtgärder att sätta in vid 
nyckelpersoners frånvaro.  
4.1.4 Företagets ledning skall, genom planerade genomgångar, säkerställa effektiviteten hos 
kvalitetslednings- och HACCP - systemen. Denna genomgång skall inbegripa en utvärdering av systemens 
lämplighet, ändamålsenlighet och verkan, samt bedöma behovet av förändringar. Protokoll från ledningens 
genomgångar skall bevaras och vidtagna åtgärder skall dokumenteras och följas upp.  
Resursstyrning och ledningens åtagande 
4.2.1 Företagets högsta ledning skall tillhandahålla alla de resurser som erfordras och fullfölja sina 
åtaganden när det gäller att införa och förbättra kvalitetslednings- och HACCP - systemen.  
4.2.2 Företagets högsta ledning skall säkerställa att det finns tillräckliga resurser och investeringar för att 
uppfylla kraven på säkerhet och lagenlighet samt kunders krav.  
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5.7.2 Nuläge med införd Isopeq 
Idag ansvarar företagsledningen för Schenker Sverige AB för företagets policy och mål. I 
nuläget har varje nyckelperson en befattningsbeskrivning i Isopeq där det framgår vilket 
ansvar den anställde har gentemot företaget och omvärlden. Här finner man syfte, 
organisatorisk placering, ansvar, befogenheter och verksamhetsansvar för den enskilda 
personen som är anställd på den befattningen. 
 
Då inte den enskilde personen har ett eget ansvarsområde, exempelvis lagerpersonalen, 
transportörerna, så har varje grupp istället en ansvarsbeskrivning med syfte, organisatorisk 
placering, ansvar, befogenhet, huvudsakliga arbetsuppgifter och verksamhetsmål. Då en 
person blir anställd hos Coldsped får personen en livsmedelsutbildning samt utbildning på 
hur och vad arbetet ska gå till. För att övervaka de anställdas effektivitet används nyckeltal, 
både på enhetsnivå samt en övergripande nivå. Då en nyckelperson är frånvarande finns 
organisationsschemat till hjälp. Detta schema visar vilken som ska ta vid då en 
nyckelperson är frånvarande.  
 
För att övervaka de anställdas effektivitet i arbetet används nyckeltal. Coldsped har delat 
upp de så att inrikes arbetar med i första hand med antal sändningar per timme och för 
lager pallar in/koll. timmar samt i andra hand för lager används nyckeltalet orderrader 
/tjänstemannatimme. (Träff, 2005-04-14) 
 
För att säkerställa effektiviteten hos kvalitetsledningssystemet har Coldsped en rutin för 
ledningens genomgång av systemet. Denna kommer att ske en gång per år då Isopeq är i 
bruk. Detta möte kommer att protokollföras. Dock finns det ej någon rutin för att 
säkerställa effektiviteten i EFSIS kvalitetsledningssystem samt HACCP – systemet. 

5.7.3 Alternativ förändring 
För att säkerställa effektiviteten i kvalitetsstandarden EFSIS och HACCP – planen behövs 
rutinen för ledningens genomgång av systemet omarbetas. Detta för att man ska få in 
EFSIS och HACCP i ledningens genomgång.  
 
Följande behöver finnas för att uppfylla EFSIS krav 4.2.1:  

• HACCP – grupp 
• Ansvarig Teknisk support 
• Ledningen bör utses till ansvarig för kvalitetsstandarden EFSIS. 
• Ansvarig vid fordonshaveri 

 
För att täcka krav 4.2.2 behöver budgetgruppen anslå tillräckliga resurser för att kunna 
införa och arbeta enligt EFSIS standard. 

5.8 Dokumentstyrning 

5.8.1 EFSIS krav 
Företaget skall säkerställa att alla dokument, registreringar och data som är av avgörande 
betydelse för produkters säkerhet, lagenlighet och kvalitet finns tillgängliga och att dessa 
parametrar styrs på ett effektivt sätt.  
Grundläggande nivå 
5.1.1 Alla dokument som används skall vara korrekt bemyndigade och skall vara av rätt utgåva 
5.1.2 Orsaker till förändringar eller rättelser i dokument som är av avgörande betydelse för produkters 
säkerhet, lagenlighet eller kvalitetssystem och rutiner skall registreras.  
Högre nivå 
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5.1.3 Rutiner skall finnas för att säkerställa att föråldrade dokument omgående avlägsnas och, om det är 
tillämpligt, ersätts med omarbetade versioner.  

5.8.2 Nuläge med införd Isopeq 
Schenker Coldsped: s dokumentstyrning regleras av den centrala handboken för kvalitet 
och miljö. Kapitel 12.2 innehåller dokumentstyrning och där definieras mål och syfte för 
dokumentstyrningen i företaget. Här står: 
”Syfte med dokumentstyrning 
Att upprätthålla en enhetlig dokumentstruktur för samtliga dokument, inom Schenker AB, 
som används för styrning och återrapportering, och på så sätt säkerställa att rätt 
dokument finns på rätt plats vid rätt tid, tillgänglig för rätt person, samt att förhindra att 
ogiltiga dokument används och på så sätt minska risken för att göra fel 
Att säkerställa att den dokumentation som distribueras till kunder till Schenker AB, liksom 
de blanketter som används internt inom företaget är spårbara till ansvarig utgivare 
Mål med dokumentstyrning 
Samtliga dokument skall kunna spåras från företagsledningens styrpärm - Affärsplanen - 
och genom hela kedjan till den lokala arbetsplatspärmen resp. anslagstavlor och lokalt 
uppsatta dokument.  
I samtliga fall man behöver utnyttja ett dokument skall detta dokument vara ett korrekt 
uppdaterat och gällande dokument; dessutom skall detta dokumentet vara lätt tillgängligt” 
 
Avsnitt 5.1.1 i EFSIS - standarden uppfylls genom att Schenker har satt upp detta syfte och 
mål för samtliga dokument. Vid uppdatering av ett dokument på det interna nätverket sker 
en anteckning under fliken ”uppdaterat” där dokumentet som uppdateringen berör nämns 
och beskrivs. Brist i dokumentstyrningen är att det ej dokumenteras orsaker till 
förändringar eller rättelser som anges i avsnitt 5.1.2. Eftersom varje dokument har en 
ansvarig utgivare som ansvarar för att dokumentet är den senaste versionen och att tidigare 
versioner tas bort finns rutiner för att ta bort inaktuella dokument. Dock finns det ingen 
central för att ta bort föråldrade dokument. (Holm, 2004) 

5.8.3 Alternativ förändring 
För att uppfylla avsnitt 5.1.2 i EFSIS - standard behövs en motivering till varför 
uppdateringen av dokumentet har skett. Detta skulle kunna lösas genom att skapa en ny 
rutin vid förändring av ett dokument där en obligatorisk motivering till förändringen vid 
uppdateringssidan ska finnas.  
 
I skrivande stund pågår arbetet med att bygga upp Isopeq vilket innebär att en viss 
påverkan kan ske vid byggandet. För att få Isopeq att också bli kvalitetsmanualen för 
EFSIS och uppfylla dokumentstyrningen kan byggaren endast lägga in en station i 
processen som innebär att förändringen i dokumenten ska dokumenteras samt att det ska 
finnas en åtgärd för att ta bort gamla dokument. Denna åtgärd skulle kunna innebära att 
varje person som är ansvarig för dokument ska ha ansvar att undersöka dem med jämna 
intervaller så att innehållet stämmer.  

5.9 Interna revisioner 

5.9.1 EFSIS krav 
Företaget skall regelbundet utföra revision av de system och rutiner som är väsentliga för 
produkters säkerhet, lagenlighet och kvalitet så att det säkerställs att de är införlivade, 
lämpliga och efterföljs.  
Grundläggande nivå 
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6.1.1 Revisionerna skall vara planerade med avseende på omfattning och frekvens med utgångspunkt från 
produktsäkerhetsriskerna i verksamheten 
6.1.2 Resultaten från interna revisioner skall göras kända för de ansvariga inom det reviderade området. En 
överenskommelse skall nås om en plan för hur och när korrigerande åtgärder skall vidtas.  
6.1.3 Dokumentation skall upprättas för alla schemalagda interna revisioner inklusive korrigerande 
åtgärder. Alla korrigerande åtgärder som vidtagits skall verifieras så att ett godtagbart slutförande kan 
säkerställas.  
6.1.4 Interna revisioner skall utföras av kvalificerade revisorer.  
Högre nivå 
6.1.5 Interna revisorer skall utföras av kvalificerade revisorer, som skall vara oberoende av dem som har 
direkt ansvar för den reviderade aktiviteten.  

5.9.2 Nuläge 
Idag sker interna revisioner i planerade intervall för att avgöra om företagets system 
överrensstämmer med kraven i ISO – standarden samt med de krav som företaget har på 
sig själva samt kundkrav. I Kvalitet och Miljö – den centrala handboken står att de interna 
revisionerna utformas med hänsyn till betydelser hos de processer och områden som skall 
revideras samt resultaten av tidigare revisioner. Med denna mening tycker jag att de interna 
revisionerna uppfyller avsnitt 6.1.1. Om brister påträffas under revisionen ska ledningen på 
den reviderade enheten ansvara för att åtgärder sker inom rimlig tid. Ledningen måste 
finnas tillgänglig vid revision och vara med på uppstart och slutrapportering och det är 
också här vid slutrapporteringen som en åtgärdsplan görs upp.  
 
Efter revisionen, enligt centrala handboken för kvalitet och miljö, görs det upp ett 
åtgärdsschema som innehåller de ansvariga som ska genomföra åtgärderna. Dessa åtgärder 
följs sedan upp av ledningsgruppen. Dessa åtgärder och resultat dokumenteras i 
ledningsprotokollet samt revisionsanmärkningarna bevaras i InControl som är ett 
webbaserat ärendehanteringssystem. Detta system används av Schenker för att följa upp 
och planera interna och externa revisioner.  
 
De interna revisorernas utbildning är dels en extern utbildning hos ett godkänt 
utbildningsföretag samt en intern revisorsutbildning. I den externa utbildningen har 
revisorerna fått göra ett kunskapstest de var tvungna att klara samt den interna har både 
omfattat praktisk och teoretisk utbildning. För att få möjlighet att gå dessa utbildningar för 
att bli intern revisor hos Schenker behöver man ha god kunskap och erfarenhet av 
verksamheten. (Vidén, 2005-04-14) 
 

5.9.3 Alternativ förändring 
Min bedömning är att det inte behövs några förändringar för de interna revisionerna. 
Genom att studera den centrala handboken kvalitet och miljö- en central handbok bedömer 
jag att Coldsped uppfyller den grundläggande nivån för interna revisioner.  
 
Den högre nivån uppfyller Coldsped om revisorerna som tillhör Schenker Sverige AB 
godkänns som oberoende revisorer av EFSIS. Jag kan dock se ett problem då Coldsped är 
ett bolag som ägs av Schenker Sverige AB och arbetar mot samma mål vilket styrs av att 
ha hög lönsamhet. Dock har Coldsped en utsatt position som ska leverera frysta och kylda 
livsmedel och behöver därför hålla hög kvalitetsprofil för att behålla sina kunder.  
 

5.10 Korrigerande åtgärder 
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5.10.1 EFSIS krav 
Företaget skall säkerställa att det finns rutiner för att undersöka orsaken till större 
avvikelser från standarder, specifikationer och rutiner som är väsentliga för produkters 
säkerhet, lagenlighet och kvalitet.  
Grundläggande nivå 
7.1.1 Korrigerande åtgärder skall vidtas inom rimlig tid för att förhindra uppkomst av ytterligare avvikelser 
7.1.2 Samtliga planer för åtgärder som rör produktsäkerhet, lagenlighet och kvalitet skall endast beslutas av 
personer med befogenhet och ansvar för dessa områden. Dessa personer skall också ansvara för att verifiera 
att planen för korrigerande åtgärder har slutförts på ett godtagbart sätt.  
Högre nivå 
7.1.3Korrigerande åtgärder skall vara noggrant dokumenterade och ange ansvars- och 
redovisningsskyldighet 

5.10.2 Nuläge med införd Isopeq 
Om någon brist har upptäckts vid de interna revisionerna sätts en ny tid upp för att 
kontrollera att bristen har åtgärdats. I Kvalitet och Miljö – Central handbok står 
”Ledningen för den reviderade enheten skall säkerställa att åtgärder vidtas inom rimlig tid 
för att eliminera upptäckta avvikelser och deras orsaker”. Ledningens agerande vid 
upptäckt av avvikelser tycker jag uppfyller avsnitt 7.1.1 i EFSIS standard.  
(Vidén, 2005-04-14) 
 
Då en brist eller avvikelse har upptäckts registreras denna så att den kommer till 
ledningens kännedom. Planer för vilka åtgärder som behövs beslutas av ledningsgruppen. 
Gruppens möten protokollförs där brister, avvikelser och aktiviteter tas upp. Protokollet 
innehåller också vem som ansvarar för åtgärden, när den skall vara färdig och hänvisning 
till vilket fel som den syftar till. Se en del av denna åtgärdslista i bilaga 5 (Söderström, 
2005) 

5.10.3 Alternativ förändring 
Min bedömning är att det inte behövs någon förändring av Coldspeds korrigerande 
åtgärder.  

5.11 Redovisande dokument 

5.11.1 EFSIS krav 
Företaget skall arkivera redovisande dokument för att på så sätt kunna visa att man har 
effektiv styrning av produkters säkerhet, lagenlighet och kvalitet.  
Grundläggande nivå 
8.1.1 All redovisande dokumentation skall vara läsbar och i originalversion.  
Högre nivå 
8.1.2 Företaget skall ha fungerande rutiner för granskning, underhåll, lagring och återsökning av alla 
redovisande dokument som rör produkters säkerhet, lagenlighet och kvalitet.  
8.1.3 Redovisande dokument skall bibehållas i ett så gott skick att de kan granskas efter en lämplig 
definierad tidsperiod.  
Rekommendationer 
8.1.4 Alla ändringar eller rättelser som görs i redovisande dokument bör vederbörligen godkännas.  

5.11.2 Nuläge med införd Isopeq 
I centrala handboken för kvalitet och miljö avsnitt 12 redovisas Schenker Sveriges 
dokumentstyrning som bland annat innebär att samtliga dokument som används för 
styrning och återkallning ska ha en enhetlig dokumentstruktur. Genom att använda denna 
enhetlighet kan Schenker förhindra att ogiltiga dokument används samt att dokumentet 
finns på rätt plats vid rätt tidpunkt. Samtliga dokument har också en ansvarig utgivare och 
datum när det börjar gälla. I handboken som finns på nätverket Nova finns beskrivning på 
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olika dokumenttyper och hur de ska vara uppbyggda. Ett exempel är hur en handlingsplan 
ska se ut:  
”En handlingsplan skall upprättas per process eller befattning per period, och skall gälla 
samtliga aktiviteter, som krävs för att uppfylla de mål som är satta för perioden. 
Handlingsplan skall alltid följas upp i samband med ledningsmöten eller liknande och 
måluppfyllelse skall protokolleras. Handlingsplanen skall alltid godkännas av närmaste 
chef.” (Nordström, 2004) 
 
Alla styrande dokument, dvs. handböcker och motsvarande dokument, har alltid en 
ansvarig utgivare som ansvarar för att den senaste versionen finns publicerad på Nova samt 
att de tidigare versionerna tas bort. Alla tidigare redovisade dokument som ej är aktuella 
kan man söka efter på Nova.  

5.11.3 Alternativ förändring 
Då rutin finns, (då alla tidigare dokument tas bort från handböcker och motsvarande), 
bedömer jag att den högre nivån uppfylls. Det som kan vara tveksamt är att något visst 
tidsintervall som dokument ska granskas på ej finns.  

5.12 Identifiering av produkt och spårbarhet 

5.12.1 EFSIS krav 
Företaget ska säkerställa att alla livsmedelsprodukter är spårbara under mottagning, 
lagring, orderplockning, expediering och distribution 
Grundläggand nivå 
9.1.1 Spårbarhet skall upprätthållas för produkter som återförs till lagret 
9.1.2 Graden av spårbarhet skall vara sådan att en effektiv återkallelseplan möjliggörs, och så att 
reklamationer kan spåras till en given leverans.  

5.12.2 Nuläge (med införd Isopeq) 
Spårning kan endast ske på batchnivå vilket är en stor begränsning i spårbarheten. Detta 
innebär att spårningen inte kan ske på pall eller kollinivå. T.ex. när en Burger King 
restaurang har tagit emot en pall med kött kan denna pall inte spåras till denna restaurang 
vilket är en stor begränsning om återkallning måste ske.  

5.12.3 Alternativ förändring 
När Coldspeds nya affärssystem Iglo tas i bruk kommer spårbarhet att finnas på pall och då 
behov finns även på kollinivå. Detta kommer ge att en effektiv återkallelseplan möjliggöra 
och reklamationer kommer att kunna spåras till en given leverans.  

5.13 Teknisk support 

5.13.1 EFSIS krav 
Grundläggande nivå 
10.1 Företaget skall ha ett system i bruk som säkerställer att man fortlöpande inhämtar information 
beträffande all relevant lagstiftning, hygien- och produktsäkerhetsfrågor, relevanta tekniska framsteg, 
branschkrav och rekommendationer i övrigt.  
10.2 Företaget skall kunna visa att man har en tillräcklig grad av teknisk support. Det är väsentligt att denna 
support kan motsvara företagets behov och att man är kapabel att ta itu med de problem som förväntas 
uppträda.  

5.13.2 Nuläge med införd Isopeq 
Coldsped har idag under kvalitetsfliken i Isopeq handböcker som rör kvalitet, miljö och 
säkerhet. I denna samling av handböcker finns även länkat till branschorganisationerna 
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Djupfrysningsbyrån och Svenska Kyltekniska Föreningen. Det finns det inget system i 
bruk som säkerställer att Coldsped inhämtar information om lagstiftning, hygien- och 
produktsäkerhetsfrågor etc. Det som finns idag är att Coldsped själva har ansvaret att söka 
efter information.  

5.13.3 Alternativ förändring 
För att uppfylla detta krav behöver Coldsped utarbeta ett system som säkerställer att man 
kontinuerligt inhämtar information. Detta skulle kunna innebära att en person i Coldspeds 
huvudkontor får ansvaret att inhämta information om lagstiftning, hygien- och 
produktsäkerhetsfrågor, relevanta tekniska framsteg, branschkrav och rekommendationer i 
övrigt.  
 
För att redovisa denna tekniska support sätts en ny modul in i kvalitetsledningssystemet 
ISO9001:2000 verktyg Isopeq. Denna modul sätts under enheten support där ekonomichef, 
personalchef och IT-chef anges. Strukturen för den nya enheten ska vara densamma som i 
dessa befattningsbeskrivningar, där syfte, organisatorisk placering, ansvar och 
befogenheter anges.  

5.14 Reklamationshantering 

5.14.1 EFSIS krav 
Företaget skall ha ett system för hantering av produktreklamationer.  
Grundläggande nivå 
13.1.1 Åtgärder skall genomföras snabbt och effektivt och skall vara anpassade till problemens 
allvarlighetsgrad och frekvens.  
13.1.2 Reklamationsstatistiken skall då det är lämpligt, användas för att införa fortlöpande förbättringar 
rörande produktsäkerhet, lagenlighet och kvarlitet samt ha som målsättning att undvika upprepningar.  

5.14.2 Nuläge  
Schenker har en handbok som bl.a. ger information om hur reklamationer ska regleras, 
vem som ansvarar för vad, avvikelsehantering, rutiner vid haveri, stöld av last m.m. 
Coldsped använder två olika system, ett för inrikes transporter som kallas REKO samt ett 
för lager och utrikes transporter som är Webclaim.  
 
