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Sammanfattning - Denna rapport undersöker appliceringen av en blockkedja på svenska livsmedelsvärdekedjor. Studiens syfte är 
att undersöka teknikens potential för lagring av information i avsikt att förenkla spårning mellan olika led. Mer specifikt är 
rapportens mål att reda ut vilka positiva effekter tekniken skulle kunna ge upphov till för verksamheten, vilka begränsningar en 
applicering skulle kunna medföra samt vilken typ av blockkedja som skulle lämpa sig för ändamålet. Studien har utförts med hjälp 
av ett flertal intervjupersoner för att samla validerande data. Tidigare studier visar att den nya tekniken kan medföra en effektivare 
datahantering, underlätta kommunikation mellan olika led i värdekedjor samt öka spårbarhet och transparens. Vidare kan tekniken 
öka livsmedelssäkerhet och minska bedrägerier då ansvarsskyldigheten ökar till följd av högre spårbarhetsgrad. Som studien visar 
finns det dock utmaningar med lansering och implementering av tekniken där bland annat krav på konsensus mellan alla 
involverade parter i en värdekedja skapar ökad komplexitet. Idag saknas krav på informationsdelning genom en delad databas 
mellan organisationer, vilket gör att en standardisering i framtiden kan behöva utformas. Den mest lämpade typen av blockkedja 
för ändamålet är en åtkomstreglerad blockkedja med bestämmelser för vem som är tillåten att läsa, lägga till, respektive validera 
information i databasen. En prototyp av en applikation baserad på tekniken skapades under studiens gång för att illustrera hur 
informationsdelning skulle kunna ske mellan olika organisationer.
 
 
 
 
Förord - Den här rapporten är ett kandidatexamensarbete inom 
Civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi med inriktning 
Datateknik och kommunikation skriven under våren 2018 vid 
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Abstract – This report examines the application of a 
blockchain on different types of Swedish food value chains. 
The purpose of the study is to evaluate the capacity of the 
technique for storing information to simplify tracking 
between the different stages in the supply chain. More 
specifically, the purpose is to identify the positive effects that 
the technology could bring businesses, what challenges an 
implementation could give rise to and finally what type of 
blockchain would suit the purpose. The study has been 
conducted with the help of interviewees in order to collect 
crucial data. Previous studies show that the new technology 
could lead to more efficient data management, facilitate 
communication between different stages of the value chains 
as well as increase traceability and transparency. 
Furthermore, the technology can increase food security and 
reduce fraud since higher traceability increases 
accountability. The study shows that there are indeed 
challenges with the launch and implementation of the 
technology, including the need for consensus among all 
parties involves in a value chain, which leads to increased 
complexity. Today there are no official requirements for 
information sharing through a shared database between 
organizations, in the future there might be a need for 
standardization. The results show that the most suitable type 
of blockchain for the purpose is one with permission and 
access control with regulations regarding who is allowed to 
read, add and validate information in the database. A 
prototype of an application based on the technology has been 
created to illustrate how information sharing could be done 
between different organizations. 

I. INTRODUKTION 

A. Inledning 
I dagens globaliserade samhälle har produkterna i den lokala 

matbutiken ursprung från hela världen. Det finns bananer från 
Centralamerika, ostar från Frankrike och kött markerat med 
Sverige som ursprungsland. Frågan är om det alltid går att lita 
på det som står på förpackningen, och efter uppmärksammat 
matfusk efterfrågar allt fler konsumenter en högre grad av 
transparens. Det finns svårigheter för stora livsmedelsföretag 
att möta dessa kundkrav då de har hundratals underleverantörer 
att hålla reda på. Den uppmärksammade hästköttsskandalen år 
2013 orsakades bland annat av bristande kontroll och spårning 
av underleverantörer, vilket ledde till att 750 ton hästkött 
märktes och såldes som nötkött i flera europeiska länder 
(Karlsson, 2018). 

Ett exempel på en skandal med ännu större konsekvenser är 
spenatutbrottet 2006 i USA, då det visade sig att flera 
amerikaner ätit spenat kontaminerad av bakterien E. coli. Upp 

till 199 sjukdomsfall rapporterades till följd av utbrottet och av 
dessa behövde ett flertal vårdas på sjukhus och tre personer 
avled. Det här kostade den amerikanska staten 700 miljoner 
dollar och det tog totalt två veckor innan källan till den 
kontaminerade spenaten hade hittats. Liknande skandaler i 
USA har gett höga fängelsestraff (IBM, 2017). 

I Sverige tillämpas enbart böter som straff vid brott mot 
livsmedelslagen trots att det här är ett allvarligt problem. Det 
finns ytterligare exempel på matfusk i Sverige, bland annat 
felaktiga datummärkningar och importerat kött salufört som 
svenskt ekologiskt kött, vilket sänker förtroendet för svenska 
livsmedel och skadar det svenska varumärket. Enligt 
landsbygdsminister Sven-Erik Bucht står svensk mat för låg 
antibiotikaanvändning, gott djurskydd och säkra livsmedel och 
det måste konsumenter också kunna lita på. Han föreslår att 
Sverige inför fängelse och högre sanktionsavgifter för matfusk 
(Soläng, 2017). 

Det finns alltså ett behov av ett enhälligt, säkert och effektivt 
system som kan öka spårbarhet och transparens i svenska 
livsmedelsföretags värdekedjor. En teknik som hittills främst 
har varit förknippat med kryptovalutor, men har potential för 
fler användningsområden, är blockkedjeteknik. En blockkedja 
är förenklat ett oföränderligt, decentraliserat register över 
transaktioner. Blockkedjor har potentialen att öka tillit, 
ansvarsskyldighet och säkerhet i affärsnätverk och om det 
appliceras på en traditionell värdekedja för en fysisk 
livsmedelsprodukt kan det öppna upp helt nya möjligheter för 
spårbarhet och transparens (IBM, 2017). 
 

B.  Uppdragsgivarens intresse 
Haj Enterprise är ett ungt startupföretag som utvecklar sin 

egen kryptovaluta. Det här arbetet är ett sidoprojekt som går ut 
på att hitta ett användningsområde för blockkedjor som skulle 
kunna utvecklas till något användbart utanför finansbranschen. 
Uppdragstagarna fick förfrågan om att studera applikationen av 
blockkedjeteknik applicerad på värdekedjor av olika slag för att 
reda ut om tekniken skulle kunna öka tilliten mellan leverantör 
och kund. 
 

C.  Arbetets mål och nyhetsvärde 
Konceptet blockkedja är känt av allmänheten för dess 

relation till kryptovalutor. Tekniken har dock potential att agera 
delat register för effektivare datahantering samt ökad spårbarhet 
och transparens för svenska livsmedelsföretag. Målet med 
arbetet är att undersöka blockkedjeteknikens potential inom den 
svenska livsmedelsbranschen och generera kunskap som kan 
komma till nytta för uppdragsgivaren och allmänheten för 
framtida studier.  
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D.  Samhälleliga och etiska aspekter 
Rapporten har följt Kungliga Tekniska Högskolans regler 

och policyer kring plagiat och likabehandling av alla 
involverade. Alla representanter från företagen är medvetna om 
att deras namn och företagsnamn kommer att finnas 
identifierbara i rapporten. Frågorna gavs på förhand när det 
bedömdes relevant och intervjupersonerna blev frågade om 
ljudupptagning fick ske under intervjun, vilket är viktigt i en 
etisk process (Blomkvist & Hallin, 2015, s. 37-38). 

Ökad spårbarhet, transparens och i förlängningen 
livsmedelssäkerhet är något som gynnar samhället i stort. Den 
ansvarsskyldighet som byggs upp när det går att spåra exakt 
vilken part som misskött sig eller gjort fel kan förebygga 
bedrägerier och slarv, vilket har potential att minska framtida 
livsmedelsskandaler. När slutkonsumenter kan ställa högre 
krav på transparens och kvalitet kommer dessa faktorer att 
kunna ge upphov till konkurrensfördelar, vilket kommer ge 
ytterligare incitament till företag att bedriva etisk verksamhet. 
Om blockkedjeteknologi även kan leda till effektivare flöden i 
livsmedelsbranschen kan det även tänkas minska matsvinn, 
vilket är ett stort samhällsproblem idag. (IBM, 2017). 
 

E.  Frågeställning 
Studiens huvudfråga är: Hur kan ökad transparens och 
spårbarhet uppnås genom applicering av blockkedjeteknik på 
värdekedjor inom den svenska livsmedelsbranschen? 

För att kunna svara på huvudfrågan behöver nedanstående 
frågor besvaras: 

1. Vilka positiva effekter kan blockkedjeteknik ge 
upphov till för ett livsmedelsföretags värdekedja? 

2. Vilka utmaningar kan finnas med införandet av 
denna blockkedjeteknik? 

3. Vilken typ av blockkedja skulle lämpa sig bäst för 
användningsområdet och hur skulle en digital 
applikation kunna utformas baserad på denna? 

 

F.  Förväntat vetenskapligt resultat 
Arbetet är vetenskapligt relevant i den aspekten att den 

undersöker vilka möjligheter och utmaningar som tillkommer 
med införandet av ett blockkedjesystem samt vilka ekonomiska 
aspekter som bör tas hänsyn till. Det här kan komma till nytta 
för företag i livsmedelsbranschen och andra aktörer som är 
intresserade av att veta mer om potentialen av den här tekniken. 
De resultat som tillhandahålls via kontakt med olika 
företagsrepresentanter som är intressenter och/eller tekniskt 
kunniga förväntas öka intresset för blockkedjeteknik inom 
området. Studien förväntas utforska potentialen av 
blockkedjeteknik och inte nödvändigtvis fastställa att det är den 
mest optimala eller enda tillvägagångssättet för att öka 
spårbarhet och transparens i ett livsmedelsföretags värdekedja. 
För att illustrera hur ett fungerande system av det här slaget kan 
öka transparensen i en värdekedja kommer en prototyp i form 
av en applikation för smarta mobiltelefoner att skapas där 
människa-dator-interaktionsaspekter kommer att diskuteras och 
tas hänsyn till. 

II. BAKGRUND 

A.  Värdekedjor 
En produkts väg genom förädling kallas värdekedja (eng. 

supply chain). En värdekedja kan definieras som ett nätverk av 
fysiska enheter, direkt eller indirekt sammankopplade, och 
beroende av att betjäna samma konsument eller kund. Den 
består av allt från leverantörer som säljer råmaterial, 
producenter som förädlar material till produkter, lager samt 
distributionscentraler till återförsäljare som tar produkten till en 
slutkund. En värdekedjans två huvudflöden är det fysiska flödet 
och informationsflödet. Det fysiska flödet är den mer synliga 
delen av värdekedjan, medan informationsflödet är utbytet av 
data och information mellan leden (NC State University, 2017). 
 

B.  Blockkedjor 
1)  Vad är en blockkedja? 

En typisk blockkedja fungerar som en delad databas och 
består förenklat av olika block av lagrade transaktioner. Dessa 
block hänger samman med hjälp att matematiska algoritmer och 
bildar tillsammans en sammanhängande kedja. Blockkedjor är 
en kategori av delade register (eng. Distributed ledgers). 
Delade register är en konsensus av replikerad, delad och 
synkroniserad geografiskt utspridd data. För denna finns ingen 
central administratör eller centraliserad datalagring. Mycket av 
värdet av delade register kommer från möjligheten att undvika 
den omständiga sammanställning av data från olika register 
mellan parter, vilket idag utgör en stor tidsåtgång för många 
företag. Istället tillåter delade register företagen att bibehålla en 
strukturellt bestående delad databas över transaktioner 
(Karminska, 2015).  

En av de mest omtalade blockkedjorna är Bitcoin som 
skapades år 2009. Den revolutionerande blockkedjan som 
kryptovalutan bitcoin är baserad på skapades av en fortfarande 
okänd utvecklare under pseudonymen Satoshi Nakamoto 
(Ottsjö, 2017). 

En blockkedja är uppbyggd av tre typer av teknologier. För 
det första, ett “peer-to-peer”-nätverk där användarna kan 
kommunicera direkt med varandra utan mellanhänder eller en 
tredje part. För det andra använder sig nätverket av 
asymmetrisk kryptografi. Denna kryptering gör det möjligt att 
skicka meddelanden som bara går att öppna av en specifikt 
avsedd mottagare och låter dessutom mottagaren att verifiera 
exakt vem som har skickat meddelandet. I blockkedjor används 
asymmetrisk kryptering främst för att hålla reda på vem som 
har genomfört en transaktion och vem som är mottagaren. Den 
tredje teknologin berör kryptografisk hashing, som innebär att 
data konverteras till hashsummor med hjälp av en hashfunktion. 
Den unika hashsumman är mycket mindre än den data som 
ursprungligen fördes in i funktionen. Denna metod används i 
blockkedjan som ett sätt att kunna jämföra stora mängder 
hashsummor för att försäkra systemet om att data inte har blivit 
ändrad i efterhand (Dannen, 2017, s. 4). 
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Figur 1. En blockkedjas uppbyggnad (Savjee, 2018).  
 

Det unika med blockkedjor är dess förmåga att säkra lagrad 
information och historik. Om data ändras i ett block förändras 
även dess hashkod, vilket medför ändringar i samtliga 
efterföljande block, illustrerat i figuren ovan. En klassisk 
blockkedja är inte centraliserad, utan fördelad på ett oändligt 
stort nätverk som vem som helst kan ansluta sig till och får då 
en kopia av blockkedjan vars förändringar måste verifieras. För 
att manipulera ett block måste därför alla efterföljande block i 
kedjan hos varje användare i nätverket ändras, vilket i praktiken 
är omöjligt. På många sätt och vis fungerar blockkedjan alltså 
som en delad databas, men på grund av dess utformning kan det 
garanteras att databasen inte blivit ändrad i efterhand (Iansiti & 
Lakhani, 2017).  
 

C.  Publika blockkedjor 
1)  Verifieringsmetoder 

Den mest kända typen av blockkedja är den fullt 
decentraliserade publika blockkedjan. Många publika 
blockkedjor använder sig av en funktion kallad proof-of-work, 
vilken genererar nya block till kedjan genom så kallad mining. 
Mining innebär att en nod löser ett matematiskt problem för att 
garantera en transaktions riktigheten i ett nytt block. En nod i 
det här sammanhanget avser en typ av digital utrustning som 
kan kommunicera med blockkedjan, exempelvis en dator eller 
annan elektronisk enhet. Blocket verifieras sedan av samtliga 
noder i blockkedjenätverket och om blocket godkänns läggs det 
till i kedjan. Den nod som löser det korrekta blocket får sedan 
en ersättning, oftast i form av en del av den tillhörande 
kryptovalutan som belöning. Proof-of-work saktar även ned 
beräkningen av hashkoden i varje block. För Bitcoin är varje 
beräkning avsiktligt utformad att ta cirka tio minuter. Det här 
innebär att även för de mest kraftfulla datorer tar det extremt 
lång tid att förändra en kedjas hashkoder, vilket på så sätt gör 
blockkedjan mindre sårbar för yttre hot (Iansiti & Lakhani, 
2017).  

