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Förord 

 
Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete som är ett avslutande moment i YTH 

Livsmedelsteknisk Högskoleutbildning vid Lunds Tekniska Högskola. Uppslaget till 

examensarbetet kommer från livsmedelsföretaget då det hade behov av en 

allergenkartläggning i sin verksamhet. Arbetet är genomfört av Emilia Glowacki, Irena 

Stakovska och Sandra Persson under våren 2017. Utbildningen bestod totalt av fyra terminer 

vilket motsvarar 120 högskolepoäng. Examensarbetet är utfört under 10 veckor och omfattar 

15 högskolepoäng.  

Ett stort tack vill vi först och främst rikta till företaget och dess personal som tålmodigt svarat 

på alla våra frågor och tillhandahöll den information vi behövt. Tack för att ni gav oss 

möjligheten att genomföra vårt examensarbete hos er! Ett extra tack vill vi ge till vår 

huvudhandledare på företaget som kommit med lugnande ord, gett oss nya perspektiv och lett 

oss in på nya tankebanor samt bidragit med sin expertis inom området. Tack till vår 

biträdande handledare på LTH, Ia Rosenlind, för hjälp med planering och struktur av vårt 

arbete. Till sist men absolut inte minst vill vi ge ett jättetack till Anne-Marie Rohrstock på 

CRC vid Lunds Universitet. Utan din kunskap, tålamod och serviceinriktade sätt hade vi 

aldrig kunna genomföra vår analys. 

Ett tack vill vi även tillägna våra familjer och vänner som kommit med glada tillrop och 

stöttning när vi behövt det. 

 

 

Lund, juni 2017  

 

 

Emilia Glowacki  Irena Stakovska Sandra Persson   
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Sammanfattning  

 
Av den svenska befolkningen är det ca 15 % som lider av födoämnesallergi. Små mängder av 

ett allergent ämne kan orsaka allvarliga konsekvenser. Därför har alla livsmedelsföretag i 

Sverige ett lagstadgat ansvar att producera allergensäkra livsmedel. Otillfredsställande 

hantering av allergener vid de olika produktionsstegen kan ligga till grund för 

allergenkorskontaminering. Goda grundförutsättningar är A och O i detta sammanhang. 

Grundförutsättningar kan identifieras som de förebyggande insatser som ett livsmedelsföretag 

genomför i sin verksamhet för att kunna garantera livsmedelssäkerhet.  

 

En central roll i arbetet med allergener spelar HACCP, ett verktyg vars mål är att säkerställa 

och på ett strukturerat sätt förutse faror, var de uppkommer och hur de kan förebyggas. 

Riskanalys är en del av HACCP arbetet och genom den detekteras och utvärderas möjliga 

risker. För allergenvalidering och verifiering av livsmedel och renlighet krävs ackrediterade 

analysmetoder såsom ELISA. Denna metod är kvantitativ och detekterar allergena ämnen 

genom att påvisa närvaro av proteiner.  

 

I den här rapporten kartläggs och utvärderas riskerna för allergen korskontamination vid 

produktion av livsmedel på ett svenskt livsmedelsföretag. Syftet är att bedöma om 

allergensäkerhet kan garanteras genom kartläggning av hanteringsprocesser och rutiner 

rörande allergener. De allergener som ingår i undersökningen är mjölk och laktos, båda 

hanteras i pulverform på företaget. 

 

Råvaror i pulverform dammar i torrt tillstånd och om de är vattenlösliga kan de lätt tas upp av 

vattenbaserade livsmedel, vilket de flesta livsmedel är. Detta innebär att pulvret utgör en 

potentiell risk för allergen partikelspridning i livsmedelstillverkning. Dessa allergener klassas 

som högrisk på den tregradiga skalan, detta för att de kan orsaka en allergisk reaktion redan 

vid låga halter (Livsmedelföretagen, 2009). 

 

Företagets policy säger att alla risker som rör allergener alltid skall bedömas med den allra 

högsta allvarlighetsgraden. Detta arbete påvisar att genom allergenkartläggning av 

hanteringsprocesser, under förutsättning att grundförutsättningar, rutiner och krav är 

uppfyllda, kan en hög allergensäkerhet garanteras. 
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Nyckelord för vetenskaplig fördjupning och litteraturundersökning: allergen, ägg, mjölk, 

laktos, korskontaminering, allergenanalys, lagar, förordningar och direktiv gällande 

allergener, utrustning samt hantering osv. 
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Abstract 
 
15 % of the Swedish population suffers from food allergy. Low doses of an allergenic 

substance may cause serious consequences. Therefore, it is mandatory by law for all food 

producing companies in Sweden to produce allergenic safe food. Unsatisfactorily handling of 

allergenic substances in the different steps of food production may cause allergenic cross 

contamination. Sound prerequisites are of major importance in this context. Prerequisites can 

be identified as the preventive efforts that a company undertakes in order to be able to 

guarantee safe food. 

 

HACCP plays a central part in this work; a tool that aims to securing hygienic and safe food. 

One part of the work with HACCP is risk analysis, in order to detect and evaluate potential 

risks. Allergenic validation and verification of food and cleanliness requires recognised 

analysis methods such ELISA. This is a quantitative method that detects allergenic substances 

by demonstrating presence of protein. 

 

Raw material in powder form dusts in dry conditions and due to its water-soluble ability can 

easily be homogenized, which makes the powder a potential risk for scattering of allergic 

particle in food. Allergens are classified as high risk, so they can cause an allergic reaction 

already at low levels (Livsmedelföretagen, 2009). 

 

The Company’s policy states that all risks relating to allergenic substances always shall be 

assessed with the highest degree of seriousness. This reports aims to answer the question if 

allergenic safety can be guaranteed through allergenic mapping of handling processes. This 

report demonstrate that mapping of food production can provide high allergen safety through 

fulfilment of basic conditions, requirements and laws. 

 

 

Keywords for scientific research and literature research: allergens, eggs, milk, lactose, cross 

contamination, allergen analyzes, laws, regulations and directives on allergies, equipment and 

handling etc. 
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Inledning 
Idag bor det cirka 500 miljoner människor i Europa, 4-8 % av dessa är diagnostiserade med 

någon form av livsmedelsallergi. Statistiken talar för att så många som uppemot 20 % av den 

europeiska befolkningen anses lida av överkänslighet eller intolerans mot livsmedel men utan 

fastställd diagnos (Food Drink Europe, 2013). 

 

I Sverige är det ca 15 % av befolkningen som har någon form av allergi eller överkänslighet 

mot livsmedel. De vanligaste livsmedlen som den svenska befolkningen reagerar på är mjölk, 

ägg, fisk, skaldjur, baljväxter och nötter. (Livsmedelsverket, 2017). Det finns inget botemedel 

mot livsmedelsallergi idag. Det enda sättet för en allergiker att undvika sjukdom är att helt 

avstå från livsmedel innehållande den aktuella allergenen (Food Drink Europe, 2013). Med 

detta i åtanke är det viktigt att livsmedel inte innehåller några odeklarerade allergener. 

Odeklarerade allergener kan förekomma i livsmedel av olika anledningar, exempelvis 

korskontaminering. Korskontaminering sker när ett livsmedel eller råvara oavsiktligt kommer 

i kontakt med ett allergent ämne som på detta sätt förorenas med allergenen. (Figur 1) 

illustrerar de potentiella källor för korskontamination vid storskalig industriell 

livsmedelstillverkning (Food Standard Agency, 2006).  

 

 
Figur 1. Potentiella källor för korskontimitation. 

Källa: (Food Standard Agency, 2006) 
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Alla livsmedelsföretag har ett ansvar att producera allergensäkra livsmedel; livsmedlet får inte 

ligga till grund för en hälsofara hos konsumenten. Allergen livsmedelssäkerhet bör ingå i det 

befintliga HACCP-arbetet där allergena faror och grundförutsättningar under tillverkning och 

förpackning kontinuerligt granskas. Allergena faror är inte detsamma som mikrobiologiska 

faror. Allergena faror är av kemisk karaktär medan mikrobiologiska faror utgörs av bakterier, 

virus, jäst och mögel. Detta innebär att även om utrustningen eller livsmedel är 

mikrobiologisk rent, kan det finnas allergena proteinrester kvar, då mikrobiologiska 

analysmetoder inte detekterar proteinrester. Speciella analysmetoder avsedda för 

proteinidentifiering krävs för att säkerställa allergenrenlighet på ytor och utrustning samt 

allergensäkerhet i livsmedel (Food Drink Europe, 2013).   

 

I den här rapporten kartläggs och utvärderas riskerna för allergen korskontamination vid 

produktion av livsmedel på ett svenskt livsmedelsföretag. Företaget producerar 

smaksättningsprodukter till både livsmedelsindustrin och dagligvaruhandeln och har brett 

sortiment av produkter på marknaden.  

 

Idag finns det 14 lagstadgade allergener inom EU, vilka alltid ska anges på förpackningen 

(Livsmedelsverket, 2017). Utav dessa hanteras följande allergener på företaget: ägg, mjölk, 

gluten, senap, soja, selleri, svaveldioxid och sulfit. Den här rapporten behandlar kartläggning 

och riskidentifiering av allergenerna mjölk och ägg, vilka förekommer på företaget i 

pulverform. Hantering av råvaror i pulverform medför alltid risk för att luftburen 

partikelspridning inträffar vilket medför fara för korskontaminering till övriga råvaror och 

utrustning (Företaget, 2017). Båda dessa allergener klassas som högrisk på den tregradiga 

skalan, detta för att de kan orsaka en allergisk reaktion redan vid låga halter 

(Livsmedelföretagen, 2009). 

 

 

Rapporten kommer att utgöra ett underlag för framtida förbättringar och vidareutveckling av 

allergenhantering inom företaget.  

  



6 
 

Syfte 
Syftet med examensarbetet är att bedöma om allergensäkerhet kan garanteras genom 

kartläggning av hanteringsprocesser och rutiner rörande allergener.  

 

Begränsningar 

Tidsbegränsning för examensarbetet var 10 veckor, budget för inköp av analysmaterial fanns. 

Analysmetoden ställde höga krav beträffande tids- och resursåtgång; spektrofotometer för 

avläsning av provresultat fanns endast tillgänglig vid ett specifikt tillfälle, 

provinsamlingstiden var därmed tidsbegränsad till ett 24 timmars intervall. Begränsande 

faktorer för provinsamling var även ändringar i produktionsschemat och pågående 

ombyggnad av produktionen. Företaget använder sig av äggulepulver vilket innehåller en viss 

procent äggviteprotein. Då det inte finns några analysmetoder för detektion av 

ägguleproteiner har en analysmetod för detektion av äggviteproteiner fått användas. För 

kontroll av förekomst av mjölkpulver användes en analys mot kasein. 

 

Avgränsningar  

Endast ägg och mjölk av företagets åtta aktuella allergener behandlas i den här rapporten. 

Detta därför dessa allergener utgör störst risk för korskontamination i tillverkningen då: 

hantering av dessa sker inte separat från övrig tillverkning, frekvent användning samt har en 

hög allergenklassning. Märkning av allergener tas inte upp i denna rapport. 