Webclaim är Schenkers globala system för reklamationshantering. Detta system är 
uppbyggt så att när en reklamation har uppkommit registreras denna i Webclaim. 
Webclaim är uppbyggt så att man kan se precis vilken sorts skada godset har fått, vilket 
datum, transportör, kund, ansvarig person, det skadade godsets värde, självrisk mm. Då 
beloppet på skadan går över ett visst belopp så rapporteras detta direkt till ledningen för 
den aktuella enheten. Då skadornas omfattning registreras samt typ av skada kan man se 
vilka sorts skador som händer ofta och därför åtgärda dessa. (Engblom, 2005-06-08) 
 
Transportdelen inrikes har ett dataprogram för att registrera reklamationer online. Schenker 
Coldsped kallar programmet för REKO. För att få tillgång till detta behövs behörighet. 
Programmet inhämtar information från andra program samt kan även användas för 
utbetalning av reklamationsersättningar. Inmatningen in i REKO sker med hjälp av koder, 
vilka redovisas i Isopeq/handböcker/Reko. Koderna används för att registrera företag, 
reklamationstyp, orsak, skede, status reklamationsanmärkning, status reklamationer, 
kollislag samt skadetyp. Med denna information kan reklamationen kategoriseras och 
reklamationen består av 4% av värdet görs omedelbara åtgärder.  
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Genom att Coldsped använder sig av Schenkers reklamationssystem Webclaim och REKO 
uppfyller Coldsped EFSIS krav på reklamationshantering.  

5.14.3 Alternativ förändring  
För att få en enhetlig reklamationshantering bör Coldsped ta in sin inrikes transport i 
Webclaim också. Hanteringen och kunskapen blir för såväl inrikes som utrikes generell 
vilket innebär enhetlighet gentemot kund, enklare rutin och ett mer lätthanterligt system att 
underhålla. Genom att använda ett system kan lärandet ske genom att man ser alla typer av 
reklamationer samtidigt, vare sig det berör inrikes eller utrikes. 

5.15 Återkallelseplan 

5.15.1 EFSIS krav 
Företaget skall ha effektiva rutiner för att hantera incidenter och för att kunna återkalla 
samtliga produkter 
Grundläggande nivå 
14.1.1 Företaget skall tillhandahålla skriftlig vägledning till berörd personal om vilken typ av händelse som 
skulle kunna utgöra en incident och det skall finnas en dokumenterad rutin för rapportering av incidenter.  
14.1.2 Rutinen skall vara av lämplig omfattning, formaliserad och kunna genomföras när helst så krävs och 
den skall ta hänsyn till lageromsättning, logistik, återförande av produkt, lagring och kassation. Rutinen 
skall ses över regelbundet och vid behov kunna revideras så att den är aktuell.  
14.1.3 Återkallelseplanen skall regelbundet testas så att man på ett lämpligt sätt kan säkerställa dess 
effektiva verkan.  
Rekommendationer 
14.1.4 Företaget bör avtala svarstider med kunden i samband med utredningar av incidenter.  
14.1.5 Företaget bör vara ansvarigt för att säkerställa att korrigerande åtgärder, inklusive en genomgång av 
alla registrerade incidenter och förebyggande åtgärder, vidtas.  

5.15.2 Nuläge 
I dagsläget finns det ingen återkallelseplan på Schenker Coldsped. För Burger Kings gods 
är det idag inte möjligt att spåra vilket gods som har kommit till respektive restaurang 
eftersom spårning endast kan ske på batchnivå, dvs. man identifierar inte vilket kolli som 
går till respektive restaurang.  

5.15.3 Alternativ förändring 
För att kunna uppfylla detta krav på återkallelseplan behöver man först och främst införa 
spårning och identifiering på pallnivå, eventuellt på enskilda kollin. Då kan man spåra 
vilken väg enskilda kollin har tagit, dvs. vilken restaurang den kommit till samt vilken 
lastbil den åkt med. Då denna grundläggande bas är lagd kan man använda sig av 
reklamationsrutinerna som är införda i Isopeq och modifiera dessa för att ta fram en 
återkallningsplan.  
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6 EFSIS – plan för Coldsped Göteborg/Ringön 

 
Detta kapitel går igenom hur Coldspeds anläggning på Ringön i Göteborg uppfyller EFSIS 
standard. Informationen har jag dels hämtat genom intervjuer med ansvarig på 
anläggningen samt gjort besök inne vid produktionen.  
 

6.1 Planlösning/varuflöde 

6.1.1 EFSIS krav 
Anläggningen skall vara utformad, konstruerad och underhållen så att man förhindrar 
kontaminering av de livsmedel som hanteras samt att man i övrigt tillgodoser gällande 
lagstiftning. 
Grundläggande nivå 
15.1.1 Anläggningen skall ha tillräckligt med arbetsyta och lagringsutrymmen så att en säker och hygienisk 
livsmedelshantering säkerställs.  
15.1.2 Arbetet skall ske på ett sådant sätt att man reducerar möjliga risker för fysisk, kemisk eller 
mikrobiologisk kontaminering 
15.1.3 Om det finns laboratorium på anläggningen får detta inte utgöra någon säkerhetsrisk för någon 
produkt.  
15.1.4 Diskrum för lådor och andra rengöringsutrymmen skall, där det är tillämpligt, vara fysiskt separerade 
från hantering av produkt. 
Hela anläggningen, med sina utrymmen, skall vara ändamålsenligt utformad 
15.2.1 Väggar 
Grundläggande nivå 
15.2.1.1 Väggar skall vara konstruerade, utformade, ytbehandlade och underhållna så att ansamling av 
smuts förhindras, att kondensation och mögeltillväxt minimeras, och att rengöring underlättas.   
15.2.1.2 Håligheter i väggbeklädnaden skall undvikas för att förhindra att smuts ansamlas och att skadedjur 
får skydd. 
15.2.2 Golv 
15.2.2.1 Golv och avlopp skall vara utformade så att processkrav tillgodoses och de skall kunna tåla olika 
rengöringsmaterial och rengöringsmetoder. De skall vara täta och underhållas för ett bibehållet gott skick.  
15.2.3 Innertak/undertak 
15.2.3.1 Om undertak används skall åtkomsten till installationsutrymmen möjliggöra rengöring, underhåll 
och inspektion beträffande förekomst och spår av skadedjur.  
15.2.3.2 Innertak och undertak skall vara byggda, ytbehandlade och underhållna så att ansamling av smuts 
förhindras, att kondensation och mögeltillväxt minimeras och att rengöring underlättas.  
15.2.4 Fönster och dörrar/portar 
15.2.4.1 Vädringsfönster skall vara försedda med insektsnät för att förhindra intrång av skadedjur.  
15.2.4.2 Samtliga glasfönster i lagerutrymmen skall vara skyddade så att de inte kan krossas.  
15.2.4.3 Lämpliga åtgärder skall finnas för att förhindra intrång av skadedjur i anläggningen via 
dörrar/portar till lagerutrymmen. Dörrar/portar till dessa utrymmen skall sluta tätt eller på annat sätt vara 
säkrade mot skadedjur 
Rekommendationer 
15.2.4.4 Användning av glas i fönster bör undvikas 
15.2.5 Belysning 
Grundläggande nivå 
15.2.5.1 Erforderlig belysning skall finnas i alla arbetsutrymmen 
15.2.5.2 All belysning (inklusive lysrör i elektriska insektsfällor) i utrymmen, där de kan utgöra risk för 
produkten, skall vara splitterskyddad. För högtemperaturlampor, för vilka plastkåpor är olämpliga, skall ett 
finmaskigt metallnät användas. Där man inte kan uppnå fullständigt skydd skall hänsyn tagas till detta i en 
rutin för glashantering.  
15.2.6 Ventilation 
Rekommendationer 
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15.2.6.1 Tillräcklig ventilation bör finnas i lagerutrymmen 
15.2.7 Installationer 
Grundläggande nivå 
15.2.7.1 Alla vattentillgångar som används för rengöring, skall, i tillämpliga fall, vara av 
dricksvattenkvalitet antingen genom anslutning till huvudledning eller genom att genomgå en lämplig 
behandling beroende på källan.  
15.2.7.2 Kylanläggningar skall vara registrerade hos lokal tillsynsmyndighet och vara föremål för 
regelbunden kontroll och underhåll.  
Högre nivå 
15.2.7.3 Schemalagda interna revisioner av anläggningen skall genomföras för att säkerställa att en 
tillfredställande standard på byggnadsstrukturer och ytbeläggningar upprätthålls och att lämpligt underhåll 
utförs.  

6.1.2 Nuläge 
Då underhållet i viss mån är eftersatt på Coldspeds anläggning i Göteborg uppfylls 
eventuellt inte krav 15.1. Enligt fastighetsansvarig stämmer de ”ganska bra” men vid en 
certifieringssituation som det kommer att vara för EFSIS standard är det tveksamt om 
anläggningen uppfyller kraven. Då Göteborg inte har något laboratorium kan man bortse 
från krav 15.1.3. De andra underkraven har samma tveksamhetsfaktor som grundkravet.  
 
Det finns i nuläget rengöringsavtal, underhållsavtal som tyder på att Coldspeds anläggning 
uppfyller EFSIS krav, dock hänvisar även distriktsansvarig till fastighetsansvarigs kunskap 
om anläggningen som i sin tur menar att tveksamhet råder för att Coldsped Göteborg 
uppfyller EFSIS krav 15.1.  Då krav 15.1 inte uppfylls är inte heller underkraven helt 
uppfyllda, dock finns det ritningar på som styrker att Coldsped Göteborg har tillräckligt 
med lager- och arbetsyta för att säkerställa en säker och hygienisk livsmedelshantering.  
 
Krav 15.2 innebär att anläggningen ska vara ändamålsenligt utformad vilket den kan sägas 
vara då den är konstruerad för hantering av kylda och frysta livsmedel. I detta krav ställs 
underkrav på väggar, ventilation, golv m.m. vilka gås igenom i nästkommande stycken.  
 
Det finns träväggar i anläggningen på Ringön/Göteborg samt väggarna har håligheter 
vilket gör att smuts kan ansamlas och skadedjur kan få skydd. Dessa träväggar finns inne i 
frys- och kylrum i form av träribbor. Resterande väggar är ej beklädda med trä.  
 
Golven är ändamålsenligt utformade och tål olika rengöringsmaterial och metoder, samt 
underhålls för att hålla god standard.  
 
Det är ej möjligt att rengöra, underhålla och inspektera undertakens installationsutrymme 
för att förhindra förekomst av skadedjur. Innertaken och undertaken är inte heller byggda, 
ytbehandlade och under hållna så att ansamling av smuts förhindras m.m. Detta innebär att 
krav 15.2.3 ej uppfylls.  
 
Vädringsfönstren är ej försedda med insektsnät samt glasfönstren i lagerutrymmena är ej 
skyddade så att de inte kan krossas, dock finns det åtgärder för att förhindra intrång av 
skadedjur i anläggningen via portar/dörrar vilket är bra.   
 
Ventilationen i anläggningen är tillräcklig.  
 
Belysningen i anläggningen är erforderlig enligt distriktsansvarig i Göteborg. Således är 
inte alla högtemperaturlampor skyddade med kåpor av metallnät.  
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Vattnet som används för rengöring är av dricksvattenkvalitet. Kylanläggningarna 
registreras och kontrolleras av DNV, Det Norske Veritas, som är en oberoende stiftelse 
inom riskhantering. Kylanläggningen är inte registrerad hos någon lokal tillsynsmyndighet 
eftersom Göteborgsanläggningen inte innehar något kylmedium som kan skada ozonlagret.  
 
Det sker ej några schemalagda interna revisioner av anläggningens byggnadstruktur för att 
se att de underhålls samt har en tillfredställande standard.  

6.1.3 Alternativ förändring 
För att förhindra kontaminering av livsmedel måste anläggningen underhållas 
kontinuerligt. Undersökning av lokalen bör ske i ett visst tidsintervall där skador 
registreras och rättas till för att inte låta skadorna växa och låta dessa bli stora vilket i 
slutändan högre kostnad i förhållande med att kontinuerligt förbättra och underhålla 
lokalen.  
 
Väggarnas träbeklädnad skall tas bort för att dels få bort trä i produktionen samt 
håligheterna som endast finns i detta material på anläggningen.  
 
Företaget behöver åtgärda så att innertaken/undertaken är utformade så att man kan 
inspektera, underhålla och rengöra dem samt att de är ytbehandlade för att förhindra att 
smuts, kondensation och mögeltillväxt förhindras. 
 
Alla vädringsfönster måste förses med insektsnät samt att alla glasfönster ska skyddas så 
att de ej kan krossas. Högtemperaturlamporna måste förses med kåpor bestående av 
finmaskigt metallnät.  
 
Eftersom Göteborgsanläggningen endast har ammoniak som kylmedium behövs ej någon 
registrering hos en lokal tillsynsmyndighet. Kontroller sker av DNV, Det Norske Veritas, 
två gånger per år, dock behövs kylanläggningen registreras för att uppfylla detta krav trots 
kontrollerad hantering av ammoniak.  
 
Interna revisioner ska ske med jämna mellanrum där anläggningens byggnadsstruktur 
undersöks samt att lämpligt underhåll utföres.  

6.2 Utrustning och maskiner 

6.2.1 EFSIS krav 
Utrustningen skall vara ändamålsenligt utformad och skall användas på ett sådant att man 
minimerar risken för kontaminering av produkt 
Grundläggande nivå 
16.1.1 Maskiner, t ex lyftmaskiner och batteriladdare, skall hållas åtskilda från livsmedelsprodukter 
16.1.2 Ställage skall vara lämpligt utformat för sitt ändamål och underhållas så att risken för kontaminering 
av produkt minimeras. 
16.1.3 Isbildning i kyl- och fryslager skall kontrolleras 
Rekommendationer 
16.1.4 Utrustningen bör vara placerad, på ett sådant sätt, att man möjliggör och underlättar allt rengörings- 
och underhållsarbete inuti och kring utrustningen.  

6.2.2 Nuläge 
Enligt Hans Ödman på Schenker Property som har hand om Coldspeds anläggningar är 
utrusningen ändamålsenligt utformad och används på sådant sätt att man minimerar risken 
att förstöra en produkt. Maskinerna är åtskilda från livsmedelsprodukterna samt 
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isbildningen i kyl- och fryslagren kontrolleras. Det varierar på hur utrustningen är placerad 
för att möjliggöra underhålls- och rengöringsarbete, detta gör att detta krav inte uppfylls 
helt. Ställage är utformat så att risken för kontaminering av livsmedelsprodukterna 
minimeras.  

6.2.3 Alternativ förändring 
Utrustningen måste placeras om så att man möjliggör rengörings- och underhållsarbete 
inuti och kring utrustningen. 

6.3 Rengöring och skötsel 
Lämpliga rutiner för rengöring och skötsel skall alltid upprätthållas.  
Grundläggande nivå 
17.1.1 Rengöringsarbetet skall genomföras så att man upprätthåller en lämplig miljö för lagring och 
distribution av livsmedel.  
17.1.2 Rengöringsprogram skall finnas och uppdateras.  
17.1.3 Beskrivning av metod för rengöring, av både utrustning och lokaler, skall ingå i företagets 
rengöringsprogram.  
17.1.4 Effektiviteten hos rengörings- och sanitära rutiner skall verifieras.  
17.1.5 Tillräcklig åtkomlighet skall finnas i lagerutrymmen, t ex runt pallar och pallställage, för att 
underlätta rengöring och skadedjurskontroll.  
17.1.6 En policy som innebär att man hela tiden håller rent efter sig (”clean as you go”) skall tillämpas.  
Rekommendationer 
17.1.7För att upprätthålla god lagringspraxis bör det finnas en tydliglinje som separerar lagringsyta från 
vägg. Detta ger möjlighet för inspektion och rengöring.  

6.3.1 Nuläge vill se rengöringsprogram 
Coldsped har utarbetat ett rengöringsprogram för att en lämplig miljö för lagring och 
distribution för livsmedel ska tillhandahållas, dock har inte detta införts än. Införandet av 
rengöringsprogrammet förväntas ske vecka 35 år 2005. Rengöringsprogrammet beskriver 
metod för rengöring. Det finns dock ingen verifiering över effektiviteten av 
rengöringsrutinerna vilket ger en brist på krav 17.1.4.  
 
För rengöring och skadedjurskontroll finns det tillräckligt åtkomlighet i lagerutrymmen. En 
brist är att det inte finns någon dokumenterad policy att man hela tiden ska hålla rent efter 
sig.  
 
Rekommendationsnivån om att det ska finnas en tydlig linje som separerar lagringsyta från 
vägg uppfylls inte.  

6.3.2 Alternativ förändring 
För att uppfylla kraven behöver Coldsped införa rengöringsprogrammet samt ta fram en 
rutin för att kunna verifiera effektiviteten på rengöringsprogrammet.  
För att nivån rekommendationer ska uppfyllas samt att det ska bli enkelt att hålla rent och 
kunna få en så effektiv skadedjursbekämpning som möjligt behövs en tydlig linje göras 
upp mellan vägg och lagringsplatser.  

6.4 Underhåll 

6.4.1 EFSIS krav 
Företaget skall ha rutiner för ett systematiskt förebyggande underhåll av all utrustning som 
är av avgörande betydelse för produkters säkerhet, lagenlighet och kvalitet.  
Grundläggande nivå 
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18.1.1 Företaget skall säkerställa att produkters säkerhet och lagenlighet i livsmedelstillverkningen inte 
äventyras vid underhållsarbeten.  
18.1.2 Handtruckar, hissar, gaffeltruckar och annan transportutrustning skall underställas regelbundet 
underhåll och rengöring. Där det finns risk för kontaminering av produkt skall det genomföras en riskanalys 
för att fastslå om det finns behov för livsmedelsgodkända smörjmedel.  
18.1.3 Externt anlitade leverantörer och entreprenörer, liksom all verkstadspersonal, skall vara väl 
medvetna om, och följa, företagets hygienregler.  
18.1.4 Rengöring eller byte av ljusarmaturer, inklusive byte av lampor och lysrör av glas, skall göras på ett 
sådant sätt att man minimerar risken för att livsmedlen kontamineras.  
18.1.5 Redovisande dokument skall finnas för det arbete som utförs av entreprenörer/underleverantörer.  
Rekommendationer 
18.1.6 Man bör ha kontroll över verktyg och lösa delar i samband med underhållsarbeten. 
18.1.7 Efter avslutat reparationsarbete bör utrustningen, liksom dess omgivning, noggrant rengöras.  

6.4.2 Nuläge  
Coldsped Göteborg uppfyller inte första kravet 18.1 att företaget skall ha rutiner för ett 
systematiskt förebyggande underhåll av all utrustning som är av avgörande betydelse för 
produkters säkerhet, lagenlighet och kvalitet. Detta gör att avsnitt 18 i EFSIS standard ej 
kan uppfyllas. I dagsläget tillämpas principen, ”underhåll sker när det behövs” enligt 
fastighetsansvarig.  
 
Delkraven uppfylls delvis för att livsmedelshanteringen inte äventyras vid 
underhållsarbeten samt att transportutrustning, som truckar, hissar m.m. underhålls 
regelbundet samt att efter underhållsarbeten rengörs omgivningen noggrant. Dock görs 
ingen riskanalys för att fastslå om det finns behov för livsmedelsgodkända smörjmedel.  
 
Av de externt anlitade leverantörer och entreprenörer, samt verkstadspersonal får en del 
skriva på ett PM, (finns hos distriktsansvarig Göteborg), som anger vilka regler som gäller 
på anläggningen. Detta följs dock inte helt ut vilket innebär att detta krav ej är helt 
godkänt. Det finns inte heller någon dokumentation på resultatet av deras arbete.  
 
De delkrav som ej uppfylls är att rengöring och byte av ljusarmaturer ej sker på sådant sätt 
att man minimerar risken för att livsmedlen att förstöras samt att det inte alltid finns 
redovisande dokument för det arbete som utförs av entreprenörer/underleverantörer.  
 
Vid underhållsarbeten finns det inget som säger att den som utför underhållet ska ha 
kontroll över verktyg och lösa delar. Rengöring efter underhållsarbete sker ej.  

