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1 Guide till certifiering  

1.1 Förutsättningar/Anslutningsvillkor 

Svensk standard för livsmedelshantering i butik är öppen för de butiker som bedriver 
försäljning av livsmedel till slutkonsument. Ansökan om certifiering enligt standarden är frivillig 
och kan göras av enskilda livsmedelsbutiker såväl som livsmedelskedjor. Butiken måste ha varit 
i drift i minst 3 månader innan en revision kan utföras.  

1.2 Nuläge och förberedande arbete 

Företagets/butikens ledning ska ha läst och förstått kraven samt implementerat dessa krav i 
sin verksamhet. De bör också ha genomfört en bedömning av sin egen verksamhet i 
förhållande till standarden. Om butiken saknar rutiner för något område bör dessa 
kompletteras. Uppenbara brister och avvikelser gentemot standarden bör åtgärdas innan man 
påbörjar certifieringsprocessen.  

Det är viktigt att butiken genomför sin interna granskning enligt den senaste versionen av 
Svensk standard för livsmedelshantering i butik. Den senaste version som gäller finns på 
www.svdh.se. 

1.3 Processbeskrivning och tidsaxel 

”Vita” textrutor avser butikens åtagande och ”Grå” avser Certifieringsorganets (CO´s) åtagande. 
 

 
 

*om butik och Co är överens behöver inte angivna tidsramarna i punkt 1.3.1 och 1.3.3 följas. 

 

1. Butiken kontaktar CO för offert och avtal (minst 56 kalenderdagar innan revisionsdag) 
 
CO som är ackrediterat enligt ISO/IEC 17065:2012 för denna standard ska genomföra aviserade 
tredjepartsrevisioner på de butiker som önskar bli certifierade eller som önskar att bibehålla 
sin certifiering. Godkända CO finner ni på Svensk Dagligvaruhandels hemsida www.svdh.se.  
 

Kontakta ackrediterat CO se www.svdh.se /och eller det CO som din kedja rekommenderar. 
Ansökan görs genom det CO som butiken/livsmedelskedjan väljer att anlita. För att en butik 
ska kunna anslutas ska ett avtal finnas mellan butiken/livsmedelskedjan och CO.  

http://www.svdh.se/
http://www.svdh.se/
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I avtalet ska det finnas specificerat omfattningen av revisionen, beräknad tid för att genomföra 
revisionen och krav på inrapportering. Det ska dessutom framgå att Revisorn har rätt att 
förlänga revisionstiden om det uppstår förhinder under revisionen som orsakats av butiken. 
Detta sker i så fall på butikens bekostnad.  
 
2.  Butiken etablerar ett avtal med CO (minst 42 kalenderdagar innan revisionsdag). 
Avtalet ska formuleras av CO. Varje butik som genomför en revision ska betala en 
administrationsavgift till Svensk Dagligvaruhandel. Denna avgift samlas in av CO.  
Revisionen, rapporten och certifikatet ska vara specifika för den enskilda butikslokalen. Detta 
innebär bland annat att varje butikslokal ska revideras och att ett certifikat ska utfärdas per 
butik – inte för hela butikskedjan. 
 
3.  Boka in ett datum för revision hos CO (minst 42 kalenderdagar innan revisionsdag) 
 
4.  Butiken skickar in dokument om CO begär det (minst 14 kalenderdagar innan 

revisionsdag).  
 
5.  CO skickar program med namngiven revisor inför revisionsdagen (minst 14 kalenderdagar 

innan revisionsdag). 
Revisorn ska avsätta tillräckligt med tid för att hinna gå igenom butikens egenkontrollprogram 
och HACCP-planer samt för att genomföra en granskning av butikens samtliga 
verksamhetsområden på plats i butiken. Granskningen av den pågående verksamheten i 
butiken bör omfatta minst hälften av den totala revisionstiden.  

1.4 Revisionsdagen  

Följande punkter ska säkerställas inför/vid certifieringsdagen; 
 

 Högsta ledningen ska tillse att lämplig/-a representant/-er ur högsta ledningen, 
alternativt butiksledningen, avsatt tillräckligt med tid och närvarar vid det inledande 
och det avslutande mötet för revisionen. 

 Butikens representanter ska medverka till att revisionen kan genomföras på smidigaste 
möjliga sätt. 

