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Sammanfattning
Verksamhetsutövare inom livsmedelsbranschen har ett ansvarar för att den mat som
producerats är säker. År 2009 gjordes ändringar i den svenska livsmedelslagen där bland
annat kraven försvann på att verksamhetsutövare måste ha skriftliga rutiner och
dokumentation (Lindblad, Westöö, Lindqvist, Hjertqvist & Andersson, 2009). Oavsett om
verksamhetsutövarna har skriftliga rutiner och dokumentation eller inte måste de kunna bevisa
att de har tillräcklig kunskap för att arbeta med livsmedelshantering. Genom ett fungerande
system för egenkontroll, alltså en egen kontroll av verksamheten, skapas säkra livsmedel och
risken för matförgiftning minskar (Israelsson, 2006). Syftet med denna studie är att undersöka
verksamhetsutövarna inom livsmedelsbranschens uppfattning om egenkontroll. Denna studie
bygger på kvalitativa semi-strukturerade intervjuer med sex stycken verksamhetsutövare inom
livsmedelsbranschen och en livsmedelsinspektör. Urvalet av respondenter till studien
begränsades till en kommun i södra Sverige. Samtliga intervjuer spelades in och
transkriberades sedan ordagrant för analysering. Respondenterna i studien såg positivt på
förändringen i dagens lagstiftning, men många hade ändå valt att ha kvar sina gamla
egenkontrollprogram. De såg det som en säkerhet och trygghet i att kunna gå tillbaka till den
och luta sig mot de rutiner som fanns nedskrivna.
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egenkontroll,

livsmedelshygien,
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hygienutbildning,

riskfylld mat, livsmedelskontroll.
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Abstract
Food businesses are responsible to ensure that the food they produce is safe. In 2009 changes
were made to the Swedish laws on food safety, with one of the resulting changes being that
the previous requirements of having written procedures and documentation disappeared
(Lindblad, Westöö, Lindqvist, Hjertqvist & Andersson, 2009). However, whether a business
has written procedures and documentation or not, it must still be able to prove that it and its
employees have enough knowledge to safely work with food. Through a functioning system
of self-monitoring, the risk of food poisoning decreases (Israelsson, 2006). The aim of this
study is to investigate the food business' opinion regarding the self-monitoring system. This
study is based on qualitative semi-structured interviews with six operators within the food
business as well as one food inspector. The respondents to the study were geographically
limited to southern Sweden. All the interviews were recorded and transcribed verbatim for
analysis. The respondents in this study were positive to the change in current law, but many
still chosen to retain their old self-monitoring system. They saw it as a safety measure as well
as being beneficial when it comes to going back and look at the documented routines.

Keyword: self-monitoring, food hygiene, laws on food safety, hygiene education, food risk,
food inspection.
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Förord
Under våren år 2014 har vi, två studenter från Gastronomiprogrammet på Högskolan
Kristianstad, genomfört ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Gastronomiprogrammet är
en treårig utbildning som efter avslutade studier leder till en kandidatexamen i Mat- och
måltidskunskap.

Examensarbetets syfte var att undersöka vilka uppfattningar verksamhetsutövare inom
livsmedelsbranschens har om egenkontroll. Egenkontroll är, precis som det låter, en egen
kontroll av verksamheten (Israelsson, 2006). Genom tidigare erfarenheter, intressen men
också på grund av nyfikenheten, hamnade valet av undersökning i examensarbetet här. Att
verksamhetsutövaren har goda rutiner och bra kunskap om livsmedelshantering är en
förutsättning för säkra livsmedel. Vi såg därför vikten av att göra en undersökning där
verksamhetsutövare inom livsmedelbranschen kunde få berätta om deras uppfattningar om
egenkontroll.

Båda författarna var delaktiga i alla delar i examensarbetet. Båda författarna har närvarat vid
alla intervjuer och varit delaktig i alla rapportens delar. Lindhé har haft det övergripande
ansvaret för intervjuerna och datainsamlingen medan Jönsson har haft huvudansvar för
uppsatsskrivandet.

Vi vill här med tacka de verksamhetsutövare som deltagit i denna studie. Vi vill även tacka
livsmedelsinspektören för intervjun. Slutligen vill vi tacka våra handledare Bitte MüllerHansen och Maria Nyberg vid Högskolan Kristianstad.

Gustav Jönsson och Hanna Lindhé
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1. Inledning
Under början av 1900-talet började allt fler äta fler äta utanför hemmet därmed blev också den
individuella risken till en kollektiv risk. I och med den ökade risken i samhället startades
Näringsrådet, det vi idag kallar Livsmedelsverket. Näringsrådets uppgift var att se till att
maten i samhället var säker för konsumenterna och att risken för matförgiftning minskade
(Bildtgård, 2002). Verksamhetsutövaren ansvarar för att den mat som producerats och
serverats är säker. Bristande kunskap bland verksamhetsutövare gällande hygien och
temperaturer är den största orsaken till matförgiftning (Lindblad, et al., 2009). Enligt en
rapport från Livsmedelsverket skedde en ökning av matförgiftningsfall år 2009
(Livsmedelsverket, 2008c; 2009b). Samma år gjordes det även ändringar i den svenska
livsmedelslagstiftningen där kravet på verksamhetsutövarnas system för egenkontroll
förändrades. Ett system för egenkontroll är precis som det låter en egen kontroll av
verksamheten.