Samma fördel kan även vara en säkerhetsmässig nackdel. En 
uppdatering av blockkedjan kan få vänta en till två timmar på 
att dess verifieringsprocess ska vara slutförd för samtliga noder. 
Denna försening utgör både en sårbarhet för systemet, på det 
sättet att en till synes verifierad händelse kan i ett senare skede 
förlora den statusen, men den utgör även problem i 
blockkedjebaserade system för snabba transaktioner som 
exempelvis finansiell handel (Berke, 2017). 

Istället för proof-of-work-metoden, som innebär en stor 
energikonsumtion för de noder som löser ett nytt block och 

därför ofta blir kostsamt, finns andra metoder. En av dem som 
har ökat i popularitet är metoden proof-of-stake som innebär att 
hänsyn tas till hur stort saldo som noderna i nätverket har, och 
är dessutom en mindre energikrävande metod. De noderna med 
högst saldo turas om att ta fram korrekta och sanningsenliga 
block till blockkedjan, så kallat forging. Incitamentet för att 
garantera ett korrekt block ligger i att om noden skapar ett falskt 
block förlorar den sitt saldo och får inte vara med och ta fram 
nya block i framtiden. De noder som har högst saldo har alltså 
mest att förlora på att ta fram ett felaktigt block och därför stärks 
säkerheten. Till skillnad från proof-of-work, är det med proof-
of-stake möjligt att förkorta tiden det tar att få fram ett nytt 
block eftersom datorkraft inte används för att ta fram nästa 
block, vilket gör systemet effektivare. Det finns inte heller 
någon belöning för skapandet av nya block (Bergman, 2018). 
 
2)  Mikrotransaktioner 

Att lägga upp transaktioner i en publik blockkedja medför 
transaktionskostnader. Transaktionskostnadens storlek är 
beroende av hur många steg som krävs för att genomföra 
åtgärden. För en enkel åtgärd såsom att överföra pengar mellan 
två parter är kostnaden liten. För ett detaljerat smart kontrakt 
kan processen däremot bli mer komplicerad och följaktligen 
kosta mer. Transaktionskostnaderna betalas ut till den nod som 
löser blocket. Syftet med transaktionskostnaderna är att minska 
risken att någon belastar systemets kapacitet i onödan eller i 
skadligt syfte (Dannen, 2017, s. 43). 

 

D.  Privata Blockkedjor 
En privat blockkedja är konceptuellt uppbyggd på exakt 

samma sätt som en publik men skillnaden är att den har en 
åtkomstkontroll inbyggd i sitt protokoll. Det betyder att de 
befintliga användarna i nätverket kan kontrollera vilka som 
ansluter sig och vilka som kan delta i blockkedjans 
konsensusprocess. Alla deltagande parter kan läsa data från det 
delade registret och garantera att den är giltig och likvärdig med 
den data som finns hos alla de andra parterna. Det här skiljer sig 
från en publik blockkedja som är öppen för alla att ta del av. 
Säkerheten hos en publik blockkedja som Bitcoin ges som 
tidigare nämnt bland annat av proof-of-work eller proof-of-
stake, vilket i praktiken gör det matematiskt omöjligt att 
förfalska eller makulera transaktioner. Säkerheten i privata 
blockkedjor bygger å andra sidan på ärligheten hos de enheter 
som validerar transaktionerna. Det finns alltså inga 
matematiska garantier för irreversibilitet av transaktioner i en 
privat blockkedja (Kaminska, 2015). 

Privata blockkedjor nyttjar precis som publika kryptografi 
och datastrukturer som försäkrar att ogiltiga transaktioner inte 
adderas till blockkedjan. Med ogiltiga transaktioner menas inte 
att den information som överförs inte är giltig, utan att den nod 
som utför transaktionen är legitim. Alltså ger privata 
blockkedjor en högre grad av felkontroll och 
transaktionsvalidering än vanliga delade databaser. Även om de 
inte använder proof-of-work eller proof-of-stake valideras 
transaktionsblock genom någon form av konsensusmekanism, 
exempelvis Byzantine Fault Tolerance (BFT). Dessa 
konsensusprotokoll är baserade på en ledare-följare-modell där 
det för varje block i kedjan väljs en ledare som skapar blocket 
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och adderar det till blockkedjan. Det finns flera olika sätt som 
fel och anomalier korrigeras på av systemet (Thompson, 2017).  
 

 
 
Figur 2. Figuren illustrerar betydande skillnader mellan en 
privat och en publik blockkedja (Lee, 2017). 
 

Anledningen till att många företag väljer att satsa på just 
privata blockkedjor är att de har större kontroll över de 
underliggande säkerhetsprotokollen och att parametrar som 
nätverksstockning och transaktionskostnader är kända i förväg. 
Dessutom är systemet betydligt mer energisnålt utan 
användning av proof-of-work-metoder. Figur 2 visar på några 
av de viktigaste skillnaderna mellan en publik och privat 
blockkedja. Vidare hanterar många företag känslig information 
som kräver begränsad åtkomst av konfidentiella skäl. Privata 
blockkedjor fungerar alltså som delade register men med en 
ökad robusthet och säkerhet mot förfalskningar (Kaminska, 
2015).  
 

E.  Delad databas eller blockkedja? 
Det finns en debatt i samhället kring övertaget hos en privat 

blockkedja jämfört med en vanlig delad databas. Professor 
Arvind Narayanan (2015) vid Stanford University hävdar att 
privata blockkedjor endast är ytterligare ett namn för en delad 
databas. Han menar att tekniken för delade databaser med 
samma utformning som en privat blockkedja har varit känd i 
över 25 år, och även om signaturer och hashpekare gör 
databasen mer säker är den inte tillräckligt innovativ för att 
kallas något annat än en form av en delad databas.  

Gideon Greenspan (2016), VD på en open-source 
blockkedjeplattform vid namn Multichain, argumenterar å 
andra sidan för att det finns många skillnader mellan privata 
blockkedjor och traditionella SQL-databaser. Exempelvis 
erbjuder en privat blockkedja mer effektiviserad 
kommunikation av register och data mellan företag i en 
värdekedja samt ökad robusthet och transparens. 

En stor nackdel med delade databaser är att de saknar 
förmågan att förhindra illvillig aktivitet. Om en aktör blir 
hackad och den enheten skriver in korrupt data i den delade 
databasen blir informationen felaktig för databasens användare. 
Det här specifika problemet existerar även i centraliserade 
databaser. Privata blockkedjor löser problemet genom 
användning av kryptografi och teknologier likt de som Bitcoin 
och andra publika blockkedjor använder. Det ökar 
säkerhetsfunktionerna i blockkedjan genom att skydda mot 
infiltrerade hackningsfall och hindra individuella deltagare från 
att agera på ett illvilligt sätt (Thompson, 2017).  
 

F. Spårningstekniker 
För att effektivt överföra information från en fysisk produkt 

till en digital databas behövs någon form av spårningsteknik. 

En produkt behöver under sin väg genom en värdekedja enkelt 
och kostnadseffektivt kunna registreras regelbundet i varje led 
för att bibehålla spårbarheten. 
 
1)  RFID-taggar 

RFID står för Radio-frequency identification och använder 
elektromagnetiska fält för att automatiskt identifiera och spåra 
taggar som är fästa vid objekt. Denna teknik används i många 
industrier, exempelvis kan en bilfabrik tagga en bil under 
produktionen för att spåra dess utveckling under montering och 
en gård kan tagga sin boskap (MHI, 2018).  

Varje tagg har ett unikt ID-nummer som sänder data i realtid 
om exempelvis var ett djur befinner sig geografiskt, 
viktförhållanden och medicinering. All information lagras i en 
databas som sedan kan avläsas som kontrollåtgärd och för att 
automatiskt vidarebefordra djurets identitet i fortsatt 
produktionsflöde (TracTechnology, 2018). 

 
2)  QR-koder 

QR-koder, förkortning för Quick Response Code, är en typ 
av matrisstreckkod eller tvådimensionell streckkod som först 
designades av företaget Denso Wave för 
biltillverkningsindustrin i Japan. En streckkod är en 
maskinläsbar optisk etikett som innehåller information om 
föremålet som den är fäst vid. En QR-kod använder sig av fyra 
standardiserade kodningslägen: numeriska, alfanumeriska, 
bit/binära och kanji för att effektivt lagra data. QR-kodsystemet 
blev populärt även utanför bilindsutrin på grund av dess snabba 
läsbarhet och förbättrade lagringskapacitet jämfört med vanliga 
streckkoder, även kallade UPC-steckkoder (Universal Product 
Code). QR-koder består av svarta fyrkanter arrangerade i ett 
rutnät mot en vit bakgrund och kan bli avlästa av exempelvis en 
vanlig mobilkamera. All data som lagrats kan sedan extraheras 
från det mönster som finns i både de horisontella och vertikala 
komponenterna av bilden. Användningsområden inkluderar allt 
från produktspårning, föremålsidentifiering, tidsspårning, 
dokumenthantering och marknadsföring. Denso Wave har valt 
att inte licensiera tekniken utan låter istället vem som helst 
använda den och det finns många tjänster för att kostnadsfritt 
generera QR-koder. 
(Denso Wave, 2017) 
 
3)  DNA-analys 

DNA-analys kan användas för att evaluera en produkts 
innehåll på molekylärnivå. Med hjälp av markörer i en DNA-
sträng kan en DNA-profil tas fram som senare går att översätta 
till en digital siffersträng. Sifferstängarna kan sedan jämföras 
för att fastställa exempelvis en art. Vid brådskande fall kan 
resultatet av en DNA-analys tas fram inom ett dygn. Det tar ofta 
längre tid, ibland upp till fem dagar. Processen är i stort sett 
densamma för både animaliskt och humant DNA (Polisen, 
2016). 

DNA-analyser är med dagens teknologi inte bara 
tidskrävande utan även väldigt kostsamma. Efter 
hästköttsskandalen lade svenska myndigheter stora resurser på 
DNA-analyser av produkter innehållande kött. Varje test 
beräknades kosta 400 euro. (Stillkvist-Hammar, 2013). 
 

Område Privat blockkedja Publik blockkedja
Funktion Semi-decentraliserad, B2B Decentraliserad, "peer to peer"
Autentisering Autentiserad Inte autentiserad
Behörighet Behörighetsreglerad Inte behörighetsreglerad
Fördelar Tillåter juridiska personer Tillåter anonymitet

Högre prestanda Låg manipulationsrisk
Bättre skalbarhet Kräver inte tillit mellan noderna
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G. IBM:s blockkedjeplattform och samarbete med Walmart 
Under 2017 samarbetade IBM och Walmart i ett pilotprojekt 

för att undersöka blockkedjeteknologins potential för 
spårbarhet i en värdekedja för livsmedel. Vägen för exempelvis 
en mango från odling till butik är lång och komplex. Olika 
aktörer längs kedjan använder olika system för att registrera 
sina produkter, vissa är till och med fysiskt pappersbaserade. 
Dessa system kan dessutom utsättas för förändringar eller 
förfalskningar. När en matskandal upptäcks och produkter 
behöver återkallas tar det dagar eller veckor innan man kan 
spåra alla produkter. Den ursprungliga idén med IBM:s 
blockkedjeplatform var att skapa ett öppet nätverk där alla 
inblandade parter i samförstånd kunde ha ett oberoende 
registreringssystem som inte ägdes av en enskild aktör. Det här 
skulle möjliggöra att en produkts status och ursprung skulle 
lagras i ett blockkedjeregister i varje led av värdekedjan. IBM 
och Walmarts tester visade att genom att applicera en 
blockkedja kunde det dra ner tiden det tog att spåra en mango 
från odling till butik till bara två sekunder (IBM, 2017). 

Frank Yiannas, vice verkställande direktör för 
livsmedelssäkerhet på Walmart, menar att värdekedjor baserade 
på blockkedjeteknik kan förbättra många av de brister dagens 
system har inom livsmedelsindustrin. Bland annat medför inte 
tekniken enbart en förbättrad spårbarhet, utan även en 
förbättrad transparens. Yiannas beskriver skillnaden mellan de 
båda genom att spårbarhet främst ger svar på vad, var och när, 
medan ett transparent system erbjuder mer detaljerad och 
lättillgänglig information. Om ett företag inte är transparent är 
det anonymt och enda anledningen till att vilja vara anonym är 
om det finns något att dölja. Inom livsmedelsbranschen 
eftersträvas att vara öppen med exempelvis om en vara är 
organiskt odlad, om processen av förädlingen är hållbar eller 
om varan har hållits kyld under transport och hur den blivit 
förpackad. Genom att erbjuda bättre transparens i en produkts 
värdekedja menar Yiannas att livsmedelssäkerheten kan öka 
genom möjligheten att effektivt spåra källan till ett livsmedel 
som exempelvis inte uppnår hälsokraven och på så sätt begränsa 
antalet människor som riskerar att bli sjuka, precis som vid 
spenatutbrottet i USA 2006. Enligt Yiannas hade spårningen av 
kontaminerade produkter i det fallet kunnat göras på några 
minuter eller till och med sekunder med hjälp av 
blockkedjeteknik. Med ökad transparens ökar också 
ansvarsskyldigheten för alla involverade parter i en värdekedja, 
vilket minskar incitamentet att vara oärlig eller att reducera 
säkerhetsåtgärder då den skyldige lättare kan spåras. Förutom 
de positiva effekterna att minska bedrägerier, uppmuntra 
ansvarstagande och bygga tillit mellan leverantörer och kunder 
kan blockkedjeteknik inom det här användningsområdet även 
bidra till effektivare flöden, vilket ger färskare livsmedel och 
därmed reducerat svinn (IBM, 2017). 

Den första mars 2018 publicerade det amerikanska 
patentverket Walmarts patentansökan för ett system de kallar 
“Smart Package”. Smart Package använder ett 
blockkedjebaserat verktyg för att spåra paketinnehåll, 
väderförhållanden, platser och andra detaljer (se figur 3). Det 
system som beskrivs i patentansökan är tänkt att användas i nya 
teknologier som självkörande bilar och obemannade drönare. 
Enligt ansökan kommer blockkedjan att lagra till exempel 
säljarens, transportörens och köparens privata nycklar längs 

kedjan. I patentansökan beskriver Walmart behovet av att 
designa ett verktyg som ger ökad säkerhet i paketeringen som 
produkter är fraktade i. De spårningsinstrument som existerar 
idag ger inte den önskade funktionaliteten som den Walmart har 
utvecklat. “Smart Package” är alltså ytterligare en teknik där 
Walmart försöker använda sig av blockkedjor (Partz, 2018). 