6.4.3 Alternativ förändring 
Coldsped Göteborg behöver göra upp rutiner angående systematiskt förebyggande 
underhåll. Dessa rutiner bör innehålla vilken utrustning som har avgörande betydelse för 
livsmedlens säkerhet, lagenlighet och kvalitet. Då denna utrustning har identifierats bör 
lämpligt underhåll bestämmas och dokumenteras ned och med vilka tidsperioder detta ska 
ske. 
 
Genom att ha kontinuerligt underhåll på maskiner och utrustning kan man öka livslängden 
på utrustningen. Effekten av längre livslängd och ett antagande att mindre akuta fel 
uppträder på maskiner och utrustning blir mindre kostnad.  
 
Information och påskrift av det PM som finns innehållande regler inom anläggningen ska 
användas för entreprenörer, externa leverantörer och verkstadspersonal. De som utför 
underhållsarbeten bör bli informerade att de ska ha kontroll över verktyg och lösa delar 
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samt att en okulärkontroll ska ske efter att underhållsarbetet är slutfört. Efter 
underhållsarbetet ska rengöring ske av utrustningen och omgivningen.  

6.5 Skadedjursbekämpning 

6.5.1 EFSIS krav 
Företaget skall ansvara för att risken för angrepp av skadedjur i och kring anläggningen 
minimeras.  
Grundläggande nivå 
19.1.1 Rutiner för skadedjursbekämpning skall, vara effektiva.  
19.1.2 Om företaget inte har egen kompetent personal skall ett erkänt skadedjursföretag anlitas för arbetet 
med regelbundna inspektioner, skötsel och underhåll av lokaler och eventuella saneringar. Avtalet med 
skadedjursföretaget skall vara tydligt definierat och anpassat efter den aktuella livsmedelshanteringen.  
19.1.3 Det skall finnas skrivna rapporter som tar upp tecken på skadedjursaktivitet, förslag på lämpliga 
åtgärder för att komma till rätta med uppkomna skadedjursproblem och vilka åtgärder som företaget 
vidtagit.  
19.14 Elektriska insektsfällor skall, där så är lämpligt, finnas för bekämpning av flygande insekter och dessa 
skall vara korrekt placerade samt skötas och underhållas på bästa sätt. 
19.1.5 Golvavlopp skall vara försedda med galler och vattenlås för att förhindra intrång av skadedjur.  
19.1.6 Inkommande varor skall noggrant inspekteras för tecken på förekomst av skadedjur.  
19.1.7 Alla varor, förpackningsmaterial och färdiga produkter skall lagras på ett sådant sätt att man 
minimerar risken för skadedjursangrepp. Där förrådsskadeinsekter bedöms som en risk i anläggningen skall 
lämpliga åtgärder ingå i det förebyggande programmet för skadedjursbekämpning.  
19.1.8 Dokumentation skall finnas som bekräftar att bruket av beten sker på ett tillförlitligt sätt.  
Högre nivå 
19.1.9 Lokaliseringen av alla åtgärder för skadedjursbekämpning skall finnas angivna på en plan/ritning 
över anläggningen.  

6.5.2 Nuläge 
I pärmen ”Anticimex”, (som distriktsansvarig innehar), finns dels rutiner avseende 
skadedjurbekämpning på anläggningen samt rapporter när och hur detta har gått till. 
Coldsped anlitar Anticimex som anses som ett erkänt skadedjursföretag och tillsammans 
har de utarbetat en rutin som är anpassad till hanteringen av livsmedel. Anticimex är 
anlitade för att göra regelbundna inspektioner, vilket redovisas i pärmen. Inspektions- och 
saneringsrapporterna innehåller information om adress, kontaktperson, avtalsnummer, 
Anticimexkontor, inspektörens namn samt vilket datum inspektionen har ägt rum på, 
vilken lokal åtgärd/inspektion har skett på samt ett fält för noteringar. I fältet ”noteringar” 
finns beskrivning på vad inspektionen har inneburit så som ”kontroll av invändiga 
betesrör” och vilka betesrör som saknas eller vilka som blivit ersatta samt vilket sorts bete 
som lagts ut. I pärmen ”Anticimex” finns också en plan/karta över anläggningen där platser 
för skadedjurbekämpning anges och platserna är numrerade, denna behöver dock 
uppdateras för att stämma överens med nuläget.  
 
Alla golvavlopp är försedda med galler och vattenlås, inkommande varor inspekteras 
noggrant för tecken på förekomst av skadedjur samt förpackningsmaterial lagras för att 
minimera risken för skadedjursangrepp. (Johansson, 2005-05-16) 

6.5.3 Alternativ förändring 
Jag anser att Coldspeds dokumentation runt Anticimex arbete uppfyller EFSIS krav för 
skadedjursbekämpning, då plan/karta har uppdaterats. Då Göteborg ej har några elektriska 
insektsfällor kan detta krav bortses ifrån. Genom att ha den skadedjurbekämpningsrutin 
som Göteborgsanläggningen har finns det dokumenterat att beten används på ett 
tillförlitligt sätt.  
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6.6 Avfallshantering 
Det skall finnas lämpliga rutiner för insamling förvaring och bortskaffande av avfall 
Grundläggande nivå 
20.1.1 Det skall finnas väl fungerande rutiner för att se till att det inte ansamlas avfall i lagerlokalerna. 
Dessa rutiner skall även förhindra användning av olämpliga material.  
20.1.2 Företagets avfallshantering skall uppfylla gällande lagstiftningskrav. I tillämpliga fall skall avfallet 
omhändertas av godkända entreprenörer.  
Högre nivå 
20.1.3Yttre avfallscontainrar och komprimatorer skall vara stängda och / eller täckta.  

6.6.1 Nuläge 
Avfallshanteringen sköts av IL Recycling som tillsammans med Coldsped Göteborg har 
utarbetat en rutin för insamling, förvaring och bortskaffande av avfall. Rutinen finns 
dokumenterad hos lagerchefen. I detta dokument finns även rutiner för att förhindra 
ansamling av avfall i lagerlokalerna.  
Avfallscontainrarna och komprimatorerna är inte stängda och/eller täckta vilket gör att 
kravet vid den högre nivån ej uppfylls.  

6.6.2 Alternativ förändring 
Då det är en entreprenör, IL Recycling, som sköter avfallshanteringen vid Coldsped 
Göteborg bör Coldsped ställa krav på dem att de ska leverera avfalls containrar och 
komprimatorer som är stängda och/eller täckta.  

6.7 Personalutrymmen 

6.7.1 EFSIS krav 
Företagets personalutrymmen skall vara utformade och handhas så att man minimerar 
risken för kontaminering av produkt.  
Grundläggande nivå 
21.1.1 Där lämpliga skyddskläder erfordras skall omklädningsrum tillhandahållas för all personal.  
21.1.2 Det skall finnas tillräckligt med rätt utformade och utrustade handtvättmöjligheter på toaletter och 
där så är lämpligt i omklädningsrum.  
21.1.3 Toaletterna skall ej stå i direkt förbindelse med arbets- och lagerutrymmen.  
21.1.4 Rökning och intag av mat och dryck skall endast tillåtas i särskilt anvisade och lämpligt utformade 
utrymmen.  
21.1.5 Om företaget har personalrestaurang eller liknande så skall denna skötas och kontrolleras på 
lämpligt sätt.  
21.16 Det skall finnas tillräckligt med lämpliga förvaringsutrymmen för personalens medhavda mat.  

6.7.2 Nuläge 
Coldsped Göteborgs personalutrymmen ligger i en separat del av lagerlokalen där 
omklädningsrum, matsal, och sanitetsutrymmen finns. Rökning tillåts inte i byggnaden 
samt intag av mat sker endast i matsalen. Eftersom Coldspeds personal har särskilda kläder 
för arbete i anläggningen finns omklädningsrum vilka ligger i denna separata del. I 
personalmatsalen finns kylmöjligheter till personalens medhavda mat. 
Coldsped har ej någon personalrestaurang vilket gör att man kan bortse från krav 21.1.5.  

6.7.3 Alternativ förändring 
Coldsped Göteborg uppfyller EFSIS krav på personalutrymmen då de är avskilda från 
produkthanteringen och enligt min bedömning behövs ej några förändringar.  
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6.8 Anläggning 

6.8.1 EFSIS krav 
Anläggningen skall vara så placerad och underhållen att man förhindrar kontaminering och 
möjliggör en säker och lagenlig lagring och distribution av livsmedel.  
Grundläggande nivå 
22.1.1 Hänsyn skall tas till aktiviteter i anläggningens omedelbara omgivning där en möjlig skadlig inverkan 
kan förekomma, och åtgärder skall vidtas för att förhindra kontaminering av produkt.  
Rekommendationer 
22.1.2 Anläggningens tomtgränser bör vara tydligt definierade 
Tomtgränser och fabriksområde: Alla markytor inom fabriksområdet skall skötas och 
underhållas på bästa sätt.  
Grundläggande nivå 
22.2.1 Vid otillräcklig infiltration skall erforderlig dränering installeras 
Högre nivå 
22.2.2 Rutiner skall finnas för upprätthållande av säkerheten på anläggningen  
Rekommendationer 
22.2.3 Gårdsplan och körvägar som omger anläggningen bör vara i gott skick väl dränerade och möjliga att 
hålla rena 
22.2.4 Anläggningen bör vara säkert inhägnad 
22.2.5 Alla byggnader bör omges av öppna markytor. Planteringar bör hållas till ett minimum. Gräsmattor 
och planteringar bör regelbundet skötas och underhållas. Ogräs bör förhindras att växa fritt.  

6.8.2 Nuläge 
I nuläget finns det inget i anläggningens omedelbara omgivning som kan ge en skadlig 
inverkan på produkt enligt distriktsansvarig för Göteborg. Dock anser jag att eftersom detta 
är ett krav måste det finnas dokumentation som styrker att en analys av omgivningen måste 
ha gjorts för att kunna utesluta detta krav.  
 
Enligt Hans Ödman på Schenker Property finns erforderlig dränering på tomtgränsen.  
Säkerheten på anläggningen upprätthålls av Falck vaktbolag samt nya stängsel är beställda 
för att det ska bli mer säkert. Dagens stängsel markerar tomtgränserna tydligt även om det 
finns en hel del håligheter. För att uppfylla rekommendationskravet 22.2.3 behövs en 
renovering av gårdsplan och körvägar som omger anläggningen.  
 
Coldsped Göteborg har inte några planteringar eller gränsmattor på tomten, dock finns det 
ogräs vid den sidan som ligger mot Göta Älv som borde asfalteras eller hållas iordning. 
Dock berör detta ogräs inte krav 22.2.5 eftersom byggnaden inte ligger i direkt närhet till 
detta.  

6.8.3 Alternativ förändring 
För att uppfylla detta krav krävs att man gör en riskidentifiering av intilliggande 
anläggningar. Detta kan göras genom att man tar reda på vad intilliggande anläggningar 
hanterar för ämnen för att se om något/några av ämnena är skadliga för Coldspeds 
verksamhet. Då ett skadligt ämne har identifierats ska sannolikheten att något händer tas 
fram samt vilka egenskaper det skadliga ämnet har för att på så sätt kunna hantera skadan.  
  
För att uppfylla rekommendationskravet 22.2.3 behövs en uppfräschning av gårdsplan och 
körvägar.  
 
Krav 22.2.4 kommer att vara åtgärdat när beställt stängsel är uppsatt. 
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6.9 Transport 

6.9.1 EFSIS krav 
Alla fordon som används för transport av livsmedel skall vara ändamålsenliga, väl 
underhållna och av god hygienisk standard.  
Grundläggande nivå 
23.1.1 Kyltransporter skall hålla produkttemperaturen inom specificerade gränsvärden, vid maximal 
lastning, under den tid produkterna förvaras på fordonet.  
23.1.2 Släp avsedda för olika temperaturer skall ha olika avdelningar för att kunna upprätthålla de olika 
förvaringstemperaturer som erfordras.  
23.1.3 Rutiner skall finnas som säkerställer att produktsäkerhet, lagenlighet och kvalitet upprätthålls i 
händelse av fordonshaveri.  
23.1.4 Ansvarsområden skall vara tydligt definierade. Beslut som rör fordonshaveri som kan påverka 
säkerhet och kvalitet på de varor som transporteras skall fattas av en person som besitter erforderlig teknisk 
kompetens och som är het införstådd med tillhörande risker.  
23.1.5 Rutiner skall finnas för att säkerställa att det inte sker någon korskontaminering mellan helt 
inkompatibla produkter under deras distribution.  
23.1.6 Dokumenterade rutiner som säkerställer en god hygienisk standard vid underhåll och rengöring skall 
finnas för alla fordon.  
Högre nivå 
23.1.7 Fordon skall lastas och lossas i vädertätade utlastningsramper för att skydda produkterna. 
23.1.8 Fordon avsedda för kyl- och frystransporter skall vara försedda med dataregistreringsutrustning som 
kan användas för att bekräfta tid- och temperaturförhållanden.  
23.1.9 Fordon avsedda för transport av kyl- och frysvaror bör vara kylda innan varor lastas på.  

6.9.2 Nuläge 
Coldsped har gjort i ordning en egen chaufförsinstruktion, denna innehåller chaufförens 
ansvar och rutiner. I denna broschyr, finns bland annat vilka temperaturer som 
lastutrymmet ska hålla, dessa temperaturer gäller såklart även vid maximal lastning.  
 
Coldspeds släp som är avsedda att användas för olika temperaturer har olika avdelningar 
då behovet finns och inkompatibla produkter samlastas aldrig för att undvika 
korskontaminering. Det finns också dokumenterade rutiner som för alla fordon som rör 
rengöring och underhåll.  
 
Då vädertätade utlastningsramper finns används dessa, men eftersom det inte finns på alla 
lastnings- och lossningsställen kan detta ej ske till 100%, vilket är en brist på den högre 
nivån. Alla fordon är dock försedda med dataregistreringsutrusning som används för att 
bekräfta tid- och temperaturförhållanden. För att få lasta på varor på Coldspeds lastbilar 
måste dessa vara kylda.  
 
Vid fordonshaveri beror olyckans omfattning på om rutiner finns eller ej för att 
upprätthålla produktsäkerheten, lagenligheten och kvaliteten.  
 
Coldspeds transporter uppfyller i stort sett alla av EFSIS krav. Det som ej är uppfyllt är att 
det inte finns några direkta rutiner för att säkerställa produktsäkerheten vid fordonshaveri 
samt att lastning/lossning inte alltid sker i vädertätade ramper.  

6.9.3 Alternativ förändring 
Det måste finnas en rutin för att säkerställa att produktsäkerhet, lagenlighet och kvaliteten 
upprätthålls då fordonshaveri skulle inträffa. Denna rutin ska bland annat innehålla 
ansvarsförhållanden. Personen som ska ta beslut då fordonshaveri inträffar ska ha teknisk 
kompetens och vara införstådd med vilka risker varje beslut innebär.   
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Coldsped måste bygga om sina egna lastnings- och lossningsramper för att de ska bli 
vädertätade. 

6.10 Risker för fysisk och kemisk kontaminering av produkt 

6.10.1 EFSIS krav 
Lämpliga lokaler och rutiner skall finnas för att förhindra fysisk och kemisk kontaminering 
av produkt.  
Grundläggande nivå 
24.1.1 Lämpliga lagerutrymmen skall finnas för att säkerställa en kontrollerad förvaring av kemikalier 
inklusive kylmedier 
24.1.2 Skriftliga rutiner skall finnas för omhändertagande av splittrat glas eller genomskinlig och 
splitterbenägen plast i arbets- och lagerutrymmen så att man säkerställer att nödvändig aktsamhet vidtas.  
24.1.3 Träpallar skall hållas i god kondition för att inte riskera att skada produkten.  
Högra nivå 
24.1.4 Det skall finnas en förteckning som visar var allt glas eller liknande material förekommer i utrymmen 
för paketering och lagring. Denna förteckning skall kontrolleras via inspektioner.  

6.10.2 Nuläge 
Coldsped Göteborg lagrar inga kemikalier förutom kylmediet ammoniak, vilket lagras 
åtskilt. Träpallarna som hanteras hålls i gott skick för att inte skada produkten. Dock finns 
det ej några skriftliga rutiner för omhändertagande av splittrat glas vilket gör att detta krav 
ej kan godkännas och det finns ingen förteckning på var allt glas eller liknande material 
förekommer i lagerutrymmen.  

6.10.3 Alternativ förändring 
Rutin bör göras upp och finnas i pärmen ”Anläggning” för hur splittrat glas eller annan 
splitterbenäget material ska tas om hand i arbets- och lagerutrymmen. I pärmen bör också 
en förteckning göras upp för var allt glas och liknande material finns i lagerutrymmen, 
denna förteckning ska finnas tillgänglig vid inspektioner.  

6.11 Behandling av avvikande produkt/överskottsprodukt 

6.11.1 EFSIS krav 
Företaget skall säkerställa att alla avvikande produkter är tydligt identifierade, märkta och 
förvarade i karantän.  
Grundläggande nivå 
25.1.1 Företaget skall ha tydliga rutiner för behandling av avvikande produkter och returer. Produkterna 
kan avvisas eller accepteras efter medgivande eller omklassificeras för alternativt bruk. Rutinerna skall vara 
i bruk och förstådda av alla behörig personal. 
25.1.2 Korrigerande åtgärder skall vidtas och dokumenteras på lämpligt sätt för att de inträffade 
avvikelserna inte skall upprepas.  
25.1.3 Det skall finnas lämpliga utformade rutiner för att ta hand om eller kassera alla sådana produkter 
som bedöms avvikande av företaget och/ eller enligt kunders specificerade krav.  
Rekommendationer 
25.1.4 Ett väl avgränsat och säkrat karantänsområde bör finnas för förvaring av avvikande produkt.  

6.11.2 Nuläge 
Idag finns det rutiner för samtliga EFSIS krav, dvs. att de identifierar, märker och förvarar 
avvikande produkter i karantän. Dock är inte dessa rutiner dokumenterade vilket gör att det 
är svårt för en utomstående person att kolla om kravet uppfylls eller ej. Det finns ej något 
väl avgränsat område för förvaring av avvikande produkter.  
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6.11.3 Alternativ förändring 
Runt pallen där avvikande produkter läggs bör det finnas ett markerat område. I detta 
markerade område får endast avvikande produkter finnas. 

6.12 Processtyrning 

6.12.1 EFSIS krav 
Företaget skall kunna visa att man har en effektiv styrning av hela sin verksamhet 
Grundläggande krav 
26.1.1 Tillfredsställande redovisande dokumentation skall finnas för mottagning och godkännande för 
lagring samt lagring och distribution av de produkter som hanteras.  
Separering: Rutiner skall finnas som förhindrar korskontaminering mellan 
livsmedelsprodukter som lagras och distribueras.  
26.2.1 Lagring av inkompatibla material, t.ex. råa och processade produkter, kött / icke-kött/fisk, ekologiska 
produkter, födoämnesallergener osv. skall ske på ett lämpligt sätt och under sådana förhållanden att man 
förhindrar korskontaminering.  
26.2.2 Där så är lämpligt skall man söka förhindra korskontaminering mellan icke-livsmedelsprodukter och 
livsmedel under lagring och distribution.  
Lageromsättning: Rutiner skall finnas så att man kan säkerställa att material och produkter 
används i rätt ordningsföljd och inom aktuella hållbarhetsdatum.  
26.3.1 Ankomstdokument och/eller produktmärkning skall utnyttjas på ett sådant sätt att en god 
varuomsättning underlättas 
26.3.2 Man ska avtala med sina kunder vilken minsta hållbarhetstid som måste återstå vid 
avsändande/utlämnande av varor från anläggningen.  

6.12.2 Nuläge vid infört Isopeq 
Då Isopeq har införts i slutet av år 2005 kommer Coldsped att ha en effektiv styrning av 
hela sin verksamhet. Det finns idag redovisande dokumentation för mottagning och 
godkännande för lagring och distribution. 
 
Det finns idag inga rutiner som förhindrar korskontaminering mellan livsmedelsprodukter. 
Produkter som ej passar ihop transporteras i dagsläget inte ihop men det finns ingen 
dokumenterad rutin för vilka produkter dessa är.  
 