Egenkontrollen

bör

bland

annat

innehålla

rutiner

för

hygien,

temperaturtagningar och faroanalys. Enligt den allmänna hygienförordningen (EG nr
852/2004) ska verksamhetsutövaren ha upprättat och genomfört förfaranden för att övervaka
de kritiska styrpunkter som kan finnas i verksamheten (Israelsson, 2006). Den stora
förändringen som kom år 2009 var att man inte längre måste ha verksamhetens rutiner
skriftligt och göra daglig dokumentation av till exempel temperaturtagningar (LIVSFS
2009:5). Anledningen till varför livsmedelslagstiftningen ändrades var för att förenkla för
verksamhetsutövaren. Dock gynnar ändringarna endast mindre verksamheter med ett få tal
anställda, där det är möjligt att ha muntliga rutiner (Visita, 2014).

Arbetar man med att hantera livsmedel på något sätt ska man ha tillräcklig kunskap inom
livsmedelshygien och livsmedelshantering. Den som driver en livsmedelsverksamhet har ett
ansvar att ha fungerade rutiner och hygienregler för de anställda (Israelsson, 2006). Det mest
grundläggande skälet till att man ska ha ett system för egenkontroll är för att skapa så säkra
livsmedel som möjligt.

I och med ändringarna i lagstiftningen finns inget krav på att verksamhetsutövarna måste ha
sina rutiner skriftligt och att de måste dokumentera. Detta kanske har gjort det svårare för
både verksamhetsutövarna att följa upp se att rutinerna följs, men också för
livsmedelsinspektörerna att kontrollera att lagkravet för säkra livsmedel uppfyllts. Men vilken
uppfattning har verksamhetsutövarnas om egenkontrollen? Hur ser de på ändringarna i
lagstiftningen och vilka fördelar och nackdelar ser de med egenkontrollen?
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2. Syfte
Syftet med studien är att undersöka vilken uppfattning verksamhetsutövare inom
livsmedelsbranschen har om egenkontroll. Som ett delsyfte undersöks även en
livsmedelsinspektörs uppfattningar om egenkontroll.

2.1 Frågor i relation till syfte


Hur ser verksamhetsutövarna på att livsmedelslagstiftningen gällande egenkontroll har
förändrats?



Vilka fördelar ser verksamhetsutövarna med att ha skriftliga rutiner och
dokumentation?



Vilka svårigheter ser verksamhetsutövarna med egenkontrollen?

3. Litteraturgenomgång
Det här avsnittet behandlar bland annat litteraturen kring riskerna med mat, svensk
livsmedelslagstiftning, matförgiftningsfall i Sverige och tidigare studier inom området.

3.1 Varför blev maten en risk?
Innan massbespisningen slog igenom i Sverige handlade matlagningen mycket om att man
själv hade ansvaret från tillagning till konsumtion av maten. Riskerna med maten var
koncentrerade till det enskilda hushållet. I takt med att begreppet massbespisning slog igenom
i början av 1900-talet i Sverige, då allt fler började äta minst en måltid utanför hemmet, blev
den individuella risken till en kollektiv risk. I och med industrialiseringen av matlagningen då
produktionen flyttade allt mer från det enskilda hushållet så försvann även kontrollen. Det
kollektiva farorna tog över och då behövdes även en form av allmän livsmedelskontroll. År
1935 bildades det statliga Näringsrådet vars uppgift var att kontrollera och se till att maten var
säker (Bildtgård, 2002). Det statliga Näringsrådet hade två uppgifter. Den ena var att
förhindra skador på livsmedlen som kunde påverka hälsan på ett ogynnsamt sätt. Till exempel
att kontrollera näringen genom tillsatser, tillredning, förvaring eller bildande av hälsovådliga
ämnen. Den andra uppgiften gick ut på att bestämma näringsvärden. Det diskuterades bland
annat om betydelsen av lämplig kunskap. Verksamhetsutövaren skulle ha lämplig kunskap för
att framgångsrikt kunna förebygga sjukdomar med hjälp av kosten (Bildtgård, 2002).

I dagens samhälle dyker det hela tiden upp nya risker kring mat. Det kan vara risker som
drabbar alla i samhället eller risker som endast drabbar den enskilda individen. Många av
riskerna får mycket uppmärksamhet i media, men i själva verket är risken att många drabbas
7

av det inte så stor. Bilder målas upp av risker som inte är sanna och människor skapar en
rädsla för viss mat (Stjerna, 2007).

3.2 Svensk livsmedelslagstiftning
Den svenska lagstiftningen idag har sin grund från år 1972. Lagstiftningen infördes för att
stärka samhällets kontroll över livsmedel. Det skulle göra det enklare för verksamhetsutövare
att bedriva sina verksamheter. En annan viktig del som kom med lagen år 1972 var det stycke
om märkning, det skulle framgå tydligt vad livsmedlet innehöll för att konsumenten skulle
kunna göra enklare val och undvika risker i hemmet. I samband med att den nya
lagstiftningen kom skapades även Statens livsmedelsverk. Deras uppgift var att övervaka
efterlevnaden av den nya livsmedelslagstiftningen. Regeringen hade året innan kommit fram
till att detta behövdes för att kontrollen av livsmedel skulle fortsätta utvecklas i takt med
industrialisering av matproduktionen. Livsmedelsverket blev därför den övervakande
myndigheten för alla livsmedelsfrågor (Bildtgård, 2002).
3.2.1 Förordningar
Den svenska livsmedelslagstiftningen bygger på förordningar som har tagits fram av
Europaparlamentet. Dessa förordningar gäller för alla de länder som är medlem i Europeiska
unionen. Alla företag, myndigheter och medborgare som arbetar med livsmedel måste rätta
sig efter dessa förordningar. En förordning får inte omvandlas till andra lagar eller
bestämmelser, utan de gäller som de är skrivna. En förordning träder i kraft direkt efter att
beslutet har tagits (Israelsson, 2006).