Blockkedjeteknologi har blivit alltmer populär för frakt- och 
leveransföretag. Det amerikanska fraktföretaget UPS anslöt sig 
i november 2017 till det som kallas för Blockchain in Trucking 
Alliance(BiTA) och Singaporeanska hamnoperatören PSA 
International slöt ett avtal med IBM för att testa och utveckla 
ett blockkedjebaserat värdekedjenätverk i augusti 2017, enligt 
Fintech Finance (Partz, 2018).  

 

 
Figur 3. Figuren visar informationsflödet mellan den fysiska 
värdekedjan och den digitala blockkedjan (Resolve, 2017). 

III. METOD 

A.  Sekundärdata 
Arbetet behandlar både primär- och sekundärdata. 

Sekundärdata samlades från seriösa publikationer såsom 
vetenskapliga artiklar, rapporter, videopresentationer och 
böcker skrivna av experter som inte är mer än fem år gamla. En 
liknande studie inom området av IBM och Walmart användes 
som utgångspunkt för arbetet. Litteraturstudier kring olika typer 
av blockkedjor och spårningstekniker har utförts. Till följd av 
att antalet akademiska artiklar i ämnet är begränsat då 
blockkedjeteknologin inom det här området är relativt ung 
samlades material till bakgrunden i huvudsak in från internet 
och inte från tryckta publikationer. I takt med att arbetet 
fortskred tillkom nya insikter och ytterligare forskning om 
teknologin. Under arbetets gång diskuterades tankar och idéer 
med uppdragsgivaren Haj Enterprise och handledare. Projektet 
handleddes av två institutioner på Kungliga Tekniska 
Högskolan, dels av Jens Edlund från EECS-institutionen och 
dels av Bo Karlsson från ITM-institutionen. 
 

B. Primärdata 
Primärdata samlades in genom intervjuer med personer med 
kunskap som ansågs vara av relevans för arbetet. Syftet med 
intervjuerna med livsmedelsföretag var att skapa en mer 
djupgående bekantskap med olika typer av värdekedjor och 
kunna bedöma om tekniken skulle vara applicerbar på den 
specifika verksamheten, både ur ett praktiskt och ekonomiskt 
perspektiv. De företag som intervjuobjekten representerade gav 
perspektiv från olika delar av värdekedjan och olika 
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produktkategorier samt hur väl dessa lämpar sig för denna typen 
av spårning. En intervju hölls med en person från Lantmännen 
med kännedom om några av de nuvarande ERP-systemen (eng. 
Enterprise Resource Planning) för att reda ut begränsningar 
med dessa som skulle kunna åtgärdas med blockkedjetekniken. 
Vidare hölls en intervju med TracTechnology, ett företag som 
utvecklar ett elektroniskt spårningssystem för köttprodukter 
utan blockkedjeteknik. Genom att lära känna företagens system 
och processer förväntades förståelsen öka för hur man skulle 
kunna inkorporera den studerade tekniken i ett redan befintligt 
system. En intervju hölls även med en person från Lantmäteriet 
som har god insikt i blockkedjeteknik utanför finansbranschen 
för att reda ut vilka parametrar som skiljer sig åt. 

Primärdata förvärvades genom semistrukturerade intervjuer 
där frågorna gavs på förhand då det bedömdes vara av relevans. 
Anledningen till det här var dels för att i ett tidigt skede verifiera 
att intervjupersonen skulle kunna besvara frågorna, men också 
för att denne skulle kunna förbereda svaren väl inför intervjun. 
Samtliga förberedda frågor som intervjuerna utgått ifrån 
återfinns i bilaga 3. Frågorna anpassades efter intervjuobjektets 
företag, titel samt målet med den specifika intervjun. Valet av 
struktur baserades på att få ett avslappnat, seriöst och oriktat 
samtal i syfte att ta reda på aspekter som tidigare inte 
begrundats (Blomkvist & Hallin, 2015, s. 78) 

Nackdelen med denna intervjuform är att den tenderar att 
rikta in sig på mindre relevanta aspekter. I dessa fall styrdes 
samtalet tillbaka med hjälp av de förberedda frågorna. 
Intervjuerna spelades in med två mobiltelefoner och 
anteckningar togs parallellt. Efter varje genomförd intervju 
transkriberades den. Rapporten skickades till alla berörda 
intervjupersoner för godkännande innan publikation. 

 

 
 
Figur 4. Figuren kartlägger personerna som intervjuades. 
 

C.  Prototyp 
För att visa hur transparens och spårbarhet i ett 

livsmedelsföretags värdekedja kan öka gentemot exempelvis 
en kund i butik skapades en prototyp i form av en applikation 
för smarta mobiler. Människa-dator-interaktionsaspekter 
diskuterades i framtagandet av denna prototyp och bilder på 
prototypen inklusive ett flödesschema av logiken kan 
återfinnas i bilaga 3 i slutet av denna rapport. 

D. Källkritik 
På grund av den enorma uppmärksamhet bitcoin och andra 

kryptovalutor fått har en stor optimism och förtroende växt fram 

gentemot bland annat blockkedjor. Därför kan publikationer om 
ämnet genomsyras av subjektiva åsikter och otillräckligt 
underbyggda slutsatser. Det här har tagits i hänsyn vid val av 
källor och omotiverat optimistiska källor har behandlats med 
försiktighet. Ett flertal oberoende primärkällor som styrker 
samma påståenden har använts vid tvivel på en källas 
trovärdighet. Ett exempel på det här är IBM:s publikationer om 
blockkedjeteknik i samarbete med Walmart. Båda företagen har 
investerat i utvecklingen av blockkedjeteknik och strävar därför 
efter att marknadsföra den så positivt som möjligt. Det har 
därför varit viktigt att förhålla sig särskilt kritisk till dessa 
källor. Det har tagits i beaktning att tekniken är under ständig 
förändring, där mycket av informationen bara en kort tid efter 
publicering kan vara förlegad och utdaterad. Följaktligen 
användes enbart källor som är högst fem år gamla. 

Gällande intervjupersonerna på företag som studerades fanns 
det en rad faktorer att vara kritisk mot. Den nya tekniken som 
bygger på blockkedjor är komplex och svår att förklara på några 
få minuter för en utomstående utan förkunskaper och 
djupgående teknisk kunskap, en kategori som en stor del av 
intervjupersonerna klassas in i. Vid frågan om intervjupersonen 
tror att tekniken hade kunnat förbättra transparensen på deras 
företag fanns risk att denne svarade negativt på grund av ett 
naturligt motstånd till förändring. Företagets nuvarande system 
innebär ofta en miljardinvestering, och att förkasta en sådan, 
trots att den kanske inte är optimal, skulle innebära stora 
kostnader för företaget. 

En felkälla i metoden är att de intervjuade personerna 
möjligtvis inte gav en heltäckande bild av företagens nuvarande 
problem och begränsningar till följd av företagens sekretess 
men även att det kan finnas en naturlig ovilja till förändring som 
tidigare nämnts. Det kan också vara fallet att fler problem 
existerar inom företagens produktion, men att personen som 
intervjuades inte var medveten om dessa. Det hade därför 
behövts intervjuas flera personer från samma företag med olika 
roller för att kunna utesluta ensidiga svar. 
 

E.  Studiens begränsningar 
Det finns parametrar som begränsat arbetsprocessen. Ett 

exempel är svårigheten att få kontakt med relevanta 
intervjupersoner. Majoriteten av förfrågningarna som skickades 
ut avslogs eller besvarades inte. I somliga fall ansåg sig 
potentiell intervjuperson ha bristfällig kompetens inom området 
och hade därför problem med att besvara frågorna. 

För att optimera arbetets resultat skulle fler personer med 
insikt i livsmedelsvärdekedjor ha intervjuats. På så sätt hade fler 
typer av produkter kunnat diskuteras och resulterat i vilka 
produkttyper som hade lämpat sig bäst att applicera 
blockkedjetekniken på. Med den här rapportens förutsättningar 
är det enbart möjligt att föra en diskussion kring Cerealia, fasta 
produkter såsom kött och ost samt flytande produkter som 
mjölk. Det motsatta alternativet, att på en djupare nivå 
analysera en specifik typ av produkt, hade också gett mer 
tillförlitliga resultat. Om arbetet hade bedrivits på ett 
livsmedelsföretag hade insynen i produktionen varit mycket 
djupare och konkreta slutsatser hade kunnat diskuteras mer 
ingående gällande den specifika produkten. Det hade även varit 
fördelaktigt att få en intervju med IBM och Walmart för att få 
ta del av deras studie. Svårigheten i det fallet hade varit att få 

Intervjuperson Företag Befattning Datum och 
omfattning

Gina Kylin Arla
QEHS (Quality, Environment, 
Health, Safety) Director

2 mars 2018, 120 min

Anna Hesslin ICA
Teamleader Masterdata för 
färskvaror

11 april 2018, 20 min

Mats Snäll Lantmäteriet Digitaliseringschef 23 april 2018, 60 min

Jonathan 
Wetterström

Lantmännen
Solution Manager Agriculture, 
Service Manager - Quality and 
Analysis

24 april 2018, 60 min

Stephan Pakh TracTechnology VD
25 april 2018, 110 
min
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reda på mer information än vad som publicerats då det mesta 
rimligtvis är sekretessbelagt.  

Ännu en förbättringspunkt hade kunnat varit att intervjua fler 
personer med insikt i olika system. En enkät hade kunnat 
genomföras för att ta reda på vilka fördelar och begränsningar 
dagens system har. Svårigheten med det här hade varit att få tag 
i kunniga och relevanta personer för ändamålet samt att ställa 
rätt frågor för att få ut den informationen som eftersträvas och 
inte bara att intervjupersonerna är nöjda med hur det är idag. 
Fördelen med den här utformningen hade förhoppningsvis varit 
att kunna ge en generell slutsats som pekat på konkreta brister 
hos dagens system. Ett alternativ till det här hade varit att få 
fullständig tillgång till ett enda system och utforska det på 
kodnivå. Då hade mer djupgående diskussioner kunna föras 
kring exempelvis hur systemet hade påverkat företagets 
datahantering rent praktiskt. Det har varit svårt att få tillgång till 
ett sådant då mycket information är sekretessbelagd på företag 
samt att rapportskrivarna inte har kunnat få tillgång till en egen 
licens till följd av kostnadsbarriärer. Så som studien utformades 
i nuläget kan ett fåtal system diskuteras enbart på övergripande 
nivå. 

Ytterligare en förbättringsaspekt skulle ha varit att diskutera 
ämnet med betydligt fler kunniga forskare och professorer. 
Området är ganska nytt och de personer som är pålästa och 
kända i Sverige har varit svåra att få tag på och av denna 
anledning har enbart en intervju kunnat genomföras med insatt 
person i ämnet. 

IV. RESULTAT 
 

Mer omfattande sammanfattningar av intervjuerna återfinns i 
bilaga 2. 
 

A.  Intervju Arla 
Företaget använder sig av affärssystemet SAP för 

registrering av produktinformation. Kylin nämnde att SAP i 
vissa fall fungerar dåligt, ett exempel var gällande produkter 
från Danmark, där informationen registreras på annat format än 
i Sverige. 

Arla har deltagit i en studie i Lund med syftet att förbättra sin 
spårbarhet. Slutsatsen efter studien var att den flytande 
produkten inte är optimal för spårning på förpackningsnivå. Ena 
orsaken är att mjölk är en råvara med mycket lågt värde och 
systemet får inte öka kostnaden med så lite som 50 öre/paket 
eftersom det då blir för dyrt. Det har gjorts en avvägning mellan 
kostnad och nytta och eftersom det i dagsläget inte finns något 
krav på att applicera denna typen av spårning har det inte 
prioriterats. Dessutom tillämpas inte dynamisk märkning på 
Arlas produkter och etiketteringen sker inte förrän i slutskedet, 
vilket gör att flytande produkter inte går att spåra i samma 
utsträckning som fasta. Mjölken från olika gårdar blandas i en 
och samma silo, som inte töms fullständigt förutom vid 
rengöring, vilket gör att kontaminering av mjölk från andra 
gårdar inte kan uteslutas. Mjölken kan spåras till en viss 
produktionslinje och inte till en specifik gård. Anledningen till 
att produktionen fungerar på det här sättet är att volymerna 
mjölk är mycket stora. Mindre volymer av specifik mjölk, till 
exempel Jämtlandsmjölk och ekologisk mjölk, kan spåras i 

högre utsteckning. Bäst-före-datum utan klockslag används för 
identifiering av mjölkpaket. 
 

B. Intervju ICA 
Anna Hesslins arbete innebär att föra in masterdata och 

artikelinformation för olika produkter från Validoo, som är ett 
företag som fysiskt kontrollerar produkter, till ICA:s egna 
system Oracle. I arbetet ingår även att kontrollera att produkter 
har den information som krävs, exempelvis att produkten har 
ett ursprung eller versaler på allergener. Systemet som används 
heter Oracle. Artikelinformation är exempelvis ingredienser, 
mått, vikt, ursprung, KRAV-märkning, etc. Det finns olika krav 
på artikelinformation för olika typer av produkter. 
 

C.  Intervju Lantmäteriet 
Mats Snäll på Lantmäteriet tror inte att det tekniskt sett finns 

särskilt många begränsningar med införandet av 
blockkedjeteknik. Utformningen på protokollet kan anpassas 
efter varje värdekedjas behov och eventuella tekniska problem 
kan lösas i efterhand. Han anser att de verkliga utmaningarna är 
av strategisk karaktär, mer specifikt att svårigheten gäller 
ledning och styrning. 

Då det är en distribuerad teknik beror driftkostnader enligt 
Snäll på olika parametrar, bland annat krävs det datorkraft och 
elektricitet. Blockkedjetekniken på Lantmäteriet har varit billig 
att utveckla och kostnadsmässigt rimligt att implementera. 

Mikrotransaktioner är inte en kostnadsaspekt i Lantmäteriets 
blockkedja eftersom de varken använder sig av proof-of-work- 
eller proof-of-stake-metoderna. Att deras blockkedja är privat 
möjliggör en egen lösning, vilken mynnar ut i att noderna 
tillsammans beslutar vilka uppdateringar som ska göras genom 
konsensus mellan alla aktörer. Det här bidrar till en lägre 
energikonsumtion och följaktligen en lägre kostnad. 

Snäll nämnde att han inte hade någon lösning på hur ansvaret 
skulle fördelas i en blockkedja med flera olika aktörer. 