 

Bakgrund  
 

Allergi 

Allergi uppstår när individen får i sig ett främmande ämne på ett direkt eller indirekt sätt, 

vilket gör så att immunförsvaret inte fungerar korrekt. Exempel på sådana främmande ämnen 

är vegetabiliska eller animaliska proteiner. Dessa ämnen benämns allergener eller 

livsmedelsallergener (Abrahamsson, 2014). Inga proteiner, ej heller allergena proteiner bryts 

ner vid livsmedelstillverkning och inte heller i mag-tarmkanalen. Redan i små mängder kan 

de allergena proteinerna orsaka allergiska reaktioner, vilka i värsta fall kan vara livshotande 

(Abrahamsson, 2014).  
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Det finns flera faktorer som avgör om individen kommer att drabbas av allergi någon gång 

under sitt liv. Påverkande faktorer är: arv, miljö, livsstil, ekonomisk status m.m. Större risk 

för att drabbas verkar dock förefalla om den ena eller båda föräldrar har allergi. Ett barn vars 

immunförsvar har stärkts genom att det utsatts för prövningar i form av virus, bakterier och 

pälsdjur löper en mindre risk, medan barn som utsätts för luftföroreningar, dålig ventilation 

och tobaksrök löper större en risk (Livsmedelsverket, 2016). 

 

Idag är ca 1-2 % av de vuxna och ca 5-8 % av barnen i Sverige diagnostiserade med någon 

slags allergi. Om hänsyn tas till personer som lider utan fastställd diagnos är den faktiska 

siffran betydligt högre och ligger på ca 15 % (Livsmedelsföretagen, 2015). Detta innebär att 

en stor del av populationen undviker vissa livsmedel på grund av allergi, överkänslighet eller 

intolerans. De vanligaste akuta reaktionerna orsakas av komjölk, nötter och ägg. Mjölk- och 

äggallergi är de två vanligaste livsmedelsallergierna i Sverige. Barn som tidigt i livet fått 

diagnos mjölk- eller äggallergi tillfrisknar under uppväxten medan allergi mot nötter, fisk 

m.m. är oftast bestående. De flesta allergier framträder under barndomen men risk finns att 

drabbas även i vuxen ålder (Livsmedelsföretagen, 2015).  

 

Symtom på allergi  

Samma allergen kan utlösa olika reaktioner hos olika individer. Påverkande faktorer är 

framförallt mängden allergen och individens specifika känslighetsgrad men även 

tillagningssätt av livsmedel har påverkan. Symtom kan vara: diarré, illamående, kräkningar, 

eksem, klåda, rodnad, rinnande ögon och näsa. Det kan även förekomma svullnad och 

inflammation i: luftvägar, svalg, läppar och ögon (Livsmedelsverket, 2017), (Abrahamsson, 

2014). Det allvarligaste symtomen mot ett allergent ämne är anafylaktisk chock, vilket är 

livshotande. Anafylaktisk chock kan orsaka hastigt blodtrycksfall, svår andnöd, illamående, 

kräkningar, svullnade i slemhinnor som kan leda till medvetslöshet och i värsta fall till döden. 

Tillståndet går dessvärre inte att förebygga, därför måste det allergena ämnet helt undvikas 

(Karolinska institutet, 2014). Ägg- och mjölk allergi har i vissa fall legat till grund för 

anafylaktisk chock. (Livsmedelsverket, 2016). 
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Intolerans, överkänslighet och födoämnesallergi 

 
Det är viktigt att definiera skillnaden mellan intolerans, överkänslighet och födoämnesallergi. 

Födoämnesallergi bör användas för allergiska reaktionen som har en immunologisk bakgrund, 

medan överkänslighet och intolerans bör användas för reaktioner som har en icke 

immunologisk bakgrund. Ett livsmedel kan ligga till grund för både överkänslighet och 

födoämnesallergi. (Abrahamsson, 2014). (Figur 2) visar en översiktlig förklaring av dessa 

begrepp.  

 
Figur 2. Visande en översiktlig förklaring av födoämnesallergi, överkänslighet och intolerans  

Källa: (Abrahamsson, 2014)  

 

Intolerans  

Intolerans innebär att individen är överkänslig mot ett specifikt ämne i livsmedlet. Den 

uppstår vanligtvis pga. enzymbrist men även pga. olika farmakologiska reaktioner och övriga 

odefinierade anledningar. Vid intolerans krävs oftast större mängder av det allergena ämnet 

för att en reaktion ska utlösas, symptom är allergenliknande (Livsmedelsverket, 2016). Ett 

exempel är laktosintolerans som innebär att personer inte tål mjölksockret laktos. Intolerans 

mot laktos betyder avsaknad av enzym laktas, vilket bryter ned laktos i tunntarmen. Istället 

bryts laktas ned i tjocktarmen vilket resulterar i obehag som gasbildning, ont i magen samt 

diarré. Laktosintolerans hos små barn är mycket ovanligt medan laktosintoleransen bland 

vuxna är betydligt vanligare och varierar mellan olika länder. I Sverige är det 4-10 % av 
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vuxna som är laktosintoleranta (Livsmedelsverket, 2016). Laktos återfinns i 

ingrediensformerna flytande och pulver. Faror som finns med hantering av dessa ingredienser 

är att de dammar i torrt tillstånd och är vattenlösliga vilket gör att de kan tas upp av livsmedlet 

i fråga. I laktosfria livsmedel får det lov att finnas 100 mg laktos/kg livsmedel i 

laktosreducerade livsmedel får det lov att finnas 10g laktos/kg livsmedel. I förhållande får 

laktos betyg medium på den tregradig allvarlighetsskala (Livsmedelföretagen, 2009). 

 

Överkänslighet 

Överkänslighet ger lindriga besvär och innebär att immunförsvaret inte är direkt inblandat i 

reaktionen. Vid överkänslighet finns det en förhöjd känslighet för vissa livsmedel. Reaktionen 

kan drabba ett eller flera organ i kroppen. Överkänslighet är vanligt mot exempelvis 

citrusfrukter, tomat och röda färgämnen (Livsmedelsverket, 2016).  

 

Födoämnesallergi 

Icke-IgE-medierad födoämnesallergi 

Vid icke-IgE-medierad födoämnesallergi reagerar immunförsvaret genom att använda olika 

typer av vita blodkroppar och mastceller för att bilda antikroppar som katalyserar en histamin 

utlösning. Pga. att inkubationstiden vid denna reaktion ofta är förlängd, är det svårt att direkt 

identifiera vilket ämne som individen är känslig mot. Symtomet som uppstår är likt både 

symtomet vid IgE-medierad allergi och inflammation (Abrahamsson, 2014). 

 
IgE-medierad födoämnesallergi   

När en individ utsätts för ett allergiframkallande ämne försöker immunförsvaret skydda 

kroppen genom att börja producera IgE antikroppar, dessa är specifika för varje allergen 

(Abrahamsson, 2014). Detta innebär exempelvis att IgE antikroppar mot ägg endast kan 

utlösa en allergisk reaktion mot ägg. Antikropparna skapas och stannar kvar i kroppen redan 

vid den första kontakten med allergenen. Vid nästa kontakt med samma allergen uppstår en 

allergisk reaktion, då nya antikroppar produceras. En allergiker fortsätter producera 

antikroppar och blir tyvärr inte tolerant mot det specifika allergenet. En icke allergisk person 

utvecklar en tolerans för allergen, då produktion av antikroppar upphör och ingen reaktion 

sker vid nästa kontakt med allergenen (Livsmedelsverket, 2016). 
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Den allergiska reaktionen bryter ut snabbt, efter bara några minuter och upp till två timmar 

(Livsmedelsverket, 2016). Allergent ämne från ett livsmedel binds till IgE producerande vita 

blodkroppar och då produceras IgE antikroppar. IgE antikropparna fastnar på mastcellerna 

och fortsätter fånga allergener. Allergenerna öppnar mastcellen som finns på hud och 

slemhinnor och aktiverar dessa så att deras ytor går sönder. Det inflammatoriska ämnet 

histamin och andra ämnen frigörs från mastcellerna och sprids snabbt för att skydda kroppen 

mot det skadliga och främmande ämnet. Histaminet påverkar kroppens vävnader och orsakar 

inflammation som påvisas via olika symtom (Abrahamsson, 2014).  
 

Mjölkproteinallergi 

Mjölkproteinallergi tillhör födoämnesallergi och kan vara både IgE-medierad och icke-IgE-

medierad. Vid diagnos av denna allergi skall alla mjölkinnehållande livsmedel uteslutas då 

mjölkproteinerna utlöser den allergiska reaktionen. Mjölkproteinallergi drabbas ca 0,5-1 % av 

barnen och 0,1-0,2 % av vuxna (Livsmedelsverket, 2016).  

 

Proteinerna i mjölk utgörs till största del av kasein och vassle. Kasein utgör ca 80 % av det 

totala proteininnehållet i skummjölk och karakteriseras med hög värmestabilitet. Den lägsta 

dosen som kan orsaka en allergisk reaktion är ca 5 mg protein/kg (Bolin, 2015).  

Äggallergi 

Äggallergi utlöses pga. reaktion mot proteiner i ägg. Äggviteproteinerna besitter en högre 

allergen risk än proteinerna i äggulan. Äggallergi är väldigt vanlig hos små barn och utgör 

stor risk då ägg är frekvent förekommande i olika livsmedel. Enligt statistiken är 0,5-2 % av 

barnen allergiska mot äggproteinerna. En del växer ifrån äggallergin medan andra behåller 

den livet ut (Livsmedelsverket, 2016).  

 

Äggulan består till största del av lipider men även lite proteiner. De allergiframkallande 

proteinerna i äggulan är lipovitellin, fosvitin och livein (Furugren, 2016). Idag finns det inga 

analysmetoder för detektion av ägguleproteiner vilket medför att endast äggviteproteinerna i 

äggulepulver kan detekteras. Alla proteiner i äggvitan är allergiframkallande. Det dominanta 

proteinet i äggvitan är ovoalbumin, utgör ca 54 % av den totala proteinmängd i äggvita. 

Därefter kommer ovomucoid 11 %, ovotransferrin 12 % och lysozym 3,5 %. Den lägsta dosen 
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av äggproteiner som kan utlösa en allergisk reaktion hos en äggallergiker är inte känd 

(Furugren, 2016).  

 

Livsmedelsföretagets skyldigheter enligt lagstiftningen  

Eftersom livsmedelsallergi under vissa förutsättningar kan vara livshotande innebär detta att 

livsmedelsproducenterna har stort ansvar mot konsumenten. Varje enskilt livsmedelsföretag 

har en skyldighet att uppfylla lagkraven gällande livsmedelssäkerhet och hygien. Kraven styrs 

nationellt genom EU direktiv, i EU-förordningar, nationella lagar och myndighetsföreskrifter 

(Livsmedelsverket, 2017). Nationella branschriktlinjer har skapats som ett stöd för 

livsmedelsföretagen och innehåller konkreta detaljuppgifter i hur arbetet för att uppfylla 

lagkraven kan gå till. I motsats till lagstiftningen är dessa bara riktlinjer och är inte 

obligatoriska att följa (Livsmedelsverket, 2016).  

 

Det finns grundläggande EU-förordningar gällande alla typer av livsmedelsföretag. 