År 2002 togs beslut fram om Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002
om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftningen om inrättande av Europeiska
myndigheter för livsmedelssäkerhet och förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet.
Denna förordning är den allmänna (europeiska) livsmedelslagen och ligger till grund för den
svenska livsmedelslagstiftningen. Lagstiftningen behandlar frågor om livsmedelssäkerhet på
ett generellt plan.
3.2.2 Livsmedelslagstiftningens uppbyggnad
Syftet med livsmedelslagen är att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa och för
konsumenterna när det gäller livsmedel. Nästan alla regler kring livsmedelen har utformades
inom EU. Utöver EU-förordningarna finns livsmedelslagen och livsmedelsförordningen som
togs fram för de svenska förhållandena, dessa finns med i den svenska författningssamlingen
(SFS).

I

Sverige

finns

även

Livsmedelsverkets

föreskrifter

som

publicerats

i
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Livsmedelsverkets författningssamling (LIVSFS). Livsmedelslagen (SFS 2006:804) togs fram
i Sveriges Riksdag. I denna livsmedelslag har innehållet bantats ner från tidigare lagstiftning
och hänvisar istället till EG-förordningar inom områden som grundläggande regler om
livsmedelsbeskaffenhet, märkning av livsmedel, hantering, saluhållande och livsmedelslokal
(Israelsson, 2006).

Genom

livsmedelslagen

beslutade

regeringen

på

delegation

av

riksdagen

om

livsmedelsförordningen (SFS 2006:813). I Livsmedelsförordningen preciseras vissa delar i
livsmedelslagen. Alla livsmedelsförordningar som regeringen beslutat om måste ha en grund
ifrån livsmedelslagen och kunna härledas tillbaka (Israelsson, 2006). Regeringen kan delegera
beslutskompetens vidare till Livsmedelsverket som är den centrala myndigheten inom
livsmedelsområdet. Livsmedelsverket tar fram och beslutar om myndighetsföreskrifter som
benämns LIVSFS. Ett exempel på Livsmedelsverkets föreskrifter är LIVSFS 2005:20 om
livsmedelshygien.

Denna

föreskrift

kompletterar

de

allmänna

och

särskilda

hygienförordningarna.

3.3 Lagstiftningen 2009
År 2009 gjordes ändringar i livsmedelslagstiftningen där kraven på verksamhetsutövarna
förändrades. Ändringen medförde bland annat att verksamheternas system för egenkontroll
inte längre behöver innehålla skriftliga rutiner och daglig dokumentation (LIVSFS 2009:5).
Detta var ett led i Livsmedelsverkets arbete med att göra det enklare för verksamhetsutövarna.
Även om Livsmedelsverket ville göra det enklare för verksamhetsutövarna måste de
fortfarande uppfylla lagstiftningen. Med detta följer ansvaret för säkra livsmedel.
Verksamhetsutövaren har ansvar för att maten som producerats är säker och att lagkraven har
uppfyllts (Livsmedelsverket, 2009a).

3.4 Livsmedelskontroll
Den offentliga kontrollen av livsmedelsverksamheterna sker i tre olika nivåer. Den statliga
nivån kontrolleras av Livsmedelsverket. Den regionala nivån kontrolleras av länsstyrelserna
och på lokal nivå ansvarar kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder för kontrollen. Som
grund för fördelningen av kontrollerna ligger livsmedelslagen (SFS 2006:804).

Den allmänna (EG nr 882/2004) och särskilda (EG nr 854/2004) kontrollförordningen är
hygienförordningar

som

livsmedelsproducenternas

har
egna

fokus

på

granskning

kvalitetsstyrningsrutiner

och

och

bedömning

kontrollsystem,

av
alltså
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producenternas

egenkontrollprogram.

En

revision

av

livsmedelsverksamhetens

egenkontrollprogram är enligt förordningen en del i den offentliga livsmedelskontrollen.

3.5 God hygienpraxis (GHP) och HACCP
Verksamhetsutövaren ska kunna visa på god kunskap gällande grundförutsättningarna, utefter
grundförutsättningarna finns sedan en bra grund för att skapa ett system för egenkontroll. Det
gäller att ta reda på vilka grundförutsättningar som finns inom områden som till exempel
utbildning, personlig hygien, temperaturer, underhåll av lokal och utrustning, rengöring och
skadedjur. När det är gjort kan man gå vidare och göra en faroanalys. En faroanalys ska
innehålla genomgång med steg för steg vilka faror som kan finnas i verksamheten, farorna
kan vara mikrobiologiska, kemiska, fysikaliska eller allergena. Detta är det första steget i
HACCP-arbetet (Hazard Analysis and Critical Control Point) (Livsmedelsverket, 2009a).

Den allmänna hygienförordningen (EG nr 852/2004) innehåller de grundläggande
hygienkraven för alla slags livsmedel. Förordningen behandlar verksamhetsutövarens ansvar
om att ha regler om hygien (god hygienpraxis) för verksamheten och att en HACCP-plan ska
ha gjort upp. Förordningen riktar sig till alla som på något vis arbetar i livsmedelsbranschen,
oavsett vilken del i livsmedelskedjan man befinner sig i, det gäller alltså från allt
primärproducenter av livsmedel, till transport och försäljning till konsument (Israelsson,
2006). För framtagning av hygienregler och HACCP finns branschriktlinjer att använda som
hjälp (Livsmedelsverket, 2006a). Principerna för HACCP innebär att de risker som finns i
verksamheten ska ha identifierats för att kunna förebyggas, undanröjas eller reduceras till en
godtagbar nivå (Gustavsson, 2001; Magnússon et al., 2011).