 Butikschefen - alternativt en annan person med befogenhet att tillsätta finansiella 
och/eller personella resurser för att åtgärda eventuella avvikelser - ska helst närvara 
under hela revisionen, dock som minst på inledande och avslutande möte.  

 Utsedd kvalitetsansvarig på butiken ska närvara under hela revisionsdagen. 

 Revisorn, eller en person som utses av Revisorn, ska föra anteckningar angående 
butikens överensstämmelse med och avvikelser från standarden.  
(Anteckningarna ligger till grund för revisionsrapporten).  

 

Under revisionen ska följande steg genomföras: 
 
1.  Inledande möte.  
2.  Dokumentgranskning av egenkontrollprogram och HACCP-planer. 
3.  Granskning av pågående verksamhet inklusive intervju med personal. 
4.  Kompletterande dokumentgranskning.  
5.  Sammanställning av revisionsresultat.  
6.  Avslutande möte. 
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Revisorn ska under det avslutande mötet presentera resultatet från revisionen och ta upp de 
avvikelser som framkom under revisionen.  
En länk till webb-portalen med resultatet av revisionen mailas till butikens kontaktperson 
senast nästkommande arbetsdag efter avslutad revision. 

1.5 Rapporteringsordning 

1. CO skickar revisionsrapport till butiken senast nästkommande arbetsdag efter 
revisionen. 

2. Butiken bör skicka in korrigerande åtgärder löpande och så snart som möjligt. Detta bör 
påbörjas inom 14 kalenderdagar efter revisionsdatumet. 

3. Slutlig rapportering från butiken av korrigerande åtgärder skall ha skett senast 28 
kalenderdagar efter revisionsdatumet. 

4. CO återkopplar till butiken angående korrigerande åtgärder senast 7 kalenderdagar 
efter att CO mottagit dem. Dock skall slutlig skriftlig återkoppling till butiken ske senast 
35 kalenderdagar efter revisionsdatumet. 

1.6 Beslut om certifiering och certifikat  

1. CO utför granskning av revisionsunderlag senast 42 kalenderdagar efter revisionen.  
2. CO tar beslut om certifiering inklusive skriftlig återkoppling till butiken om resultatet 

senast 42 kalenderdagar efter revisionen.  
3. CO skickar ut certifikat senast 42 kalenderdagar efter revisionen.  
 
Beslut om certifiering tas inte av revisorn som genomfört revisionen utan av granskande 
revisor eller motsvarande som är ansvariga för att ta certifieringsbeslut. Detta sker efter en 
genomgång av revisionsrapporten och de korrigerande åtgärder butiken skickat in.  
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2 Avvikelser 

2.1 Typer av avvikelser 

Butiken kan tilldelas en avvikelse för varje standardkrav. Avvikelserna klassificeras enligt tre olika typer 
av avvikelser: 

 

 
1. Kritisk avvikelse (KA) - Butiken har en uppenbar brist vad gäller att 

tillgodose livsmedelssäkerhet eller gällande 
lagstiftning. 

Exempel på KA: 
 

 Rutin för märkning på butikstillverkade produkter saknas. Omfattande brister i märkning 
påträffades, flertalet produkter innehöll dessutom ej deklarerade allergener vilket tyder på 
klara systembrister.  
 

 Det utförs ingen temperaturkontroll vid tillagning. Hantering av rå respektive tillagad produkt 
sker på samma arbetsyta utan tillgång på rinnande vatten, vilket är en uppenbar risk för 
korskontamination.      
  

 
2. Större avvikelse (SA) - Butiken har en omfattande brist när det gäller att 

följa ett av standardens krav och/eller så finns det 
bevis för att butikens varor har påverkats negativt.  

Exempel på SA: 
 

 Butik tillverkar egen is till fiskdisken. Provtagning är inte utförd sedan två år tillbaka. 
 

 Brytbröd innehållandes sesamfrön förvarades på samma utrymme som vanliga frallor i 
bakeoff-skåpet, vilket anses som uppenbar risk för korskontamination.  
      

 
3. Mindre avvikelse (MA) - Butiken uppfyller inte fullt ut ett av standardens krav 

och det finns risk för att butikens varor har påverkats 
negativt. 