Ankomstdokument och/eller produktmärkning utnyttjas för att material och produkter 
används i rätt ordningsföljd och inom hållbarhetsdatum. Coldsped har avtal med sina 
kunder för vilken minsta hållbarhetstid som måste återstå vid utlämnande av varor från 
anläggningen.  

6.12.3 Alternativ förändring 
Här behövs en rutin tas fram som innebär att det inte ska kunna ske korskontaminering av 
livsmedel. Denna ska innehålla vilka livsmedel som inte kan lagras och/eller transporteras 
tillsammans samt hur man ska gå tillväga för att förhindra att detta sker.  

6.13 Temperatur 

6.13.1 EFSIS krav 
När temperaturkontroll av livsmedelsprodukter och miljö är av avgörande betydelse för 
produkters säkerhet, lagenlighet och kvalitet skall företaget ha dokumenterade rutiner för 
styrning, övervakning och registrering av detta.  
Grundläggande krav 
27.1.1 Temperaturförhållanden i anläggningen skall överrensstämma med lagstiftade krav och kundkrav 
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27.1.2 Utrustning för temperaturövervakning, automatisk eller manuell, skall vara försedd med ett lämpligt 
larmsystem, när det är av avgörande betydelse för produktsäkerhet, kvalitetsattribut eller lagstiftade krav, 
t.ex. i samband med infrysning och nedkylning. Övervakningen skall ske med ett lämpligt intervall och 
registreras.  
27.1.3 Rutiner för infrysning och nedkylning skall säkerställa att krav på produkters säkerhets- och 
kvalitetsattribut uppnås.  
Högre nivån 
27.1.4 Utrustning för temperatur/övervakning skall vara försedd med ett automatiskt larmsystem med 
kontinuerlig registrering av temperatur i realtid, när det är av avgörande betydelse för produktsäkerhet, 
kvalitetsattribut eller lagstiftade krav. Övervakningen skall ske med ett lämpligt intervall och registreras.  

6.13.2 Nuläge 
Coldsped arbetar naturligtvis enligt lagkrav men de arbetar också enligt mer stränga krav 
som satts upp av branschen. Dessa krav kommer från Djupfrysningsbyrån och Svenska 
Kyltekniska Föreningen. Detta gör att de uppfyller krav 27.1.1 som innebär att lagkrav och 
kundkrav ska uppfyllas. Om någon kund skulle ha ytterligare temperatur krav vid lagring 
och distribution uppfylls dessa vid behov.  
Temperaturövervakningen är försedd med larmsystem som är kopplat till SOS och därifrån 
en larmlista vem som ska kontaktas, detta larmsystem finns dokumenterat hos 
distriktsansvarig Göteborg.  
Det finns rutiner för infrysning, dock har inte dessa behövts användas då senaste 
infrysningen var för tre år sedan.  

6.13.3 Alternativ förändring 
Då Coldsped Göteborg uppfyller EFSIS krav för temperatur behövs ej några förändringar. 
Eventuellt bör rutinen för infrysning uppdateras om en kund vill att infrysning ska ske.  

6.14 Kalibrering 

6.14.1 EFSIS krav  
Mätutrustning som används i syfte att övervaka kritiska styrpunkter samt produkters 
lagenlighet skall kalibreras, om möjligt enligt en nationellt accepterad standard.  
Grundläggande nivå 
28.1.1 Kalibrering skall genomföras enligt en förutbestämd tidsplan som fastställts med utgångspunkt från 
mätningens betydelse och mätutrustningens tidigare tillförlitlighet.  
28.1.2 Automatiserad temperaturregistreringsutrustning på fordon ska omfattas av kalibreringsplanen.  
28.1.3 All mätutrustning som används skall klara den noggrannhet som eftersträvas.  
Rekommendationer 
28.1.4 Utrustningens kalibreringsstatus bör fastställas.  

6.14.2 Nuläge 
Coldspeds mätutrustning kalibreras enligt nationellt accepterad standard och sker enligt en 
förutbestämd tidsplan. All mätutrustning som Coldsped använder klarar den noggrannhet 
som eftersträvas.  
 
För fordonen gäller att samtliga mätinstrument ska kalibreras med 12 månaders intervall 
eller att intervallet/schemat för kalibrering ska upprättas i samråd med tillverkaren av 
termometern. Ansvaret för kalibreringen i fordonens termometrar ligger hos respektive 
åkeri. Detta innebär att fordonen inte omfattas av den förutbestämda tidsplanen som 
Coldsped har fastlagt utan att varje åkeri får inneha sin egen tidsplan som säkerställer att 
respektive fordon har en väl kalibrerad termometer som klarar den noggrannhet som 
eftersträvas.  
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6.14.3 Alternativ förändring 
Kravet på att utrustningens kalibreringsstatus ska fastställas bör utredas ytterligare för att 
nå nivån rekommendationer.  

6.15 Personalhygien  

6.15.1 EFSIS krav 
Företaget skall ha dokumenterade hygienregler som samtliga i personalen, inklusive 
besökare i anläggningen, skall känna till och följa. Dessa hygienregler skall vara 
formulerade med utgångspunkt i de risker som finns för kontaminering av produkt.  
Grundläggande nivå 
29.1.1 Alla sår på utsatt hud ska täckas med ett lämpligt förband 
29.1.2 Företaget skall ha rutiner för att egen personal inklusive tillfälligt anställda rapporterar 
infektionssjukdomar eller annan sjukdom de utsatts för eller varit i kontakt med.  
Rekommendationer 
29.1.3 Smycken och armbandsur bör inte bäras, undantag är släta vigselringar och enkla släta örhängen (ett 
i varje öra). Parfym eller rakvatten bör inte användas.  

6.15.2 Nuläge 
Det finns dokumenterade hygienregler som samtliga i personalen får skriva under. 
Hygienreglerna finns i PM 2004 -11 -22 i pärmen ”fastigheterna” hos distriktsansvarig för 
Göteborg. Dock finns det inga dokumenterade hygienregler som besökare är medvetna om. 
Hygienreglerna behöver alltså både gälla personal och besökare i anläggningen.  
Vid förekomst av sår på utsatt hud täcks detta med lämpligt förhand, dock finns det inget 
som säger att personalen ska rapportera infektionssjukdomar eller annan sjukdom som de 
har utsatts för eller varit i kontakt med.  
 
Genom att Coldsped Göteborg inte informerar sina besökare om de hygienregler som 
gäller i anläggningen samt ej har rutiner angående kontakt med sjukdom medför detta att 
de endast uppfyller en del av EFSIS krav.  
Det finns inga regler i nuläget om smycken får användas eller ej.  

6.15.3 Alternativ förändring 
Coldsped behöver göra upp hygienregler som besökare ska ta del av innan de går in i 
produktionsområdet. Den ansvarige för besökaren kan ta på sig ansvaret för att upplysa 
besökaren om vilka regler som gäller på anläggningen. Förändringen av hygienreglerna 
behöver också omfattas av en ny rutin som säger att när en anställd varit i kontakt med 
eller utsatt för en infektionssjukdom måste anmäla det till sin arbetsledare som sedan 
beslutar om eventuella åtgärder. PM 2004-11-22 skall kompletteras med att smycken och 
armbandsur ej ska bäras. 

6.16 Skyddskläder 

6.16.1 EFSIS krav 
Företaget skall förse egen personal, besökare och entreprenörer som arbetar eller 
uppehåller sig i anläggningens lagerutrymmen med lämpliga skyddskläder.  
Grundläggande krav 
30.1.1 Lämpliga skodon skall bäras i arbets- och lagerutrymmen.  
Rekommendationer 
30.1.2 Det bör finnas lämpliga utrymmen för att torka skyddskläder som används i kylrum.  
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6.16.2 Nuläge 
Varje anställd får lämpliga skyddskläder, samt skodon som ska bäras i arbets- och 
lagerutrymmen. Dock får inte besökare lämpliga skodon innan de går in i lagerutrymmena.  

6.16.3 Alternativ förändring 
Då en besökare ska till lagerutrymmen bör denna utrustas med lämpliga skodon såsom 
lämpliga skyddskläder. Detta skulle kunna åtgärdas genom att göra upp en rutin som 
innebär att ansvarig person för besökaren informera om vilka hygienregler som gäller samt 
utrusta personen med lämpliga skodon och skyddskläder.  
Coldsped Göteborg bör installera ett torkskåp för att personalen ska kunna torka sina 
skyddskläder som används i frys- och kylrum. 

6.17 Utbildning 

6.17.1 EFSIS krav 
Företaget skall säkerställa att alla anställda är lämpligt utbildade och instruerade för att 
sköta sina arbetsuppgifter 
Grundläggande krav 
31.1.1 All personal, även tillfälligt anställda och entreprenörer, skall vara utbildad och instruerad för sina 
arbetsuppgifter innan arbetet påbörjas. De skall sedan handledas på ett lämpligt sätt under hela 
arbetsperioden. 
31.1.2 Företaget skall ha ett fullständigt utbildningsregister över personalen. Lämpligt utbildningsregister 
skall också finnas tillgängligt för personal som ansvarar för övervakning av kritiska styrpunkter.  
Högre nivå 
31.1.3 Företaget skall ha dokumenterade utbildningsrutiner.  
Rekommendationer 
31.1.4 Företaget bör regelbundet revidera rutinerna för personalutbildning med avsikt på dess effektivitet 
och man skall, när så erfordras, ändra innehåll, utbildningsmetoder liksom utbildarnas metodik för 
utlärning.  

6.17.2 Nuläge 
Det finns inget dokumenterat utbildningsregister över personalen samt inte heller några 
utbildningsrutiner. Då man inte har någon personalutbildning så uppfylls inte heller nivån 
rekommendationer.  

6.17.3 Alternativ förändring 
Coldsped Göteborg behöver göra upp ett register hur personalen är utbildad och hos dem 
som inte har tillräcklig kunskap inom deras arbetsområde bör få utbildning av företaget. 
För att uppfylla nivån rekommendationer bör utbildningsrutinerna regelbundet gås igenom 
för eventuell revidera för att öka effektiviteten i arbetet.  
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7 EFSIS – plan för Coldsped Stockholm/Jordbro 

 
Detta kapitel går igenom hur Coldspeds anläggning Jordbro söder om Stockholm uppfyller 
EFSIS standard. Informationen jag har använt mig av har jag fått genom distriktsansvarig, 
Jordbros lagerchef och maskinchef samt genom en veckas besök på anläggningen i 
Jordbro.  
 

7.1 Planlösning/varuflöde 

7.1.1 EFSIS krav 
Anläggningen skall vara utformad, konstruerad och underhållen så att man förhindrar 
kontaminering av de livsmedel som hanteras samt att man i övrigt tillgodoser gällande 
lagstiftning. 
Grundläggande nivå 
15.1.1 Anläggningen skall ha tillräckligt med arbetsyta och lagringsutrymmen så att en säker och hygienisk 
livsmedelshantering säkerställs.  
15.1.2 Arbetet skall ske på ett sådant sätt att man reducerar möjliga risker för fysisk, kemisk eller 
mikrobiologisk kontaminering 
15.1.3 Om det finns laboratorium på anläggningen får detta inte utgöra någon säkerhetsrisk för någon 
produkt.  
15.1.4 Diskrum för lådor och andra rengöringsutrymmen skall, där det är tillämpligt, vara fysiskt separerade 
från hantering av produkt. 
Hela anläggningen, med sina utrymmen, skall vara ändamålsenligt utformad 
15.2.1 Väggar 
Grundläggande nivå 
15.2.1.1 Väggar skall vara konstruerade, utformade, ytbehandlade och underhållna så att ansamling av 
smuts förhindras, att kondensation och mögeltillväxt minimeras, och att rengöring underlättas.   
15.2.1.2 Håligheter i väggbeklädnaden skall undvikas för att förhindra att smuts ansamlas och att skadedjur 
får skydd. 
15.2.2 Golv 
15.2.2.1 Golv och avlopp skall vara utformade så att processkrav tillgodoses och de skall kunna tåla olika 
rengöringsmaterial och rengöringsmetoder. De skall vara täta och underhållas för ett bibehållet gott skick.  
15.2.3 Innertak/undertak 
15.2.3.1 Om undertak används skall åtkomsten till installationsutrymmen möjliggöra rengöring, underhåll 
och inspektion beträffande förekomst och spår av skadedjur.  
15.2.3.2 Innertak och undertak skall vara byggda, ytbehandlade och underhållna så att ansamling av smuts 
förhindras , att kondensation och mögeltillväxt minimeras och att rengöring underlättas.  
15.2.4 Fönster och dörrar/portar 
15.2.4.1 Vädringsfönster skall vara försedda med insektsnät för att förhindra intrång av skadedjur.  
15.2.4.2 Samtliga glasfönster i lagerutrymmen skall vara skyddade så att de inte kan krossas.  
15.2.4.3 Lämpliga åtgärder skall finnas för att förhindra intrång av skadedjur i anläggningen via 
dörrar/portar till lagerutrymmen. Dörrar/portar till dessa utrymmen skall sluta tätt eller på annat sätt vara 
säkrade mot skadedjur 
Rekommendationer 
15.2.4.4 Användning av glas i fönster bör undvikas 
15.2.5 Belysning 
Grundläggande nivå 
15.2.5.1 Erforderlig belysning skall finnas i alla arbetsutrymmen 
15.2.5.2 All belysning (inklusive lysrör i elektriska insektsfällor) i utrymmen, där de kan utgöra risk för 
produkten, skall vara splitterskyddad. För högtemperaturlampor, för vilka plastkåpor är olämpliga, skall ett 
finmaskigt metallnät användas. Där man inte kan uppnå fullständigt skydd skall hänsyn tagas till detta i en 
rutin för glashantering.  
15.2.6 Ventilation 
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Rekommendationer 
15.2.6.1 Tillräcklig ventilation bör finnas i lagerutrymmen 
15.2.7 Installationer 
Grundläggande nivå 
15.2.7.1 Alla vattentillgångar som används för rengöring, skall, i tillämpliga fall, vara av 
dricksvattenkvalitet antingen genom anslutning till huvudledning eller genom att genomgå en lämplig 
behandling beroende på källan.  
15.2.7.2 Kylanläggningar skall vara registrerade hos lokal tillsynsmyndighet och vara föremål för 
regelbunden kontroll och underhåll.  
Högre nivå 
15.2.7.3 Schemalagda interna revisioner av anläggningen skall genomföras för att säkerställa att en 
tillfredställande standard på byggnadsstrukturer och ytbeläggningar upprätthålls och att lämpligt underhåll 
utförs.  

7.1.2 Nuläge 
Coldspeds anläggning i Jordbro uppfyller krav 15.2.1 – 15.2.3 då anläggningens väggar, 
golv och innertak/undertak är ändamålsenligt utformade. Anläggningen i Jordbro har en 
faroanalys vilket innebär att de har tagit fram vilka risker som finns i deras hantering av 
livsmedel vilket gör att man har hittat kontrollåtgärder för att reducera möjliga risker för 
fysisk, kemisk eller mikrobiologisk kontaminering. De brister som finns är att glasfönster 
som finns i lagerutrymmena ej är skyddade för att inte kunna krossas.  
 
Då det gäller belysningen är den bra i alla arbetsutrymmen, dock är denna ej, där den kan 
utgöra en risk för produkten splitterskyddad. Anläggningens högtemperaturlampor har ej 
kåpor vilket kan utgör en brist i anläggningen. Det finns ej något laboratorium samt 
diskrum vilket gör att Coldsped kan bortse från dessa krav, 15.1.3 – 4.  
 
Kylanläggningen för jästdelen är registrerad hos Haninge Miljö och Hälsa och genomgår 
regelbundna inspektioner, se dokument hos lagerchef Jordbro. Registreringen och 
kontrollen sker eftersom jästavdelningens kylmedium består av freoner som kan vid 
utsläpp skada ozonlagret. Övriga kyl- och frysrum kontrolleras av Den Norske Veritas som 
två gånger per år gör kontroller.  

7.1.3 Alternativ förändring 
Enligt rekommendationerna ska glas i fönster undvikas och om detta ej är möjligt ska de i 
alla fall vara skyddade så de ej ska kunna krossas. Detta innebär att de glasfönster som 
finns i anläggningen på Jordbro behöver skyddas.  
Högtemperaturlamporna behöver kåpor, dessa ska bestå av ett finmaskigt metallnät. 
Kåporna får inte bestå av plast vilka är olämpliga för högtemperaturlampor.  
Hela kylanläggningen måste registreras och kontrolleras av lokal tillsynsmyndighet.  

7.2 Utrustning och maskiner 

7.2.1 EFSIS krav 
Utrustningen skall vara ändamålsenligt utformad och skall användas på ett sådant sätt att 
man minimerar risken för kontaminering av produkt 
Grundläggande nivå 
16.1.1 Maskiner, t ex lyftmaskiner och batteriladdare, skall hållas åtskilda från livsmedelsprodukter 
16.1.2 Ställage skall vara lämpligt utformat för sitt ändamål och underhållas så att risken för kontaminering 
av produkt minimeras. 
16.1.3 Isbildning i kyl- och fryslager skall kontrolleras 
Rekommendationer 
16.1.4 Utrustningen bör vara placerad, på ett sådant sätt, att man möjliggör och underlättar allt rengörings- 
och underhållsarbete inuti och kring utrustningen.  
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7.2.2 Nuläge 
Enligt Mats Sohlberg, DC i Jordbro uppfylls alla av dessa krav vilket innebär att det inte 
behövs några förändringar inom detta område.  

7.2.3 Alternativ förändring 
Enligt min bedömning behövs det inte någon förändring av arbetet med underhåll och 
maskiner.  

7.3 Rengöring och skötsel 
Lämpliga rutiner för rengöring och skötsel skall alltid upprätthållas.  
Grundläggande nivå 
17.1.1 Rengöringsarbetet skall genomföras så att man upprätthåller en lämplig miljö för lagring och 
distribution av livsmedel.  
17.1.2 Rengöringsprogram skall finnas och uppdateras.  
17.1.3 Beskrivning av metod för rengöring, av både utrustning och lokaler, skall ingå i företagets 
rengöringsprogram.  
17.1.4 Effektiviteten hos rengörings- och sanitära rutiner skall verifieras.  
17.1.5 Tillräcklig åtkomlighet skall finnas i lagerutrymmen, t ex runt pallar och pallställage, för att 
underlätta rengöring och skadedjurskontroll.  
17.1.6 En policy som innebär att man hela tiden håller rent efter sig (”clean as you go”) skall tillämpas.  
Rekommendationer 
17.1.7För att upprätthålla god lagringspraxis bör det finnas en tydliglinje som separerar lagringsyta från 
vägg. Detta ger möjlighet för inspektion och rengöring.  

7.3.1 Nuläge 
Det finns rutiner för rengöring och skötsel i Jordbro, dock finns det inget 
rengöringsprogram dokumenterat. Lagerutrymmet är uppbyggt så att rengöring och 
skadedjurskontroll kan ske och det finns en regel som innebär att varje person ska hålla 
rent efter sig. Detta innebär att Jordbro uppfyller två av sex punkter på den grundläggande 
nivån.   
Nivån rekommendationer uppfylls ej då det inte finns någon tydlig linje som gör att 
lagringsplatserna separeras från väggen.  

7.3.2 Alternativ förändring 
Den viktigaste förändringen som måste göras är att ett rengöringsprogram måste 
dokumenteras, detta ska innehålla rutiner samt hur dessa rutiner ska verifieras med 
lämpligt intervall för att undersöka effektiviteten och på så sätt kunna göra lämpliga 
förändringar. 
  
För att erhålla nivån rekommendationer behövs att en linje görs runt väggarna för att skilja 
väggen från lagringsplatserna. Denna linje ska vara med ett fastslagit avstånd från 
lagringsplatserna för att möjliggöra effektiv rengöring och skadedjurskontroll. För att ta 
fram lämpligt avstånd ska Anticimex samt städföretaget kontaktas för förslag.  