Snäll nämnde att delar av en verksamhet kan behöva hållas 
hemliga, exempelvis när det gäller en enskild individs 
personuppgifter som bara berör ett eller ett fåtal företag. Det här 
är viktigt att ha i åtanke när blockkedjearkitekturen skapas. 

Enligt Snäll har Lantmäteriet en lösning för divergens och 
konvergens av data i sitt blockkedjeprojekt. I deras fall går det 
exempelvis att hålla reda på ägandet när en fastighet delas upp, 
vilket alltså är en divergerande process. 

D. Intervju Lantmännen 
Företaget använder sig av flera olika ERP-system inom 

företaget som används till styr- och regleringsteknik på 
anläggningsnivå. M3/Movex, som är ett gammalt svenskt 
system som är anpassat för förädling av råvaror. Företaget 
lägger många miljoner kronor på sina IT-system, där 
implementeringen av M3/Movex brukar ligga på cirka en 
femtedel av kostnaden av SAP. 

Jonathan Wetterström menar att hans företag Lantmännen 
inte har någon anledning att kontrollera var deras produkter tar 
vägen efter att de lämnat företaget, utan allt som händer efteråt 
är nästa företags ansvar. 

Wetterström lyfter ett antal svårigheter med att implementera 
blockkedjeteknik i deras verksamhet. Bland annat skiljer sig 
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artikelnummer, batchnummer och masterdata åt bolag och 
verksamheter emellan. Det bör skapas en standardisering 
gällande registrering för att kunna koppla ihop systemen. Vid 
utveckling av ett nytt system behöver verksamheten och dess 
behov definieras samt vilken typ av hantering som systemet ska 
stödja. 

 

E.  Intervju TracTechnology 
Stephan Pakh på TracTechnology beskrev i intervjun 

skillnaderna mellan deras ursprungliga idéer med tekniken mot 
vad vissa företag använder den till. Exempelvis vill vissa 
producenter använda den ökade spårningen till att primärt få 
bättre intern kontroll över sina flöden och optimera statistiken. 
Deras ursprungliga tanke, att spårningsmetoden kan ge 
konkurrensfördelar vid krav på livsmedelssäkerhet och 
transparens, väger inte alltid lika tungt. Värdet på spårbarhet 
varierar således väldigt mycket mellan olika företag och länder. 
Exempelvis är ett traditionellt familjeföretag i Tyskland med 
gamla anor inte lika intresserade av att förändra sina stycklinjer 
och implementera ett nytt system medan ett nyprogressivt land 
som Kazakhstan vill från grunden införa fullständig spårbarhet 
i sin köttindustri. 

Pakh påpekar att straff och påföljder för matfusk i Sverige 
och Europa generellt är alltför låga och om det inte finns en 
tillräckligt stor risk i att bryta mot dessa finns det inte 
nödvändigtvis incitament att ändra på sitt eget system. Han 
påpekar att det går att överinvestera i säkerhet och om den 
databas som redan finns är tillräckligt tillfredsställande ur både 
säkerhets- och funktionalitetsaspekt, som exempelvis 
TracTechnologys databas, finns inte heller nödvändigtvis 
behovet av att gå över till en blockkedjebaserad databas. 

Pakh berättade att värdet av spårbarhet på individnivå inom 
köttbranschen också minskar vid stora volymer och lägre 
styckpriser. Ett exempel är kyckling som aldrig spåras på 
individnivå. Pakh menade att alla djur som de spårar inte är 
RFID-taggade just av denna anledning. Han resonerade att 
kostnaden för RFID-taggar inom kort antagligen kommer 
sjunka då tekniken ständigt utvecklas. Han diskuterade vidare 
att RFID-taggarna i framtiden till och med kommer kunna 
återvinnas och återanvändas. 

Att analysera alla produkter med DNA-teknik är i dagsläget 
för kostsamt, men Pakh tror att kostnaden även där inom en snar 
framtid kommer sjunka. 

 

V. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 

A.  Utmaningar 
 
1)  Lanseringen av en blockkedja 

Under studien som gjorts har det framkommit att det finns ett 
flertal utmaningar med att lansera ett delat register i form av en 
blockkedja, vilket Mats Snäll på Lantmäteriet kan intyga. 
Förutom eventuella tekniska implementationssvårigheter är det 
uppenbarligen en utmaning i sig att ge tillräckligt med 
incitament för ett företag att satsa på ett nytt system av det här 
slaget. Även om blockkedjedatabasen skulle kunna appliceras 
som en komplementmodul till redan existerande system krävs 

det att flera parter tillsammans väljer att investera i systemet. 
Det här kräver alltså en konsensus och det är inte säkert att alla 
företag i en värdekedja, allt från underleverantörer till 
återförsäljare, är lika intresserade av att implementera systemet. 
Vidare finns det också en svårighet i att bestämma vem som 
skulle äga projektet och driva det framåt. I exemplet med 
Walmart och IBM:s samarbete är det framförallt den stora 
återförsäljaren Walmart som vill öka sin konkurrensfördel 
gentemot slutkonsumenterna som är drivande i lanseringen av 
en blockkedja. De skapade också en allians i Kina där alla parter 
i en värdekedja gick ihop för att gemensamt lansera ett sådant 
system. Det skulle även krävas en standardisering där alla parter 
kom överens om vilken typ av produktinformation som ska 
registreras i databasen för att optimera spårbarheten. 

Större företag och koncerner som äger hela sin värdekedja 
kan uppfattas ha mindre incitament till att införa den här 
tekniken. Sådana företag har samtidigt rimligtvis en fördel i det 
här fallet då de lättare kan kontrollera införandet av ett 
gemensamt blockkedjesystem. 
 
2)  Motstånd till förändring 

Ökad spårbarhet, transparens och livsmedelssäkerhet är inte 
alltid lockande ifall nuvarande system redan uppfyller de krav 
som ställs av lagar och regelverk. Om lagstiftningen för 
livsmedelssäkerhet skärptes i Europa skulle det öka efterfrågan 
på bättre spårningssystem. Det intygade även Pakh som lyfte att 
det i Sverige och Europa är påföljder och straff för matfusk 
alltför låga. 

De intervjuade livsmedelsföretagen använder sig idag bland 
annat av ERP-systemen M3/Movex, Oracle och SAP. Dessa 
system innebar en gång i tiden miljardinvesteringar för att 
implementera och därför måste rimligtvis det nya systemet vara 
revolutionerande för verksamheten för att motivera ett byte. 
Värt att lyfta är att det generellt alltid finns ett motstånd till 
förändring och införandet av ny teknik inom alla branscher 
innan det har blivit normaliserat. En fördel för 
blockkedjeteknologin är just den stora populariteten kring 
området, vilket kan få många aktörer att bli motiverade till att 
införa det.  
 
3)  Olika produkters spårbarhet 

Även när en blockkedjebaserad databas väl har införts finns 
ytterligare utmaningar gällande vilken typ av produkt som är 
mindre spårbar till sin natur än andra. Spårbarhet är svårare att 
bibehålla för flytande produkter som mjölk, vilket Gina Kylin 
på Arla påpekade i sin intervju. Samma sak gäller rimligtvis 
mindre produkter i så stora volymer att de praktiskt taget kan 
likställas som flytande, såsom spannmål. Spårbarhetsvärdet 
inom köttbranschen minskar också vid lägre styckpriser och 
större volymer. Större fasta produkter vid lägre volymer är 
alltså den typ av produkter som ett spårningssystem bäst kan 
appliceras på, både när det kommer till vad som är fysiskt 
möjligt och ekonomiskt hållbart. 
 
4)  Den mänskliga faktorn 

Oavsett om en beständig blockkedjebaserad databas skulle 
utnyttja ett spårningssystem likt det som TracTechnology 
använder, där vissa delar är automatiserade, är det omöjligt att 
helt komma undan den mänskliga faktorn. Det finns en 
svårighet i att kunna avgöra huruvida en anomali i blockkedjan 
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beror på ett misstag eller en medveten handling. När spårningen 
ökar så ökar även ansvarsskyldigheten. När en aktör kan hållas 
ansvarig för slarv eller bedrägeri minskar rimligtvis också 
graden där sådant inträffar.  

Även om blockkedjetekniken är ett säkert system när det 
kommer till att hålla information oförändrad, kan tekniken 
aldrig garantera att informationen som laddas upp till 
blockkedjan faktiskt är helt korrekt, vilket Pakh även intygade 
gällde deras system. För att förhindra att falsk information 
laddas upp kan det behöva utvecklas andra system för att 
förbättra pålitligheten. Det finns inget vedertaget sätt att till 
exempel kontrollera att en restaurang som serverar en köttbit 
verkligen kommer från Sverige. Om restaurangen, som ett sista 
led i en värdekedja inte kan kontrolleras, spelar det egentligen 
ingen roll om köttets förädlingsprocess har dokumenterats i en 
blockkedja eller inte. Anledningen till det här är att köttet har 
tappat kopplingen till sin blockkedja. Blockkedjan kan därför 
existera utan att det går att koppla den till en specifik köttbit. 
En DNA-analys i början och slutet av en produkts 
förädlingsprocess hade nästan behövts för att helt utesluta 
oegentligheter. Det här är rimligtvis både opraktiskt, 
tidskrävande och ekonomiskt ohållbart i dagsläget.  
 

B.  Ekonomiska aspekter 
Vid införandet av ett helt nytt system finns det ett flertal 

ekonomiska aspekter att ta hänsyn till, vilka skulle kunna 
innebära problem vid implementation. Det är svårt att ange 
kostnadernas storlek och därmed kommer endast diskussion 
föras kring vilka ekonomiska aspekter som är relevanta. Dessa 
är av stor vikt för att bedöma huruvida implementation av 
tekniken skulle kunna innebära en ekonomisk utmaning för 
företagen eller inte. 
 
1)  Initiering av systemet 

Även om blockkedjeteknik kan vara relativt billig att 
utveckla kan det ändå vara en stor kostnad att överkomma för 
små företag i värdekedjan. I det fall, då vissa underleverantörer 
har begränsad möjlighet till införandet, kan den mest drivande 
parten i projektet tvingas finansiera inte bara sin egen del av 
blockkedjans implementation, utan även underleverantörers 
delar. För att tekniken ska kunna bli framgångsrik behöver även 
personal utbildas, alternativt behöver nyanställda med 
kompetens inom tekniken anlitas. 
 
2)  Spårningstekniker 

RFID-taggar för produkter med låga styckkostnader är 
relativt dyra och inte ekonomiskt hållbart för alla typer av 
produkter, i synnerhet de med låga styckpriser. DNA-analyser 
är i dagsläget väldigt kostsamma och QR-koder är idag det 
billigaste av de undersökta alternativen att använda i syfte att 
spåra förpackningar. Med dynamiska QR-koder på sina 
produkter skulle exempelvis Arla kunna uppnå noggrannare 
spårning på enhetsnivå från och med förpackningssteget utan 
att implementationen skulle kosta så mycket. 
 
3)  Driftkostnader 

Eftersom det inte hittades något företag som driftsatt 
tekniken inom verksamheten på annat sätt än som pilotprojekt 
existerar det med stor sannolikhet ännu okända kostnader som 

bara kommer bli synliga då verksamheten applicerat tekniken 
till fullo i sin verksamhet. Om blockkedjan utformas som privat 
intygar Mats Snäll att mikrotransaktioner inte kommer vara en 
kostnadsaspekt då konsensus kan användas för validering 
mellan de olika aktörerna snarare än de klassiska 
energikrävande metoderna. 

En aspekt att ta hänsyn till är tiden det tar för varje aktör att 
lägga upp information i blockkedjan och för alla noder att 
godkänna denna. Den här tiden är minimal i jämförelse med hur 
mycket arbetskraft och tid det tar att extrahera information ur 
ett system och föra över den till ett annat mellan leden. Anna 
Hesslin på ICA arbetar med att fylla i masterdata från Validoo, 
som är ett företag som fysiskt kontrollerar produkter, till deras 
egna system Oracle. Det här skulle inte vara nödvändigt om all 
information direkt lagrades i samma databas och arbetskraften 
hade kunnat användas till annat. 
 
4)  Systemets ägandeskap 

Blockkedjor är ursprungligen decentraliserade, men i det här 
fallet behöver det finnas en part som bär huvudansvaret över 
tekniken. Det rimliga är att den som utgör den sista delen av 
ledet i värdekedjan, som också riktar sig direkt till kund, har 
störst incitament av att ha insyn i underleverantörernas 
verksamhet. Jonathan Wetterström menade att Lantmännen inte 
har någon anledning att kontrollera var deras produkter tar 
vägen efter att de lämnat företaget, utan allt som händer efteråt 
är nästa företags ansvar. Det här understryker argumentet att 
företaget närmast kunden bör ha ansvaret. Ett alternativ skulle 
kunna vara att det skapas en gemensam fond över hela 
värdekedjan där alla berörda parter lägger in varsin insats, 
beroende hur mycket det specifika företaget har råd att bidra 
med. Att äga blockkedjan gemensamt skulle troligtvis öka 
lojaliteten mellan de olika aktörerna tack vare 
decentraliseringen. Ytterligare en lösning skulle vara att ta hjälp 
av ett externt oberoende företag, som då skulle äga och 
kontrollera blockkedjan. Det här skulle inte vara optimalt då 
funktionen med det decentraliserade spårnings- och 
valideringssystemet skulle försvinna. Antagligen skulle 
avgifter införas för användningen av tjänsten. 
 

C.  Utformningen av en blockkedja i livsmedelsbranschen 
 
1)  Anpassad blockkedja 

I den här rapporten har både publika och privata blockkedjor 
förklarats. För att kunna utnyttja blockkedjeteknikens potential 
inom livsmedelsindustrin bör blockkedjan utformas efter 
industrins behov. Eftersom en blockkedja applicerad på en 
värdekedja inte ska stödja en intern kryptovaluta, skiljer den sig 
från andra blockkedjor, och det är inte nödvändigt för den att 
vara helt och hållet publik. Inom livsmedelsvärdekedjor krävs 
det att endast den som är ansvarig för ett visst steg i värdekedjan 
lägger upp information om det specifika steget. Exempelvis vill 
man vara säker på att det är just slaktaren som lägger upp 
information om tidpunkt för slaktningen eller att endast KRAV-
godkända anläggningar får KRAV-märka produkterna. Därför 
behöver systemet begränsas så att endast vissa noder har 
tillåtelse att lägga upp information om ett visst steg i 
blockkedjan. 
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2)  Sekretess 
Precis som Snäll på Lantmäteriet nämnde kan delar av en 

verksamhet behöva hållas hemliga, exempelvis när det gäller en 
enskild individs personuppgifter som bara berör ett eller ett fåtal 
företag. Det här medför också begränsningar i en blockkedja 
där det antingen beslutas att endast icke-konfidentiell 
information registreras eller att läsrättigheterna begränsas för 
vissa noder i blockkedjan. Båda kan leda till lägre grad av 
transparens. Det senare skulle också påverka graden av 
decentralisering. Eftersom de livsmedelsvärdekedjor som 
undersökts under arbetet framförallt behandlar 
produktinformation och inte känsliga personuppgifter, behöver 
inte läsbarheten i dessa blockkedjor nödvändigtvis begränsas. 