Exempel på MA: 
 

 Uppgift om bäst-föredatum saknas på ett flertal butikspackade ostar som är förpackade och 
exponeras bredvid delidisken. 
 

 Personal som arbetar i charken efterlever inte butikens hygienregler. Under revisionen 
konstaterades att några saknade hårskydd. 
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2.2 Införande och inrapportering av korrigerande åtgärder 

 

Kritisk avvikelse (KA) 
En butik som har tilldelas en eller flera kritiska avvikelser ska inte beviljas certifiering förrän en ny 
fullständig revision har genomförts. En ny revision kan genomföras tidigast sex veckor efter revisionen 
då de kritiska avvikelserna tilldelades. För större avvikelse som uppgraderats till kritiska avvikelser 
hanteras detta enligt sista stycket under rubriken större avvikelser. 

 
Större avvikelse (SA) 
Om en butik har tilldelats en eller flera större avvikelser ska butikens kvalitetsansvarige fastställa, 
genomföra och rapportera in direkta och korrigerande åtgärder till CO. Detta ska göras inom 28 
kalenderdagar efter revisionsdatum Butiken redovisar genomförda direkta och korrigerande åtgärder 
genom att antingen skicka in objektiva bevis eller genom att uppföljning görs på plats av CO.  
Om butiken inte redovisat korrigerande åtgärder till CO inom föreskriven tid (28 kalenderdagar från 
revisionsdatumet), underkänns butiken.  
En ny komplett revision måste då genomföras för att butiken ska kunna erhålla ett certifikat. 

 
I undantagsfall då korrigerande åtgärder - på grund av skäligt och till CO skriftligt inrapporterat 
dröjsmål - inte kan rapporteras inom dessa 28 kalenderdagar från revisionsdagen, ska butiken 
fastställa en handlingsplan för att genomföra åtgärderna inom 56 kalenderdagar. Sedan ska butiken, 
inom 56 kalenderdagar, redovisa till CO vilka korrigerande åtgärder som vidtagits genom att antingen 
skicka in objektiva bevis eller genom att uppföljning görs på plats av CO. 
 
Om butiken inte rapporterar in korrigerande åtgärder inom 56 kalenderdagar måste en ny komplett 
revision genomföras för att butiken ska kunna erhålla ett certifikat.  
 
Vid nästkommande ordinarie revision kontrollerar CO att korrigerande åtgärder genomförts i enighet 
med handlingsplanen. Då skall butiken även kunna presentera redovisande dokument för åtgärdade 
avvikelser från föregående revision. 
 
Om butiken inte har genomfört korrigerande åtgärder för större avvikelser till denna nästkommande 
revision ska den större avvikelsen stå kvar och klassas som en kritisk avvikelse.   En revision kan 
genomföras tidigast sex veckor efter revisionen då den kritiska avvikelsen tilldelats.    

 
Mindre avvikelse (MA) 
Om en butik har mindre avvikelser ska butikens kvalitetsansvarige fastställa, genomföra och 
inrapportera direkta och eventuella korrigerande åtgärder till CO. Detta ska göras inom 28 
kalenderdagar efter revisionsdagen. Butiken redovisar genomförda direkta och korrigerande åtgärder 
genom att objektiva bevis skickas in eller genom att uppföljning görs på plats av CO.  
 
Om CO inte inom 28 kalenderdagar efter revisionsdagen, har fått en redovisning om vilka korrigerande 
åtgärder som vidtagits eller kommer att vidtas underkänns butiken. En ny komplett revision måste då 
genomföras för att butiken ska kunna erhålla ett certifikat. 
I de fall då butiken inte har vidtagit korrigerande åtgärder för mindre avvikelser till nästkommande 
revision ska den mindre allvarliga avvikelse stå kvar. En större avvikelse riktas då mot butikens rutiner 
för att hantera avvikelser.  
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3 Certifiering  

3.1 Certifikat 

Butiker som har genomgått revision, rapporterat in åtgärder och som godkänts av CO ska erhålla ett 
certifikat. Det ska som ett minimum innehålla: 
 