7.4 Underhåll 

7.4.1 EFSIS krav 
Företaget skall ha rutiner för ett systematiskt förebyggande underhåll av all utrustning som 
är av avgörande betydelse för produkters säkerhet, lagenlighet och kvalitet.  
Grundläggande nivå 
18.1.1 Företaget skall säkerställa att produkters säkerhet och lagenlighet i livsmedelstillverkningen inte 
äventyras vid underhållsarbeten.  



Kvalitetsprocesser för Lagring och Distribution av Livsmedel på Schenker ColdSped 
 

   
Susanne Eriksson 66
  

18.1.2 Handtruckar, hissar, gaffeltruckar och annan transportutrustning skall underställas regelbundet 
underhåll och rengöring. Där det finns risk för kontaminering av produkt skall det genomföras en riskanalys 
för att fastslå om det finns behov för livsmedelsgodkända smörjmedel.  
18.1.3 Externt anlitade leverantörer och entreprenörer, liksom all verkstadspersonal, skall vara väl 
medvetna om, och följa, företagets hygienregler.  
18.1.4 Rengöring eller byte av ljusarmaturer, inklusive byte av lampor och lysrör av glas, skall göras på ett 
sådant sätt att man minimerar risken för att livsmedlen kontamineras.  
18.1.5 Redovisande dokument skall finnas för det arbete som utförs av entreprenörer/underleverantörer.  
Rekommendationer 
18.1.6 Man bör ha kontroll över verktyg och lösa delar i samband med underhållsarbeten. 
18.1.7Efer avslutad reparationsarbete bör utrustningen, liksom dess omgivning, noggrant rengöras.  

7.4.2 Nuläge  
I dagsläget uppfylls nästan alla av EFSIS krav för underhåll. Det som är tveksamt är om 
det genomförs en riskanalys, där det finns risk för kontaminering av produkt vid 
underhållsarbete, för att fastslå om det finns behov för livsmedelsgodkända smörjmedel.   
Det finns inget dokument där externt anlitade leverantörer, entreprenörer och 
verkstadspersonal får tillgång till företagets hygienregler.  
 
Vid avslutat reparationsarbete är det endast sunt förnuft i nuläget som säger att 
omgivningen ska rengöras. 

7.4.3 Alternativ förändringar  
PM 2004-11-22 bör införas för samtliga i personalen, entreprenörer, externt anlitade 
leverantörer och verkstadspersonal. Det bör skapas en rutin som innebär att 
verkstadspersonalen har ansvaret för lösa delar och verktyg samt att rengöra omgivningen 
efter underhåll och reparation. Denna rutin skulle kunna infogas i PM:et som innebär allt 
från skyddsinstruktioner, ordnings- och hygienföreskrifter till säkerhetsinformation.  

7.5 Skadedjursbekämpning 

7.5.1 EFSIS krav 
Företaget skall ansvara för att risken för angrepp av skadedjur i och kring anläggningen 
minimeras.  
Grundläggande nivå 
19.1.1 Rutiner för skadedjursbekämpning skall, vara effektiva.  
19.1.2 Om företaget inte har egen kompetent personal skall ett erkänt skadedjursföretag anlitas för arbetet 
med regelbundna inspektioner, skötsel och underhåll av lokaler och eventuella saneringar. Avtalet med 
skadedjursföretaget skall vara tydligt definierat och anpassat efter den aktuella livsmedelshanteringen.  
19.1.3 Det skall finnas skrivna rapporter som tar upp tecken på skadedjursaktivitet, förslag på lämpliga 
åtgärder för att komma till rätta med uppkomna skadedjursproblem och vilka åtgärder som företaget 
vidtagit.  
19.14 Elektriska insektsfällor skall, där så är lämpligt, finnas för bekämpning av flygande insekter och dessa 
skall vara korrekt placerade samt skötas och underhållas på bästa sätt. 
19.1.5 Golvavlopp skall vara försedda med galler och vattenlås för att förhindra intrång av skadedjur.  
19.1.6 Inkommande varor skall noggrant inspekteras för tecken på förekomst av skadedjur.  
19.1.7 Alla varor, förpackningsmaterial och färdiga produkter skall lagras på ett sådant sätt att man 
minimerar risken för skadedjursangrepp. Där förrådsskadeinsekter bedöms som en risk i anläggningen skall 
lämpliga åtgärder ingå i det förebyggande programmet för skadedjursbekämpning.  
19.1.8 Dokumentation skall finnas som bekräftar att bruket av beten sker på ett tillförlitligt sätt.  
Högre nivå 
19.1.9 Lokaliseringen av alla åtgärder för skadedjursbekämpning skall finnas angivna på en plan/ritning 
över anläggningen.  
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7.5.2 Nuläge 
Coldsped Jordbro anlitar en entreprenör, Svea Miljö och Hygien, som anses som ett erkänt 
skadedjursföretag. Skadedjurshanteringen är inte anpassad till den aktuella 
livsmedelshanteringen vilket innebär att avsnitt 19.1.2 ej uppfylls. Svea Miljö och Hygien 
är anlitade för att göra regelbundna inspektioner, 4 gånger/år. Inspektionsrapporten 
innehåller information om vilken adressuppgifter till Coldsped, inspektörens namn och 
företag (Svea Miljö och Hygien), inspektions datum samt information om vad som gjordes 
under kontrollen. Det som är en brist med inspektionsrapporterna är att de inte tar upp 
tecken på skadedjur samt att det inte finns någon dokumentation som bekräftar att bruket 
av betor sker på tillförlitligt sätt.  
 
Alla golvavlopp är försedda med galler och vattenlås, inkommande varor inspekteras 
noggrant för tecken på förekomst av skadedjur samt förpackningsmaterial lagras för att 
minimera risken för skadedjursangrepp. Karta finns på Jordbro där platserna för 
skadedjursbekämpning är utmarkerade. Denna karta finns hos lagerchefen och 
maskinchefen.  

7.5.3 Alternativ förändring 
Coldsped Jordbro borde be Svea Miljö och Hygien att bli mer tydliga om vad det är de gör 
på sina inspektioner samt att de ska anpassa skadedjursbekämpningen till 
livsmedelshanteringen. Det är möjligt att det sker idag men i de papper som anläggningen i 
Jordbro innehar finns inte något tecken på att det den är anpassad efter den aktuella 
situationen.  
 
Vid nästa inspektion bör lagerchefen upplysa Svea Hygien och Miljö om sina krav på 
tydligare rapporter och om det ej är möjligt att få bör företaget byta 
skadedjurbekämpningsföretag.  

7.6 Avfallshantering 

7.6.1 EFSIS krav 
Det skall finnas lämpliga rutiner för insamling förvaring och bortskaffande av avfall 
Grundläggande nivå 
20.1.1 Det skall finnas väl fungerande rutiner för att se till att det inte ansamlas avfall i lagerlokalerna. 
Dessa rutiner skall även förhindra användning av olämpliga material.  
20.1.2 Företagets avfallshantering skall uppfylla gällande lagstiftningskrav. I tillämpliga fall skall avfallet 
omhändertas av godkända entreprenörer.  
Högre nivå 
20.1.3Yttre avfallscontainrar och komprimatorer skall vara stängda och / eller täckta.  

7.6.2 Nuläge 
Coldsped Jordbro uppfyller samliga av EFSIS krav för avfallshantering.  

7.6.3 Alternativ förändring 
Enligt min bedömning behöver inte avfallshanteringen förändras.  

7.7 Personalutrymmen 

7.7.1 EFSIS krav 
Företagets personalutrymmen skall vara utformade och handhas så att man minimerar 
risken för kontaminering av produkt.  
Grundläggande nivå 
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21.1.1 Där lämpliga skyddskläder erfordras skall omklädningsrum tillhandahållas för all personal.  
21.1.2 Det skall finnas tillräckligt med rätt utformade och utrustade handtvättmöjligheter på toaletter och 
där så är lämpligt i omklädningsrum.  
21.1.3 Toaletterna skall ej stå i direkt förbindelse med arbets- och lagerutrymmen.  
21.1.4 Rökning och intag av mat och dryck skall endast tillåtas i särskilt anvisade och lämpligt utformade 
utrymmen.  
21.1.5 Om företaget har personalrestaurang eller liknande så skall denna skötas och kontrolleras på 
lämpligt sätt.  
21.16 Det skall finnas tillräckligt med lämpliga förvaringsutrymmen för personalens medhavda mat.  

7.7.2 Nuläge 
I dagsläget finns det personalutrymmen och omklädningsrum som är utformade för 
personalens raster och vid omklädning till arbetskläder. Här får inte rökning ske vilket 
endast får ske utanför anläggningen. Intag av mat och dryck sker i personalrummet som 
också har tillräckligt med förvaringsutrymme för personalens medhavda mat, dock finns 
det ingen personalrestaurang vilket gör att Jordbro inte måste ta hänsyn till krav 21.1.5.  
I omklädningsrummen och toaletterna finns det handtvättmöjligheter. Detta innebär att 
anläggningen i Jordbro uppfyller alla krav på personalutrymmen.  

7.7.3 Alternativ förändring 
Då Coldsped uppfyller alla avsnitt i kravet om personalutrymmen behövs ej någon 
förändring enligt mig.  

7.8 Anläggning 

7.8.1 EFSIS krav 
Anläggningen skall vara så placerad och underhållen att man förhindrar kontaminering och 
möjliggör en säker och lagenlig lagring och distribution av livsmedel.  
Grundläggande nivå 
22.1.1 Hänsyn skall tas till aktiviteter i anläggningens omedelbara omgivning där en möjlig skadlig inverkan 
kan förekomma, och åtgärder skall vidtas för att förhindra kontaminering av produkt.  
Rekommendationer 
22.1.2 Anläggningens tomtgränser bör vara tydligt definierade 
Tomtgränser och fabriksområde: Alla markytor inom fabriksområdet skall skötas och 
underhållas på bästa sätt.  
Grundläggande nivå 
22.2.1 Vid otillräcklig infiltration skall erforderlig dränering installeras 
Högre nivå 
22.2.2 Rutiner skall finnas för upprätthållande av säkerheten på anläggningen  
Rekommendationer 
22.2.3 Gårdsplan och körvägar som omger anläggningen bör vara i gott skick väl dränerade och möjliga att 
hålla rena 
22.2.4 Anläggningen bör vara säkert inhägnad 
22.2.5 Alla byggnader bör omges av öppna markytor. Planteringar bör hållas till ett minimum. Gräsmattor 
och planteringar bör regelbundet skötas och underhållas. Ogräs bör förhindras att växa fritt.  

7.8.2 Nuläge 
Anläggningen i Jordbro tar hänsyn till de risker som finns i anläggningens närhet, dock 
finns inte detta dokumenterat vilket är en brist. Markytorna underhålls samt att de har en 
tillräcklig infiltration då mycket vatten kommer på marken. Anläggningen är inhägnad och 
Coldsped jordbro har avtal med vaktbolaget Securitas som ska ansvara för säkerheten. Det 
enda avsnitt som inte uppfylls är 22.2.5 då det finns små gräsmattor utanför anläggningen 
som inte klipps samt träd växer ut med väggarna runt byggnaden.    



Kvalitetsprocesser för Lagring och Distribution av Livsmedel på Schenker ColdSped 
 

   
Susanne Eriksson 69
  

7.8.3 Alternativ förändring 
Det bör finnas dokumentation som styrker den hänsyn som tagits till de risker i 
anläggningens omgivning som finns. Antingen bör anläggningen i Jordbro utse 
maskinchefen att sköta ytorna runt området, så som gräsmattor och planteringar, eller så 
ska de uppgifterna ges till en firma som ansvarar för detta arbete.  

7.9 Transport 

7.9.1 EFSIS krav 
Alla fordon som används för transport av livsmedel skall vara ändamålsenliga, väl 
underhållna och av god hygienisk standard.  
Grundläggande nivå 
23.1.1 Kyltransporter skall hålla produkttemperaturen inom specificerade gränsvärden, vid maximal 
lastning, under den tid produkterna förvaras på fordonet.  
23.1.2 Släp avsedda för olika temperaturer skall ha olika avdelningar för att kunna upprätthålla de olika 
förvaringstemperaturer som erfordras.  
23.1.3 Rutiner skall finnas som säkerställer att produktsäkerhet, lagenlighet och kvalitet upprätthålls i 
händelse av fordonshaveri.  
23.1.4 Ansvarsområden skall vara tydligt definierade. Beslut som rör fordonshaveri som kan påverka 
säkerhet och kvalitet på de varor som transporteras skall fattas av en person som besitter erfordlig teknisk 
kompetens och som är het införstådd med tillhörande risker.  
23.1.5 Rutiner skall finnas för att säkerställa att det inte sker någon korskontaminering mellan helt 
inkompatibla produkter under deras distribution.  
23.1.6 Dokumenterade rutiner som säkerställer en god hygienisk standard vid underhåll och rengöring skall 
finnas för alla fordon.  
Högre nivå 
23.1.7 Fordon skall lastas och lossas i vädertätade utlastningsramper för att skydda produkterna. 
23.1.8 Fordon avsedda för kyl- och frystransporter skall vara försedda med dataregistreringsutrustning som 
kan användas för att bekräfta tid- och temperaturförhållanden.  
23.1.9 Fordon avsedda för transport av kyl- och frysvaror bör vara kylda innan varor lastas på.  

7.9.2 Nuläge 
Coldsped har gjort i ordning en egen chaufförsinstruktion, denna innehåller chaufförens 
ansvar och rutiner. I denna broschyr, finns vilka temperaturer som lastutrymmet ska hålla, 
dessa temperaturer gäller såklart även vid maximal lastning. Coldspeds släp som är 
avsedda att användas för olika temperaturer har olika avdelningar då behovet finns och 
inkompatibla produkter samlastas aldrig för att undvika korskontaminering. Det finns 
också dokumenterade rutiner som för alla fordon som rör rengöring och underhåll.  
 
På Coldspeds anläggning i Jordbro finns det vädertätade lastning/lossningsramper vilket 
innebär att krav 23.1.7 uppfylls för denna anläggning. Dock är det tveksamt om företaget 
Coldsped uppfyller detta krav då det finns anläggningar som inte har lastning- och 
lossningsramper som inte är vädertätade. Då vädertätade utlastningsramper finns används 
dessa men eftersom det inte finns på alla lastnings- och lossningsställen kan detta vilket är 
en brist på den högre nivån. Alla fordon är dock försedda med dataregistreringsutrusning 
som används för att bekräfta tid- och temperaturförhållanden. För att få lasta på varor på 
Coldspeds lastbilar måste dessa vara kylda.  
 
Vid fordonshaveri beror olyckans omfattning på om rutiner finns eller ej för att 
upprätthålla produktsäkerheten, lagenligheten och kvaliteten.  
 
Coldspeds transporter uppfyller i stort sett alla av EFSIS krav. Det som ej är uppfyllt är att 
det inte finns några direkta rutiner för att säkerställa produktsäkerheten vid fordonshaveri. 
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7.9.3 Alternativ förändring 
För att uppfylla samtliga krav behövs det göras upp en rutin då fordonshaveri inträffat för 
att upprätthålla kvaliteten, lagenligheten och livsmedelssäkerheten. Denna rutin ska 
innefatta vem som är tillåten att ta beslut och vem/vilka som har teknisk kompetens och vet 
vilka risker tillhörande risker det finns vid en viss hantering.  

7.10 Risker för fysisk och kemisk kontaminering av produkt 

7.10.1 EFSIS krav 
Lämpliga lokaler och rutiner skall finnas för att förhindra fysisk och kemisk kontaminering 
av produkt.  
Grundläggande nivå 
24.1.1 Lämpliga lagerutrymmen skall finnas för att säkerställa en kontrollerad förvaring av kemikalier 
inklusive kylmedier 
24.1.2 Skriftliga rutiner skall finnas för omhändertagande av splittrat glas eller genomskinlig och 
splitterbenägen plast i arbets- och lagerutrymmen så att man säkerställer att nödvändig aktsamhet vidtas.  
24.1.3 Träpallar skall hållas i god kondition för att inte riskera att skada produkten.  
Högra nivå 
24.1.4 Det skall finnas en förteckning som visar var allt glas eller liknande material förekommer i utrymmen 
för paketering och lagring. Denna förteckning skall kontrolleras via inspektioner.  

7.10.2 Nuläge 
Jordbro har i dagsläget inga lämpliga utrymmen för kontrollerad förvaring av kemikalier 
inkl. kylmedier, inga skriftliga rutiner för omhändertagande av splittrat glas eller 
förteckning på var allt glas eller liknande material förekommer. Det krav de uppfyller är att 
träpallarna hålls i god kondition för att inte skada produkten.  

7.10.3 Alternativ förändring 
Förvaringen av kylmedier bör utredas ytterligare då jag har fått flera olika svar på om 
anläggningen har kontrollerad förvaring av kylmedier eller ej.  
 
Skriftliga rutiner måste göras upp för omhändertagande av splittrat glas och annat 
splitterbenäget material. Då denna rutin görs upp kan även denna innehålla att det ska 
finnas en förteckning på var allt glas och liknande material finns i lagringsutrymmen. 
Genom att ta in denna förteckning i den skriftliga rutinen för krossat glas kan den högre 
nivån uppfyllas.  

7.11 Behandling av avvikande produkt/överskottsprodukt 

7.11.1 EFSIS krav 
Företaget skall säkerställa att alla avvikande produkter är tydligt identifierade, märkta och 
förvarade i karantän.  
Grundläggande nivå 
25.1.1 Företaget skall ha tydliga rutiner för behandling av avvikande produkter och returer. Produkterna 
kan avvisas eller accepteras efter medgivande eller omklassificeras för alternativt bruk. Rutinerna skall vara 
i bruk och förstådda av alla behörig personal. 
25.1.2 Korrigerande åtgärder skall vidtas och dokumenteras på lämpligt sätt för att de inträffade 
avvikelserna inte skall upprepas.  
25.1.3 Det skall finnas lämpliga utformade rutiner för att ta hand om eller kassera alla sådana produkter 
som bedöms avvikande av företaget och/ eller enligt kunders specificerade krav.  
Rekommendationer 
25.1.4 Ett väl avgränsat och säkrat karantänsområde bör finnas för förvaring av avvikande produkt.  
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7.11.2 Nuläge 
Det finns inga tydliga rutiner för att ta hand om avvikande produkter samt returer. Då en 
avvikelse har upptäckts dokumenteras denna för att på så sätt undvika att den ska ske vid 
ett senare tillfälle. Dock märks inte produkten när den läggs på uppsamlingsplatsen för 
avvikande produkter.    
Rekommendationskravet då det ska finnas ett väl avgränsat och säkrat karantänsområde för 
förvaring av avvikande produkt uppfylls ej.   

7.11.3 Alternativ förändring 
För att skapa en säker hantering av livsmedlen bör en rutin för hur avvikande produkter ska 
hanteras. Denna rutin bör innehålla, var avvikande produkter ska ställas, hur de ska 
behandlas, (sparas eller slängas), samt hur de ska märkas. Dessa produkter bör inte stå i 
anslutning till de andra livsmedlen. Denna rutin bör skapas i Isopeq för att alla inom 
företaget ska ha tillgång till den samt att man skriver ut och sätter upp på anslagstavla.  

7.12 Processtyrning 

7.12.1 EFSIS krav 
Företaget skall kunna visa att man har en effektiv styrning av hela sin verksamhet 
Grundläggande krav 
26.1.1 Tillfredsställande redovisande dokumentation skall finnas för mottagning och godkännande för 
lagring samt lagring och distribution av de produkter som hanteras.  
Separering: Rutiner skall finnas som förhindrar korskontaminering mellan 
livsmedelsprodukter som lagras och distribueras.  
26.2.1 Lagring av inkompatibla material, t.ex råa och processade produkter, kött / icke-kött/fisk, ekologiska 
produkter, födoämnesallergener osv skall ske på ett lämpligt sätt och under sådana förhållanden att man 
förhindrar korskontaminering.  
26.2.2 Där så är lämpligt skall man söka förhindra korskontaminering mellan icke-livsmedelsprodukter och 
livsmedel under lagring och distribution.  
Lageromsättning: Rutiner skall finnas så att man kan säkerställa att material och produkter 
används i rätt ordningsföljd och inom aktuella hållbarhetsdatum.  
26.3.1 Ankomstdokument och/eller produktmärkning skall utnyttjas på ett sådant sätt att en god 
varuomsättning underlättas 
26.3.2 Man ska avtala med sina kunder vilken minsta hållbarhetstid som måste återstå vid 
avsändande/utlämnande av varor från anläggningen.  