Ytterligare finns det förordningar och regler för angränsande områden exempelvis 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1169/2011 om tillhandhållande av 

livsmedelsinformation till konsumenterna (Lagstiftning - Europeiska Unionen, 2011) 

 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna principer 

och krav för livsmedelslagstiftning (Lagstiftning - Europeiska Unionen, 2002) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien 

(Lagstiftning - Europeiska Unionen, 2004) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av 

särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung (Lagstiftning - Europeiska 

Unionen, 2004)  

• Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 om offentlig kontroll för 

att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen 

(Lagstiftning - Europeiska Unionen, 2004) 

• Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 854/2004 om fastställande av 

särskilda bestämmelser för genomförandet av offentlig kontroll av produkter av 

animaliskt ursprung avsedda att användas som livsmedel (Lagstiftning - Europeiska 

Unionen, 2004). 
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Den svenska livsmedelslagen 

Den svenska livsmedelslagstiftningen är grundad på EU:s förordningar och har namnet 

Livsmedelslagen (2006:804). Till livsmedelslagstiftningen hör även Livsmedelsförordningen 

(2006:813) vilket är ett komplement till livsmedelslagen. Därefter finns föreskrifter från 

livsmedelsverket (Livsmedelsverket, 2006).  

 

Grundförutsättningar  

Grundförutsättningar kan definieras som förebyggande insatser livsmedelsföretag genomför i 

sin verksamhet för att kunna garantera livsmedelssäkerhet. Till grundförutsättningar hör bland 

annat: utbildning, personlig hygien, vattenkvalitet, skadedjursbekämpning, rengöring, 

lokallayout, underhåll av lokaler och utrustning, temperatur, mottagning och avfall. För att 

kunna uppnå goda grundförutsättningar krävs framförallt en tanke på hur arbetsprocesser 

utförs, bra lokaler, lämplig utrustning och goda arbetsrutiner. Grundförutsättningarna regleras 

i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om 

livsmedelshygien (Lagstiftning - Europeiska Unionen, 2004). Det kan i vissa verksamheter 

finnas ett behov av att utöka antalet grundförutsättningar, vilket emellertid är upp till varje 

enskild verksamhet att bestämma om behovet finns.  

 

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) 

Innebörd av HACCP 

HACCP är ett verktyg som används inom livsmedelsindustrin vars mål är att säkerställa god 

livsmedelshygien och livsmedelsäkerhet. HACCP är uppbyggt av sju principer vilka går ut på 

att detektera, bedöma, förebygga samt åtgärda faror vid hantering av livsmedel (Lagstiftning - 

Europeiska Unionen, 2004), (Livsmedelsverket, 2006). HACCP är grundat på Codex 

Alimentarius, ett sammanfattande dokument av internationellt godkända standarder inom 

livsmedelssäkerhet vars syfte är säkra livsmedel, redlighet i livsmedelshanteringen samt 

frihandel med livsmedel på ett globalt plan. Codex Alimentarius verkar i rådgivande syfte och 

utgör därför endast riktlinjer och är alltså inte obligatoriskt för livsmedelsföretagen att följa 

(Livsmedelsverket, 2005). 
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De sju HACCP-principernas innebörd 

• Identifiera faror i verksamheten. En fara kan vara av mikrobiologisk, kemisk, 

fysikalisk eller av allergen karaktär. Identifierade faror måste förebyggas och slås ut 

eller minskas till en acceptabel nivå. Detta kan t.ex. göras genom en faroanalys. 

•  Identifiera kritiska styrpunkter. Vid de steg i produktionen där en fara kan förhindras 

eller reduceras till godtagbar nivå genom att en åtgärd sätts in kallas kritisk styrpunkt 

eller CCP. 

•  Fastställa kritiska gränsvärden. Kritiska gränsvärden skall bestämmas i de steg där 

kritiska styrpunkter finns. Gränsvärdena avskiljer godtagbar nivå från icke-godtagbar 

nivå.  

•  Övervaka de kritiska styrpunkter. Etablera och implementera effektiva metoder för att 

övervaka de kritiska styrpunkterna. 

•  Fastställa förbättringsåtgärder. Fastställa vilka åtgärder som ska utföras när 

övervakningen visar att det inte finns kontroll över en kritisk styrpunkt. 

• Intyga att åtgärderna fungerar felfritt Upprätta en metod som kan verifiera att de 

förbättringsåtgärder som vidtagits för att skaffa kontroll över kritiska styrpunkter 

fungera korrekt. 

•  Faktasammanställning genom dokumentation. Upprätta en faktasammanställning i 

lämplig dokumentations form anpassat till företagets storlek. Här dokumenteras de 

åtgärder som vidtagits och visar på att de till fullo tillämpas (Livsmedelsverket, 2017). 

Arbete med HACCP  

I verksamheten har HACCP-gruppen det övergripande ansvaret för att HACCP-arbetet 

fungerar och styrs på ett tillfredställande sätt. Systemet bör uppdateras en gång om året samt 

vid större HACCP-påverkande förändringar i verksamheten (Företaget, 2017). 
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Metod 
Litteraturstudie  
Till informationsinsamling användes Lunds Universitet biblioteksdatabas, kurslitteratur, 

internet, den statliga förvaltningsmyndigheten –Livsmedelsverket, information från 

branschorganisationer och forskningsartiklar.   

 

Sökord: allergi, ägg-, mjölk-, laktos, allergen, korskontaminering, allergenanalys, HACCP, 

risk- och faroanalys. 

Sökmotorer: Google, Google Scholar, Pubmed. 

 

Riskanalys 

Processtegen identifierades genom att den allergena färdvägen kartlades från mottagande till 

utleverans. Ett schematiskt flödesschema skapades över alla processteg där de aktuella 

allergenerna var närvarande. Riskscenario och kontrollfrågor med hänsyn till god 

tillverkningssed utformades. Därefter utvärderades varje processteg med tillhörande 

grundförutsättningar och rutiner både visuellt och teoretiskt. Vid risker med högst 

poängsättning, vilket är 80, utfördes allergenanalys av ytor. Detta för att verifiera de 

identifierade riskerna. I efterföljande steg värdesattes riskerna med hjälp av riskmatris och 

sannolikhetstabell (Food Drink Europe, 2013). Påtänkta faror som visat sig inte ligga till 

grund för risk har markerats med *. Till informationsinsamlingen användes 

företagsdokument, internet, Livsmedelsverket och information från branschriktlinjer 

(Företaget, 2017). 
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Val av analysmetod 

ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) detekterar allergena ämnen genom att påvisa 

närvaro av proteiner. Analys är en ackrediterad kvantitativ metod som rekommenderas inom 

offentligkontroll för validering och verifiering av livsmedel och renlighet (Röder, o.a., 2008). 

Denna information har legat till grund för val av analysmetod för denna rapport. 

 

Om ELISA 

ELISA är ett enkelt analyssätt där antikroppar är reagens. Metoden innebär stegvis tillsats och 

reaktion av reagens till en fast substans på en mikrotitreringsplatta samt inkubering och 

separation av bundna och fria reagens med tvättning för att uppnå en enzymatisk reaktion. 

Alla kvantitativa ELISA analyser är kalibrerade genom parallell användning av standarder 

med känd koncentration och prov med okänd koncentration. En absorbanskurva skapas 

genom avläsning av standarder och halten av det eftersökta ämnet kan därmed utläsas 

(Crowther, 2009). Absorbanskurvan finns i Bilaga I. Avläsning av resultat görs i en 

spektrofotometer som är ett optiskt verktyg där absorbansen mäts i lösningar.  

 

Hur sker analysen kemiskt?  

Förklaring av de olika symboler som används i beskrivningen av 

analys presenteras i Figur 4.  Analysen kan sammanfattas i 

följande steg:  

1. Tillsättning av prover och referens standarder på 

mikrotitreringsplattan (innehållande antigener). Därefter 

sker adsorption av antigener till de specifika antikroppar 

som finns på mikrotitreringsplattan (primära 

antikroppar)(Figur 5).  

 
Figur 5 

 
2. Inkubering och bindning av reaktanter (antigener och primära antikroppar) 
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3. Separation av bundna och fria reaktanter genom tvättning vilket resulterar att endast 

bundna primära antikroppar finns kvar (Figur 6). 

 
Figur 6 

 

4. Tillsättning och inkubering av konjugatlösning med de detekterande primära 

antikroppar som binds till reaktanter (Figur 7). 

 
Figur 7 

 
5. Separation av bundna och fria reaktanter genom ytterligare tvättning.  

6. Tillsättning och inkubering av substrat med sekundära antikroppar som reagerar med 

de detekterande primära antikroppar och resulterar i en färgförändring (Figur 8).  

 
Figur 8 

7. Tillsats av stopplösning för färgframkallning (Figur 9). 

 
Figur 9 

 

8. Spektrofotometrisk avläsning av analysen (Crowther, 2009).  

 

Påverkande faktorer provresultat 

För tillförlitliga analytiska resultat måste provtagningen göras på ett representativt sätt; risk 

och frekvens är avgörande. Faktorer som påverkar är: hur homogent provet är, representativt 

provstorlek samt plats och tid för provtagning. Det är även viktigt att veta vad provet 
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innehåller då vissa livsmedelskomponenter, livsmedessammansättningar eller 

tillverkningsmetoder kan påverka provresultatet så att utslaget blir falskt negativt eller falskt 

positivt. För att säkerställa att dessa faktorer inte påverkar bör en kontrollanalys utföras (Food 

Drink Europe, 2013). 

 

Uträkning och utvärdering av provresultat 

Den minsta halten av ett allergent ämne som kan påvisas är detektionsgränsen och motsvarar 

0,10 ppm för äggprotein och 0,12 ppm för kasein. Värden som ligger precis över en 

detektionsgräns kan vara osäkra därför används kvantifieringsgränsen som ligger högre än 

detektionsgränsen och motsvarar 0,5 ppm för både äggviteprotein och kasein (Crowther, 

2009). Närvaro av allergener bekräftas genom ett positivt resultat (> standard 2 = 0,5 ppm). 

Enheten ppm motsvarar mg/kg, mg/l eller μg/ml. För att erhålla svar i μg/dm2 räknas 

provsvaren om enligt ELISA manual (R-Biopharm, 2007). Provtagning genomfördes på ytor 

samt analyskontroll genomfördes på livsmedelsprov innehållande och icke innehållande de 

eftersökta allergenerna. Absorbanskurvan kan ses i bilaga I. Specifikt utförande för analysen 

finns bifogat i bilagor II, III, IV och V. 

 

Kontrollanalys av livsmedel innehållande och icke innehållande allergener 

Utspädningsfaktor 20 var i beaktande vid beredning av båda livsmedelsprov och därför 

behövdes ingen hänsyn till spädning tas. Mätresultaten av kasein erhölls som ppm och kan 

avläsas direkt från absorbanskurvan (Bilaga II), (R-Biopharm, 2012). Mätresultaten av ägg 

avläsas direkt från standardkurvan och uttrycks som koncentration av heläggspulver (ppm). 

För uträkning av äggviteprotein skall resultat multipliceras med faktor 0,263 (R-Biopharm, 

2012).  

Omräkningsfaktorer använda för  

Livsmedel Y innehållande mjölk använd för kontrollanalys var värmebehandlat och tagen 

direkt ur en lagringstank, innan paketering. Livsmedel X innehållande ägg var 

värmebehandlat och tagen ur en slutlig förpackning. 