Livsmedelslagstiftningens mål är att uppnå säkra livsmedel, därmed är stora delar av
livsmedelslagstiftningen flexibel. Det är alltså upp till var och en av verksamhetsutövarna att
göra på sitt sätt för att uppfylla lagkraven så länge det bygger på kunskap och att det blir rätt.
Lagstiftningen berättar alltså inte vad man ska göra, utan vad man måste uppnå
(Livsmedelsverket, 2009a).

3.6 Branschriktlinjer
Verksamhetsutövaren ska uppfylla lagkraven, förordningarna och föreskrifterna. Sedan
livsmedelslagstiftningen blivit mer flexibel och mer ansvar lades på att livsmedelsföretagarna
själva så har nationella branschriktlinjer tagits fram. Branschriktlinjer innehåller
beskrivningar på hur man i verksamheten kan göra för att uppfylla livsmedelslagstiftningen
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(Livsmedelsverket, 2013a). Branschriktlinjerna innehåller bland annat rekommendationer om
rutiner som behövs för att uppfylla kravet på säker mat (Livsmedelsverket, 2014).

Branschriktlinjerna har delats upp i olika områden för att kunna fokusera på ett specifikt
verksamhetsområde som finns inom livsmedelsbranschen. Genom att dela upp det i olika
områden kan riktlinjerna göras mer specifika och därmed lättare att följa (Livsmedelverket,
u.å.). Bland annat finns branschriktlinjer specifikt för restauranger (Livsmedelsverket, 2014)
och för bagare och konditorer (Livsmedelsverket, 2013b). Det är Livsmedelsveket som
bedömer om riktlinjerna är ett stöd för verksamhetsutövaren och om de lever upp till kraven i
förordningen om livsmedelshygien (EG nr 852/2004) (Sveriges bagare och konditorer, 2012).
3.6.1 IP-Livsmedel
IP- livsmedel är en standard för kvalitetssäkring och är en del i branschriktlinjerna för bland
annat bagerier och konditorier. Verksamheter som tillagar, förpackar, förädlar eller
distribuerar livsmedel berörs av denna standard. Standarden innehåller krav på dokumentation
och sträcker sig lite längre än vad livsmedelslagstiftningens krav gör. Standarden IPlivsmedel kan kräva dokumentation om det anses behövas för att säkerställa
livsmedelssäkerheten. Men också för att nästa led i livsmedelskedjan ska kunna spåra ett
livsmedel genom att gå tillbaka och undersöka ifall någon produkt inte varit säker. Fördelarna
med att få ett IP-livsmedelscertifikat är att man får sälja sina produkter inom Svenska
dagligvaruhandel. Men också att man har ett certifikat på att man producerar säkra livsmedel
som kunden kan lita på (Sveriges bagare och konditorer, 2012).

3.7 Hygienkörkort
År 2006 lade Livsmedelsverket lagt fram ett förslag till regeringen om hygienutbildningar.
Detta för att de ville minska riskerna med matförgiftningar i landet. Livsmedelsverket ville att
alla som arbetade inom livsmedelsbranschen skulle genomgå en utbildning som sedan skulle
avslutas med ett skriftligt test (Livsmedelsverket, 2006b).

I december år 2008 kom Livsmedelsverket med ett nytt sitt förslag till regeringen om
införande av hygienkörkort. Deras förslag var att alla anställda i livsmedelsföretag ska kunna
testa sina kunskaper inom livsmedelshygien för 500 kr per person. Vid ett godkänt testresultat
så utfärdas ett kunskapsbevis som sedan gäller i 5 år, detta bevis skulle användas för att visa
på tillräcklig kunskapen för att arbeta med livsmedel på ett säkert vis. Livsmedelsverket
menar att med hjälp av detta kunskapsbevis så kommer kunskapen om livsmedel att öka hos
11

de som jobbar med det. Med hjälp av hygienkört så hjälper man till att skapa säkrare
livsmedel

för

konsumenterna

(Livsmedelsverket,

2008b).

Trots

förslagen

från

Livsmedelsverket har inte något beslut från regeringens sida tagits ännu.

3.8 Matförgiftningsfall Sverige
De flesta matförgiftningsfall som skett har varit på grund av bristande kunskaper hos de som
arbetat med livsmedelena men också vilken typ av mat som producerats. Säker mat sker inte
av slumpen, utan det krävs att man har goda rutiner i verksamheten (Griffith, 2010). Om man
inte hanterat livsmedelena på rätt sätt kan det leda till konsekvenser. Detta visar bara på hur
viktigt det är att verksamhetsutövaren sätt till att personalen har den utbildning som krävs för
att kunna arbeta med livsmedel och inte orsaka matförgiftning (Lindblad et al., 2009). Det går
inte att agera på ett hygieniskt sätt om man inte vet hur man ska bete sig eller varför (Griffith,
2010; Manes, Liu & Dworkin, 2013). Enligt Food and Drug Adminstration (FDA) är den
vanligaste orsaken till matförgiftning dålig handhygien, korskontamination, fel temperatur vid
tillagning och varmhållning (Manes et al., 2013).