7.12.2 Nuläge vid infört Isopeq 
Då Isopeq har införts i slutet av år 2005 kommer Coldsped att ha en effektiv styrning av 
hela sin verksamhet. I dagsläget finns inte någon effektiv styrning av Jorbro:s verksamhet 
vilket gör att krav 26.1 inte uppfylls just nu. Krav 26.1.1 som bygger på att effektiv 
styrning ska finnas kommer att uppfyllas då Isopeq blir infört, dock finns det redan 
redovisande dokumentation för mottagning och godkännande för lagring samt lagring och 
distribution av de livsmedel som hanteras.  
 
Grundkravet Separering uppfylls inte heller då det inte finns några rutiner som förhindrar  
korskontaminering.  
 
Lageromsättningsrutinerna finns och här utnyttjas ankomstdokument och/eller 
produktmärkning, dock finns det inget i avtalet med kunderna om vilken minsta 
hållbarhetstid som måste återstå vid utlämnande av varor från anläggningen.  



Kvalitetsprocesser för Lagring och Distribution av Livsmedel på Schenker ColdSped 
 

   
Susanne Eriksson 72
  

7.12.3 Alternativ förändring 
Första kravet kommer att uppfyllas då Coldsped certifieras till ISO9001:2000. För att 
uppfylla det kravet angående separering behövs en rutin införas. Denna ska innehålla vilka 
produkter som inte ska transporteras tillsammans samt hur man ska gå tillväga för att 
undvika korskontaminering.  
 
Avtalet mellan kunden och Coldsped måste förändras för att innehålla vilken hållbarhetstid 
som måste återstå när varorna lämnas ut från anläggningen.  

7.13 Temperatur 

7.13.1 EFSIS krav 
När temperaturkontroll av livsmedelsprodukter och miljö är av avgörande betydelse för 
produkters säkerhet, lagenlighet och kvalitet skall företaget ha dokumenterade rutiner för 
styrning, övervakning och registrering av detta.  
Grundläggande krav 
27.1.1 Temperaturförhållanden i anläggningen skall överrensstämma med lagstiftade krav och kundkrav 
27.1.2 Utrustning för temperaturövervakning, automatisk eller manuell, skall vara försedd med ett lämpligt 
larmsystem, när det är av avgörande betydelse för produktsäkerhet, kvalitetsattribut eller lagstiftade krav, 
t.ex. i samband med infrysning och nedkylning. Övervakningen skall ske med ett lämpligt intervall och 
registreras.  
27.1.3 Rutiner för infrysning och nedkylning skall säkerställa att krav på produkters säkerhet- och 
kvalitetsattribut uppnås.  
Högre nivån   
27.1.4 Utrustning för temperatur/övervakning skall vara försedd med ett automatiskt larmsystem med 
kontinuerlig registrering av temperatur i realtid, när det är av avgörande betydelse för produktsäkerhet, 
kvalitetsattribut eller lagstiftade krav. Övervakningen skall ske med ett lämpligt intervall och registreras.  

7.13.2 Nuläge 
Coldsped arbetar naturligtvis enligt lagkrav men de arbetar också enligt mer stränga krav 
som satts upp av branschen. Dessa krav kommer från Djupfrysningsbyrån och Svenska 
Kyltekniska Föreningen. Detta gör att de uppfyller krav 27.1.1 som innebär att lagkrav och 
kundkrav ska uppfyllas. Om någon kund skulle ha ytterligare temperatur krav vid lagring 
och distribution uppfylls dessa vid behov.  
 
Det finns också temperaturövervakning som är försedd med ett lämpligt larmsystem, samt 
övervakningen av temperaturen sker i intervall och registreras. På anläggningen i Jordbro 
finns rutiner för infrysning och nedkylning vilket innebär att alla krav på den 
grundläggande nivån uppfylls.  
 
På den högre nivån behöver temperaturövervakningen vara försedd med ett automatiska 
larmsystem med kontinuerlig registrering för att övervaka temperaturen i realtid. Detta 
innebär att den högre nivån uppfylls. Temperaturövervakningen står maskinchef David 
Sayer för.  

7.13.3 Alternativ förändring 
Då Coldsped Jordbro har bra kontroll över temperaturen i anläggningen, dels genom 
tekniska lösningar samt engagerad personal, behövs det ingen förändring av de rutiner som 
finns.  

7.14 Kalibrering 
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7.14.1 EFSIS krav  
Mätutrustning som används i syfte att övervaka kritiska styrpunkter samt produkters 
lagenlighet skall kalibreras, om möjligt enligt en nationellt accepterad standard.  
Grundläggande nivå 
28.1.1 Kalibrering skall genomföras enligt en förutbestämd tidsplan som fastställts med utgångspunkt från 
mätningens betydelse och mätutrustningens tidigare tillförlitlighet.  
28.1.2 Automatiserad temperaturregistreringsutrustning på fordon ska omfattas av kalibreringsplanen.  
28.1.3 All mätutrustning som används skall klara den noggrannhet som eftersträvas.  
Rekommendationer 
28.1.4 Utrustningens kalibreringsstatus bör fastställas.  

7.14.2 Nuläge 
Coldspeds mätutrustning kalibreras enligt nationellt accepterad standard och sker enligt en 
förutbestämd tidsplan, en gång per år. All mätutrustning som Coldsped använder klarar den 
noggrannhet som eftersträvas. Kalibreringsintygen finns i pärmen Egenkontroll hos 
lagerchefen Greger Elm i Jordbro.  
 
För fordonen gäller att samtliga mätinstrument ska kalibreras med 12 månaders intervall 
eller att Intervallet/Schemat för kalibrering ska upprättas i samråd med tillverkaren av 
termometern. Ansvaret för kalibreringen i fordonens termometrar ligger hos respektive 
åkeri. Detta innebär att fordonen inte omfattas av den förutbestämda tidsplanen som 
Coldsped har fastlagt utan att varje åkeri får inneha sin egen tidsplan som säkerställer att 
respektive fordon har en väl kalibrerad termometer som klarar den noggrannhet som 
eftersträvas. (Chaufförsinstruktion) 

7.14.3 Alternativ förändring 
Kravet på att utrustningens kalibreringsstatus ska fastställas bör utredas ytterligare för att 
nå nivån rekommendationer.  

7.15 Personalhygien  

7.15.1 EFSIS krav 
Företaget skall ha dokumenterade hygienregler som samtliga i personalen, inklusive 
besökare i anläggningen, skall känna till och följa. Dessa hygienregler skall vara 
formulerade med utgångspunkt i de risker som finns för kontaminering av produkt.  
Grundläggande nivå 
29.1.1 Alla sår på utsatt hud ska täcka med ett lämpligt förband 
29.1.2 Företaget skall ha rutiner för att egen personal inklusive tillfälligt anställda rapporterar 
infektionssjukdomar eller annan sjukdom de utsatts för eller varit i kontakt med.  
Rekommendationer 
29.1.3 Smycken och armbandsur bör inte bäras, undantag är släta vigselringar och enkla släta örhängen (ett 
i varje öra). Parfym eller rakvatten bör inte användas.  

7.15.2 Nuläge 
Coldsped Jordbro har i dagsläget inte några dokumenterade hygienregler som samtliga i 
personalen känner till, dock ska det införas senast 2005-08-01 ett PM 2004-11-22 som 
innehåller skyddsinstruktioner, ordnings- och hygienföreskrifter samt säkerhetsomgång 
som personalen ska skriva under. Dock finns det inga dokumenterade hygienregler som 
besökare är medvetna om. Hygienreglerna behöver alltså både gälla personal och besökare 
i anläggningen. Sår på hud täcks över med förband, dock finns det inget som innebär att 
anställda ska anmäla när de varit i kontakt med eller utsatts för infektionssjukdom.  
Smycken får ej användas i produktionen för de som hanterar varor i processteget 
ompackning dock får smycken användas där det ej finns nakna produkter.  



Kvalitetsprocesser för Lagring och Distribution av Livsmedel på Schenker ColdSped 
 

   
Susanne Eriksson 74
  

7.15.3 Alternativ förändring 
Coldsped behöver göra upp hygienregler som också innebär att besökare ska känna till 
dem. Den ansvarige för besökaren kan ta på sig ansvaret för att upplysa besökaren om 
vilka regler som gäller på anläggningen. Förändringen av hygienreglerna behöver också 
omfattas av en ny rutin som säger att när en anställd varit i kontakt med eller utsatt för en 
infektionssjukdom måste anmäla det till sin arbetsledare som sedan beslutar om eventuella 
åtgärder.  
De nuvarande hygienreglerna bör därför förändras för att gälla besökare och eventuell 
kontakt med infektionssjukdom. 

7.16 Skyddskläder 

7.16.1 EFSIS krav 
Företaget skall förse egen personal, besökare och entreprenörer som arbetar eller 
uppehåller sig i anläggningens lagerutrymmen med lämpliga skyddskläder.  
Grundläggande krav 
30.1.1 Lämpliga skodon skall bäras i arbets- och lagerutrymmen.  
Rekommendationer 
30.1.2 Det bör finnas lämpliga utrymmen för att torka skyddskläder som används i kylrum.  

7.16.2 Nuläge 
Jordbro förser sin personal med lämpliga skyddskläder. Besökare får lämpliga 
skyddskläder i form av jacka men inte lämpliga skodon. Anläggningen uppfyller nivå 
rekommendationer eftersom det finns torkskåp för personalens kläder som arbetar i frys- 
och kylrum.  

7.16.3 Alternativ förändring 
Det behövs en påminnelse till de som tar med besökare till företaget att de ska förse sina 
besökare med lämpliga skodon. Detta innebär att Coldsped Jordbro måste köpa in fler 
jackor men framför allt fler skor.   

7.17 Utbildning 

7.17.1 EFSIS krav 
Företaget skall säkerställa att alla anställda är lämpligt utbildade och instruerade för att 
sköta sina arbetsuppgifter 
Grundläggande krav 
31.1.1 All personal, även tillfälligt anställda och entreprenörer, skall vara utbildad och instruerad för sina 
arbetsuppgifter innan arbetet påbörjas. De skall sedan handledas på ett lämpligt sätt under hela 
arbetsperioden. 
31.1.2 Företaget skall ha ett fullständigt utbildningsregister över personalen. Lämpligt utbildningsregister 
skall också finnas tillgängligt för personal som ansvarar för övervakning av kritiska styrpunkter.  
Högre nivå 
31.1.3 Företaget skall ha dokumenterade utbildningsrutiner.  
Rekommendationer 
31.1.4 Företaget bör regelbundet revidera rutinerna för personalutbildning med avsikt på dess effektivitet 
och man skall, när så erfordras, ändra innehåll, utbildningsmetoder liksom utbildarnas metodik för 
utlärning.  

7.17.2 Nuläge 
De anställda går en Grundkurs i Livsmedelshygien som ges av Anticimex för att ge 
kunskap om livsmedelshygien.  Arbetsuppgifterna lär de sig genom att gå bredvid den 
första dagen. De som är inhyrda från bemanningsföretag behöver ej vara utbildade och 
instruerade vilket gör att krav 31.1.1 ej uppfylls. Det finns heller inget utbildningsregister 



Kvalitetsprocesser för Lagring och Distribution av Livsmedel på Schenker ColdSped 
 

   
Susanne Eriksson 75
  

eller några utbildningsrutiner vilket innebär att den högre nivån och nivån 
rekommendationer inte uppfylls.  

7.17.3 Alternativ förändring  
För att uppfylla EFSIS krav på utbildning behöver Coldsped göra upp utbildningsrutiner 
som innebär att all personal, inklusive tillfälligt anställda och entreprenörer skall vara 
utbildade och instruerade.  

8 Gemensamma förändringar för samtliga anläggningar 
De här förändringarna bedömer jag borde göras på samtliga Coldspeds anläggningar:  
 

• Ta fram en modell på hur effektiviteten hos rengörings- och sanitära rutiner ska 
verifieras.  

 
• PM 2004-11-22 som innehåller utarbetade hygienregler som ska gälla Coldspeds 

anställda bör kompletteras med att personalen, (inklusive tillfällig personal) ska 
rapportera infektionssjukdomar eller annan sjukdom de utsatts för eller varit i 
kontakt med.  

 
• PM 2004-11-22 ska även gälla besökare i anläggningen, alternativt anpassa PM för 

att gälla sådana regler som besökare bör veta för att ej skada kvaliteten i 
produktionen.  

 
• En rutin som säkerställer att produkternas kvalitet upprätthålls vid fordonshaveri. 

Denna rutin ska också innehålla vem som får ta beslut vid fordonshaveri.  
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9 Resultat  

9.1 Fördelar att använda EFSIS 
• Säkrare hantering med livsmedel 
• Mer dokumenterade rutiner 
• Effektivare organisation 
• Tydlig kommunikation med nya kunder 
• Ger ökad konkurrenskraft 

9.2 Rekommendation 
• Genomför förändringar enligt min plan. För detta behövs: 

o Investeringar i anläggningarna  
o Personella resurser för processen 
o Planera genomförandet i detalj genom att koordinera resurser i ett GANT – 

schema.  
o Gå med i CIES för benchmarking 

9.3 Resultat 
 

 

 Organisationssystem  
 
 
 
 
 

 
”Tyst” kunskap 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dokumenterad  
kunskap 

 Tekniska lösningar  
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§ Krav Ej uppfyllda krav då 
ISO9001:2000 är infört 

Åtgärdsplan 

1. HACCP Coldsped Göteborg/Ringön, 
Stockholm/Jordbro har ej 
någon HACCP-plan.  

Se genomgång av HACCP i 
rapport 

2. Kvalitetspolicy 2.1 Företaget skall ha en tydligt 
definierad och dokumenterad 
kvalitetspolicy 
2.1.1 Kvalitetspolicyn skall 
klargöra hur företaget går 
tillväga för att uppfylla kravet 
på att lagra och distribuera 
säkra och lagliga produkter 
samt hela tiden upprätthålla 
produkternas redbarhet. 
Policyn ska också beskriva 
företagets ansvar gentemot 
sina kunder.  
2.1.2 Företagets chefer och 
högsta ledning skall visa att de 
är engagerade i att 
implementera företagets 
kvalitetspolicy. 
Högre nivå:  
2.1.3 Arbetsledare och övriga 
nyckelpersoner skall vara 
insatta i företagets 
kvalitetspolicy och verka för att 
den följs.  
2.1.4 Företagets kvalitetspolicy 
skall förmedlas till samtliga på 
företaget och regelbundet 
genomgå en översyn.  
Rekommendationer:  
2.1.5 Kvalitetspolicyn bör 
också beskriva företagets 
ansvar gentemot sina 
anställda.  
2.1.6 Kvalitetspolicyn bör vara 
anpassad till företagets 
aktuella affärsverksamhet och 
vara undertecknad av en 
lämplig chef vid företaget.  
2.1.6 Samtliga anställda skall 
vara insatta i företagets 
kvalitetspolicy och verka för att 
den följs.  

Göra en reviderad kvalitetspolicy 
som är tydligt definierad och 
dokumenterad samt innehåller de 
delar som EFSIS krav tar upp. 
Beroende på om Coldsped vill ha 
någon av de högre 
certifieringsnivåerna, (högre nivå 
och nivån rekommendationer) bör 
den även innehålla dessa krav. 
Då någon av de högre nivåerna 
eftersträvas är kraven högre på 
att samtliga anställda ska vara 
engagerade i kvalitetspolicyn.  

3. Kvalitetsmanual 3.1 Företaget skall ha en 
kvalitetsmanual där företagets 
åtagande rörande kvalitet finns 
beskrivna. Kvalitetsmanualen 
skall täcka kraven enligt denna 
standard.  
3.1.1 Kraven som specificerats 
i kvalitetsmanualen skall vara 
fullständigt implementerade i 
företaget. 
Högre nivå 

Den befintliga kvalitetsmanualen 
behöver göras om för att både 
passa kvalitetsledningssystemet 
ISO9001:2000 och EFSIS 
standard.   
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§ Krav Ej uppfyllda krav då 
ISO9001:2000 är infört 

Åtgärdsplan 

3.1.2 Kvalitetsmanualen skall 
innehålla en översikt, eller 
hänvisning till var denna 
översikt finns dokumenterad, 
rörande arbetsmetoder och 
praxis som uppfyller de krav 
som ställs i denna standard.  
3.1.3 Kvalitetsmanualen skall 
vara lätt tillgänglig för lämpliga 
personer i företaget. 
 
3.2 Rutinbeskrivningar: 
Företaget skall inneha och 
efterleva alla skriftliga process- 
och rutinbeskrivningar, 
instruktioner samt 
referensdokument som täcker 
alla områden som är av 
avgörande betydelse för 
produkters säkerhet, 
lagenlighet och kvalitet.  
3.2.1 Dokumenten skall vara 
specifika och unika för 
verksamheten, tydliga och 
tillräckligt detaljrika för att 
möjliggöra en korrekt 
tillämpning av berörd personal 
och skall alltid finnas lätt 
tillgängliga. 
 

4. Organisation: Struktur, 
ansvar och ledningens 
befogenheter 

4.1.4 Företagets ledning skall, 
genom planerade 
genomgångar, säkerställa 
effektiviteten hos 
kvalitetslednings- och HACCP - 
systemen. Denna genomgång 
skall inbegripa en utvärdering 
av systemens lämplighet, 
ändamålsenlighet och verkan, 
samt bedöma behovet av 
förändringar. Protokoll från 
ledningens genomgångar skall 
bevaras och vidtagna åtgärder 
skall dokumenteras och följas 
upp.  
4.2.1 Företagets högsta 
ledning skall tillhandahålla alla 
de resurser som erfordras och 
fullfölja sina åtaganden när det 
gäller att införa och förbättra 
kvalitetslednings- och HACCP - 
systemen.  
 
4.2.2 Företagets högsta 
ledning skall säkerställa att det 
finns tillräckliga resurser och 
investeringar för att uppfylla 

För att säkerställa effektiviteten i 
kvalitetsstandarden EFSIS och 
HACCP – planen behövs rutinen 
för ledningens genomgång av 
systemet omarbetas. Detta för att 
man ska få in EFSIS och HACCP 
i ledningens genomgång.  
Följande behöver finnas för att 
uppfylla EFSIS krav 4.2.1:  
• HACCP – grupp 
• Ansvarig Teknisk support 
• Ledningen bör utses till 

ansvarig för 
kvalitetsstandarden EFSIS. 

 
För att täcka krav 4.2.2 behöver 
budgetgruppen anslå tillräckliga 
resurser för att kunna införa och 
arbeta enligt EFSIS standard. 
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§ Krav Ej uppfyllda krav då 
ISO9001:2000 är infört 

Åtgärdsplan 

kraven på säkerhet och 
lagenlighet samt kunders krav.  
 

5. Dokumentstyrning 5.1.2 Orsaker till förändringar 
eller rättelser i dokument som 
är av avgörande betydelse för 
produkters säkerhet, 
lagenlighet eller 
kvalitetssystem och rutiner 
skall registreras.  
 
Högre nivå:  
5.1.3 Rutiner skall finnas för att 
säkerställa att föråldrade 
dokument omgående 
avlägsnas och, om det är 
tillämpligt, ersätts med 
omarbetade versioner.  

En motivering behövs till varför 
uppdateringen av dokumentet har 
skett. Detta kan lösas genom att 
skapa en ny rutin vid förändring 
av ett dokument. I anslutning till 
sidan för uppdatering skall 
motivering finnas. 
 