1. Butikens namn 
2. Namnet på organisationen som driver butiken 
3. Organisationsnummer 
4. Adress 
5. Omfattningen av verksamheten som är inkluderad i certifieringen 
6. Standardens namn, det vill säga ”Svensk standard för livsmedelshantering i butik” 
7. CO’s namn, adress och ackrediteringsstämpel. 
8. Underskrift från CO’s beslutsfattare 
9. Datum för revisionen 
10. Datum för certifiering 
11. Senaste datum för nästa revision 
12. Datum för certifikatets giltighetstid 

 
Revisionsfrekvensen skall baseras på beräkningsunderlaget, se punkt 3.2. Datum för nästkommande 
revision ska beräknas utifrån det första revisionsdatumet och certifikatets giltighetstid ska beräknas 
utifrån det antal och de typer av avvikelser som framkom vid den senaste revisionen. Certifikatets 
giltighet sätts till första revisionsdatumet exempelvis 20 maj + certifikatets giltighet 12 alternativt 18 
månader + 56 kalender dagar.   
 

3.2 Beräkningsunderlag 

 
Totala antalet 

avvikelser 

Varav kritiska 

avvikelser 

Varav 

större 

avvikelser 

Certifikat Ny revision inom 

Max 10 0 0 Ja 18 månader 

Max 20 0 Max 5 Ja 12 månader 

>20 0 >5 Nej Tidigast efter sex veckor 

--- 1 eller flera --- Nej Tidigast efter sex veckor 

4 Klagomål/Överklaganden 

Vad en butik kan klaga på till sitt certifieringsorgan; 

 Avvikelser – en eller flera samt deras gradering.(4.1) 

 Revisorns eller CO´s utförande av arbete.(4.2) 

 
Vad en butik kan överklaga; 

 Certifieringsbeslutet.(4.3) 
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4.1 Klagomål på avvikelser  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.2 Klagomål på revisor och/eller certifieringsorgan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För att inte förlänga certifieringsprocessen onödigt långt ska butiken alltid rapportera in 
korrigerande åtgärder för de avvikelser man erhållit till CO, även om butiken inte håller med 
om och/eller har klagat till CO på en eller fler av avvikelserna. 

1. Butiken klagar på 

avvikelsen till revisorn 
under pågående 
revision.  

2. Butiken bemöter 

avvikelsen med 
bevis/underlag vid 
slutmötet på butiken.  
Obs! Sträva alltid efter att 
lösa klagomålet vid 
slutmötet.  

3. Om man inte lyckas lösa 

frågan vid slutmötet följer man 
samma steg som under punkt 

4.3   

1. Butik/butikskedjan 

skickar ett klagomål via mail 
till CO, helst dagen efter 
revision (Se respektive avtal 
med CO). Bevis/underlag 
skall bifogas. 

2. CO skickar ett preliminärt svar 

till butiken/butikskedjan senast 12 
dagar efter utförd revision. 

3. Butiken skickar eventuell 

komplettering av 
klagomålet till CO snarast. 
(Se respektive avtal med 
CO). 

4. CO skickar svar med 

förklaring till 
butiken/butikskedjan 
senast 42 kalenderdagar 
efter utförd revision. 
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4.3 Överklagande av certifieringsbeslut  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 5  Byte av certifieringsorgan 
 
      Vid byte av CO ska följande beaktas;  

 Villkoren i avtalet med CO.  

 Byte av CO på grund av missnöje: Informera CO om varför butiken vill byta och gärna 
lämna en motivering till varför man avser byta. 

 Skicka den senaste revisionsrapporten och tillhörande korrigerande åtgärder till det 
nya CO.   

 Meddela sin butikskedja, om man tillhör en sådan, att man önskar byta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. CO skickar skriftlig 

information om beslut av 
resultat från revisionen till 
butiken. Senast 42 dagar 
efter revisionen. 

2. Butik/butikskedjan skickar 

överklagande på beslutet via mail 
till CO, helst redan dagen efter att 
butiken erhållit den skriftliga 
informationen från CO.  Bevis 
skall bifogas. 

3. Ansvarig hos CO 

informerar sin 
certifieringskommitté (CK), 
inom 12 kalenderdagar 
efter att CO mottagit 
överklagandet. 

4. CK tar beslut och 

meddelar beslutet med 
motivering till  
butik/butikskedja inom 42 
kalenderdagar från 
överklagandet. 