Figur 1 visar en sammanställning över de senaste sex årens fall av matförgiftning i Sverige.
Siffrorna är hämtade ur Livsmedelsverkets databas om rapporterade matförgiftningsfall i
Sverige. I dessa siffror är inte de fall inräknade där dricksvattnet varit orsaken till sjukdom.
Siffrorna visar på en ökning från år 2007 till år 2009 på anmälda fall i Sverige. Det kan finnas
många faktorer som påverkat ökningen. Det kan till exempel röra sig om att fler insjuknade
väljer att rapportera eller förändrad terminologi (Griffith, 2010). Risken att smittas av
livsmedelsburna patogener ökade också i och med den ökade konsumtionen av frukt och
grönsaker från utvecklingsländerna och ökad tonvikt på färska livsmedel. Allt fler äter ute på
restaurang, vilket ökar risken för exponering. Även den ökade kvantiteten av billigt
producerade livsmedel skapar svårigheter att kontrollera allt (Cangemi, 2011). Det ökade
flödet av livsmedel över gränserna, de generellt lättsammare reglerna och sämre möjligheter
till kontroll har medfört att nya livsmedelspatogener kommit in i Sverige (Ahrné, 1997).
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Figur 1. Sammanställning av matförgiftningsfall i Sverige 2007-2012. (Livsmedelsverket,
2007, 2008c, 2009b, 2010, 2011, 2012)
År 2012 gjorde Ipsos en studie där 4645 personer deltog. Deltagarna svarade bland annat på
om de hade varit magsjuka under det senaste året och om det kunde berott på matförgiftning.
Hela 41 % svarade att de misstänkte att de berodde på matförgiftning, men endast 17 % av de
drabbade valde att anmäla matförgiftningsfallet. Det visade på att 83 % inte valde att
anmälde, vilket är ett stort mörkertal (Johansson, 2013).

3.9 Tidigare studier inom området
År 2013 gjorde Wallace, Holyoak, Powell & Dykes en studie på ett stort livsmedelsföretag i
Storbritannien. Studiens syfte var att undersöka de anställdas kunskaper om HACCP. Studien
beställdes av ledningen för företaget som ville få reda på hur mycket deras anställda visste om
riskerna med mat och hur man ska hantera riskerna ifall de uppstår. De genomförde en
enkätundersökning om bland annat HACCP-kunskaper och revisionsmetod. Resultatet visade
på tydliga brister i kunskapen hos de anställda. För att kunna arbeta med säkra livsmedel
behövs det en del byggstenar för att klara av att utföra ett säkert arbete. Författarna menade på
att dessa byggstenar saknades i verksamheten och att det var den bristande kunskapen som
behövde åtgärdas direkt. De såg även att det var skillnader i personalens kunskapsnivå
beroende på var i produktionskedjan de arbetade. Författarna i studien ansåg att det är
företagets ansvar att se till att de anställa har korrekt utbildning. De rekommenderade att
införa utvärderingsverktyg i företaget för att kontrollera att de anställda har kunskap för att
kunna utföra deras arbete korrekt och säkert i förhållande till HACCP (Wallace, et al., 2013).

I Navarra, Spanien, gjordes det en studie under en fyra års period på två cateringföretag.
Syftet var att se hur ett införande av ett HACCP-system förändrade kvalitén på maten och
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rengöring i verksamheten. De två cateringföretagen levererade 3000-4500 måltider per dag.
Studiens fyraårs period var indelad i två undersökningsperioder, den första år 2008-2009 och
den andra år 2010-2011. I den första undersökningsperioden infördes ett HACCP-systemet
samtidigt som man kontrollerade temperaturer och renhållning i verksamheten. Under det
första året visade det sig bland annat att 18,3 % av alla punkter som fanns på städlistan var
underkända. Inför den andra perioden fick de anställda utbildningar inom området. När de
sedan kom tillbaka till arbetet var det en märkbar skillnad i deras arbete. Av de punkter på
städlistan som tidigare var underkända hade den minskat till 13,6 %. Författarna i studien kom
fram till att utbildning förbättrar kvalitén och försäkrar kunden om att företaget kan leverera
säkra livsmedel (Garayoa, Díez-Leturia, Bes-Rastrollo, García-Jalón & Vitas, 2014).

Manning skrev år 2013 om riskerna med mat, att det är viktigt att fastställa vilken typ av risk
de olika momenten innebär. En studie gjordes för att ta fram vilka delar som behövdes för att
effektivisera kontrollen av livsmedelssäkerhet och minska riskerna. Genom både en kvalitativ
och kvantitativ studie samlades data in som visade på betydelsen av att kunna identifiera
skillnader mellan de olika riskerna, samt hur stora respektive hur små de är. Manning kom
framtill till att det var viktigt att verksamheterna ville utveckla system som minskade riskerna.
Detta för att öka säkerheten för konsumenten (Manning, 2013).

3.10 Tidigare examensarbete
År 2008 gjordes en studie vid Göteborgs universitet vars syfte var att förenkla
dokumentationen av egenkontrollen hos verksamhetsutövare inom livsmedelbranschen.
Studien byggde på dokument från Storbritanniens motsvarighet till Livsmedelsverket, Food
Standards Agency (FSA). FSA har tagit fram ett dokument som heter ”Safe food better
business”. Detta dokument hjälper verksamhetsutövare att enklare följa de lagar och regler
som finns. Resultatet av studien visade att de medverkade upplevde att dokumentera blev
lättare på det förenklade sättet. Det blev enklare eftersom alla anställda kunde göra det och
ansvaret inte bara låg på en anställd. Studien genomfördes som en pilotstudie för Göteborgs
miljöförvaltning baserat på den lagstiftning som gick i kraft år 2006 (Hildebrand Lindgren,
2008).