För att säkerställa att föråldrade 
dokument ej används ska varje 
person som är ansvarig för 
dokument undersöka dem i 
intervaller så att innehållet är 
aktuellt. Denna rutin ska infogas i 
den nuvarande 
dokumentstyrningen.  

6. Interna revisioner  Dokumentationen uppfyller alla 
nivåer 

De interna revisorerna behöver 
utbildning i EFSIS standard.  

7. Korrigerande åtgärder Processen uppfyller alla nivåer  
8. Redovisande dokument Högre nivån: 

8.1.3 Redovisande dokument 
skall bibehållas i ett så gott 
skick att de kan granskas efter 
en lämplig definierad 
tidsperiod.  
 
Rekommendationer: 
8.1.4 Alla ändringar eller 
rättelser som görs i 
redovisande dokument bör 
vederbörligen godkännas 

Varje dokument måste ha en 
ansvarig utgivare vilken ansvarar 
att granskning av dokumentet 
sker med ett visst intervall.  
Denna rutin ska infogas i den 
nuvarande dokumentstyrningen i 
den centrala handboken för 
kvalitet och miljö.  
 
 

9. Identifiering av produkt 
och spårbarhet 

Företaget ska säkerställa att 
alla livsmedelsprodukter är 
spårbara under mottagning, 
lagring, orderplockning, 
expediering och distribution 
Grundläggand nivå 
9.1.1 Spårbarhet skall 
upprätthållas för produkter som 
återförs till lagret 
9.1.2 Graden av spårbarhet 
skall vara sådan att en effektiv 
återkallelseplan möjliggörs, och 
så att reklamationer kan spåras 
till en given leverans.  

Då Coldspeds system Iglo tas i 
bruk kommer dessa villkor att 
uppfyllas. 

10. Teknisk support 10.1 Företaget skall ha ett 
system i bruk som säkerställer 
att man fortlöpande inhämtar 
information beträffande all 
relevant lagstiftning, hygien- 
och produktsäkerhetsfrågor, 
relevanta tekniska framsteg, 
branschkrav och 
rekommendationer i övrigt. 

För att uppfylla detta krav 
behöver Coldsped utarbeta ett 
system som säkerställer att man 
kontinuerligt inhämtar information. 
Detta system kan bygga på att en 
person blir ansvarig för att hämta 
information om lagstiftning, 
hygien- och 
produktsäkerhetsfrågor, relevanta 
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10.2 Företaget skall kunna visa 
att man har en tillräcklig grad 
av teknisk support. Det är 
väsentligt att denna support 
kan motsvara företagets behov 
och att man är kapabel att ta 
itu med de problem som 
förväntas uppträda.  

tekniska framsteg, branschkrav 
och rekommendationer i övrigt.  
För att redovisa denna tekniska 
support sätts en ny modul in i 
kvalitetslednings-systemet 
ISO9001:2000 verktyg Isopeq. 
Denna modul sätts under enheten 
support där ekonomichef, 
personalchef och IT-chef anges. 
Strukturen för den nya enheten 
ska vara densamma som i dessa 
befattningsbeskrivningar, där 
syfte, organisatorisk placering, 
ansvar och befogenheter anges.  

13. Reklamationshantering Uppfyller samtliga krav genom 
att Webclaim och REKO finns. 

  

14. Återkallelseplan 14.1 Företaget skall ha 
effektiva rutiner för att hantera 
incidenter och för att kunna 
återkalla samtliga produkter 
Grundläggande nivå 
14.1.1 Företaget skall 
tillhandahålla skriftlig 
vägledning till berörd personal 
om vilken typ av händelse som 
skulle kunna utgöra en incident 
och det skall finnas en 
dokumenterad rutin för 
rapportering av incidenter.  
14.1.2 Rutinen skall vara av 
lämplig omfattning, 
formaliserad och kunna 
genomföras när helst så krävs 
och den skall ta hänsyn till 
lageromsättning, logistik, 
återförande av produkt, lagring 
och kassation. Rutinen skall 
ses över regelbundet och vid 
behov kunna revideras så att 
den är aktuell.  
14.1.3 Återkallelseplanen skall 
regelbundet testas så att man 
på ett lämpligt sätt kan 
säkerställa dess effektiva 
verkan.  
Rekommendationer 
14.1.4 Företaget bör avtala 
svarstider med kunden i 
samband med utredningar av 
incidenter.  
14.1.5 Företaget bör vara 
ansvarigt för att säkerställa att 
korrigerande åtgärder, 
inklusive en genomgång av alla 
registrerade incidenter och 
förebyggande åtgärder, vidtas.  

För att kunna uppfylla detta krav 
på återkallelseplan behöver man 
först och främst införa spårning 
och identifiering av enskilda 
kollin. Då denna grundläggande 
bas är lagd kan man använda sig 
av reklamationsrutinerna som är 
införda i Isopeq och modifiera 
dessa för att ta fram en 
återkallningsplan.  
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15. Planlösning/Varuflöde 15.1 Anläggningen skall 

vara utformad, konstruerad 
och underhållen så att man 
förhindrar kontaminering av 
de livsmedel som hanteras 
samt att man i övrigt 
tillgodoser gällande 
lagstiftning. 
Grundläggande nivå 
15.1.1 Anläggningen skall 
ha tillräckligt med arbetsyta 
och lagringsutrymmen så 
att en säker och hygienisk 
livsmedelshantering 
säkerställs.  
15.1.2 Arbetet skall ske på 
ett sådant sätt att man 
reducerar möjliga risker för 
fysisk, kemisk eller 
mikrobiologisk 
kontaminering 
15.2 Hela anläggningen, 
med sina utrymmen, skall 
vara ändamålsenligt 
utformad 
15.2.1 Väggar 
Grundläggande nivå 
15.2.1.1 Väggar skall vara 
konstruerade, utformade, 
ytbehandlade och 
underhållna så att 
ansamling av smuts 
förhindras, att kondensation 
och mögeltillväxt 
minimeras, och att 
rengöring underlättas.   
15.2.1.2 Håligheter i 
väggbeklädnaden skall 
undvikas för att förhindra att 
smuts ansamlas och att 
skadedjur får skydd. 
15.2.3 Innertak/undertak 
15.2.3.1 Om undertak 
används skall åtkomsten till 
installationsutrymmen 
möjliggöra rengöring, 
underhåll och inspektion 
beträffande förekomst och 
spår av skadedjur.  
15.2.3.2 Innertak och 
undertak skall vara byggda, 
ytbehandlade och 
underhållna så att 
ansamling av smuts 
förhindras, att kondensation 

Anläggningen behöver 
underhållas och inspekteras 
regelbundet för att vara säker på 
att detta krav uppfylls. Kontrollerna 
såsom underhållet bör 
dokumenteras för att styrka 
Coldsped Göteborgs 
kvalitetsarbete.  
 
Det finns inget laboratorium på 
anläggningen vilket gör att krav 
15.1.3 går bort.  
 
Då det finns träväggar på 
anläggningen uppfylls inte krav 
15.2.1.1 samt att det finns 
håligheter i dem som gör att krav 
15.2.1.2 ej uppfylls.  
 
För att åtgärda detta behöver 
träväggarna tas bort.  Genom att 
ta bort träribborna i kyl- och 
frysrum tas samtidigt håligheter 
bort då dessa endast finns i där trä 
förekommer som väggbeklädnad.  
 
Coldsped Göteborg behöver 
åtgärda så att 
innertaken/undertaken är 
utformade så att man kan 
inspektera, underhålla och 
rengöra dem samt att de är 
ytbehandlade för att förhindra att 
smuts, kondensation och 
mögeltillväxt förhindras. 
 
Vädringsfönster skall förses med 
insektsnät samt att alla fönster av 
glas skall skyddas för att inte 
kunna krossas.  
 
För att uppnå nivån 
rekommendationer bör all 
belysning vara splitterskyddad.  
 
Kylanläggningarna skall 
registreras hos lokal 
tillsynsmyndighet.  
 
Interna revisioner ska ske med 
jämna mellanrum för att 
undersöka att anläggningens 
byggnadstruktur håller den 
önskvärda standarden samt att 
lämpligt underhåll utförs.  
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och mögeltillväxt minimeras 
och att rengöring 
underlättas.  
15.2.4.1 Vädringsfönster 
skall vara försedda med 
insektsnät för att förhindra 
intrång av skadedjur.  
15.2.4.2 Samtliga 
glasfönster i lagerutrymmen 
skall vara skyddade så att 
de inte kan krossas.  
Rekommendationer 
15.2.4.4 Användning av 
glas i fönster bör undvikas 
15.2.5.2 All belysning 
(inklusive lysrör i elektriska 
insektsfällor) i utrymmen, 
där de kan utgöra risk för 
produkten, skall vara 
splitterskyddad. För 
högtemperaturlampor, för 
vilka plastkåpor är 
olämpliga, skall ett 
finmaskigt metallnät 
användas. Där man inte kan 
uppnå fullständigt skydd 
skall hänsyn tagas till detta i 
en rutin för glashantering.  
15.2.7 Installationer  
15.2.7.2 Kylanläggningar 
skall vara registrerade hos 
lokal tillsynsmyndighet och 
vara föremål för 
regelbunden kontroll och 
underhåll.  
Högre nivå 
15.2.7.3 Schemalagda 
interna revisioner av 
anläggningen skall 
genomföras för att 
säkerställa att en 
tillfredställande standard på 
byggnadsstrukturer och 
ytbeläggningar upprätthålls 
och att lämpligt underhåll 
utförs.  

16. Utrusning och 
maskiner 

Rekommendationer 
16.1.4 Utrustningen bör 
vara placerad, på ett sådant 
sätt, att man möjliggör och 
underlättar allt rengörings- 
och underhållsarbete inuti 
och kring utrustningen.  

För att uppfylla krav 16.1.4 som är 
en rekommendation behövs 
utrustningen placeras om för att 
underlätta rengörings- och 
underhållsarbetet. 

17. Rengöring och skötsel 
 

17.1.2 Rengöringsprogram 
skall finnas och uppdateras. 
17.1.3 Beskrivning av 

Rengöringsprogram finns 
dokumenterat men ej infört. 
Rengöringsprogrammet behöver 
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metod för rengöring, av 
både utrustning och lokaler, 
skall ingå i företagets 
rengöringsprogram. 
17.1.4 Effektiviteten hos 
rengörings- och sanitära 
rutiner skall verifieras.  
17.1.6 En policy som 
innebär att man hela tiden 
håller rent efter sig (”clean 
as you go”) skall tillämpas.  
Rekommendationer:  
17.1.7 För att upprätthålla 
god lagringspraxis bör det 
finnas en tydlig linje som 
separerar lagringsyta från 
vägg. Detta ger möjlighet 
för inspektion och 
rengöring. 

införas och användas för att 
EFSIS krav 17.1.2-3 ska uppfyllas. 
 
Rengöringsprogrammet bör 
kompletteras med en rutin för hur 
effektiviteten hos rengörings- och 
sanitära rutiner skall verifieras 
samt en policy ska skapas som 
innebär att man hela tiden ska 
hålla rent efter sig.  
 
För att uppfylla nivån 
rekommendationer skall Coldsped 
Göteborg göra upp en tydlig linje 
som separerar lagringsyta från 
vägg. 

18.  Underhåll 18.1 Företaget skall ha 
rutiner för ett systematiskt 
förebyggande underhåll av 
all utrustning som är av 
avgörande betydelse för 
produkters säkerhet, 
lagenlighet och kvalitet.  
18.1.2 Handtruckar, hissar, 
gaffeltruckar och annan 
transportutrustning skall 
underställas regelbundet 
underhåll och rengöring. 
Där det finns risk för 
kontaminering av produkt 
skall det genomföras en 
riskanalys för att fastslå om 
det finns behov för 
livsmedelsgodkända 
smörjmedel.  
18.1.3 Externt anlitade 
leverantörer och 
entreprenörer, liksom all 
verkstadspersonal, skall 
vara väl medvetna om, och 
följa, företagets 
hygienregler.  
18.1.4 Rengöring eller byte 
av ljusarmaturer, inklusive 
byte av lampor och lysrör av 
glas, skall göras på ett 
sådant sätt att man 
minimerar risken för att 
livsmedlen kontamineras.  
18.1.5 Redovisande 
dokument skall finnas för 
det arbete som utförs av 
entreprenörer/ 

Rutiner för förebyggande 
underhåll måste göras upp.  
 
Då transportutrustningen 
underhålls och rengörs borde det 
göras en riskanalys för att se om 
det finns behov för 
livsmedelsgodkända smörjmedel.  
Det PM som finns angående 
regler för personalen bör också 
gälla externa entreprenörer och 
leverantörer samt 
verkstadspersonalen. Dessa 
regler ska då informeras om och 
dokumentet ska skrivas under för 
att sparas.  
 
Då rengöring och byte av lampor, 
ljusarmaturer eller dylikt sker 
behövs förordning om hur detta 
ska ske för att minimera risken för 
att livsmedlen kontamineras.  
 
Varje arbete som utförs av 
entreprenörer/underleverantörer 
ska vara dokumenterat.   
 
De som utför underhållsarbeten 
bör bli informerade att de ska ha 
kontroll över verktyg och lösa 
delar samt att en okulärkontroll 
ska ske efter att underhållsarbetet 
är slutfört. Efter underhållsarbetet 
ska rengöring ske av utrustningen 
och omgivningen.  
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underleverantörer.  
Rekommendationer 
18.1.6 Man bör ha kontroll 
över verktyg och lösa delar i 
samband med 
underhållsarbeten. 
18.1.7 Efter avslutat 
reparationsarbete bör 
utrustningen, liksom dess 
omgivning, noggrant 
rengöras.  

19.  Skadedjursbekämpning 
(utförs av Anticimex, 
dokument finns i pärm 
”Anticimex” hos 
distriktsansvarig Ringön) 

Har inga elektriska 
insektsfällor och därför är 
inte krav 19.1.4 aktuellt. 

Uppfyller samtliga krav 

20.  Avfallshantering Högre nivå:  
Yttre avfallscontainrar och 
komprimatorer skall vara 
stängda och/eller täckta.  

Ställ krav till IL Recycling att de 
ska leverera avfallscontainrar och 
komprimatorer som är stängda 
och/eller täckta.  

21.  Personalutrymmen 
Ej dokumenterat 

Har ingen 
personalrestaurang eller 
liknande och därför är inte 
krav 21.1.5 aktuellt.  

Uppfyller samtliga krav 

22.  Anläggning 
Rutiner för 
upprätthållande av 
säkerheten finns i pärm 
Anläggningen under flik 
Falck.  

22.1.1 Hänsyn skall tas till 
aktiviteter i anläggningens 
omedelbara omgivning där 
en möjlig skadlig inverkan 
kan förekomma, och 
åtgärder skall vidtas för att 
förhindra kontaminering av 
produkt.  
Rekommendationer: 
22.2.3 Gårdsplan och 
körvägar som omger 
anläggningen bör vara i gott 
skick, väl dränerade och 
möjliga att hålla rena.  
22.2.4 Anläggningen bör 
vara säkert inhägnad.  

För att uppfylla detta krav krävs en 
riskidentifiering av intilliggande 
industrier. 
  
För att uppfylla 
rekommendationskravet 22.2.3 
behövs en uppfräschning av 
gårdsplan och körvägar.  
 
Krav 22.2.4 kommer att vara 
åtgärdat när beställt stängsel är 
uppsatt. 
 

23.  Transport 23.1.3 Rutiner skall finnas 
som säkerställer att 
produktsäkerhet, 
lagenlighet och kvalitet 
upprätthålls i händelse av 
fordonshaveri.  
23.1.4 Ansvarsområden 
skall vara tydligt 
definierade. Beslut som rör 
fordonshaveri som kan 
påverka säkerhet och 
kvalitet på de varor som 
transporteras skall fattas av 
en person som besitter 
erforderlig teknisk 
kompetens och som är helt 

Skapa rutiner som läggs in i 
Isopeq under fliken Transport. 
Rutinen bör innehålla:  
• Hur man ska arbeta då 

fordonshaveri har skett 
• Vem som är ansvarig att fatta 

beslut vid fordonshaveri 
För att nå den högre nivån 
behöver Göteborgsanläggningen 
byggas om för att endast ha 
vädertätade 
lastning/lossningsramper.  
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införstådd med tillhörande 
risker.  
Högre nivå 
23.1.7 Fordon skall lastas 
och lossas i vädertätade 
utlastningsrampar för att 
skydda produkterna. 

24.  Risker för fysisk och 
kemisk kontaminering 
av produkt 

24.1.2 Skriftliga rutiner skall 
finnas för omhändertagande 
av splittrat glas eller 
genomskinlig och 
splitterbenägen plast i 
arbets- och lagerutrymmen 
så att man säkerställer att 
nödvändig aktsamhet 
vidtas.  
Högre nivå 
24.1.4 Det skall finnas en 
förteckning som visar var 
allt glas eller liknande 
material förekommer i 
utrymmen för paketering 
och lagring. Denna 
förteckning skall 
kontrolleras via 
inspektioner.  

Skriftliga rutiner skall införas för 
hur splittrat glas och liknande 
splitterbenäget material skall 
hanteras för att säkerställa 
aktsamhet. 
 
Krav 24.1.4 innebär att en 
förteckning om var glas och 
liknande material finns i 
lagringsutrymmen, denna ska 
finnas tillgänglig vid inspektioner. 
Denna förteckning kan vara i form 
av en karta där glas utmarkeras.  

25.  Behandling av 
avvikande produkt 
Dessa rutiner är ej 
dokumenterade.  

25.1.1 Korrigerande 
åtgärder skall vidtas och 
dokumenteras på lämpligt 
sätt för att de inträffade 
avvikelserna inte skall 
upprepas.  
Rekommendationer 
25.1.4 Ett väl avgränsat och 
säkrat karantänsområde bör 
finnas för förvaring av 
avvikande produkt.  

För att vara säker att alla krav är 
uppfyllda bör varje rutin 
dokumenteras, dvs. rutin för 
behandling av avvikande 
produkter och returer, samt hur 
dessa produkter ska tas om hand 
eller kasseras.  
 
Runt krosspallen, där avvikande 
produkter läggs, bör det finnas ett 
markerat område. I detta 
markerade område får produkter 
som ej är avvikande finnas.  

26.  Processtyrning Företaget skall kunna visa 
att man har en effektiv 
styrning av hela sin 
verksamhet.  
Grundläggande krav 
26.1.1 Tillfredsställande 
redovisande dokumentation 
skall finnas för mottagning 
och godkännande för 
lagring samt lagring och 
distribution av de produkter 
som hanteras.  
 
 
Separering: Rutiner skall 
finnas som förhindrar 
korskontaminering mellan 

Detta krav åtgärdas när Coldsped 
blir certifierade enligt 
ISO9001:2000 under slutet av år 
2005. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det finns ingen rutin för hur man 
förhindrar korskontaminering av 
livsmedel, detta behöver göras 
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livsmedelsprodukter som 
lagras och distribueras.  
26.2.1 Lagring av 
inkompatibla material, t.ex. 
råa och processade 
produkter, kött/icke-kött/fisk, 
ekologiska/icke ekologiska 
produkter, 
födoämnesallergener osv. 
skall ske på ett lämpligt sätt 
och under sådana 
förhållanden att man 
förhindrar 
korskontaminering.  
26.2.2 Där så är lämpligt 
skall man söka förhindra 
korskontaminering mellan 
icke-livsmedelsprodukter 
och livsmedel under lagring 
och distribution 

upp. Denna kan innehålla vilka 
livsmedel som Coldsped 
lagrar/transporterar som har 
negativ inverkan på varandra samt 
hur man ska gå tillväga för att 
förhindra korskontaminering. 
 

27.  Temperatur 
De dokumenterade 
rutinerna finns hos 
lagerchefen för 
anläggningen på Ringön. 

Uppfyller samtliga av EFSIS 
krav 

Eventuellt bör rutinen för 
infrysning uppdateras om en kund 
vill att infrysning ska ske.  