5. Om butik/butikskedjan inte är 

nöjd med beslutet, skall beslut 
från CK med tillhörande 
handlingar skickas till Swedac så 
snart beslut från CK mottagits.  

6. Swedac kontaktar och 

eventuellt besöker CO inom 
42 kalenderdagar efter man 
erhållit 
överklagandehandlingarna. 
Swedac meddelar beslut 
efter utförd utredning. 
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6  Ändrade ägarförhållanden 
 

Allmänt: Om en butik säljs till annan ägare så erhåller butiken ett nytt organisationsnummer 
och därmed gäller inte butikens certifikat längre. Ny revision måste göras. 
Det kan dock finnas omständigheter som påverkar det normala förfarandet, se nedanstående 
exempel: 
 

 

Exempel 1:  
Butik A har bytt köpman och butikschef. Kvalitetsansvarige är den samma. 
Senaste revision gav18 månaders certifikat. Den nya köpmannen och butikschefen kommer 
från en annan butik B inom samma kedja som också har klarat 18 månader vid sin revision 
men med ett annat CO.  
 
-Båda butikerna är vana med standardarbete. I butik A är alla nyckelpersoner kvar i butiken, 
nya är köpmannen och butikschefen från butik B. Det befintliga Certifieringsorganet ska göra 
en bedömning om man behöver göra en helt ny revision eller komplettera med enstaka 
uppgifter. 
 

 
Exempel 2:  
Butik C har ett certifikat som går ut 2012-12-17. Ny ägare ”X” tillträder den 1 december 2012. 
Butiken kommer då att ligga under nytt bolag och får ett nytt organisations nummer samt ett 
nytt butiks ID. ”X” menar att han har köpt en ”kvalitetscertifierad” butik och att ny revision 
ska ske före hans tillträde. Nu på torsdag (den 22 november 2012) kan både ”X”och den 
nuvarande ägaren vara på plats på butiken och då kan CO göra revision på butiken när ”X” är 
med. Avvikelserna får väl bli ”X” ansvar, eftersom han tar över butiken? Kan CO skriva rapport 
och certifikat på det nya butiksnamnet? ”X” ska ta över butiken den 1/12. 
 
-Man kan inte ”köpa” en certifierad butik. Det är den nya ägaren som är ansvarig för 
revisionen och att avvikelserna åtgärdas. CO kan göra revisionen kommande torsdag men den 
nya ägaren är ensam ansvarig för revisionen. Rapport och certifikat skrivs på den nya ägaren. 
 

 
Exempel 3:  
Butik D har tagits över av tidigare ägaren till butiken i Exempel 2 ovan, Butik D har ett 
certifikat som går ut 2013-05-03. För Butik D så är ju det precis som i Fall 1. Kan CO bara skriva 
ut ett nytt certifikat? Ska något granskas? Beror det på tidigare erfarenhet av ny ägare (helt ny 
i branschen/varit certifierad tidigare (och är då resultatet intressant))? Kan ett mindre besök 
göras? Eller måste det vara ny revision?  
 
-Se svar på ”Exempel ”1 ovan. Det befintliga CO ska göra en bedömning om man behöver göra 
en helt ny revision eller komplettera med enstaka uppgifter. 
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7  Förändring av certifieringens omfattning 
Butiker som planerar att väsentligt utöka eller ändra inriktning på sin verksamhet ska meddela 

detta till CO. I meddelandet till CO ska butiken ange hur man ska verka för att 

livsmedelssäkerheten upprätthålls.  

 

CO har rätt att på butikens bekostnad genomföra besök på plats för att kontrollera detta om 

de anser att det finns risk för att livsmedelssäkerhet har åsidosatts. CO ska genomföra en ny 

revision på plats så snart verksamheten är färdigställd. Om det är max 2 månader till 

nästkommande ordinarie revision kan CO genomföra uppföljning av den utökade 

verksamheten vid ordinarie planerat tillfälle. 

 

8  Återkallelse av butikstillverkade produkter 
Butiker som är certifierade gentemot standarden måste omedelbart informera CO om de blir 
tvungna att återkalla av butiken tillverkade produkter, då de riskerar vitesföreläggande, 
stängning och/eller åtal som avser livsmedelssäkerhet och/eller livsmedelslagstiftning. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