 

Ytprover kasein 

Resultat av kaseinanalys erhölls som ppm och utspädningsfaktor 1:20 är tagen vid beräkning 

av provkoncentrationen. En antagen effektivitet för svabbmetoden är 20 % och den erhållna 
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koncentrationen måste multipliceras med faktor 5 för att erhålla resultatet av mängden 

detekterad kasein utryckt i μg/dm2 (R-Biopharm, 2015). Vid provtagning av kasein togs i 

beräkning att denna allergen förekommer i två olika råvaror och dessa råvaror innehåller olika 

halter av kasein. Därför har beräkningar gjorts på det högsta värdet vilket är 35 % (Företaget, 

2017). Detta ger upphov till faktor 2,8 som användes för omräkning till mjölkpulver. 

 

Exempel på uträkning av kasein resultat 

 
Resultat erhållen på spektrofotometer visar 10 ppm  

En antagen effektivitet på 20 % för svabbmetoden leder till en ytkoncentration enligt 

beräkning 10 x 5 = 50 μg/dm2. 

Mängd mjölkpulver räknas när ytkoncentration multipliceras med faktor 2,8.  

 

Ytprover äggprotein  

Resultaten för äggviteprotein uttrycks som koncentration av heläggspulver (ppm). Den reella 

koncentrationen vid svabbning av ytor är 1:20 av den angivna koncentrationen, därför 

divideras resultatet först med faktor 20. Eftersom effektivitet för svabbmetoden är 20 % måste 

den uppmätta koncentrationen multipliceras med faktor 5 för att få resultatet utryckt i μg/dm2 

för heläggspulver. Därefter multiplicerades alla värden med faktor 0,263 för att få värdet av 

äggviteprotein (R-Biopharm, 2015) 

 

Beroende på äggets fysiologiska uppbyggnad är det omöjligt att vid industriell tillverkning 

fullständigt separera äggvita från äggula. Lite av äggvitan sitter alltid kvar runt äggulan även 

efter centrifugering (Christer Rosén1). Enligt Christer Rosén finns ca 20 % av äggvitan kvar 

vilket innebär att äggulepulver kan innehålla ca 6,7 % äggviteproteiner . Detta ligger till 

grund för faktor 14,6 som användes för omräkning till äggulepulver (bilaga VI).  

 
Exempel på uträkning av äggresultat  

 

Resultat erhållen på spektrofotometer visar 10 ppm heläggspulver  

Resultat divideras med 20, vilket motsvarar en koncentration = 0,5 μg/ml 

Den uppmätta koncentrationsytan av svabbat område (10 x 10 cm) är därför = 0,5 μg/dm2  

                                                      
1 Christer Rosén, adj. lektor vid Livsmedelsteknologi, Lunds Universitet; föreläsning 6/11/2016  
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En antagen effektivitet på 20 % för svabbmetoden leder till en ytkoncentration = 2,5 μg/dm2.  

Mängd äggviteprotein räknas när ytkoncentration multipliceras med faktor 0,263 

Mängd äggulepulver som detekterades räknades därefter med hjälp av faktor 14,6 och erhölls 

i μg/dm2. 
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Resultat 

Flödesschema 

Processteg med tillhörande arbetsmomenten för allergenhantering av ägg- och mjölkpulver 

presenteras på nästa sida (Figur 10). Färgkodning inklusive siffror hänvisar till specifika zoner 

på kartan över zonindelning av fabriken (Figur 11).  
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Zonindelning 

En karta över företagets layout med zonindelning och allergensfärdväg (Figur 11). 
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Riskmatris 

Riskmatrisen byggdes upp utifrån företagets riskvärderingsmall där hänsyn till 

allvarlighetsgrad och sannolikhet togs. Företagspolicy säger att alla risker som rör allergener 

skall alltid bedömas med den allra högsta allvarlighetsgraden, vilket är 16. För bättre 

tillämpning avsedd allergen korskontamination, är tidsintervallen för sannolikhetsskalan 

omarbetad. Bedömningsskalan och kriterier för allvarlighetsgrad och eventuella konsekvenser 

finns förklarade i tabell nr 1. Tabell nr 2 visar sannolikhetskala och tidsintervall. Riskanalys 

presenteras i tabell 3 och 4. Där ingen risk förelåg värderades inte de påtänkta faror och därför 

betecknas de med *. Allvarlighetsgrad betecknas med A och sannolikhet betecknas med S i 

riskanalys, tabell 3 och 4.  

 

Tabell 1. Kriterier och poängsättning för allvarlighetsgrad vid riskanalys 
Poäng Allvarlighetsgrad Konsekvens Exempel 

16 Katastrofal Död eller svårt skadad - Förgiftad av Clostridium 
botulinum 
-Anafylaktisk chock pga. allergen 
produkt (korskontaminerad 
produkt, odeklarerade allergen ) 

8 Kritisk  Svårt skadad 
(reversibelt) eller 
långvarigt 
sjukdomstillstånd 

-Salmonella typhimurium eller 
motsvarande som leder till sepsis; 
svår infektion i hela 
kroppen(blodförgiftning) 

4 Liten Lätt skada eller 
kortvarigt 
sjukdomstillstånd  

-Förgiftad av Bacillus cereus eller 
Staphylococcus aureus vilket ger 
endast obehag vid normalt 
hälsotillstånd. 
-Skärsår i mun pga. glas i produkt 
-Främmande föremål som kan 
fastna i gom eller svalg 
(32>4mm) 

2 Marginell Mindre skada som går 
att hantera med enklare 
vård behandling eller 
egenvård i hemmet 

-Trasig tand pga. främmande 
hårda föremål (<4mm)  

Källa: (Företaget, 2017) 
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Tabell 2. Visar sannolikhetsskala med tidsintervall 
Poäng Sannolikhet Tidsintervall 

* Påtänkt fara utgör ingen risk Påtänkt fara utgör ingen risk 

1 Osannolikt En gång per år 

2 Sällan En gång i halvåret 

3 Ibland En gång i månaden 

4 Ofta En gång i veckan 

5 Dagligen En gång per dag 

Källa: (Företaget, 2017) 
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Riskanalys 
Tabell 3. Del 1 av 7. Visar riskanalys över godsmottagning och lager för emballage. Poängsättning enligt riskmatris, tabell 1-2. 
Produktionssteg 
/arbetsmoment Möjlig fara Riskvärdering Grundförutsättningar Åtgärder A S Summa 
GODSMOTTAGNING (grå zon, plats 1) 
Rapportering 
från inköp om 
inkommande 
gods  
 

Mottagning av felaktig 
råvara pga. 
leverantörsbyte eller 
förändring av 
förpackningsdesign   *  

Kontroll av leverantörer och produkter 
utförs kontinuerligt. Rutiner finns och 
efterföljs för kontroll av inkommande gods. 
Kontroller och uppmärkning av nya 
produkter styrs av inköpsavdelningen. 

 

Leverans av 
råvaror 

Mottagning av felaktig 
råvara pga. felmärkning 
från leverantör   *  

Kontroll av leverantörer och produkter 
utförs kontinuerligt. Rutiner finns för 
kontroll av leverantörer. 

 

Mottagning av 
råvaror  

Korskontaminering vid 
levereras av olika råvaror 
på samma pall föreligger 
om förpackningsmaterial 
är skadat.  *  

Kontroll av emballage och 
förpackningsmaterial sker kontinuerligt. 
Rutiner för mottagning av råvaror finns. 
Råvaror i skadat förpackningsmaterial 
kasseras  

 

 Korskontaminering pga. 
felaktig märkning  

 *  

Kontroll av leverantörer och produkter 
utförs kontinuerligt. Rutiner finns och 
efterföljs för kontroll av råvaror. 
Inkommande gods kontrolleras och 
etiketteras samt utdelas specifik 
batchnummer. 

 

LAGER FÖR EMBALLAGE (grå zon, plats 2) 
Lagerhållning av 
emballage och 
flytande 
livsmedel 

Inge kända risker för 
lagerhållning av 
emballage och flytande 
livsmedel finns  *  

Grundförutsättningar och rutiner för 
lagerhållning finns. Inga faror för 
korskontamination av allergener finns i det 
här steget. 
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Tabell 3. Del 2 av 7. Visar riskanalys, forts. lager för emballage, lager för råvaror, mellanlager/torrförråd. Poängsättning enligt riskmatris, tabell 1-2. 
Produktionssteg
/arbetsmoment Möjlig fara 

Riskvärdering 
Grundförutsättningar Åtgärder A S Summa 

LAGER FÖR EMBALLAGE (grå zon, plast 2) 
Transport av 
övrigt gods till 
lager för råvaror 

Inga kända risker för 
transport av övrigt gods 
till lager för råvaror finns 

 *  

Godset är välförpackad och separerad. 
Risken för korskontaminering är minimal 
om tidigare produktionssteg utförts korrekt. 
Rutiner för säker transport av gods finns. 

 

LAGER FÖR RÅVAROR - plattan (blå zon, plats 3) 
Placering och 
lagerhållning av 
gods 
 
 
 

Felförvaring av 
allergener pga. platsbrist.  

16 1 16 

Rådande platsbrist på lager - rätt 
grundförutsättningar och 
förbättringspotential finns när det gäller 
zonplanering. Rutiner för korrekt hantering 
finns men efterföljs inte då specifika 
allergener inte tilldelats specifika platser. 

Förtydligande av 
zonfördelningen och utökning av 
lagerplats för allergener. 
 

MELLANLAGER/TORRFÖRRÅD (gul zon, plats 4) 
Förvaring av 
råvaror 

Korskontaminering pga. 
felaktig förvaring av 
allergener:   

 allergener förvaras över 
icke allergener 

16 4 64 

Grundförutsättningar finns men risk orsakas 
av dålig organisation på lagret. Rutiner finns 
för god lagerhållning. 

Förtydliga tillhörande platser 
avsedda för förvaring. 

 Förvaring i ej avsedda 
zoner 

16 4 64 

Grundförutsättningar finns men risk orsakas 
av dålig organisation på lagret. Rutiner finns 
för god lagerhållning. 

Förtydliga allergenzon. 

 Förvaring i ej tillförslutna 
förpackningar 

16 4 64 

Grundförutsättningar finns men risk orsakas 
av dålig organisation på lagret. Rutiner finns 
för god lagerhållning. 

Införliva befintliga rutiner och 
fördela ansvarsområden för 
hantering av råvaror. 
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Tabell 3. Del 3 av 7. Visar riskanalys, forts. mellanlager/torrförråd, uppvägningsrum/allergenrum. Poängsättning enligt riskmatris, tabell 1-2. 
Produktionssteg
/arbetsmoment Möjlig fara 

Riskvärdering 
Grundförutsättningar Åtgärder 

A S Summa 
MELLANLAGER/TORRFÖRRÅD (gul zon, plats 4) 
Förvaring av 
råvaror, 
fortsättning 

Spridning av allergent 
damm orsakad av trasiga 
förpackningar  

16 1 16 

Goda grundförutsättningar och rutiner finns 
för detektering och hantering av trasiga 
förpackningar. Trasiga förpackningar 
kasseras omedelbart. 

 

 Oavsiktlig hantering av 
förvaringskärl och 
verktyg 16 2 

 
 

32 

Grundförutsättningar och rutiner finns men 
efterlevnad kan förbättras. 

Färgkodning av förvaringskärl 
och verktyg för minskning av 
förväxlingsrisk. 

 Bristande rengöring av 
förvaringskärl och 
verktyg 16 2 32 

Grundförutsättningar finns då 
rengöringsutrustning och tid finns. Rutiner 
finns men har förbättringspotential.  