Under år 2009 gjordes en studie vid Umeå universitet där syftet var att studera
egenkontrollarbetet hos caféverksamheter. Studien genomfördes med hjälp av kvalitativa
intervjuer med bland annat caféanställda och livsmedelsinspektörer. Frågor baserades på den
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livsmedelslagstiftning som började gälla år 2006. Genom studien kom man fram till att de var
stora fördelar med att ha ett fungerande egenkontrollprogram för att kunna garantera säker
mat och öka effektiviteten. Studiens resultat visade på att minskad skriftlig dokumentation
kunde vara en lösning till enklare egenkontrollen (Edlund, Gustavsson & Sandberg Larsson,
2009).

På Sveriges lantbruksuniversitet gjordes år 2010 en studie där syftet var att undersöka om
livsmedelsbutikerna inom Helsingborg kommun ansåg sig ha problem med att upprätthålla
egenkontrollen i butiken och vad orsakerna i så fall var. 30 butiker deltog i den kvalitativa
studien och 10 av dem ansåg att de hade svårigheter med att upprätthålla egenkontrollen. De
största områden som de ansåg sig ha problem med var dokumentationen i egenkontrollen.
Den största anledningen till att man hade problem att upprätthålla egenkontrollen berodde på
tidsbrist eller personalen inte hade tillräcklig kunskap. Resultatet på studien lämnades sedan
över till Helsingborgs kommun då det visat sig att 60 % av livsmedelsbutikerna i
Helsingborgs kommun fått underkänt vid inspektionerna (Larsson Hultgren, 2010).

År 2011 skrev Bezaatpour ett examensarbete vid Lunds universitet om anställda inom
produktionskök i Malmö och Helsingborgs kommun. Det Bezaatpour ville undersöka var om
de anställda hade utbildning inom livsmedelshantering. Detta för att sedan diskutera
konsekvenserna vad en otillräcklig utbildning kan leda till. Bezaatpours (2011) studie gjordes
hos sex stycken produktionskök där de anställda fick fylla i en enkät. Studien visade på att
majoriteten av de som medverkade hade de grundläggande kunskaperna och den utbildning
som krävs för att kunna arbeta med livsmedelshantering. Men vissa av dem hade svårt att
använda sig av sina kunskaper i praktiken. Vissa av de som medverkande i studien hade
bristande utbildning inom livsmedel. Den andel som hade störst kunskap om
livsmedelshantering och förstod sig på utbildning var de som var utbildade kockar/kokerskor.
En fjärdedel upplevde att lagstiftningen var otydlig och svår att tolka (Bezaatpour, 2011).

3.11 Litteratursökning
Littertur, vetenskapliga artiklar och andra tidigare studier inom området hittades via
Högskolan Kristianstads biblioteksdatabas Summon och ämnessidorna för mat- och
måltidskunskap (http://hkr.summon.serialssolutions.com/sv-SE/). Även Livsmedelsverkets
hemsida har använts (www.slv.se).
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Det sökord som använts vid litteratursökningen var bland annat: egenkontroll, system för
egenkontroll,

livsmedelshygien,

food

safety,

self-monitoring,

livsmedelslagstiftning,

matförgiftning, food poisoning, food risk, risker med mat, risksamhälle och food
microbiology.

4. Metod och material
För att uppnå syftet med studien gjordes en empirisk undersökning. En empirisk studie
innebär att man grundar sina kunskaper genom observationer av verkligheten. Detta gjorde
med hjälp av intervjuer. I denna studie användes en kvalitativ metod för att undersöka
verksamhetsutövarnas uppfattningar om egenkontrollen. Datainsamlingen genomfördes via
semi-strukturerade intervjuer som sedan analyserats (Davidsson & Patel, 2011). Kvalitativa
intervjuer kan innebära att man ställer raka och enkla frågor men som kan ge mer komplexa
och informationsrika svar. Kvalitativa intervjuer innebär ofta att man samlat in stora mängder
datamaterial som man sedan analyserar genom att till exempel söka efter mönster och teman.
Eftersom denna studie bygger på att undersöka uppfattningar om egenkontrollen är en
kvalitativ studie det bästa alternativet (Trost, 2010).

4.1 Datainsamling och urval
I rekryteringen av verksamhetsutövare som var intresserade av att ställa upp på en intervju
togs inledande kontakt med verksamhetsutövarna genom att besöka deras verksamheter. Då
det inte gav något resultat togs vidare kontakt via telefon. Verksamhetsutövarna informerades
om studiens syfte, hur lång tid det kommer ta, vad intervjumaterialet skulle användas till och
vilken nytta det kunde vara för dem att vara med i undersökningen. De informerades om att
svaren endast kommer att användas i denna studie och behandlas helt konfidentiellt, detta för
att deras svar inte skulle kunna kopplas till deras verksamhet och skada dem på något vis.
Respondenterna informerades också om att undersökningen var helt frivillig och att de när
som helst kunde välja att hoppa av undersökningen utan att ange anledning. Efter
godkännande från varje respondent bokades ett intervjutillfälle in. Rekrytering via
telefonsamtal upplevdes mindre stressade och verksamhetsutövarna tog sig tiden att lyssna.
Sammanlagt intervjuades sex verksamhetsutövare i södra Sverige. Deras verksamheter skiljer
sig åt på olika sätt då det var blandning mellan caféverksamhet, större och mindre
restaurangverksamheter samt en större livsmedelsproducent. Att intervjua verksamhetsutövare
från olika områden i branschen gav en bredare bild av uppfattningarna och vi kunde jämföra
skillnader och likheter. Urvalet av verksamhetsutövare skedde via bekvämlighetsurvalet
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(Trost, 2010). Efter att intervjuerna med verksamhetsutövarna genomförts intervjuades även
en livsmedelsinspektör i södra Sverige för att få en annan uppfattning om egenkontrollen.