Värt att diskutera är att det inom många branscher, inklusive 
livsmedelsbranschen, finns information som företag av 
strategiska skäl inte vill dela med sig av. Exempelvis kan en 
leverantörs priser mot kund variera i storlek från fall till fall för 
samma produkt beroende på hur kontrakt och avtal är 
utformade. Det skulle kunna argumenteras att all 
produktinformation, inklusive priser, borde göras tillgänglig i 
blockkedjan för ökad transparens, men den här rapporten 
fokuserar snarare på förädlingsprocessen genom leden i en 
värdekedja och företagens kostnader och intäkter för produkter 
är inte nödvändigtvis relevanta ur en spårningssynpunkt. 
 
3)  Begränsad information i blockkedjan 

En blockkedjebaserad databas som delas av flera företag 
behöver vara åtkomstreglerad där inställningar kan anpassas 
efter företagens gemensamma behov. Allt det här visar på att en 
blockkedja inom livsmedelsindustrin borde vara en privat 
blockkedja där samtliga noder får läsa men endast specifika 
noder får ladda upp ny information. Värt att fundera över är att 
det idag ännu inte finns några regler eller lagar för vad företag 
har för skyldigheter att rapportera i en delad databas av det slag 
som rapporten behandlar. Oavsett vilka positiva effekter 
blockkedjeteknik har för ökad spårbarhet och transparens kan 
företag i dagsläget bestämma själva vad de vill ska synliggöras. 
Ett företag kan exempelvis korrekt registrera och framhäva sin 
ekologiska odling men dölja att de även har oetiska 
arbetsvillkor i något led genom att inte registrera viss 
information i blockkedjan. Bara för att ett företag säger att de 
infört blockkedjeteknik i sin produktion, betyder det alltså inte 
att de har en uttalad praxis för vilken information som ska 
läggas upp. Därför bör kunder som det ser ut idag inte nöja sig 
med informationen som finns tillgänglig i blockkedjan utan 
även kritiskt granska vad företagen eventuellt valt att inte delge 
allmänheten. Om den här tekniken blir normaliserad i framtiden 
kommer troligtvis lagstiftning och regelverk att behöva införas 
för att säkra fullständig transparens gentemot slutkonsumenter. 
 
4)  Förgrenad värdekedja 

I flera av de livsmedelsvärdekedjor som undersöktes 
förekommer det naturligt för vissa produkter antingen en form 
av konvergens eller divergens av kedjan allteftersom en produkt 
förädlas. Exempelvis innehåller en brödlimpa flera olika 
ingredienser som var och en har förädlats separat innan de 
blandats ihop till en limpdeg, vilket innebär att värdekedjan 
konvergerar. Ett exempel på en divergerande värdekedja är en 
köttproduktion där köttet styckas och senare förädlas till olika 
typer av slutprodukter. En värdekedja är mycket sällan linjär, 

och därför måste blockkedjan naturligtvis anpassas därefter. En 
möjlighet är att vid en divergerande värdekedja behöver inte 
nödvändigtvis blockkedjans noder divergera, utan de kan 
snarare byggas på med information om samtliga förgreningar. 
Exempelvis skulle blockkedjan för ett styckat djur innehålla 
information om en del hade blivit köttfärs medan en annan bit 
hamnar i en köttsoppa. Det skulle därför medföra att man också 
skulle kunna spåra hela individuella djur även efter en 
styckning. 
 

D. Prototyp 
För att tydligare visa hur blockkedjeteknologin applicerat på 

värdekedjor skulle fungera i verkligheten, har en prototyp tagits 
fram. Prototypen är utformad som en applikation till en 
smartphone. Anledningen till det här är att systemet ska vara så 
lättillgängligt som möjligt. Konsumenter ska direkt i butik 
kunna scanna och spåra en produkt innan den inhandlas. 
Dessutom används ofta mobiltelefoner som noder i blockkedjor 
i länder där en stor del av befolkningen inte har råd med 
klassiska datorer. 

 
1) Utformning av applikationen 

Applikationen har utformats med tanken att hålla ett tydligt 
och stilrent gränssnitt. Målgruppen för applikationen är alla 
som intresserar sig för kvaliteten på produkter. Denna målgrupp 
är inte avgränsad till en viss ålder eller annan tillhörighet och är 
därför bred. Det är därför viktigt att utformningen är relativt 
enkel. Långa inlärningsperioder kan innebära att tekniken 
uppfattas som komplicerad, snarare än att underlätta 
konsumentens kontroll av produkter. Designen på prototypen 
har strävat efter att efterlikna Apples, eftersom det är en design 
många redan känner igen och därför har en intuitiv förståelse 
för gränssnittet. Exempel på Apple-design som används är 
meny-symbolen, skrivfält, knappar och kameravy. 
Applikationens temafärg är lila som är en lite ovanligare färg, 
och därför sticker ut. Färgen påverkar exempelvis inte heller 
människor med färgblindhet eftersom temat är enfärgat. Vit text 
på en mörklila bakgrund gör dessutom texten tydlig att se. 
Exempel på andra applikationer som använder lila som 
temafärg är iTunes Store, Podcaster, Viber och Instagram. 

 
2) Applikationens funktioner  

Applikationen inleder med att tydligt fråga efter en QR-kod 
som scannas med hjälp av en mobiltelefons kamera. Det här 
görs för att applikationen lätt ska kunna hitta produktens 
specifika blockkedja. Användaren får sedan välja om det önskas 
att lägga till information i produktens blockkedja eller spåra en 
produkt tillbaka i sin värdekedja. Väljs alternativet “Add 
Information” krävs inloggning, eftersom en nod måste ha 
specifika rättigheter för att få lägga upp ny information. 
Registrering av en ny inloggning ska av säkerhetsskäl inte 
kunna gå att göra i applikationen. Mer om rättigheter för noder 
diskuteras i rapportens diskussionsdel. Väljer användare istället 
att bara ta reda på information om en produkts värdekedja är 
användarens mobil en standardnod med lägsta graden av 
rättigheter och därför krävs ingen inloggning. Vid “Trace 
Product” kommer användaren till den senast tillagda 
uppdateringen och datum för när denna genomfördes. Det här 
datumet placerades högst upp på displayen, skilt från övrig text, 
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för att markera datum-stämpel. Informationssidan visar även en 
bild på den aktuella produkten för att pedagogiskt visa var i 
värdekedjan informationen befinner sig. Under bilden ges den 
information som angivits vid rapporteringen. Samtliga 
informationssidor motsvarar rapporteringshändelser i 
blockkedjan. För att smidigt kunna navigera mellan dessa 
händelser finns en meny, där man kan få en överblick över hela 
värdekedjan. Applikationen är dessutom försedd med tillbaka-
knappar för att enkelt kunna bläddra runt bland menyerna i hela 
applikationen.  

 
3) Programmering 

Varje steg i värdekedjan rapporterar olika typer av 
information. När applikationen utvecklas kommer det behövas 
en funktion som kontrollerar att den information som läggs till 
är möjlig och stämmer med tidigare rapporteringar. Exempelvis 
ska det inte vara möjligt att i förpackningssteget uppge att en 
köttbit är ekologisk, om kon köttet kommer ifrån inte har fötts 
upp på en eko-certifierad gård. Å andra sidan ska det gå att 
uppge att en köttbit är icke-ekologisk även om kon kommer från 
en eko-certifierad gård. Det här ska fungera eftersom köttet kan 
ha hanterats på ett sätt som inte är ekologiskt godkänt längre 
fram i värdekedjan. Därför bör en form av hierarkisystem 
utformas vid programmeringen av applikationen. 

 

E.  Slutsats 
Utifrån de intervjuer som genomförts och den litteraturstudie 

som gjorts har ett flertal slutsatser kunnat formuleras kopplat 
till de frågeställningar som specificerades i början av rapporten. 
 
1)  Positiva effekter 

Många av de livsmedelsföretag som intervjuades använder 
olika typer av databaser som inte kommunicerar direkt med sina 
leverantörer och kunders system, vilket leder till mer arbete och 
mer arbetskraft för att överföra information. En gemensam 
delad databas som används av alla företag i en värdekedja skulle 
förenkla och optimera hantering av data. Att den delade 
databasen dessutom är blockkedjebaserad ger en ökad säkerhet 
till följd av dess beständighet. Ett gemensamt system 
underlättar spårning av en produkts väg genom värdekedjan och 
med den ökade transparensen som tillkommer när alla kan se 
information som inte går att förändra i efterhand ökar 
ansvarsskyldigheten för alla parter. Tendenser till bedrägerier 
och vårdslöshet förväntas minska, vilket i längden ökar 
livsmedelssäkerheten och det decentraliserade och mer 
transparenta systemet förväntas öka tilliten mellan parterna.  
 
2) Utmaningar 

Vid införandet av ett blockkedjesystem krävs det att flera 
olika parter går ihop gemensamt för att investera i ett, alternativt 
att en enskild part tar på sig hela ansvaret med att finansiera och 
driva igenom förändringen. Ytterligare en utmaning är att skapa 
tillräckligt mycket incitament för att företagen ska anse att det 
är värt att investera i ett nytt system. 

Alla produkter lämpar sig inte heller lika väl för den typen av 
spårning som arbetet behandlar. Större fasta produkter såsom 
kött, lämpar sig mycket bättre än flytande produkter som mjölk 
eller spannmålsprodukter. 

Den mänskliga faktorn, som kan begränsa blockkedjans 
trovärdighet, är också en aspekt. Misstag och avsiktligt 
sabotage som sker vid rapportering i blockkedjan är något som 
inte förhindras av tekniken. 

Ett annat konkret problem är det inte finns någon skyldighet 
att rapportera in all information i blockkedjan, vilket skulle ge 
företag större frihet att vinkla informationen som läggs upp. Det 
bör rimligtvis införas en praxis angående informationens 
utformning och denna bör även lagstadgas. 

Det finns olika spårningstekniker för att effektivt och 
ekonomiskt hållbart registrera produkter längs värdekedjan. 
Den mest prisvärda i dagsläget av de undersökta teknikerna 
bedöms vara QR-koder fästa på förpackningar. 
 
3)  Utformningen av blockkedjesystemet 

För att en blockkedja ska kunna användas gemensamt av 
flera företag behöver den ha en åtkomstreglering där det går att 
specificera vilka aktörer som kan läsa, skriva och validera i 
blockkedjan. En privat blockkedja är i det här fallet mer lämplig 
än en publik då dess protokoll är betydligt mer anpassningsbart. 
Varje produkttyps värdekedja ser olika ut och därför går det inte 
att standardisera en blockkedja, utan varje värdekedja kräver i 
stort sett en anpassad utformning. 

 
Sammanfattningsvis finns det en hel del utmaningar och 

ekonomiska aspekter att ta hänsyn till med att applicera en 
blockkedjebaserad databas på ett livsmedelsföretags 
värdekedja. Den ökade spårbarhet, transparens och i 
förlängningen ökad livsmedelssäkerhet som tekniken möjliggör 
bedöms väga upp för dessa svårigheter. Den mest realistiska 
implementationen tycks vara användningen av en privat 
blockkedja som kompletterar ett spårningssystem likt det som 
exempelvis TracTechnology har utvecklat. För att illustrera hur 
systemet skulle kunna fungera för att öka transparens 
exempelvis gentemot en kund utvecklades en prototyp i form 
av en applikation för smarta mobiler som kan scanna QR-koder. 

  

VI. FRAMTIDA STUDIER 
 
 Något som visats i den här rapporten är att det i nuläget inte 
går att utesluta fel orsakade av den mänskliga faktorn. Idag är 
dock många av spårningsteknikerna för dyra för att tillämpas på 
massproduktion. För att ytterligare utforska möjligheterna med 
blockkedjeteknik kopplat till värdekedjor borde framtida 
studier involvera billigare spårningstekniker, för att öka 
säkerheten mellan blockkedjan och den fysiska produkten. 
Exempelvis skulle en billigare DNA-teknik kunna begränsa den 
mänskliga faktorn avsevärt. Ett enkelt DNA-test hos slutkund 
skulle kunna jämföras med ett DNA-test som utförts i början av 
värdekedjan och därmed bekräfta produktens äkthet. Även 
andra tekniker och kontrollsystem skulle kunna utvecklas för 
att minska risken för misstag och bedrägerier i 
informationshanteringen. En strategi för att på lång sikt minska 
kostnaderna för exempelvis RFID-tekniken är att undersöka 
möjligheterna för återvinning. 
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BILAGA 1 – Författarna 
Alla författare har haft delat ansvarat att ta reda på 
bakgrundsinformation och läsa på om tidigare studier inom 
ämnet. Alla tre författare har i stor utsträckning bidragit till 
alla delar av rapporten men har huvudansvar för olika delar av 
arbetet. 

Ylva Blomkvist var intervjuledare och hade intervjukontakt 
med Arla, ICA och Lantmäteriet, samt var intervjusekreterare 
under intervjun med TracTechnology. Hon hade ansvaret för 
sammanställning av intervjun med ICA och Lantmäteriet. Hon 
ansvarade för diskussionsdelen ”Utformning av en blockkedja 
i livsmedelsbranschen”. Hon har skapat prototypens design 
samt formulerat diskussionsavsnittet om prototypen. Hon har 
även skrivit om spårningstekniken med DNA, framtida studier 
och bidragit till resultatdelen. 

Gabriel Kitzler var intervjukontakt för TracTechnology samt 
Lantmännen, intervjuledare under intervjuerna med Arla och 
TracTechnology samt sekreterare under intervjuerna med ICA 
och Lantmännen. Han ansvarade för sammanställningen av 
intervjun med TracTechnology samt utformade studiens 
resultat. Han hade övergripande ansvar över inledningen, IBM 
och Walmart:s studie, spårningsteknikerna QR-kod och RFID-
taggar samt diskussionsdelen ”Utmaningar”. Han bidrog till 
delar av prototypens design, gjorde den interaktiv samt 
genererade QR-koder. 

Anna Saibel var intervjuledare under intervjun med 
Lantmännen och var även deras intervjukontakt. Hon var 
intervjusekreterare under intervjun med ICA och Arla samt 
ansvarade för sammanställningen av intervjuerna med Arla och 
Lantmännen. Hon ansvarade för abstrakt, sammanfattning, 
resultatdelen samt diskussionsdelen ”Ekonomiska aspekter”. 
Hon producerade innehållet till metoddelen. 
 