Genomför dagliga rutiner för 
rengöring av förvaringskärl och 
verktyg samt fördela ansvar. 

UPPVÄGNINGSRUM / ALLERGENRUM (gul zon, plats 5) 
Inhämtning av 
råvaror från 
torrförrådet 

Förväxling i tillverkning 
orsakad av inhämtning 
av fel råvara 

16 1 16 

Grundförutsättningar och rutiner finns för 
inhämtning av råvaror men påverkas av att 
tidigare processteg utförts korrekt 

Se till att rutiner i tidigare 
processteg fungerar korrekt för 
att minimera sannolikheten för 
förväxling. 

 Korskontaminering 
genom användning av 
samma redskap till olika 
råvaror 16 2 32 

Tillräckligt med verktyg tillhandahålls och 
dubbelarbete med samma verktyg behövs 
inte. Rutiner finns och efterföljs. 

Färgkodning av redskap för att 
undvika förväxling. 

Uppvägning av 
råvaror 

Spridning av allergent 
damm orsakad av 
tidigare uppvägning och 
bristande rengöring av 
lokal (golv, väggar, tak) 16 5 80 

Städutrustning finns på plats, externt 
städföretag grovrengör lokalen en gång i 
veckan enligt fastställda rutiner. 

För förbättrad allergenrenlighet 
bör grovrengöring utföras mer än 
en gång per vecka. 
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Tabell 3. Del 4 av 7. Visar riskanalys, forts. uppvägningsrum/allergenrum. Poängsättning enligt riskmatris, tabell 1-2. 
Produktionssteg
/arbetsmoment Möjlig fara 

Riskvärdering 
Grundförutsättningar Åtgärder 

A S Summa 
UPPVÄGNINGSRUM / ALLERGENRUM (gul zon, plats 5) 
Uppvägning av 
råvaror, 
fortsättning 

Spridning av allergent 
damm orsakad av 
tidigare uppvägning och 
bristande rengöring av 
utrustning (bänkar, 
arbetsredskap) 16 5 80 

Grundförutsättningar bör förbättras då 
korrekt städutrustning inte finns på plats. 
Avsaknad av städrutiner på daglig basis. 

Skapa rutiner för daglig 
rengöring av utrustning med 
fokus på allergenrenlighet. 
Införskaffa korrekt städmaterial 
(t.ex. dammsugare, engångs 
trasor, sopborste) 

 Korskontaminering pga. 
användning av 
ventilationssystem 16 5 80 

Grundförutsättningar och rutiner finns men 
operatörer upplever att ventilationssystemet 
är underdimensionerat. 

Säkerställning av funktion och 
effekt av ventilationssystem. 

 Korskontaminering 
orsakad av bristande 
användning av 
skyddskläder 

16 5 80 

Grundförutsättningar finns då 
ändamålsenliga skyddskläder finns på plats 
men efterlevnad bör förbättras. Rutiner för 
användning av skyddskläder finns men bör 
ses över / förbättras.  

Skyddskläder bör alltid användas 
vid hantering av specifika 
allergener (t.ex. engångsrock). 
Allergena skyddskläder skall tas 
av vid hantering av icke 
allergena råvaror.  

 Korskontaminering av 
andra råvaror och ytor 
pga. uppvägning av 
allergener på ej avsedd 
plats 16 5 80 

Ett rum avsedd för uppvägning av allergena 
råvaror finns. Uppvägning av vissa 
allergener sker undantagsvis utanför detta 
rum. Rutiner för uppvägning finns men 
efterföljs inte.  

Rutiner bör efterföljas och inga 
undantag bör göras vid 
uppvägning. 

 Korskontaminering 
orsakad av 
receptförändring 

16 2 32 

Alla gamla recept skall tas bort och ersättas 
med nya. Rutiner finns för receptändring 
men förbättringspotential finns i 
kommunikation  

Förbättra kommunikation mellan 
berörda avdelningar. 
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Tabell 3. Del 5 av 7. Visar riskanalys, forts. uppvägningsrum/allergenrum, tillverkning. Poängsättning enligt riskmatris, tabell 1-2.  

Produktionssteg
/arbetsmoment Möjlig fara Riskvärdering Grundförutsättningar Åtgärder 

A S Summa 
UPPVÄGNINGSRUM / ALLERGENRUM (gul zon, plats 5) 
Avfallshantering Korskontaminering pga. 

felaktig sophantering 
orsakad av dåligt 
placerade sopkärl 

16 5 80 

Dåliga grundförutsättningar finns då allergent 
pulverdamm sprider sig i fabriken pga. 
felplacerad och dåligt designad sopkärl. 
Rutiner finns och efterföljs. 

Minska spridning av allergent 
damm genom placering  av 
sopkärl i allergenrummet avsedd 
endast för allergent avfall. 
Sopkärlet bör vara tätslutande. 

 Korskontaminering pga. 
spridning av allergent 
pulverdamm vid 
avskaffning av avfall 16 1 16 

Enligt rutinerna sker avskaffning av sopor 
efter avslutad produktion vilket minimerar 
risken för kontamination. 

 

Lagerhållning av 
uppvägda satser 

Korskontaminering pga. 
förväxling av uppvägda 
satser orsakad av 
felmärkning /avsaknad 
av märkning 16 2 32 

Grundförutsättningar för märkning finns då 
redskap är tillgängligt. Rutiner finns men 
behöver struktureras upp för att skapa ett 
gemensamt märkningssystem. 

Strukturera upp och införliva 
befintliga rutiner på daglig basis.  

 Korskontaminering 
orsakad av bristande 
förslutning av påsar med 
uppvägda satser 16 2 32 

Grundförutsättningar finns då 
förslutningsklämmor finns tillgängliga men 
används inte kontinuerligt. Rutiner finns. 

Införliva kontinuerlig användning 
av förslutningsklämmor. 

TILLVERKNING (gul zon, plats 6) 
Dosering och 
mixning av 
ingredienser 

Spridning av 
pulverdamm till andra 
råvaror och utrustning 16 5 80 

Rutiner för dosering finns. Bra 
grundförutsättningar saknas då dammet kan 
sprida sig vidare i fabriken.  

Ventilationssystemet bör 
förbättras samt eventuell 
skyddande barriär i form av vägg. 

 Risk för 
korskontaminering pga. 
förväxling av recept eller 
uppvägd sats 16 1 16 

Grundförutsättningar finns för att tidigare 
styrande åtgärder minimerar riskerna. Rutiner 
finns för dosering och mixning av satser 

Se till att rutiner i tidigare 
hanteringssteg fungerar korrekt 
detta för att minska sannolikheten 
för förväxling. 
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Tabell 3. Del 6 av 7. Visar riskanalys, forts. tillverkning, fyllningslinje. Poängsättning enligt riskmatris, tabell 1-2. 
Produktionssteg
/arbetsmoment Möjlig fara 

Riskvärdering 
Grundförutsättningar Åtgärder 

A S Summa 
TILLVERKNING (gul zon, plats 6) 
Varm- och 
kallprocess 

Inga risker detekterades 
vid värmebehandling av 
produkter 

 *  

Goda grundförutsättningar finns då 
processen sker i ett slutet automatiserat 
system och produkterna kan ej beblandas 
med varandra. Fasta rutiner finns och 
efterföljs. 

 

Fyllning av 
lagringstankar, 
bufferttankar och 
containrar 

Korskontamination 
orsakad av 
otillfredsställande 
rengöring 16 1 32 

Grundförutsättningar och rutiner finns då 
välfungerande diskmatris efterföljs och 
rengöringsmaterial finns tillgängligt. 

Uppföljning av manuell 
rengöring gentemot allergen 
renlighet. 
 

FYLLNINGSLINJE (blå zon, plats 7) 
Produktionsordni
ng  

Fyllning av produkter 
innehållande och icke 
innehållande allergener  *  

Grundförutsättningar och rutiner finns och 
styrs genom ett välfungerande diskmatris. 

 

Framkörning av 
produkt till 
fyllningslinje 
 

Fyllning av fel produkt 
pga. koppling av fel 
tank, ändrat 
fyllningsordning   *  

Goda grundförutsättningar finns då det finns 
flera steg av säkerhetsinsatser och 
övervakning av processen. Rutiner finns och 
efterföljs. 

 

Fyllning av 
produkt 

Korskontaminering av 
produkt pga. 
kvarvarande efter 
diskning allergenrester  *  

Goda grundförutsättningar och rutiner finns 
då verifierad  och välfungerande diskmatris 
finns och efterföljs. 
 

 

 Förväxling av etikett 
eller emballage 

 *  

Grundförutsättningar finns då processen är 
övervakat och halvautomatiserat. Rutiner 
finns i form av checklista och efterföljs. Ej 
aktuellt förpackningsmaterial och etiketter 
tas bort från linjen vid produktbyte. 
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Tabell 3. Del 7 av 7. Visar riskanalys, forts. fyllningslinje och huvudlager. Poängsättning enligt riskmatris, tabell 1-2. 
Produktionssteg
/arbetsmoment Möjlig fara 

Riskvärdering 
Grundförutsättningar Åtgärder 

A S Summa 
FYLLNINGSLINJE (blå zon, plats 7) 
Inlastning, 
palletering, 
krympning och 
transport till 
huvudlager 

Inga kända risker för 
inlastning, palletering, 
krympning och transport 
till huvudlager finns 
  *  

Välfungerande rutiner finns. Detta steg utgör 
inte risk för korskontamination då den 
färdiga produkten är välförpackad och 
separerad från övriga produkter. 

 

HUVUDLAGER (blå zon, plats 8) 
Lagerhållning av 
färdigförpackade 
och uppmärkta 
produkter 

Inga risker för 
lagerhållning av 
färdigpackade och 
uppmärkta produkter  *  

Välfungerande rutiner finns. Detta steg utgör 
inte risk för korskontamination då den 
färdiga produkten är välförpackad och 
separerad från övriga produkter 
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Tabell 4. Visar riskanalys över personal. Poängsättning enligt riskmatris, tabell 1-2. 

Övrigt Möjlig fara 
Riskvärdering 

Grundförutsättningar Åtgärder 
A S Summa 

PERSONAL 
Utbildning och 
kompetens 

Felhantering av råvaror 
och därmed risk för 
korskontamination pga.:  

 *Fastanställd personal 
saknar har inte fullgod 
kompetens i 
allergenhantering  *  

Goda grundförutsättningar finns då årlig 
utbildning i allergenhantering erbjuds för 
alla fastanställda. 

 

 *Extra personal (vikarie, 
inhyrda och nyanställda) 
har inte fullgod 
kompetens i 
allergenhantering 16 5 80 

Goda grundförutsättningar finns då årlig 
utbildning i allergenhantering erbjuds. 
Denna möjlighet bör inkludera 
extrapersonalen. 
 

Utbildning bör hållas  vid behov 
för att upprätthålla god 
kompetens inom hela 
personalstyrkan. 