Semi-strukturerade intervjuer valdes då det gav möjlighet till att ha både öppna och
strukturerade frågor. Inför intervjuerna gjordes i förväg en intervjuguide med de frågor och
teman som skulle behandlas (se Bilaga 1 & 2). Mallen följdes inte till punkt och pricka utan
frågorna ställdes i den ordning som känns mest naturlig vid intervjutillfället. På så vis
skapades en röd tråd genom intervjun och gjorde den intervjuade mera avslappnad (Davidsson
& Patel, 2011). Genom personliga kvalitativa intervjuer gavs det möjlighet att förstå den
intervjuade bättre, men också få större kunskap om vilka erfarenheter de hade (Trost, 2010).

Samtliga intervjuer spelades in för att sedan kunna transkriberas ordagrant. Innan intervjuerna
gav verksamhetsutövarna sitt godkännande till att intervjuerna spelades in. I vissa fall kunde
personen som blir intervjuad känna att det var jobbigt att bli inspelad och det kunde ta ett tag
innan de kände sig bekväma med att bli inspelade (Trost, 2010).

4.2 Genomförande och analys
Intervjuerna varade mellan 25-35 minuter. Alla respondenter fick själva bestämma tidpunkt
och plats för intervjun. Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats, i
matsalar, uteserveringar och inne på kontor. För att få så bra ljud på inspelningen som möjligt
valdes en plats där det var minst störningar av andra ljud. Inga inspelningar skedde utan
medgivande från respondenterna. Inför intervjun informerades respondenterna än en gång om
syftet med undersökningen och vad materialet kommer att användas till. Båda författarna
medverkade vid alla intervjutillfällen där den ena agerade moderator och höll i intervjun och
den andra förde anteckningar och kom med tillägg vid eventuella frågor.

Innan intervjuerna med respondenterna genomfördes en pilotintervju där en person med
många år inom restaurangbranschen fick svara på frågorna. Personens svar hjälpte till att
utveckla frågorna till intervjun ännu mer och svaren gav även en annan syn på hur
intervjuerna med aktörerna skulle genomföras. Pilotintervjun gjorde att vi blev tydligare på
det som skulle undersökas och det gav möjlighet att reflektera över de frågor som var tänkt att
ställa.
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Vid transkriberingen delades intervjuerna lika mellan författarna. Intervjun med
livsmedelsinspektören transkriberades av en av författarna. Efter att intervjuerna
transkriberats skrevs de ut på papper så att de kunde läsas igenom och analyseras. Under
analyseringen skrevs det kommentarer på papprena och viktiga citat och meningar markerades
för att kunna användas senare i arbetet. Detta är ett sätt att analysera kvalitativ data på
(Davidson & Patel, 2011). När båda författarna läst igenom alla intervjuerna började arbetet
med att sammanställa kommentarer och jämföra varandras analyser för att hitta ett samband
och komma fram till vad som skulle användas i rapporten. Det diskuterades vad som ansågs
vara viktigt att ta upp i resultatet i relation till studiens syfte. Tillsammans skapades en röd
tråd från syfte till resultat. För att komma fram till de rubriker som skulle vara med i resultat
delen har citat och kommentarer sammanställts i ett eget dokument.

5. Etiska övervägande
Vetenskapsrådet har tagit fram fyra övergripande regler kring etik som ska tas i beaktning när
en undersökning görs. Detta för att de som deltagit i en undersökning inte ska känna sig
kränkt, eller utsättas för fysisk eller psykisk skada. Det fyra huvudkraven att förhålla sig till
är:


Informationskravet: Detta innebär att man ska informera deltagarna om vad
undersökningens syfte är.



Samtyckeskravet: Med detta menas att deltagarna själva får välja om de vill delta i
undersökningen eller inte. Det kan också när som helst välja att hoppa av
undersökningen utan att behöva ange orsak.



Konfidentialitetskravet: Alla uppgifter om deltagarna ska behandlas konfidentiellt.



Nyttjande kravet: Det uppgifter som samlats in vid intervjuerna får endast användas i
denna studie (Davidson & Patel, 2011).

Eftersom denna studie innehåller datainsamling från intervjuer med verksamhetsutövare togs
respondenternas integritet i beaktning. All datainsamling som gjorts har därför behandlats
konfidentiellt.

6. Resultat och diskussion
Utifrån studiens syfte och frågeställningar kommer resultatet att presenteras och diskuteras
nedan. Det som har sagts under intervjuerna kommer att presenteras i form av citat.
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6.1 Uppfattningar om egenkontroll
I den senaste livsmedelslagstiftningen förändrades reglerna för egenkontrollprogram. En
anledning till detta var för att göra det enklare för verksamhetsutövarna att upprätthålla sina
rutiner (Livsmedesverket, 2009a). Att uppdatera lagstiftningen är något som hela tiden är
aktuellt då man vill förenkla för de som arbetar med livsmedel (Bildtgård, 2002).

Även om lagkraven ändrades kan det vara tills stor fördel för vissa verksamheter att ha kvar
skriftliga rutiner och dokumentation. Driver man ett litet företag med endast ett fåtal anställda
kan det vara enkelt att lära ut rutiner, regler för att gemensamt kunna sköta egenkontrollen.
Men ju större företag det är och ju fler anställda det är desto svårare blir det för
verksamhetsutövaren att hålla koll på att alla lagkrav uppfylls. Därför kan det vara viktigt och
till stor hjälp för en verksamhetsutövare att ha ett nedskrivet egenkontrollprogram (Visita,
2014).