28.  Kalibrering Rekommendationer:  
28.1.4 Utrustningens 
kalibreringsstatus bör 
fastställas. 

Kravet på att utrustningens 
kalibreringsstatus ska fastställas 
bör utredas ytterligare för att nå 
nivån rekommendationer 

29.  Personalhygien 29.1 Företaget skall ha 
dokumenterade 
hygienregler som samtliga i 
personalen, inklusive 
besökare i anläggningen, 
skall känna till och följa. 
Dessa hygienregler skall 
vara formulerade med 
utgångspunkt i de risker 
som finns för kontaminering 
av produkt.  
 
29.1.2 Företaget skall ha 
rutiner för att egen personal 
inklusive tillfälligt anställda 
rapporterar 
infektionssjukdomar eller 
annan sjukdom de utsatts 
för eller varit i kontakt med.  
Rekommendationer:  
29.1.3 Smycken och 
armbandsur bör inte bäras, 
undantag är släta 
vigselringar och enkla, släta 
örhängen (ett i varje öra). 
Parfym eller rakvatten bör 
inte användas.  

Coldsped Ringön behöver 
använda sig av PM 2004 –11 –22 
som är skyddsinstruktioner, 
ordnings- och hygienföreskrifter. 
Dessa hygienregler skall också 
gälla besökare för att 29.1 ska 
uppfyllas.  
 
Hygienreglerna ska också ta upp 
att en anställd ska säga till om 
han/hon varit i kontakt med eller 
utsatt för en infektionssjukdom. 
 
I PM 2004-11-22 skall 
kompletteras med att smycken 
och armbandsur ej ska bäras.  
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30.  Skyddskläder Företaget skall förse egen 

personal, besökare och 
entreprenörer som arbetar 
eller uppehåller sig i 
anläggningens 
lagerutrymmen med 
lämpliga skyddskläder.  
Grundläggande krav 
30.1.1 Lämpliga skodon 
skall bäras i arbets- och 
lagerutrymmen.  
Rekommendationer: 
30.1.2 Det bör finnas 
lämpliga utrymmen för att 
torka skyddskläder som 
används i kylrum. 

En rutin behöver byggas upp som 
innebär att ansvarig person för 
besökaren ska informera om 
hygienreglerna samt utrusta 
personen med lämpliga skodon 
och skyddskläder.  
 
Coldsped Göteborg bör installera 
ett torkskåp för att personalen ska 
kunna torka sina skyddskläder 
som används i frys- och kylrum.  

31.  Utbildning 31.1.2 Företaget skall ha ett 
fullständigt 
utbildningsregister över 
personalen. Lämpligt 
utbildningsregister skall 
också finnas tillgängligt för 
personal som ansvarar för 
övervakning av kritiska 
styrpunkter 
Högre nivå: 
31.1.3 Företaget skall ha 
dokumenterade 
utbildningsrutiner.  
Rekommendationer:  
31.1.4 Företaget bör 
regelbundet revidera 
rutinerna för 
personalutbildning med 
avsikt på dess effektivitet 
och man skall, när så 
erfordras, ändra innehåll, 
utbildningsmetoder liksom 
utbildarnas metodik för 
utlärning.  

Coldsped Göteborg behöver göra 
upp ett register hur personalen är 
utbildad och hos dem som inte har 
tillräcklig kunskap inom deras 
arbetsområde bör få utbildning av 
företaget.  
 
För att uppfylla nivån 
rekommendationer bör 
utbildningsrutinerna regelbundet 
gås igenom för eventuell revidera 
för att öka effektiviteten i arbetet.  
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§ Krav Ej uppfyllda krav Åtgärdsplan 
15. Planlösning/ Varuflöde 15.2.4 Fönster  

15.2.4.2 Samtliga glasfönster 
i lagerutrymmen skall vara 
skyddade så att de inte kan 
krossas.  
Rekommendationer: 
15.2.4.4 Användning av glas 
i fönster bör undvikas 
Grundläggande nivå 
15.2.5.2 All belysning 
(inklusive lysrör i elektriska 
insektsfällor) i utrymmen, där 
de kan utgöra risk för 
produkten, skall vara 
splitterskyddad. För 
högtemperaturlampor, för 
vilka plastkåpor är olämpliga, 
skall ett finmaskigt metallnät 
användas. Där man inte kan 
uppnå fullständigt skydd 
skall hänsyn tagas till detta i 
en rutin för glashantering.  

• Skydda glasfönster från att 
krossas 

• Högtemperaturlampor 
behöver kåpor bestående av 
finmaskigt metallnät.  

 

16. Utrusning och maskiner Uppfyller samtliga krav Behövs ej någon förändring 
17. Rengöring och skötsel 17.1.2 Rengöringsprogram 

skall finnas och uppdateras.  
17.1.3 Beskrivning av metod 
för rengöring, av både 
utrustning och lokaler, skall 
ingå i företagets 
rengöringsprogram.  
17.1.4 Effektiviteten hos 
rengörings- och sanitära 
rutiner skall verifieras.  
Rekommendationer 
17.1.7 För att upprätthålla 
god lagringspraxis bör det 
finnas en tydlig linje som 
separerar lagringsyta från 
vägg. Detta ger möjlighet för 
inspektion och rengöring.  
 

Rengöringsprogram måste göras 
upp, detta arbete ska slutföras 
enl. Jordbro 2005-08-01 på grund 
av arbetet med faroanalysen.  
Rengöringsprogrammet ska 
verifieras med lämpligt intervall för 
att undersöka effektiviteten.  
För nivån rekommendationer 
behövs en linje som separerar 
lagringsplatserna från väggen för 
att möjliggöra rengöring och 
skadedjurskontroll.   
 

18.  Underhåll 18.1.3 Externt anlitade 
leverantörer och 
entreprenörer, liksom all 
verkstadspersonal, skall vara 
väl medvetna om, och följa, 
företagets hygienregler.  
18.1.6 Man bör ha kontroll 
över verktyg och lösa delar i 
samband med 
underhållsarbeten. 
18.1.7 Efter avslutat 
reparationsarbete bör 
utrustningen, liksom dess 
omgivning, noggrant 

Införande av PM 2004-11-22  för 
samtliga i personalen, 
entreprenörer, externt anlitade 
leverantörer och 
verkstadspersonal.  
 
En rutin bör skapas hur 
omgivningen ska skyddas vid 
underhållsarbete samt att 
verkstadspersonalen sätts 
ansvarig att göra en 
okulärbesiktning av omgivningen 
efter reparation och/underhåll 
underhåll. Denna rutin och 
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rengöras.  
 

ansvarsfråga bör infogas i PM.   

19.  Skadedjursbekämpning 19.1.2 Om företaget inte har 
egen kompetent personal 
skall ett erkänt 
skadedjursföretag anlitas för 
arbetet med regelbundna 
inspektioner, skötsel och 
underhåll av lokaler och 
eventuella saneringar. 
Avtalet med 
skadedjursföretaget skall 
vara tydligt definierat och 
anpassat efter den aktuella 
livsmedelshanteringen.  
19.1.3 Det skall finnas 
skrivna rapporter som tar 
upp tecken på 
skadedjursaktivitet, förslag 
på lämpliga åtgärder för att 
komma till rätta med 
uppkomna 
skadedjursproblem och vilka 
åtgärder som företaget 
vidtagit.  
19.1.8 Dokumentation skall 
finnas som bekräftar att 
bruket av beten sker på ett 
tillförlitligt sätt.  

Kontakta 
skadedjurbekämpningsföretaget 
och be dem anpassa 
skadedjursbekämpningen till 
livsmedelshanteringen. Coldsped 
Jordbro bör också ställa högre 
krav på Svea Hygien och Miljös 
dokumentation av sitt arbete på 
anläggningen.   
 
 

20.  Avfallshantering Uppfyller samliga krav   
21.  Personalutrymmen Uppfyller samtliga krav  
22.  Anläggning Rekommendationer 

22.2.5 Alla byggnader bör 
omges av öppna markytor. 
Planteringar bör hållas till ett 
minimum. Gräsmattor och 
planteringar bör regelbundet 
skötas och underhållas. 
Ogräs bör förhindras att växa 
fritt.  

Bör utse någon ur personalen att 
klippa gräs och sköta området, 
exempelvis maskinchefen.  

23.  Transport 23.1.3 Rutiner skall finnas 
som säkerställer att 
produktsäkerhet, lagenlighet 
och kvalitet upprätthålls i 
händelse av fordonshaveri.  
23.1.4 Ansvarsområden skall 
vara tydligt definierade. 
Beslut som rör fordonshaveri 
som kan påverka säkerhet 
och kvalitet på de varor som 
transporteras skall fattas av 
en person som besitter 
erforderlig teknisk 
kompetens och som är helt 
införstådd med tillhörande 
risker.  

Skapa rutiner som läggs in i 
Isopeq.  
Rutinen ska innehålla:  
• Hur man ska arbeta då 

fordonshaveri har skett 
• Vem som är ansvarig att fatta 

beslut vid fordonshaveri 
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24.  Risker för fysisk och 

kemisk kontaminering 
av produkt 

Grundläggande nivå 
24.1.1 Lämpliga 
lagerutrymmen skall finnas 
för att säkerställa en 
kontrollerad förvaring av 
kemikalier inklusive 
kylmedier 
24.1.2 Skriftliga rutiner skall 
finnas för omhändertagande 
av splittrat glas eller 
genomskinlig och 
splitterbenägen plast i 
arbets- och lagerutrymmen 
så att man säkerställer att 
nödvändig aktsamhet vidtas.  
Högra nivå 
24.1.4 Det skall finnas en 
förteckning som visar var allt 
glas eller liknande material 
förekommer i utrymmen för 
paketering och lagring. 
Denna förteckning skall 
kontrolleras via inspektioner.  

Kontrollerad förvaring av 
kylmedier  
 
En skriftlig rutin för 
omhändertagande av splittrat glas 
och liknande material samt en 
förteckning på var allt glas och 
liknande material finns i 
lagringsutrymmen.  
 

25.  Behandling av 
avvikande produkt 

Företaget skall säkerställa 
att alla avvikande produkter 
är tydligt identifierade, 
märkta och förvarade i 
karantän.  
Grundläggande nivå 
25.1.1 Företaget skall ha 
tydliga rutiner för behandling 
av avvikande produkter och 
returer. Produkterna kan 
avvisas eller accepteras efter 
medgivande eller 
omklassificeras för alternativt 
bruk. Rutinerna skall vara i 
bruk och förstådda av alla 
behörig personal. 
25.1.2 Korrigerande åtgärder 
skall vidtas och 
dokumenteras på lämpligt 
sätt för att de inträffade 
avvikelserna inte skall 
upprepas.  
25.1.3 Det skall finnas 
lämpliga utformade rutiner 
för att ta hand om eller 
kassera alla sådana 
produkter som bedöms 
avvikande av företaget och/ 
eller enligt kunders 
specificerade krav.  
Rekommendationer 
25.1.4 Ett väl avgränsat och 
säkrat karantänsområde bör 

Skapa rutin som bör innehålla:  
• Var avvikande produkt 

ska ställas 
• Hur de skall behandlas 
• Hur de ska märkas 

Denna rutin bör dels sättas upp på 
anslagstavla samt läggas in i 
Isopeq för att samtliga i företaget 
skall ha tillgång till den.  
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finnas för förvaring av 
avvikande produkt.  

26.  Processtyrning Företaget skall kunna visa 
att man har en effektiv 
styrning av hela sin 
verksamhet 
Grundläggande krav 
26.1.1 Tillfredsställande 
redovisande dokumentation 
skall finnas för mottagning 
och godkännande för lagring 
samt lagring och distribution 
av de produkter som 
hanteras.  
Separering: Rutiner skall 
finnas som förhindrar 
korskontaminering mellan 
livsmedelsprodukter som 
lagras och distribueras.  
26.2.1 Lagring av 
inkompatibla material, t.ex. 
råa och processade 
produkter, kött/icke-kött/fisk, 
ekologiska produkter, 
födoämnesallergener osv. 
skall ske på ett lämpligt sätt 
och under sådana 
förhållanden att man 
förhindrar 
korskontaminering.  
26.2.2 Där så är lämpligt 
skall man söka förhindra 
korskontaminering mellan 
icke-livsmedelsprodukter och 
livsmedel under lagring och 
distribution.  
26.3.2 Man ska avtala med 
sina kunder vilken minsta 
hållbarhetstid som måste 
återstå vid 
avsändande/utlämnande av 
varor från anläggningen.  

Detta krav åtgärdas när Coldsped 
blir certifierade enligt 
ISO9001:2000 under slutet av år 
2005. 
 
Det finns ingen rutin för hur man 
förhindrar korskontaminering av 
livsmedel, detta behöver göras 
upp. Denna kan innehålla vilka 
livsmedel som Coldsped 
lagrar/transporterar som har 
negativ inverkan på varandra 
samt hur man ska gå tillväga för 
att förhindra korskontaminering.  
 

27.  Temperatur Uppfyller samtliga nivåer  
28.  Kalibrering Rekommendationer 

28.1.4 Utrustningens 
kalibreringsstatus bör 
fastställas.  

Kravet på att utrustningens 
kalibreringsstatus ska fastställas 
bör utredas ytterligare för att nå 
nivån rekommendationer.  

29.  Personalhygien 29.1 Företaget skall ha 
dokumenterade hygienregler 
som samtliga i personalen, 
inklusive besökare i 
anläggningen, skall känna till 
och följa. Dessa hygienregler 
skall vara formulerade med 
utgångspunkt i de risker som 
finns för kontaminering av 

Coldsped Jordbro behöver 
använda sig av PM 2004 –11 –22 
som är skyddsinstruktioner, 
ordnings- och hygienföreskrifter. 
Dessa hygienregler skall också 
gälla besökare för att 29.1 ska 
uppfyllas.  
 
Hygienreglerna ska också ta upp 
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produkt.  
Grundläggande nivå 
29.1.2 Företaget skall ha 
rutiner för att egen personal 
inklusive tillfälligt anställda 
rapporterar 
infektionssjukdomar eller 
annan sjukdom de utsatts för 
eller varit i kontakt med.  
Rekommendationer: 
29.1.3 Smycken och 
armbandsur bör inte bäras, 
undantag är släta 
vigselringar och enkla släta 
örhängen (ett i varje öra). 
Parfym eller rakvatten bör 
inte användas.  

att en anställd ska säga till om 
han/hon varit i kontakt med eller 
utsatt för en infektionssjukdom. 
 
 
 

30.  Skyddskläder Företaget skall förse egen 
personal, besökare och 
entreprenörer som arbetar 
eller uppehåller sig i 
anläggningens 
lagerutrymmen med lämpliga 
skyddskläder.  
Rekommendationer 
30.1.2 Det bör finnas 
lämpliga utrymmen för att 
torka skyddskläder som 
används i kylrum.  

Det behövs en påminnelse till dem 
som tar med besökare till 
företaget att de ska förse sina 
besökare med lämpliga skodon. 
Detta innebär att Coldsped 
Jordbro måste köpa in fler jackor 
men framför allt fler skor.   
 

31.  Utbildning 31.1.2 Företaget skall ha ett 
fullständigt 
utbildningsregister över 
personalen. Lämpligt 
utbildningsregister skall 
också finnas tillgängligt för 
personal som ansvarar för 
övervakning av kritiska 
styrpunkter.  
Högre nivå 
31.1.3 Företaget skall ha 
dokumenterade 
utbildningsrutiner.  
Rekommendationer 
31.1.4 Företaget bör 
regelbundet revidera 
rutinerna för 
personalutbildning med 
avsikt på dess effektivitet 
och man skall, när så 
erfordras, ändra innehåll, 
utbildningsmetoder liksom 
utbildarnas metodik för 
utlärning.  

Utbildningsrutiner behöver 
skapas. Personalens utbildning 
ska dokumenteras för att få rätt 
personal på rätt plast i 
produktionen.  
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EFSIS & Coldsped 
 
 
Coldsped Sverige - Nuläge vid införd ISO9001:2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Kravet uppfylls         Ej uppfyllt  

§ Krav  Grundläggande nivå Högre nivå Rekommendationer 
                    
1. HACCP             Finns ej några krav på denna nivå 
                    
2. Kvalitetspolicy                   
                    
3. Kvalitetsmanual             Finns ej några krav på denna nivå 
                    
4. Organisation       Finns ej några krav på den högre nivån eller på rekommendationsnivån 
                    
5. Dokumentstyrning             Finns ej några krav på denna nivå 
                    
6. Interna revisioner Utbildning av de interna revisorerna behövs för att uppfylla detta krav Finns ej några krav på denna nivå 
                    
7. Korrigerande åtgärder             Finns ej några krav på denna nivå 
                    
8. Redovisande dokument                   
                    
9. Identifiering av produkt och   Finns ej några krav på den högre nivån eller på rekommendationsnivån 
 spårbarhet                   
10. Teknisk support       Finns ej några krav på den högre nivån eller på rekommendationsnivån 
                    
13. Reklamationshantering       Finns ej några krav på den högre nivån eller på rekommendationsnivån 
                    
14. Återkallelseplan       Finns ej några krav på den högre nivån       
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§ Krav Grundläggande nivå Högre nivå Rekommendationer 

 Göteborg/Ringön - Nuläge i förhållande till EFSIS tekniska standard för lagring och distribution av 
livsmedel  

                    
15. Planlösning/varuflöde                   
                    
16. Utrustning och maskiner       Finns ej några krav på den högre nivån       
                    
17. Rengöring och skötsel       Finns ej några krav på den högre nivån       
                    
18. Underhåll       Finns ej några krav på den högre nivån       
                    
19. Skadedjursbekämpning             Finns ej några krav på denna nivå 
                    
20. Avfallshantering             Finns ej några krav på denna nivå 
                    
21. Personalutrymmen       Finns ej några krav på den högre nivån eller på rekommendationsnivån 
                    
22. Anläggning                   
                    
23. Transport             Finns ej några krav på denna nivå 
                    
24. Risker för fysisk och kemisk              Finns ej några krav på denna nivå 
 kontaminering av produkt                   
25. Behandling av avvikande        Finns ej några krav på den högre nivån       
 produkt/överskottsprodukt                   
26. Processtyrning       Finns ej några krav på den högre nivån eller på rekommendationsnivån 
                    
27. Temperatur             Finns ej några krav på denna nivå 
                    
28. Kalibrering       Finns ej några krav på den högre nivån       
                    
29. Personalhygien       Finns ej några krav på den högre nivån       
                    
30. Skyddskläder       Finns ej några krav på den högre nivån       
                    
31. Utbildning                          
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 § Krav Grundläggande nivå Högre nivå Rekommendationer 

 Jordbro – Nuläge i förhållande till EFSIS tekniska standard för lagring och distribution av livsmedel  

                    
15. Planlösning/varuflöde                   
                    
16. Utrustning och maskiner       Finns ej några krav på denna nivå       
                    
17. Rengöring och skötsel       Finns ej några krav på den högre nivån       
                    
18. Underhåll      Finns ej några krav på den högre nivån       
                    
19. Skadedjursbekämpning               Finns ej några krav på denna nivå 
                    
20. Avfallshantering             Finns ej några krav på denna nivå 
                    
21. Personalutrymmen       Finns ej några krav på den högre nivån eller på rekommendationsnivån 
                    
22. Anläggning                 
                    
23. Transport             Finns ej några krav på denna nivå 
                    
24. Risker för fysisk och kemisk              Finns ej några krav på denna nivå 
 kontaminering av produkt                   
25. Behandling av avvikande        Finns ej några krav på den högre nivån       
 produkt/överskottsprodukt                   
26. Processtyrning       Finns ej några krav på den högre nivån eller på rekommendationsnivån 
                    
27. Temperatur             Finns ej några krav på denna nivå 
                    
28. Kalibrering       Finns ej några krav på den högre nivån       
                    
29. Personalhygien       Finns ej några krav på den högre nivån       
                    
30. Skyddskläder       Finns ej några krav på den högre nivån       
                    
31. Utbildning                   
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