Hygienregler Risk för 
korskontamination då 
hygienregler ej fullföljs 
och allergent 
pulverdamm kan 
förflyttas genom 
fabriken via personalens 
kläder och händer  *  

Tillgång till rena kläder för ombyte samt 
rutiner för personlig hygien finns uppsatta. 
Rutiner och utbildning inom området finns. 
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Analys av allergener 

Analys utfördes vid identifierade riskpunkter enligt riskanalysen (80 poäng) för att undersöka 

förekomst och halt av aktuella allergener. Analyser utfördes på följande platser: 

• Arbetskläder 

• Allergenuppvägningsrum, där ägg- och mjölkpulver vägs upp 

• Uppvägningsrum för övriga, icke-allergena råvaror 

• Lock till blandare i tillverkningsrum 

Analyskontroll  

Kontrollanalys utfördes för att verifiera detektion av eftersökta allergener. Livsmedelsprov X 

förväntad närvaro av äggviteprotein, icke förväntad närvaro av kasein. Livsmedelsprov Y 

förväntad närvaro av kasein, icke förväntad närvaro av äggviteprotein. Resultaten av kontrollen 

kan ses i tabell 5. Omräkningsfaktorer finns i bilaga VI. I livsmedelsprov Y detekterades det 5399 

µg/kg kasein vilket var 51 gånger mindre än förväntat enligt uträkningar. Ingen äggviteprotein 

detekterades. I livsmedelsprov X detekterades 1462 µg/kg äggviteprotein  vilket var 15 gånger 

mindre än förväntat. Ingen kasein detekterades. 

 

Tabell 5. Visar uppmätta värden av äggviteprotein och kasein i livsmedelsprov.    

Livsmedelsprov Kasein 
mg/kg 

Standardavvikelse 
kasein Äggviteprotein mg/kg 

Standardavvikelse 
äggviteprotein 

Y 5399 0,1 0,0 

 X 0,0 

 

1462 38 

     

Förväntad resultat 280000  23000  

 

Analys av ytprover 

Provtagning av ytor utfördes med svabbar på fyra olika platser under ett intervall av 24 timmar vid 

tre tidstillfällen. Figurer 12 till 16 visar provresultat med standardavvikelser för uppmätt 

proteinmängd för: arbetskläder, allergenrum, uppvägningsrum och lock till blandare. Specifika 

analysresultat och uträkningar av värden kan läsas i bilaga VII och VIII. 
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Arbetskläder 

Provtagningen detekterade kasein vid två tillfällen. Det som bör uppmärksammas är att vid tillfälle 

2 är den uppmätta kasein mängden betydligt högre än vid alla andra platser och 

provtagningstillfällen. De två andra provtillfällen gav utslag på närvaro av allergen men ej 

kvantifieringsbara värden pga. för låg spädning.  

 

Äggviteprotein detekterades vid alla provtagningstillfällen, även här sticker tillfälle 2 ut med ett 

mätresultat av 2592 µg/dm2. Tillfälle 1 ligger på 3 µg/dm2 och tillfälle 3 på 0,46 µg/dm2 (Figur 

12). 

 

 
Figur 12. Diagram visar mängden uppmätt protein på arbetskläder 
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Allergenrum 

För provtagning av kasein var det endast provtillfälle 2 som gav giltigt resultat på ett mätvärde av 

12481 µg/dm2. De två andra provtillfällen gav utslag på närvaro av allergen men ej 

kvantifieringsbara värden pga. för låg spädning.  

 

Äggviteprotein påvisades vid alla tre tillfällen. Högst mätvärde var det vid tillfälle 1 på  

11091 µg/dm2. Vid tillfälle 2 mättes ett värde på 4 679 µg/dm2. Vid tillfälle 3 mättes ett värde på 

183 µg/dm2 (Figur 13).  

 

 

 
Figur 13. Diagram visar mängden uppmätt protein i allergenrum 
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Uppvägningsrum 

Detektion av kasein gjordes vid alla tre provtagningstillfällena. Vid det andra provtagningstillfället 

var mätvärdet 532 µg/dm2 vid de övriga tillfällena var värdena relativt jämna, tillfälle 1 visade 305 

µg/dm2 och tillfälle 3 visade 376 µg/dm2. 

 

Äggviteprotein hittades vid varje provtillfälle och mätresultaten var likvärdiga med varandra. 

Tillfälle 1 hade ett mätvärde på 37 µg/dm2, tillfälle 2 mätvärde på 24 µg/dm2 och  

tillfälle 3 mätvärde 25 µg/dm2 (Figur 14). 

 

 
 
Figur 14. Diagram visar mängden uppmätt protein i uppvägningsrum. 
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Lock till blandare 

Kasein påvisades vid alla provtagningstillfällena. Uppmätta värde vid tillfälle 1 var 4429 µg/dm2, 

vid tillfälle 2 var värdet 874 µg/dm2 och vid tillfälle 3 var värdet 2 439 µg/dm2. 

 

Äggviteprotein detekterades vid alla tre tillfällena dock i små mängder. Tillfälle 1 hade ett 

mätvärde på 2 µg/dm2, tillfälle 2 hade ett värde av 2 µg/dm2 och tillfälle 3 hade ett värde av 12 

µg/dm2. (Figur 15).  

 

 

 
Figur 15. Diagram visar mängden uppmätt protein på lock till blandare. 
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Pulvermängd  

Genom att använda faktor 3,6  för kasein kunde den teoretiska mängden för mjölkpulver räknas ut. 

Genom att använda faktor 14,6 för äggviteprotein kunde den teoretiska mängden av äggulepulver 

räknas ut. Resultat av provtagning från samtliga platser och tillfällen finns i tabell 6. 

 

Tabell 6. Visar det teoretiska värdet av mängden mjölkpulver och äggviteprotein. 
Provtagningsplats Mjölkpulver µg/kg Äggulepulver µg/kg 

Arbetskläder 
Tillfälle 1 686 0,21 
Tillfälle 2 644 040 178 
Tillfälle 3 Ogiltigt resultat 0,03 
Allergenrum 
Tillfälle 1 Ogiltigt resultat 760 
Tillfälle 2 4 4932 320 
Tillfälle 3 Ogiltigt resultat 13 
Uppvägningsrum 
Tillfälle 1 1098 2,6 
Tillfälle 2 1916 1,6 
Tillfälle 3 1352 1,7 
Lock till blandare 
Tillfälle 1 15941 0,14 
Tillfälle 2 3145 0,15 
Tillfälle 3 8779 0,84 
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Diskussion 
Genom utförande av riskanalys kunde möjliga processteg med högrisk identifieras (80 poäng). 

Dessa låg sedan till grund för val av provtagningsplatser där analys av allergener utfördes. 

Provtagningen var under rådande förutsättningar begränsad till ett intervall på 24 timmar och val 

av provtagningsdag påverkades av veckostädningen. För att få ett trovärdigt mätresultat förlades 

provtagningsintervallet till mitt i veckan då nedsmutsningen ansågs vara genomsnittlig.  

 

Analyskontroll 

För att verifiera att kasein och äggviteprotein kunde detekteras med vald analysmetod utfördes en 

kontrollanalys, detta på produkter tagna ur företagets tillverkning. Analysen visade att de 

eftersökta proteinerna var möjliga att detektera. Dock var de uppmätta värdena för kasein i 

livsmedelsprov Y 50 gånger lägre än förväntat och de uppmätta värdena för äggviteprotein i 

livsmedelsprov X var 15 gånger lägre än förväntat. Att analyssvaren gav så mycket lägre värden 

än förväntat kan bero på olika parametrar såsom: livsmedlets samansättning, provutspädning, 

fetthalt i provet, inte optimalt pH-värde samt att oönskade partiklar förekom i 

provtagningsmaterialet. Det uppmättes små standardavvikelser mellan dubbelproverna vilket tyder 

på konsekvent mätning.  
 

 Ytprover  

Provtagning av ytor utfördes med avseende till mjölkpulver och äggulepulver vilka inte har 

samma sammansättning som de livsmedelsprover som användes för kontrollanalysen. Provsvaren 

har räknats om enligt faktorer angivna i manualen. 

Arbetskläder 

Eftersom personalen rör sig fritt inom alla tillverkningslokaler utgör deras kläder en möjlig fara 

för allergenkorskontaminering. Vid provtagningstillfällen 1 och 2 togs prover på arbetskläder vilka 

varit i fysisk kontakt med råvaror under uppvägning. Vid tillfälle 3 gjordes provtagningen precis 

vid skiftstart och arbetskläder hade ännu inte varit i fysisk kontakt med några råvaror. Vid detta 

tillfälle detekterades både kasein och äggviteproteiner (Figur 12). Detta styrker den risk som 

detekterats i riskanalysen att personalens kläder kan ligga till möjlig grund för korskontaminering.  
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Allergenrum 

I allergenrummet var det förväntat att hitta äggviteprotein men inte kasein. Detta då mjölkpulver 

inte hanterades under provtagningsintervallet. Detektion av kasein kan därför indikera en 

korskontaminering av mjölkpulver från tidigare hantering (Figur 13).  

 

Uppvägningsrum 

I uppvägningsrummet där övriga icke-allergena råvaror vägs upp finns det ingen direkt hantering 

av råvaror innehållande kasein och äggviteprotein. De proteinrester som detekterades här kommer 

troligast från andra hanteringsprocesser (Figur 14).  

 

Lock till blandare 

Ytprover togs också på locket till blandaren eftersom tillverkning av produkter innehållande 

allergener sker i närliggande processutrustning men inte i självablandaren. Detektion av kasein 

och äggviteprotein indikera därför en möjligrisk för korskontaminering (tabell 15).  

 

Pulvermängd 

För att återkoppla till verkligheten och få en bild av hur mycket pulvermängd som proteinet utgör 

har mängden uppmätt protein räknats om till en teoretisk mängd pulver (Tabell 6). Hur stor risk 

som pulvret utgör är svårt att avgöra, då största del av produktion sker i slutna system. Risken för 

korskontaminering genom allergen partikelspridning bedöms som låg, då den faktiska mängden 

pulver som kan hamna i den slutliga produkten är väldigt liten.  

 

Förbättringsåtgärder 

Förbättringspotential finns vid ett antal processteg särskilt i gul zon, där de största risker 

identifierades. En risk för allergen partikelspridning sågs i arbetskläder, denna risk går lätt att styra 

genom att rutiner för byte av skyddskläder efterlevs bättre. Rutiner för städning av arbetsbänkar 

och verktyg under uppvägningsprocessen bör ske något mer frekvent, gärna efter varje avslutat 

arbetsmoment. Detta för att minska risken för den potentiella mängden pulverdamm som kan 

spridas. I dagens läge finns det ett avfallskärl i uppvägningsrummet, detta kärl är placerat bredvid 

arbetsbänken och är inte tätslutande vilket gör att spridning av allergena partiklar sker lätt vid 

hantering av använt förpackningsmaterial. Avfallskärlet bör bytas ut till en design som är 
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tätslutande för att förhindra spridning av kvarvarande pulver. Det bör även skapas två 

avfallsstationer; en med placering i allergenrummet som är avsedd för allergent avfallsmaterial 

och en placerad exempelvis i uppvägningsrummet avsedd för övrigt avfallsmaterial. Operatörerna 

som dagligen är verksamma i produktionen har en god kunskap om allergenhantering. Dagliga 

rutiner gör att ansvariga operatörer emellertid kan känna att tid för att informera extrapersonal, 

inhyrdpersonal och vikarier om allergenhantering är otillräcklig.  

 

Enligt företagspolicyn värderas alla allergena risker alltid med den högsta allvarlighetsgrad, vilket 

är 16. Vid hanteringssteg där inga risker har detekterats exempelvis vid mottagningen kan det 

finnas ett värde i att omvärdera allvarlighetsgraden. Detta för att bättre belysa de detekterade 

risker i exempel uppvägning i gula zonen. 