  



APPLICERING AV BLOCKKEDJETEKNIK PÅ VÄRDEKEDJOR 14 

Bilaga 2 - Sammanfattning av intervjuer 
 
Intervju med Arla, Gina Kylin - Senior Specialist 
 
Intervjupersonen 
Arla valdes för att utforska hur blockkedjetekniken skulle 
kunna appliceras på ett företag vars produktion består av 
flytande produkter. Gina Kylin är QEHS Director på företaget, 
har god insikt i värdekedjor, produktkvalitet och är sedan 
tidigare påläst om blockkedjeteknik för att spåra produkter. 
Kylin är insatt i hur Arla tidigare deltagit i ett projekt i Lund i 
syfte att förbättra sin spårbarhet. 
 
Systemet 
Gina Kylin har arbetat på Arla i 25 år och idag arbetar hon med 
produktkvalitet, livsmedelscertifieringar och inkommande 
logistik. Företaget använder sig av systemet SAP för 
registrering av produktinformation. Kylin nämnde att SAP i 
vissa fall fungerar dåligt, ett exempel var gällande produkter 
från Danmark. Där registreras informationen på annat format än 
här i Sverige.  
 
Återkallelse 
Att återkalla en produkt bedömdes ta mellan fyra till fem 
timmar från det att mejeriet eller kunden upptäckt felet. Alla 
konsumenter måste bli varse om problemet. Kylin beskrev det 
som att många funktioner måste samverka och att de inom 
företaget har en process för hur felaktiga produkter spåras och 
för krishantering i allmänhet. Denna process används globalt av 
Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland och Holland. Vid 
en återkallelse kan företaget få tillbaka produkter som det inte 
är något fel på då datummärkningen inte har klockslag. Det 
måste finnas en marginal på antalet varor som återkallas för att 
vara helt säker på att ingen drabbas av den dåliga produkten. 
 
Produktion 
Idag finns det redan automatisering i systemet när en vara håller 
på att ta slut så läggs en automatisk order. Mjölkproduktionen 
styrs av behov och tillgång. Målet är att köra så korta sträckor 
som möjligt med mjölken. 
 
Hantering av standardprodukten 
Mjölk samlas in från olika gårdar och blandas ihop i en silo. De 
olika silona blandas ihop i en stor tank och denna tank fylls på 
utan att tömmas helt, förutom vid rengöring. Mjölken går alltså 
inte att spåra tillbaka till en viss gård, utan enbart till en viss 
linje. Anledningen till produktionens utformning är de enorma 
volymerna mjölk. Om volymerna hade varit mindre hade en 
särskiljning skett under hela produktionsförloppet. Här har en 
avvägning gjorts mellan kostnad och nytta. I framtiden 
spekulerar Kylin att det kan komma att finnas krav på att 
särskilja mjölk från olika gårdar, men så är inte fallet idag. 
 
Hantering av särskilda produkter 
Det är bondens skyldighet att märka kossan och särskilja olika 
typer av mjölk. Arla ligger i framkant gällande certifieringar 
och krav. EKO-produkter måste kunna bevisas att dessa varit 
skilda från resten av mjölken under hela raffineringsprocessen. 
Vissa sorter av mjölk skiljs åt från resten tack vare olika fack i 
tankarna. Det finns även andra typer av produkter som skiljs åt 

i ett särskilt fack utan egentliga krav, exempelvis 
jämtlandsmjölken. Det är viktigt att se till så att mer mjölk 
volymmässigt paketerats av EKO-mjölk än vad som 
ursprungligen funnits i silon. 
 
Hantering av frukt 
Arla har få underleverantörer och dessa ställer de höga krav på. 
Arla har inte möjlighet att undersöka varje batch och har inget 
sätt att ta reda på vilket plantage som exempelvis en kivi 
kommer ifrån. För några år sedan levererades paprika med ett 
förbjudet färgämne. Massvis med produkter blev återkallade av 
denna anledning. 
 
Registrering av information 
Information som registreras är vilken silo som mjölken kommer 
från, vilken linje samt vilken volym. Informationsflödet som 
registrerat är oerhört stort. På mjölkpaketet registreras bäst-
före-datum samt förpackningsdag. Klockslag rapporteras inte. 
Mjölk produceras inte precis före midnatt för att maximera bäst-
före-tiden. Streckkoden är fast och inte dynamisk som för fasta 
produkter såsom ost. 
 
Studie i Lund 
Arla har deltagit i en studie Lund i syfte att förbättra sin 
spårbarhet. Slutsatsen efter studien var att den flytande 
produkten inte är optimal för denna typen av spårning. Ena 
orsaken är att mjölk är en råvara med mycket lågt värde och 
systemet får inte öka kostnaden med så lite som 50 öre/paket, 
då blir det för dyrt. Dessutom tillämpas inte dynamisk märkning 
på Arlas produkter och etiketteringen sker inte förrän i 
slutskedet, vilket gör att flytande produkter inte går att spåra i 
samma utsträckning som fasta. Mjölken från olika gårdar 
blandas i en och samma silo, vilket gör att kontaminering av 
mjölk från andra gårdar inte kan uteslutas. Bäst-före-datum 
används för identifiering av mjölkpaket. 
 
Testning 
All mjölk testas för antibiotika och leukocyter innan den 
pumpas in. Den bonden som slarvat med antibiotika tvingas 
betala för att hela tanken mjölk från alla gårdar blir obrukbar. 
Vid aflatoxin i fodret är det också viktigt att ta reda på vem den 
skyldiga bonden är. 
 
Synpunkter på blockkedjetekniken 
Konkret nytta måste finnas för att hitta incitament till 
implementationen. Frågor som Kylin tog upp var om systemet 
var komplicerat att använda, vad kostnaden är, om det finns 
några nackdelar med transparensen, om de positiva effekterna 
väger upp kostnaderna. Dagens system var kostsamt att 
implementera och Kylin menade att det krävdes goda skäl för 
att en nyinvestering ska ske. 
 
Intervju med ICA, Anna Hesslin - Teamlead Masterdata 
Färskvaror 
 
Intervjupersonen 
ICA bedömdes vara av intresse då de är slutkunder i B2B-
värdekedjor och därför rimligtvis har stort incitament att spåra 
sin produktion. Anna Hesslin är Teamlead Masterdata för 
färskvaror, vilket innebär att hon manuellt för in information 
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som skickats från underleverantörer till ICA:s egna system. I 
denna roll är hon insatt i affärssystem och det arbete som krävs 
för att överföra information från ett system till en annan. 
 
Information till system 
Anna Hesslin (personlig kontakt, 11 april 2018) har arbetat en 
längre tid i butik och har nu tjänsten som Teamlead Masterdata 
Färskvaror på ICA:s huvudkontor. Arbetet innebär att föra in 
artikelinformation för olika produkter från leverantörer till 
ICA:s interna system. Det ingår även att kontrollera att 
produkter har den information som krävs, exempelvis att 
produkten har ett ursprung eller versaler på allergener. Systemet 
som används heter Oracle. Artikelinformation är exempelvis 
ingredienser, mått, vikt, ursprung, KRAV-märkning, etc. Det 
finns olika krav på artikelinformation för olika typer av 
produkter.  
 
Trovärdighet hos leverantörer 
Hesslin arbetar främst med produkter i kategorin färskvaror. 
Hon berättar att ICA inte ifrågasätter informationen de får av 
sina leverantörer, eftersom de har skyldighet att uppge rätt 
information tillsammans med produkten. ICA får in 
artikelinformationen av ett system som heter Validoo, vilket 
även används av Coop och Axfood, där leverantörerna skickar 
in sin artikelinformation. Validoo består av tre olika delar, där 
leverantören kan skicka in olika typer av information. Dels 
artikelinformation, dels marknadsbilder för försäljning och dels 
den fysiska produkten med artikelnummer. Genom att göra 
mätningar på den fysiska produkten kan Validoo avgöra om den 
inskickade artikelinformationen är korrekt. ICA har även egna 
system för att säkerställa kvaliteten på sina egna märkesvaror. 
Eftersom Hesslins avdelning egentligen inte arbetade med 
spårning av produkter längre tillbaka i värdekedjan, kunde inte 
frågor om hur spårningsprocessen hanterades på ICA.  
 
Blockkedjor 
Hennes spontana reflektion på blockkedjetekniken på en 
värdekedja är att det skulle vara bra för andra varor än deras 
egna märkesvaror. Hon menar att man inte vill vara alltför 
öppen med information till exempel när en ny produkt från 
deras egna märke ska lanseras. Å andra sidan vill man som 
konsument ha mycket mer information om sina produkter än 
tidigare, framför allt ur ett utköpsperspektiv. Hesslin tror också 
att det skulle ligga i många, inte alla, kunders intresse att veta 
vad köttet kommer ifrån, när det har styckats eller när det har 
packats. Hon vill dock vara tydlig med att det här är hennes 
egna, personliga spekulation, eftersom inte kan tala för hela 
ICA. Från sin tid av att ha arbetat i butik menar Hesslin att det 
var viktigt att märka varor som kött i butiken för att via 
batcherna kunna spåra när köttet kom till butiken. 
 
Intervju med Lantmäteriet, Mats Snäll - Digitaliseringschef 
 
Intervjupersonen 
Mats Snäll är digitaliseringschef på Lantmäteriet och ansvarar 
för att göra Lantmäteriet så digitalt som möjligt. Efter en 
omvärldsbevakning fick Lantmäteriet höra talas om 
blockkedjeteknik och tillsammans med några andra 
intresserade företag bestämde de sig för att starta ett projekt, där 
Lantmäteriet skulle vara processägare. Målet var att undersöka 

möjligheterna med blockkedjeteknik inom fastighetsbranschen. 
Projektet gjordes främst för innovationens skull och inte för 
någon affär. Efter att ha hållit på med projektet under en lång 
tid ser sig Snäll närmast som en blockkedjeveteran och har ställt 
upp på många intervjuer hållna av studenter. Snäll ansågs därför 
som kompetent att kunna svara på frågor om hur 
blockkedjeteknik skild från kryptovalutor fungerar i praktiken. 
 
Blockkedjeteknik 
Mats Snäll (personlig kontakt, 23 april 2018) på Lantmäteriet 
menar att blockkedjetekniken handlar om att på ett säkert sätt 
få spårbarhet och verifikation av sanningen. Alla som på något 
sätt loggar eller för bok har intresse av en blockkedja. 
Blockkedjetekniken blir den nya standarden för vad som är 
sant, eftersom informationen inte går att förvanska. Det är 
många företag som måste kunna redovisa spårbarhet därför 
tekniken aktuell, men tekniken i sig kan kanske bli kostsam. 
System som bygger på blockkedjor spelar dock stor roll för 
människor som äger en fastighet i en diktatur, eftersom man då 
kan bevisa att man äger en fastighet oavsett om regeringen är 
korrupt eller inte. 
  
Den mänskliga faktorn 
På frågan om hur man kan säkerställa att felaktig information 
inte lagts in i blockkedjan, svarar Snäll att det är något de 
arbetar med. Främst arbetar man med att ta fram processer, som 
ID-kontroller av den som lägger upp information i blockkedjan 
för att förebygga att någon medvetet lurar systemet. Man 
försöker även att ha så fullständiga fakta som möjligt redan från 
början. Snäll menar också att ID-kontroller skulle tänkas vara 
en bra idé när det kommer till djur och andra objekt. 
  
Kostnader för en blockkedja 
När det kommer till vilka ekonomiska aspekter man borde 
undersöka när man implementerar blockkedjeteknik anser Snäll 
att det är svårt att avgöra. Det beror på många olika saker, 
eftersom det är en distribuerad teknik. Har man en sluten 
blockkedja förlorar man teknikens värde. Det finns inga 
beprövade lösningar för hur man i det fallet undviker 
korruption. Därför vet man inte riktigt vad det skulle kosta. I 
Lantmäteriets projekt har man en delvis sluten blockkedja, där 
det finns ett antal partners som har en respektive nod som var 
och en uppdaterar. Det betyder att inte vem som kan uppdatera 
blockkedjan. Tekniken i sig har varit billig att utveckla och 
rimligt kostsamt att implementera, i alla fall för deras projekt. 
Snäll menar dock att det säkert finns kostnader som de inte 
känner till och därför inte har räknat med. Exempelvis vet han 
inte hur ansvaret skulle fördelas i en blockkedja med både 
privata och offentliga aktörer och de kontrakten eller avtalen 
som skulle gälla då har de ingen konkret kostnad för i nuläget. 
De vet heller inte hur mycket driften av en blockkedja eller 
uppdateringen av protokoll i sammanhanget skulle kosta. 
Aspekterna man borde undersöka för att få en uppskattning av 
dessa underhållskostnader är till exempel den datorkraft som 
går åt och arbetstiden det tar att formulera en uppdatering av 
protokollet. Snäll spekulerar i att det kanske är en AI som 
kommer styra det här i framtiden. Dock borde de indirekta 
kostnaderna vara ganska små, menar han. Det är i 
blockkedjemodeller som det krävs mycket energi för att 
producera block där det kan leda till ohållbara kostnader. 
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Privata blockkedjor 
I vissa fall kan det vara känslig information, exempelvis 
information om en fastighet eller personuppgifter, som behöver 
läggas upp i Lantmäteriet blockkedja, då vill man inte att noder 
över hela världen ska få ta del av den informationen. I det fallet 
blir blockkedjan sluten, vilket Snäll anser inte tillför något 
värde om det inte skulle vara så att blockkedjan överträffar 
deras vanliga databassystem i sin utformning. Denna tekniska 
fråga har han dock inte inblick i. Skulle Lantmäteriet istället gå 
ihop med andra aktörer, exempelvis mäklare som tar 
objektsbeskrivning av säljare, skulle blockkedjan vara sluten 
fast med en utvald mängd aktörer. Då gäller det att aktörerna är 
tillräckligt många och i sig själva har tillräckligt stor auktoritet 
eller trovärdighet för att blockkedjetekniken ska kunna ses som 
värdeskapande. 
  
Generera block i en privat eller semiprivat blockkedja 
Istället för metoderna proof-of-work och proof-of-stake 
använder Lantmäteriets blockkedja sin egna lösning. Det här är 
möjligt eftersom blockkedjan inte är publik. Noderna beslutar 
tillsammans vilka uppdateringar som ska göras genom 
konsensus. Därför krävs det inga energikrävande uträkningar 
som vid proof-of-work. Ett block skapas exempelvis hos 
mäklaren eller den som skapar ett kontrakt. Blockkedjan 
uppdateras sedan genom konsensus mellan noderna. 
  