 

Slutsats 
Av vår riskanalysen kan slutsatsen dras att företaget uppfyller grundförutsättningar, rutiner och 

krav för en tillfredställande allergenhantering. I företaget finns det en stor kunskapsbank inom 

området vilket gör att HACCP-arbetet är väl strukturerat och fungerar i dagens läge utan några 

problem. Riskanalysen detekterar möjliga faror vissa antagande om risker har styrkts genom 

analysresultaten, såsom arbetskläderkläder där analysresultaten i visar på förekomst av allergener 

även på helt rena kläder samt förekomst av oönskade allergener på bänken i uppvägningsrummet. 

Hur stora dessa risker emellertid förefaller sig att vara är svårt att avgöra, då godtagbara kritiska 

gränsvärden för förekomst av allergent damm inte är satta. De kvantitativa provresultaten får 

därför ses mer som en bekräftelse av allergennärvaro än som en indikation på hur allvarlig risken 

är. Genom att utföra en kartläggning av allergener i form av en riskanalys kan risker detekteras 

och styras, vilket leder till att en hög allergensäkerhet uppnås. Däremot för att kunna garantera 

allergensäkerhet behövs ytterligare analyser och bestämning av godtagbara kritiska gränsvärden. 

 

Med anledning av resultaten i detta arbete har företaget redan påbörjat ett arbete kring de 

föreslagna förbättringsåtgärderna och planerar att utföra riskanalysen enligt samma metodik för 

sina övriga tillverkningsprocesser. 
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Felkällor 
• Analyskittet som användes för analys av äggulepulvret är avsett för helägg eller 

äggvita vilket gör att endast en viss procent av den totala proteinhalten i äggulepulvret 

kunde detekteras. 

• Provtagningen utfördes endast vid ett tillfälle. För att säkerställa provresultaten krävs 

fler provtagningar under längre tid.  

• Vissa prov fick spädas ut upp till 10000 gånger, vilket gör att små avrundningar av 

svarsresultat kan få stora konsekvenser på det slutliga resultatet. 

• Analys och slabbförsök gjordes vid samma tillfälle, tid för reflektion fanns inte. 
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Bilagor 
Bilaga I. Visande standardkurvan använd för avläsning av resultat för både kasein och 
heläggspulver 

 
 

 



 

Bilaga II. Visande manual använd vid framställning av prover 
 

ELISA FAST egg - manual 
Material 5.1  
Mikrotitreringsplattor  
Spektrofometer 450 nm 
Centrifug  
Vattenbad 
Homogenisator 
Pipetter 
Mikropipetter 20µg-200µ 200µg-1000µg 
8 kanalspipett 100µg 
Reagens 5.2 
Destillerat el. avjoniserat vatten  
Förvaringsanvisningar 7 
2-8°C gäller hela kittet, oanvända brunnar, buffert och provmaterial. Substratet kromogen är 
ljuskänsligt; exponera inte för direkt ljus. 
Framställning av prov 9 

1. Se till så att all utrustning är noga rengjord 
2. Sprita bänken med etanol 70% 

Framställning av allergen extraktions buffert (grundsats) 9 
3. Extraktionsbuffert skall spädas ut, för utspädning skall eventuella kristaller lösas upp i ett 

vatten bad vid 37°C. Buffert späds 1:10 (1+9) med destillerat vatten före användning. 
Bufferten förvaras 2-8°C i max 12 veckor 

Provframställning 9.1 
4. 5 g väl homogeniserat prov vägs upp 
5. Värm upp rätt mängd allergen extraktions buffert från punkt 9 till ca 60°C 
6. Till fastprov:1 g prov späds med 20 ml allergen extraktions buffert från punkt 9 

Till flytande prov: 1 ml blandas med 19 ml allergen extraktions buffert 
7. Blanda och inkubera provet i 10 min vid 60°C låt svalna till 4°C 
8. Centrifugera i 10 min (provet skall ha en temperatur av 4°C) 
9. Filtrera 

Genomförande av provsättning 10 
10. Rumstemperera alla reagens (förvara i ca 30min i rumstemperatur) 

Tillverkning av konjugat 10.1 
11. Skaka flaskan försiktigt med konjugat (röd kork) innan utspädning 
12. Späd ut med destillerat vatten 1:11 (1+10) 

(100 µl konjugat +1ml destillerat vatten), räcker till en remsa 6 brunnar. Denna blandning 
måste förbrukas direkt därför bör den mängd som faktiskt behövs förberedas.  

Beredning av tvätt buffert 10.1  
13. Upplös eventuella kristaller i 37°C vattenbad, blanda väl 
14. Späd ut 1:10 (1+9) med destillerat vatten (100ml buffertkoncentrat (brun kork) +900ml 

destillerat vatten)  
15. Tvättbufferten kan lagars i rumstemperatur 20-25°C i 4 veckor 

 
 



 

Testutförande 10.2 
Viktigt att tänka på: rekommenderade tvättproceduren måste följas noggrant, max 3 remsor (24 
brunnar) åt gången kan provsättas 

1. Sätt de antalet brunnar som behövs på mikrotitreringsplattan 
2. Tillsätt 100 µl av filtratet i varje brun och inkubera i precis 10 min i rumstemperatur (20-

25°C) 
3. Häll ut vätskan ur brunnarna och knacka ut resterande vätska på absorberande paper  
4. Fyll alla brunnar med 250 µl tvättbuffert och töm ut vätskan enligt ovanstående procedur i 

punkt 3  
5. Upprepa ytterligare två gånger (tvätt ska ske totalt 3:e gånger) 
6. Tillsätt 100 µl av det utspädda konjugatet (från punkt 10.1) till varje brunn 
7. Blanda försiktigt genom att skaka plattan manuellt 
8. Inkubera i 10 min i rumstemperatur (20-25°C) 
9. Häll ut vätskan ur brunnarna och knacka ut resterande vätska på absorberande papper (3 

knackningar) 
10.  Fyll upp med 250 µl av tvättbufferten, töm ut vätskan och knacka ut på absorberande papper 

upprepa ytterligare 2 gånger (tvättproceduren genomförs totalt 3 gånger) 
11. Fyll upp med 100 µl Red Chromogen Pro (substratet med den bruna korken) i varje brunn och 

blanda försiktig genom skakning av plattan. 
12. Inkubera i 10 min vid rumstemperatur (20-25°C) i mörker 
13.  Tillsätt 100 µl av stopplösning i varje brunn (gul kork), blanda försiktigt genom att skaka 

plattan  
14. Mät absorbansen vid 450 nm inom 10 minuter efter att stopplösning tillsats  

 
  



 

Bilaga III. Visande manual använd vid framställning av prover 
 
ELISA kasein - manual 
 
Material 5.1  
Utrustning 
Våg 
Microtiter plattor  
Spektrofometer 450 nm 
Centrifug  
Vattenbad 
Filter 
Homogenisator 
Mätkolv 
Pipetter 
Plast skepp/ liten gals skål 
pH-mätare 
Mikropipetter 20µg-200µ 200µg-1000µg 
8 kanalspipett 100µg 
Reagens 5.2 
Destillerat el. avjoniserat vatten  
1M NaOH (natriumhydroxid) 
1m HCl (saltsyra) 
Förvaringsanvisningar 7 
2-8°C gäller hela kittet, oanvända brunnar, buffert och provmaterial. Substratet kromogen är 
ljuskänsligt; exponera inte för direkt ljus. 
Framställning av prov 9 

3. Se till så att all utrustning är noga rengjord 
4. Sprita bänken med etanol 70% 

Framställning av allergen extraktions buffert (grundsats) 9 
3. Extraktionsbuffert skall spädas ut, för utspädning skall eventuella kristaller lösas upp i ett 

vatten bad vid 37°C. Buffert späds 1:10 (1+9) med destillerat vatten före användning. 
Bufferten förvaras 2-8°C i max 12 veckor 

Framställning av allergen extraktions buffert med tillsatts 1 (A-AEP)9 
4. 1,35 g tillsats 1 (blå kork) vägs upp och blandas väl med 15ml 1M NaOH tills alla partiklar 

har löst upp sig. 
5. 700ml allergen extraktions buffert mäts upp i en cylinder 
6. 15ml av slutlig blandning i steg 2 hälls i den uppmäta allergena extraktions bufferten under 

konstant omrörning 
7. Eventuella rester av från blandning i steg 2 kan spolas med buffert ner i cylindern. 
8. Justera därefter pH till 9 med 1M HCl genom att fylla upp till 750ml (ca 45ml) Mät med pH 

mätare 
9. Nu har vi 750ml A-AEP buffert klart, räcker till 45 prov. Förvaring 20-25°C i ca3-4 veckor 

Framställning av extraktor 2 9 
10. Späd ut koncentratet 1:1 med destillerat vatten (30ml koncentrat +30ml destillerat vatten). 

Räcker till 15 prover förvaras i 20-15°C i max 3 veckor 
 



 

Extraktion av buffert (livsmedelsprov) 9.1 
11. Väg upp 5 g av väl homogeniserat livsmedelsprov 
12. Värm upp allergen extraktionsbuffert med tillsats (A-AEP) till 60°C   
13. Blanda 19 ml 60°C buffert (A-AEP) med 1 ml livsmedelsprov 
14. Skaka intensivt och inkubera i MAX 10 min i 60°C, skaka då och då  
15. Låt provet svalna 
16. Centrifugera i 10 min om möjligt skall provet hålla 4°C vid början av centrifugeringen 
17. Filtrera extrakt så att filtrat erhålls 
18. 100 µl (0,001ml) sätts i varje brun vid analysen 
19. Filtratet kan lagras 2-8°C i 24/h 

Genomförande av provsättning 10 
11. Rumstemperera alla reagens (förvara i ca 30min i rumstemperatur) 

Tillverkning av konjugat  
13. Skaka flaskan försiktigt med konjugat (röd kork) innan utspädning 
14. Späd ut konjugat 1:11 (1+10) med konjugat buffert (svart kork) 

(100 µl konjugat +1ml konjugat buffert, räcker till en remsa 6 brunnar). Denna blandning 
måste förbrukas direkt därför bör den mängd som faktiskt behövs förberedas.  

Beredning av tvätt buffert 10.1  
16. Upplös eventuella kristaller i 37°C vattenbad, blanda väl 
17. Späd ut 1:10 (1+9) med destillerat vatten (100ml buffertkoncentrat (brun kork) +900ml 

destillerat vatten)  
18. Tvätt buffert kan lagars i rumstemperatur 20-25°C i 4 veckor 

Testutförande 10.2 
Viktigt att tänka på: rekommenderade tvättproceduren måste följas noggrant, max 3 remsor (24 
brunnar) åt gången får användas 

15. Sätt de antalet brunnar som behövs på microtitreringsplattan 
16. Tillsätt 100 µl av filtratet i varje brun och inkubera i precis 10 min 
17. Häll ut vätskan ur brunnarna och knacka ut resterande vätska på absorberande paper  
18. Fyll alla brunnar med 250 µl tvätt buffert och töm ut vätskan enligt ovanstående procedur i 

punkt 3  
19. Upprepa ytterligare två gånger (tvätt ska ske totalt 3:e gånger) 
20. Tillsätt 100 µl av det utspädda konjugatet (från punkt 10.1) till varje brunn 
21. Blanda försiktigt genom att skaka plattan manuellt 
22. Inkubera i 10 min i rumstemperatur (20-25°C) 
23. Häll ut vätskan ur brunnarna och knacka ut resterande vätska på absorberande papper (3 

knackningar) 
24.  Fyll upp med 250 µl tvätt buffert, töm ut vätskan och knacka ut på absorberande papper 

upprepa ytterligare 2 gånger (tvättproceduren genomförs totalt 3 gånger) 
25. Fyll upp med 100µl av det färdiga substratet med den bruna korken (Red Chromogen Pro) i 

varje brunn och blanda försiktig genom skakning av plattan. 
26. Inkubera i 10 min vid rumstemperatur 20-25°C i mörker 
27.  Tillsätt 100µl av stopplösning i varje brunn (gul kork), blanda försiktigt genom att skaka 

plattan  
28. Mät absorbansen vid 450 nm inom 10 minuter efter att stopplösning tillsats  

 
  



 

Bilaga IV. Visande manual använd vid framställning av prover 
 
Svabbprov ELISA ägg 
 
Material  
Reaktionsflaska 2 ml 
Tops  
Allergen extraktionsbuffertlösning 
Vortex 
Vattenbad 
Pipetter 
Provförberedning ägg  

1. Se till så att det finns utspädd allergen extraktions buffertlösning 
2. Värm upp den allergena extraktions buffertlösningen till 60°C. OBS! värm endast upp önskad 

mängd (1ml per tops behövs) 
3. Våta ytor svabbas med torr tops, torra ytor svabbas med fuktig tops: topsen doppas i 

uppvärmd allergen extraktions buffertlösning 
4. Svabba en fyrkant 10x10 cm 
5. 1 ml av den allergena extraktions buffert lösningen hälls i reaktionsflaskan  
6. Klipp av bomullstopsens ände och lägg i reaktionsflaskan  
7. Vortexa i 30 sek i rumstemperatur (20-25°C) 
8. Använd 100 µl per brunn i analysen  
9. Gör analys enligt manual för ELISA/ägg 

 
  



 

Bilaga V. Visande manual använd vid framställning av prover 
 
Manual för svabbprov ELISA kasein 
 
Material 
Tops 
Pipett 100 µl 
Vortex 
Vattenbad 
Reaktionsflaska 7 ml 
 
Provförberedning 

1. Allergen extraktions buffert lösning  
2. Värm upp den allergen extraktions buffert lösning till 60°C. OBS! värm endast upp den 

mängd som behövs (ca 5ml per tops behövs) 
3. Svabba en fyrkant 10x10 cm 
4. 800 µl av den allergena extraktions buffert med tillsats 1 (A-AEP) hälls i reaktionsflaskan  
5. 200 µl av extraktor 2 hälls i samma reaktionsflaska  
6. Klipp av bomullstopsens ände och lägg i reaktionsflaskan  
7. Vortexa i 30 sek i rumstemperatur (20-25°C) 
8. Värm upp till 100°C i 5 min i ett vattenbad, låt svalna 
9. Späd ut innehållet i reaktionsflaskan 1:5 (1+4) (1 ml av innehållet i reaktionsflaskan + 4 ml av 

allergen extraktions buffert lösningen)  
10.  Använd 100 µl per brunn 
11.  Slutför analysen enligt manualen för ELISA/kasein    

 

  



 

Bilaga VI. Visande uträkning av äggviteproteinet i äggulepulver  

 

Teoretiska omräkningsfaktorer för beståndsdelar av ägg (R-Biopharm, 2007) 
 
100 g flytande ägg = 63,4 g flytande äggvita + 36,6 g flytande äggula 
Detta ger: 
26 g hela ägg pulver = 7,7 g torr äggvita + 18,3 torr äggula 
Vilket innehåller: 
12,7 hela ägg protein = 6,8 g torr äggviteprotein + 5,9 torrt ägguleprotein 
 
Vid antagande att 20 % av äggvita följer med i äggula vid knäckning och separereing 
63,4 x 0,20 = 12,68 g flytande äggvita som rinner ner i äggulan 
 
Den totala vikten som går till tork är därför: 
12,68 + 36,6 = 49,28 g 
 
Vid torkning är vattenförlust för äggvita 87,86% (från 63,4 g till 7,7 g) därför utgör kvarvarande 
pulvret 12,14% av vikten  
 
12,68 g äggvita som följer med vid knäckning och separering blir då 1,54g torr äggvita 
 
Vi vet att i 7,7 g torr äggvita finns 6,8 g äggviteprotein alltså äggviteprotein utgör 88,3% av vikten 
 
Därför kan vi räkna att i 1,54 g torr äggvita finns 1,36 g äggviteprotein (1,54 x 0,883) 
 
Efter tork erhålls 18,3 g torr äggula blandad med 1,54 g torr äggvita = 19,84 g äggulepulver 
 
I 100 g äggulepulver finns då 92,23 g torr äggula och 7,77 g torr äggvita 
 
I 7,77 g torr äggvita finns 6,86 g äggviteprotein (88%)   
 
6,86 g äggviteprotein i 100 g äggulepulver kan finnas vid antagande att 20% av flytande äggvita följer 
med till torkning 
 

Omräkningsfaktor för äggulepulver 
Enligt beräkningar ovan har följande faktor för omräkning av äggviteprotein till äggulepulver kunnat 
göras 100/6,86 = 14,6 Faktor 14,6 användes till omräkning av äggviteprotein till äggulepulver 
  
Omräkningsfaktor för mjölkpulver 
Enligt kravspecifikation utfärdad av producenten (Företaget, 2017) består 100 g mjölkpulver av 35 g 
protein. 80% av dessa proteiner består av kaseiner (35 * 0,8 = 28) 28 g kasein kan finnas i 100 g 
mjölkpulver vilket leder till omräkning 100 / 28 = 3,6 för att erhålla faktor 3,6 som användes till 
omräkning av kasein till mjölkpulver. 
 

 



 

  



 

Bilaga VII. Visande rådata kasein 
Provnamn Uppmätt 

värde i 
spektro- 
fotometer 

Spädning Korrigerat värde 
enligt spädning 
och ELISA 
μg/dm2  

Kasein 
μg/dm2 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Ytprover 

*KM1 0,41 1:100 205 205 190,5 
 

14,5 
 KM1 0,352 1:100 176 176 

KM2 3,742 1:10 000 187100 187100 178900 
 

8200 
 KM2 3,414 1:10 000 170700 170700 

KM3 Ogiltigt 
resultat 

1:0 Ogiltigt resultat Ogiltigt 
resultat Ogiltigt 

resultat 
 

Ogiltigt 
resultat 

 KM3 Ogiltigt 
resultat 

1:0 Ogiltigt resultat Ogiltigt 
resultat 

*VM1 Ogiltigt 
resultat 

1:200 Ogiltigt resultat Ogiltigt 
resultat Ogiltigt 

resultat 
 

Ogiltigt 
resultat 

 VM1 Ogiltigt 
resultat 

1:200 Ogiltigt resultat Ogiltigt 
resultat 

VM2 12,315 1:200 12315 12315 12481 
 

166 
 VM2 12,647 1:200 12647 12647 

VM3 Ogiltigt 
resultat 

1:200 Ogiltigt resultat Ogiltigt 
resultat Ogiltigt 

resultat 
 

Ogiltigt 
resultat 

 VM3 Ogiltigt 
resultat 

1:200 Ogiltigt resultat Ogiltigt 
resultat 

*BM1 0,579 1:100 289,5 289,5 305 
 

15,5 
 BM1 0,641 1:100 320,5 320,5 

BM2 1,06 1:100 530 530 532,25 
 

2,25 
 BM2 1,069 1:100 534,5 534,5 

BM3 0,746 1:100 373 373 375,5 
 

2,5 
 BM3 0,756 1:100 378 378 

*LM1 8,271 1:100 4 135,5 4 135,5 4 428,5 
 

293 
 LM1 9,443 1:100 4 721,5 4 721,5 

LM2 1,719 1:100 895,5 895,5 873,5 
 

22 
 LM2 1,703 1:100 851,5 851,5 

LM3 4,691 1:100 2 345,5 2 345,5 2 438,5 
 

93 
 LM3 5,063 1:100 2 531,5 2 531,5 

Livsmedelsprov                                           mg/kg 
*X Kasein 0,115 1:1 0,115 0,00 0,00 

 
0,00 

 X Kasein 0,123 1:1 0,123 0,00 
*Y Kasein 10,992 1:500 5496 5,50 g/kg 5,40 

 
0,10 

 Y Kasein 10,592 1:500 5296 5,30 g/kg 
*KM= Arbetskläder*VM= Uppvägningsrum*LM= Lock ketchupmixer 
* X =Livsmedelsprov*Y=Livsmedelsprov 
Siffrorna 1-3 betecknar tidpunkt 12.00,16.00, 06.30. M betecknar eftersökt protein. 



 

Bilaga VIII. Visande rådata äggprotein 
Provnamn Uppmätta 

värde 
spektro-
fotometer 

Spädning  Korrigerat 
värde 
spädning  

Korrigerat värde 
enligt ELISA 
äggviteprotein 
μg/dm2 

Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Ytprover       
*KÄ1 0,484 1:100 48,4 3,19 3,09 0,08 
KÄ1 0,458 1:100 45,8 3,01 
KÄ2 4,054 1:10 000 40540 2 665,50 2 595,15 70,35 
KÄ2 3,84 1:10 000 38400 2 524,8 
KÄ3 7,201 1:1 7,201 0,47 0,45 0,01 
KÄ3 6,695 1:1 6,695 0,44 

*VÄ1 8,308 1:20 000 176760 11 621,97 11091,36 530,60 
VÄ1 8,031 1:20 000 160620 10 560,77 
VÄ2 6,984 1: 10 000 69840 4 591,98 4 678,77 86,79 
VÄ2 7,248 1: 10 000 72480 4 765,56 
VÄ3 5,586 1:500 2793 183,64 182,81 0,82 
VÄ3 5,536 1:500 2768 181,99 

BÄ1 5,581 1:100 558,1 36,69 37,78 1,09 
BÄ1 5,913 1:100 591,3 38,88 
BÄ2 3,462 1:100 346,2 22,76 23,36 0,60 
BÄ2 3,645 1:100 364,5 23,96 
BÄ3 4,013 1:100 401,3 26,38 25,42 0,95 
BÄ3 3,722 1:100 372,2 24,47 
*LÄ1 0,299 1:100 29,9 1,96 1,96 0,07 

LÄ1 0,323 1:100 32,3 2,12 
LÄ2 0,336 1:100 33,6 2,20 2,15 0,05 
LÄ2 0,318 1:100 31,8 2,09 
LÄ3 1,718 1:100 171,8 11,30 12,30 1,01 
LÄ3 2,026 1:100 202,6 13,32 
Livsmedelsprov   mg/kg   
X äggvita 10,821 1:800 5 410,5 1 422,96 1 461,42 38,46 
X äggvita 11,46 1:800 5703 1 499,88 
Y äggvita 0,19 1:1 0,19 0,049 0,05 0,00 
Y äggvita 0,21 1:1 0,21 0,055 

*KÄ= Arbetskläder*VÄ= Uppvägningsrum*LÄ= Lock ketchupmixer 
* X =Livsmedelsprov*Y=Livsmedelsprov 
Siffrorna1-3 betecknar tidpunkt:12.00,16.00, 06.30. Ä betecknar eftersökt protein. 
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