Mikrotransaktioner 
Lantmäteriet har inte pratat om kostnader för att kunna lägga 
upp information i blockkedjan, såsom en avgiftsmodell. Målet 
med projektet har främst varit att försöka bevisa tesen att 
blockkedjeteknik stödjer processen av köp och försäljning av 
fastigheter. Snäll beskriver ett exempel i Georgien, där 
fastighetsägare får lägga sitt ägarskapsbevis i Bitcoin-
blockkedjan, och för att lägga upp information i Bitcoin måste 
man betala en avgift. Att man betalar en avgift för att få lägga 
upp information behöver inte gälla alla blockkedjor. Det beror 
på vilken typ av affärsmodell blockkedjan har. Blockkedjor 
som hanterar kryptovalutor bygger på att användarna gör någon 
form av investering, och förhoppningsvis ger en ökning i värde. 
Dessa blockkedjor är mer utformad för att man ska kunna tjäna 
pengar på dem. Teoretiskt sett går det alltså att skapa en 
blockkedja utan avgifter och mikrotransaktioner för att lägga 
upp information på blockkedjan, menar Snäll. Kostnaden ligger 
främst i att någon ska upprätthålla en blockkedja genom drift 
och underhåll, vilket skiljer sig beroende på vilken typ av 
blockkedja det gäller. 
  
Ägandeskap 
I en öppen blockkedja, som Bitcoin, äger ingen kedjan. Dock 
måste någon skriva protokollet även om den personen inte kan 
få tag i tillgångarna i blockkedjan, uppger Snäll. På det sättet 
kan man säga att blockkedjan har en eller flera ägare eller att 
det i alla fall finns ansvariga. Eftersom protokollet styr 
blockkedjans affärsmodell kan ägandet av den förefalla på olika 
sätt. 
  
Blockkedjans design 
Lantmäteriet har bara en blockkedja i sitt projekt. Snäll tror inte 
att blockkedjor inom livsmedelsindustrin behöver vara en 

separat blockkedja för varje enskild produkts steg genom 
värdekedja. Han tror inte att det är något stort problem att med 
blockkedjan kunna följa en värdekedja även om själva 
värdekedjan förgrenats. Snäll betonar dock att han inte är 
tekniker, men han jämför det med deras egna projekt där man 
måste kunna följa en fastighet vars ägande delas upp efter tid. 
Det har inte varit något problem att kunna spåra fastighetens 
ursprung. Det här är snarare en utformningsfråga av protokollet 
och därför måste man inte använda sig av flera blockkedjor. 
  
Minne 
Det blir mycket information som lagras i blockkedjan. 
Bankernas transaktioner kommer att gå snabbare eftersom 
informationen är hashad, och inte information i sin helhet. Man 
skulle kunna välja att lägga in mer information, men då finns 
risk att man påverkar prestandan, menar Snäll. I Lantmäteriets 
fall får de inte lämna ut vad som helst i en publik blockkedja, 
som exempelvis personuppgifter. Informationen på 
blockkedjan sparas där för evigt. Tillslut kommer den att ta stor 
plats, men å andra sidan tar pappersarkiv också stor plats 
tillslut. Lagring i sig är dock inte ett jättestort problem än. 
  
Begränsningar 
Snäll tror inte att det finns så många begränsningar med 
blockkedjetekniken tekniskt sett. Dessa problem kommer man 
lösa saker i efterhand. De verkliga utmaningarna ligger i 
ledning, styrning eller om nåt går fel. Om man till exempel tar 
fel beslut ligger det kvar i blockkedja. Den transaktionen 
kommer alltid finnas där, men man kan rätta informationen men 
en annan transaktion. 
  
Tankar om köttproduktion 
Även om Snäll tyckte att ämnet livsmedelsindustri i 
kombination med blockkedjeteknik är intressant så tyckte han 
att systemet hade en svaghet, eftersom han inte såg hur en QR-
kod är garanterat kopplad till en specifik köttbit och inte har 
manipulerats på vägen. Han tyckte att DNA-analys verkade 
som en effektivare metod för att garantera att man får rätt 
information från blockkedjan. 
 
Intervju med Lantmännen, Jonathan Wetterström - Solution 
Manager Agriculture och Service Manager Quality and 
Analysis 
 
Intervjuperson 
Jonathan Wetterström är Solution Manager Agriculture och 
Service Manager inom Quality and Analysis på Lantmännen. 
Han ansvarar för företagets ERP-system M3 och kunde därför 
tänkas svara på frågor angående styrkor och begränsningar med 
dessa. Lantmännen producerar spannmålsprodukter, vilket 
innebär något annorlunda värdekedjor jämfört med fasta 
produkter såsom kött. Syftet med intervjun var att få reda på 
vad för begränsningar som finns med deras nuvarande system, 
hur informationshanteringen fungerar idag samt om 
produktionen av Cerealia begränsar införandet att ett mer 
effektivt spårbarhetssystem på grund av produktionens 
utformning. 
 
System 
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Jonathan Wetterström (skypeintervju, 24 april 2018) arbetar på 
Lantmännen med administration, utveckling och support av 
ERP-systemet Movex/M3 och de processer som är kopplade till 
användningen av systemet. Lantmännen ägs idag av bönder. De 
säljer utsäde, maskiner och gödsel till alla bönder i Sverige, 
vilket ger dem bra insyn i böndernas verksamhet. Företaget 
använder sig av flera olika ERP-system inom de olika 
avdelningarna inom företaget, bland annat MES och PLC-
baserade system som är inne på ren styr- och regleringsteknik 
på anläggningsnivå. M3, som är ett gammalt svenskt system, är 
ett anpassat system för förädling av råvaror. Företaget lägger 
många miljoner kronor på sina IT-system, implementeringen av 
M3 brukar ligga på en femtedel av kostnaden av SAP. 
 
Spårning 
Wetterström menar att Lantmännen inte har särskilt god insyn 
gällande vart produkterna tar vägen efter att de lämnat företaget 
och att en sådan ambition inte heller finns. Lantmännen 
levererar batchinformation till sina kunder, medan spårningen 
vid eventuella fel åligger producenten, det vill säga 
Lantmännen. Hur lång tid det tar att spåra felaktiga produkter 
beror på vad det är för problem och var i kedjan det ligger, varpå 
omfattningen enligt Wetterström vara timmar eller dagar. Vid 
återkallelse påbörjas arbetet i kundorderleveransen där batchen 
som levererats undersöks. Spårningen fortsätter till den ort där 
batchen kommer ifrån, ERP-systemen undersöks för loggar och 
rätt led i kedjan kopplas in för att kunna spåra tillbaka så långt 
som är behövligt. Enligt Wetterström går det ofta att dra en 
slutsats angående vart felet måste ha skett. Om exempelvis en 
bit av paketeringen hamnat i maten går det att veta med säkerhet 
att felet inte kan ha skett i skördningsprocessen. 
 
Informationshantering 
Registreringen innefattar många olika steg, där allt från mjöl till 
exempelvis pasta registreras till datasystemet. Det görs för att 
kunna styra leverans och lagerstatus. Lagervaror loggas varje 
gång de förflyttas till en ny plats. En batch motsvaras av vad 
som är möjligt att lasta i en lastbil, vilket motsvarar 36 ton. 
Transaktioner sparas bara inom en viss tid och arkiveras sedan. 
Wetterström belyser problemet med att lastbilslass inte kan 
hållas isär då det handlar om otroligt stora mängder, vilket 
tvingas blandas ihop. Anläggningens fysiska kapacitet och 
storlek på cisterner avgör följaktligen hur exakt spårningen kan 
bli. 
 
Trovärdighet genom leden 
Systemsäkerheten baseras på att ge tillstånd till vissa personer 
att göra ändringar och föra in saker i systemen. 
Analyskontroller sker mellan leden och i flera steg i kedjan. 
Wetterström menar att Lantmännen kontrollerar så många led i 
värdekedjorna att de inte är oroliga för manipulation av externa 
parter. 
 
Systemskifte 
Wetterström diskuterade ett antal svårigheter med att 
implementera blockkedjeteknik i deras verksamhet. Bland 
annat skiljer sig artikelnummer, batchnummer och masterdata 
åt bolag och verksamheter emellan. Det bör skapas en 
standardisering gällande registrering för att kunna koppla ihop 
systemen. Vid utveckling av ett nytt system behöver 

verksamheten och dess behov definieras samt vilken typ av 
hantering som systemet ska stödja. Inlärningsprocessen av stora 
ERP-system görs ofta i anslutning till någon form av 
transformering, kan vara lång och kosta många miljoner. 
 
Produkter med högre krav 
Företaget erbjuder en stor bredd av olika typer av produkter, allt 
från EKO till naturplus-märkningar. Kvalitetskraven är olika 
beroende vilken produkt det gäller.  Det är ofta mindre serier 
med högre spårbarhet på de produkter som har särskilda 
kvalitetsmärkningar. Det finns ett system som bygger på 
artikel- och batchnummer som kan hålla isär produkter med 
olika attribut. Det finns specifikationer på hur dessa varor 
dokumenteras och registreras. 
 

Intervju med TracTechnology, Stephan Pakh - VD 
 
Intervjuperson 
Stephan Pakh är VD för TracTechnology, ett svenskt företag 
som har utvecklat och patenterat en metod för att elektroniskt 
spåra kött genom hela förädlingskedjan från uppfödare till 
konsumenter i butik. TracTechnologys utsagda strategiska 
fokus är just livsmedelssäkerhet och spårbarhet och deras 
problem- och lösningssfär ligger väldigt väl inom ramen för den 
här rapporten. Stephan Pakh har genom sina många resor och 
projekt hos en mängd företag i Sverige och utomlands fått 
mycket god insyn i tankesättet och prioriteringarna hos de olika 
aktörerna inom produktionsleden i värdekedjor inom 
köttbranschen och hur de ser på spårbarhet och transparens. 
Syftet med intervjun var därför att ta reda på mer ingående hur 
deras system fungerar, vad det har för utmaningar och 
begränsningar och ifall det skulle vara kompatibelt med 
blockkedjeteknik. 
 
Beskrivning av verksamheten 
I intervjun som genomfördes med Pakh (personlig kontakt, 25 
april 2018) diskuterades TracTechnologys patenterade metod 
för att spåra kött genom hela värdekedjan - från gård till gaffel. 
I Sverige samlar jordbruksverket in information om alla 
nötkreatur i jordbruksverkets centrala djurdatabas (CDB). När 
exempelvis en kalv föds får den direkt ett id-nummer och under 
dess livstid registreras alla viktiga händelser som 
veterinärbesök, tillhörighet, transaktion och förflyttningar. 
Denna data lagrar TracTechnology i sina egna databaser och 
kan på så sätt uppehålla spårbarhet på ett djur under dess tid på 
gården. I vissa länder såsom Norge är det lagstiftat att alla 
nötkreatur ska vara försedda med RFID-taggar vilket gör 
spårningen ännu effektivare. När djuret sedan går till slakt 
registreras det i databasen och beroende på konfiguration och 
förutsättningar i slakteriet bibehålls spårbarheten antingen på 
individnivå eller på gårdsursprung. Det sker genom att 
exempelvis alla djur från en viss gård slaktas inom ett visst 
tidsfönster.  
 
Från gård till gaffel 
Viktförhållanden innan och efter styckning jämförs för att 
säkerställa att ingenting har lagts till eller tagits bort med 
hänsyn till destruktion av ben, borttagning av vissa oätbara 
kroppsdelar och hudar som tas till vara på.  Bibehållande av 
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spårbarhet genom stycknings- och förpacknings-processen kan 
ske på ett antal olika sätt, vilka ställer speciella krav på 
anläggningarnas utformning och yta. Förpackningarna förses 
med slumpvist genererade QR-koder från vilka 
produktinformation till slutkonsumtenter enkelt kan läsas av 
direkt i butik med en mobiltelefon.  Vad en konsument vill 
kunna läsa av från en produkt skiljer sig givetvis mycket från 
vad en producent vill kunna ta reda på. Här handlar det därför 
mer om gårdursprung och dess personliga information samt 
matlagningstips etc. 
 
Idé och verklighet 
Pakh beskrev skillnaderna i de ursprungliga idéerna om vad 
deras metod kunde tillföra mot hur verkligheten ser ut. 
Exempelvis vill vissa producenter använda den ökade 
spårningen främst för att få bättre intern kontroll över sina 
flöden och förbättra sin statistik. Säljargument som att deras 
spårningsmetod kan ge konkurrensfördelar då slutkonsumenter 
ställer högre krav på livsmedelssäkerhet och transparens väger 
inte alltid lika tungt. Värdet på spårbarhet varierar således 
väldigt mycket mellan olika företag och länder. Exempelvis är 
ett traditionellt familjeföretag i tyskland med gamla anor inte 
lika intresserade av att göra om sina stycklinjer och 
implementera ett nytt system medan ett nyprogressivt land som 
Kazakhstan vill införa fullständig spårbarhet från början i sin 
köttindustri. Vad det är för typ av kött bestämmer givetvis också 
vad nyttan och värdet av spårbarhet på individnivå är. Kött med 
höga volymer, som exempelvis kycklingar, spåras exempelvis 
aldrig på individnivå medan större djur och dyrare märken kan 
vara av intresse att spåra på individnivå.  
 
Lagar och regleringar 
Att företag i Sverige och Europa generellt är mindre 
intresserade av att öka sin spårbarhet och transparens tror Pakh 
också beror på att det i nuläget inte finns tillräckligt höga straff 
eller repressalier på om man bryter mot lagar och regleringar. 
Matfusk förekommer ständigt för att det helt enkelt inte gör 
tillräckligt ont ifall man blir upptäckt. De långa fängelsestraffen 
och höga stämningssummorna man hör om i 
livsmedelskandaler i exempelvis USA är helt enkelt inte 
verklighet i Sverige och Europa. I framtiden kommer eventuellt 
statliga regleringar att ställa högre krav på spårbarhet. Idag 
använder Tractechnology därför det ibland som ett 
säljargument att om en kund vill använda deras system som ett 
konkurrensövertag bör de införa det nu innan alla har 
motsvarande system. 
 
Den mänskliga faktorn 
Trots automatiska system går det ändå aldrig att helt komma 
undan den mänskliga faktorn. Det är fortfarande möjligt att föra 
in fel data i databasen eller scanna av fel kod etc. I nuläget kan 
endast TracTechnology själva gå in och ändra i databasen i 
efterhand. Förfalskningar eller felanvändning av QR-koder kan 
förhindras genom att QR-koderna är slumpvis genererade och 
inte kan förfalskas samt att man kan begränsa antalet koder som 
kan skrivas ut per batch etc. Systemet är i stort sett svårt att 
manipulera utifrån eftersom TracTechnology kontrollerar 
databasen. Pakh berättar att det från början inte funnits intresse 
i att använda blockkedjeteknik eftersom den nuvarande 
databasen är tillfredsställande ur säkerhets- och 

användingssynpunkt men han ser inte heller någon anledning 
till varför de inte skulle kunna använda en privat blockkedja 
som databas. Han påpekar att man helt enkelt kan överinvestera 
i säkerhet och att en omanipulerbar blockkedjebaserad databas 
i deras fall skulle vara ett exempel på det. 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 
Bilagan innehåller de frågor som förbereddes innan intervju 
och sedan utgjorde underlag för intervjun. 
 
Intervjufrågor - Arla 
 
Introduktionsfrågor 

• Vad är din roll på Arla? 
• Hur länge har du arbetat på Arla? 
• Trivs du med ditt arbete? 

 
Kvalitet 

• Vilka är era underleverantörer samt kunder? 
• Hur ser er värdekedja ut i stora drag från ko till 

livsmedelsbutik? 
• Vilka kvalitetskrav ställer ni på mjölken? 
• Hur fungerar det med sjukdomsmärkning? 
• Använder ni certifikat för att säkerställa kvaliteten på 

era produkter? 
• Använder ni er av andra tekniker för att säkerställa 

kvaliteten på era produkter? Exempelvis regler för 
förvaring, transport, paketering? 

• Vilka krav ställer era kunder på era produkter? 
 
Spårning 

• Hur tätt samarbete har ni med era underleverantörer 
och kunder, såsom mjölkbönder och butiker?  

• Hur bra insyn har kunderna på era produkter? 
• Hur registreras era produkter i de olika stegen från 

gård till butik, exempelvis till ett digitalt system? 
• Kan man kontrollera vilka produkter som varit på 

vilken plats, och/eller vilken matbutik som det har 
levererats till? Hur håller man i så fall uppsikt över 
det här? Exempelvis genom databas, intranät, 
pappersformat, etc? 

• Vad skulle kunna vara en orsak till att ni väljer att 
återkalla en produkt? 

• Hur lång tid tar det i nuläget att återkalla en produkt, 
från och med att en defekt produkt upptäcks till och 
med det att man har spårat vilka fler produkter 
defekten gäller?  

• Hur går man tillväga när en defekt produkt påträffas? 
• Hur nöjda är ni gällande hur spårningen av specifika 

varor fungerar i värdekedjan idag? 
• Är potentiell manipulation av data från era 

underleverantörer något som bekymrar er? 
Exempelvis tillförlitligheten för krav på märkningar, 
kvalitet, arbetsförhållanden, ekologiskt eller inte, etc. 

• Går det att spåra mjölken från en specifik anläggning, 
gård, maskin eller ko? 

o Om nej, hur noggrant går produkterna att 
spåra? 

• Vilka svårigheter ser du med införandet av 
blockkedjesystemet som vi föreslagit på ett företag 
som Arla? 

 

Intervjufrågor - ICA 

 
Introduktionsfrågor 

• Vad är din roll på ICA? 
• Hur länge har du arbetat på ICA? 
• Trivs du med ditt arbete? 

 
Kvalitet 

• Vilka är era största underleverantörer samt kunder? 
• Vilken grad av insyn har ni i era underleverantörers 

värdekedjor? 
• Vilka kvalitetskrav ställer ni på era köttprodukter? 
• Använder ni certifikat för att säkerställa kvaliteten på 

era produkter? 
• Använder ni er av egna tekniker för att säkerställa 

kvaliteten på era produkter? Exempelvis regler för 
förvaring, transport, paketering? Stickprov? Egna 
kontroller? 

• Vilka krav ställer era kunder på era produkter? 
 
Spårning 

• Hur tätt samarbete har ni med era underleverantörer 
och kunder? 

o Hur bra insyn har kunderna i era produkters 
ursprung? 

• Hur registreras era produkter i de olika stegen från 
exempelvis gård till butik? Registreras de till ett 
digitalt system som SAP eller liknande?  

• Kan man kontrollera vilka produkter som varit på 
vilken plats, och/eller vilken matbutik som det har 
levererats till? 

o Hur håller man i så fall uppsikt över det här? 
Exempelvis genom databas, intranät, 
pappersformat, etc? 

• Skulle kunna vara en orsak till att ni väljer att 
återkalla en produkt? 

• Hur lång tid tar det i nuläget att återkalla en produkt, 
från och med att en defekt produkt upptäcks till och 
med det att man har spårat vilka fler produkter 
defekten gäller?  

• Hur nöjda är ni gällande hur spårningen av specifika 
varor fungerar i värdekedjan idag? 

• Är potentiell manipulation av data från era 
underleverantörer något som bekymrar er? 
Exempelvis gällande tillförlitligheten för krav på 
märkningar, kvalitet, ursprung, arbetsförhållanden, 
ekologiskt eller inte. 

• Går det att spåra kött från en specifik anläggning eller 
till och med att det kommer från till ett specifikt djur? 
Om nej, hur noggrant går det att spåra? 

 
Implementation  

• Vilka svårigheter ser du med införandet av 
blockkedjesystemet som vi föreslagit på ett företag 
som ICA? 

• Vilka ekonomiska aspekter skulle ni behöva ta 
hänsyn till om ni skulle överväga att införa ett sådant 
system? 
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• Om systemet innebär snabbare spårning, minimering 
av antalet kastade varor vid fel samt bättre insyn i 
underleverantörers verksamhet, skulle det här vara 
anledning nog för ICA att byta ut sitt nuvarande 
system? 

• Vilka konkurrensfördelar respektive 
konkurrensnackdelar ser du med att införa ett 
liknande system innan era konkurrenter? 

 

Intervjufrågor - Lantmäteriet 
 
Introduktionsfrågor 

• Vad har du för roll på Lantmäteriet? 
 
Lantmäteriets projekt 

• Berätta om samarbetet mellan de olika företagen som 
är involverade i blockkedjeprojektet. Vad är målet 
med ert projekt? 

• Beskriv er problemsfär. Vad är det främsta problemet 
med hur lösningen ser ut idag? 

• Varför undersöker ni just en lösning med hjälp av 
blockkedjor? Vad kommer den kunna bidra till eller 
förhindra? 

• Vilken målgrupp vänder ni er till och som ni tror 
kommer att använda er tjänst?  

• Vad incitamenten för att folk ska verifiera och skapa 
nya block i ert system? Vi har förstått det som att ni 
ger skriv- och verifieringsrättigheter enbart till folk 
inom verksamheten och alla andra kan se, stämmer 
det här? 

• Använder ni privata eller publika blockkedjor? 
• Om ni använder publika blockkedjor, tillämpar ni 

proof-of-work eller proof-of-stake? 
• Är mikrotransaktioner ett problem för er och hur 

löser ni isåfall det? 
• Om ni använder en privat blockkedja är det ju ett 

fåtal som godkänner blocken. Hur påverkar det idén 
för er med att allt ska vara öppet och decentraliserat? 
Vi uppfattar det som att det är två viktiga aspekter för 
er. 

• Hur många blockkedjor har ni? Har ni en och samma 
blockkedja för varje produkt, eller skapas ständigt 
nya blockkedjor så att varje produkt har en 
individuell blockkedja? 

• Var sparas all information som laddas upp i 
blockkedjan? Borde inte det bli ett problem om man 
inte har tillräckligt med minne på alla noder som 
ingår i blockkedjan?  

• Raderas blockkedjor i efterhand? 
• Vad har ert system för begränsningar?  
• Ser ni för svårigheter med systemet? 
• Vi har tidigare varit i kontakt med Arla, tror du att 

det skulle finnas ett användningsområde för 
blockkedjor i en värdekedja för flytande produkter? 

• Spelar smarta kontrakt någon roll i ert system? I så 
fall vilken? 

• Kan smarta kontrakt användas för att avgöra vilken 
information som ska lagras i blockkedjan? 

 

Intervjufrågor - Lantmännen 
 
Introduktionsfrågor 

• Vilken roll har du på Lantmännen? 
• Vilka ERP-system är du bekant med? 
• Är du bekant med blockkedjeteknik? 

Spårning 
• Som vi förstått kontrollerar ni de flesta led i 

värdekedjan, är det så? 
• Har ni några externa underleverantörer? 
• Hur bra insyn har ni i era bönders arbete? 
• Hur bra insyn har de företag som ni 

levererar till i ert arbete? 
• Är det ni själva som utvecklat erat eget ERP-system 

eller är det standardiserat? 
• Vilka parametrar är viktiga för att ett ERP-

system ska fungera ihop med värdekedjan? 
• Hur registreras era produkter i de olika stegen från 

gård till att ni är klara med ert sista steg, registreras 
det till ett digitalt system? 

• Vilka data registreras? Exempelvis datum, 
innehåll och allergener? 

• Hur ser registreringen ut rent visuellt? Går 
det att följa hela värdekedjan? 

• Hur många steg registreras uppskattningsvis 
i värdekedjan? 

• Hur registreras era produkter, via QR-kod, 
manuellt eller någon annan metod?  

• Finns det en standardiserad mall ni utgår 
ifrån när det kommer till vilken data som ska 
registreras? Har ni eller ert systemet tagit 
fram den? 

• Hur väl passar systemet in på er produktion? 
Har ni varit tvungna att lägga om er 
värdekedja på grund av systemets 
utformning? 

• Hur stor plats tar systemet? Måste ni 
kontinuerligt radera data för att hålla 
datamängden acceptabel? 

• Ser du några begränsningar med det digitala system 
ni använder idag? 

• Finns det några lösningar som du ser på 
dessa? 

• Kan man kontrollera vilka produkter som varit på 
vilken plats, och/eller vilken matbutik som det har 
levererats till? Hur håller man i så fall uppsikt över 
det här? Exempelvis genom databas, intranät, 
pappersformat, etc? 

• Känner ni till Validoo? Är det ett system ni 
använder? 

• Vad skulle kunna vara en orsak till att ni väljer att 
återkalla en produkt? 

• Hur lång tid tar det i nuläget att återkalla en produkt, 
från och med att en defekt produkt upptäcks till och 
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med det att man har spårat vilka fler produkter 
defekten gäller?  

• Hur går man tillväga när en defekt produkt 
påträffas? 

• Hur går ni tillväga för att exempelvis ta reda på exakt 
vilken batch av bröd som är kontaminerad och som 
ska återkallas?  

• Uppskattningsvis, hur mycket bröd skulle 
teoretiskt kunna återkallas utan att det 
egentligen skulle vara nåt fel på det?  

• Vad är era marginaler för att försäkra er om 
att ha återkallat samtliga defekta produkter? 

• Är potentiell manipulation av data från era 
underleverantörer/bönder något som bekymrar er? 
Det vill säga tillförlitligheten för krav på märkningar, 
kvalitet, arbetsförhållanden, ekologiskt eller inte. 

• Går det att spåra produkten från en specifik 
anläggning, gård, maskin eller fält? 

• Om nej, hur noggrant går det att spåra en 
podukt? 

• Vilka svårigheter ser du med införandet av 
blockkedjesystemet som vi föreslagit på ett företag 
som Lantmännen? 

Ekonomi 
• Hur mycket kan det uppskattningsvis kosta att 

implementera och underhålla ett liknande existerande 
system som ni har idag på Lantmännen? 

Kvalitet 
• Vad använder ni för tekniker för att säkerställa 

kvaliteten på era produkter? Exempelvis regler för 
förvaring, transport, paketering? 

• Vilka krav ställer ni och era kunder på era produkter? 
• Är dagens system tillräckliga för att på ett 

enkelt sätt tillfredsställa dessa krav? 
 

Intervjufrågor - TracTechnology 
 
Introduktionsfrågor 

• Vad har du för roll på TracTechnology? 
• Hur länge har du jobbat? Trivs du bra? 

Om företaget 
• Berätta om er affärsidé 

• Beskriv er problemsfär, varför undersöker ni 
denna lösning? Vad kommer den kunna 
bidra till eller förhindra? 

• Hur skapades idén? 
• Vilken målgrupp vänder ni er till?  

• Vad har ert system för begränsningar? 
• Hur fungerar era RFID-taggar? 
• Hur är er databas utformad? Vart läggs informationen 

upp? 
• Går denna information att förändra i 

efterhand? Hur kan ni vara säkra på att den 
information som laddas upp i databasen inte 
har manipulerats? 

• Hur kan ni vara säkra på att informationen 
som ursprungligen lades upp stämmer? 

• Hur ser värdekedjan ut i detalj? Från gård, vidare till 
slakt, vidare till styckning och slutligen till 
slutkonsument.  

• Vilka är de mest kritiska stegen i värdekedjan? 
• Finns det säkerhetsrisker i värdekedjan, exempelvis 

vid paketering eller transport? 
• Hur vet man att en QR-kod eller liknande hör ihop 

med en specifik köttbit? Printar man ut en QR-kod i 
taget och hur har man då sorterat köttbitarna?  

• Hur undviker man dötid och får ett sådant 
system tidseffektivt? 

• Vilka företag samarbetar ni med idag? 
• Vad är oftast utmaningen när ni försöker sälja er idé? 
• Skulle ni vara intresserade av blockkedjeteknik? 

• Erbjuder den fördelar ni skulle kunna vara 
intresserade av? I stort sett en databas som 
inte kan redigeras i efterhand. 
 

• Vilka är era största problem med ert systemet just nu? 
• Ser ni några möjliga lösningar på dessa problem? 
• Hur fungerar det visuella interfacet gentemot 

slutkonsumenten? Vad kan en konsument i butik 
scanna och läsa av från en köttprodukt? 

• Vilka förbättringar skulle kunna göras av interfacet?  
• Vilken överblick skulle man vilja ha som 

slutkonsument? 
• Hur vet man att köttet man har på tallriken verkligen 

kommer från det djur det påstås? Hur kan man vara 
säker på att den information som ges tillsammans 
med en köttbit verkligen hör till den köttbiten och 
inte är kopierad eller förväxlad med informationen 
för en annan köttbit? 

• Hur vet ni att det är rätt märkning och information 
som görs om djuret redan vi steg ett av värdekedjan? 

• Vilken information skulle vara värdefull att spåra 
genom blockkedjan? Exempelvis vikt, artikel, etc? 
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Bilaga 3 - Prototyp 
Bilagan innehåller ett flödesschema som illustrerar den 
prototyp som gjordes i studien och som visades vid 
presentationstillfället. 
 

 
 
Prototypen ”TraceChain” som illustrerar användningen av en 
applikation som tillåter spårning av produkter. 
 

 
Flödesschema som illustrerar logiken i prototypen 
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