De verksamheter som deltog i denna studie har varierat antal anställda dock faller alla in
under kategorin för verksamheter som bör ha ett skriftligt egenkontrollprogram enligt Visitas
(2014) rekommendationer. Att ha ett egenkontrollprogram och att hinna fylla i det tar tid från
annat viktigt arbete (Jönsson, 2012). Det kan vara en av anledningarna till att man valt att
göra det enklare för verksamhetsutövarena att vara verksamma.

Vissa av verksamhetsutövare som deltog i denna studie ser det som en fördel att lagstiftningen
har förenklats.
”Jag kan tycka att ett tag så var det väldigt mycket dokumenterande. Då var det
nästan som att hade man bara ett papper så behövde man inte kunna så mycket.
Utan jag gillar det här att det är mera intervjuer när livsmedelsinspektörerna
kommer ut, att det frågar och pratar när de är här och gör inspektioner. Då får
de ju också en annan känsla av att vi faktiskt vet vad vi håller på med” (Lunchoch middagsrestaurang)
”Ja det är väl både och, innan var det ju nästan för mycket, man skulle ha rutin
på sina rutiner.” (Restaurang- och cateringföretag)
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Av de verksamhetsutövare som deltog i denna studie var övervägande positiva till
lagförändringarna,

man

ansåg

att

det

blivit

enklare

att

utföra

sitt

arbete.

Livsmedelsinspektören som intervjuades ansåg också att det blivit enklare att uppnå
lagkraven. Det fanns tydliga kopplingar i respondenternas svar om att de ser på
lagförändringen som en positiv sak. Men andra verksamheter upplevde att det var tydligare
med skriftlig dokumentation.
”Har man varit med länge i gamet så är det ju inga problem, men om man hade
varit ny i så tycker jag inte det är bra. De har ju inte samma kunskap som en
som jobbat längre har.” (Restaurang– och barverksamhet)

Få av respondenterna var direkt negativa till lagförändringen, av de som var negativa menade
på att de ville ha kvar sina egenkontrollprogram för att kunna utbilda nyanställda enklare.
Många av respondenterna som var positiva till ändringarna hade ändå kvar sina
egenkontrollprogram i pappersform för det upplevde det som en trygghet.

I en studie från Umeå universitet visades att de som arbetade med livsmedel hade väntat på
denna lagförändring. Deras slutsats visade det var enklare att ha ett fungerande
egenkontrollprogram om man minskade den skriftliga dokumentationen i egenkontrollen
(Edlund, Gustavsson & Sandberg Larsson, 2009). Av de verksamhetsutövare som
intervjuades i denna studie så kan man dra paralleller med andra kommuner i Sverige, till
exempel i Umeå kommun där verksamheterna såg den skriftliga dokumentationen överflödig.
Något som även upplevdes i denna studie. Deras svar var väldigt lika och även om studierna
skiljer sig mellan 5 år så ville verksamheterna redan då ha det enklare än det var innan. Idag
har verksamheterna fått jobba med de nya lagkraven i fem år och de flesta ser det som en
positiv förändring.

Det nya lagkravet är positivt på det viset att det gör det enklare för livsmedelsföretagen, men
samtidigt finns det brister i det då det för det mesta endast gynnar de mindre företagen med
kanske fyra-fem anställda där man kan ha muntliga rutiner (Visita, 2014). Att inför
hygienkörkort har tidigare presenterats som en tänkbar lösning för större verksamheter. Då vet
man att alla som arbetar där har kunskapen om vad de arbetar med och man hade kanske då
succesivt kunnat införa muntliga rutiner (Hallgren, 2009)
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6.2 Fördelar med att använda sig av egenkontrollprogram
Majoriteten av verksamhetsutövare i denna studie såg det positiva med att ha kvar sitt
egenkontrollprogram för egen vinning. För det mesta handlade det om bekvämligheten och
tryggheten att ha egenkontrollprogrammet att luta sig tillbaka på och enkelt kunna följa upp.
Till en viss del handlade det också om den ekonomiska aspekten.
”Vi har ju fortfarande kvar det i pappersform för att det är ju väldigt enkelt att
gå tillbaka och kolla tycker jag. Så när man har någon avvikelserapport så är
det ju väldigt enkelt att kontrollera och följa upp.” (Caféverksamhet)
”Det är vårt val att ha de kvar. Det har med ekonomin att göra, vi vill ju vara
säkra på att våra saker fungerar som det ska för att inte förlora på det.[…]
Annars kan vi förlora pengar på att behöva slänga dålig mat.”
(Livsmedelsproducent)

Många av respondenterna höll med om att pengarna alltid är en viktig fråga i deras arbete, de
som de producerades ska generera i pengar. Att verksamheterna väljer att ha kvar sina
egenkontrollprogram av ekonomiska skäl var för att man skulle kunna gå tillbaka och kolla
var felet hade uppstått om till exempel det beror på dåliga frysar eller kylar. Man ville kunna
följa upp sina egna problem och hitta felen. Skulle man som liten eller stor verksamhet välja
att ta bort sitt egenkontrollprogram så kan en av konsekvenserna för företaget bli att man
förlora pengar. Verksamhetsutövarna i studien är överens om att ha kvar sitt
egenkontrollprogram var för verksamhetens bästa.

Vi ställde även frågan på vad de såg för nackdelar med att inte ha skriftliga rutiner och
dokumentation.
”Du har ju inget underlag alls då. Utan man får ju liksom chansa. Man behöver
ju inte ha allting men det är ju lite anpassat till hur vad man vill ha koll på men
jag tror definitivt att om man vill ha ett företag som går bra och känna pengar
så är ju många av de här grejerna viktiga.” (Livsmedelsproducent)
”Jag tror att har man nedskrivna rutiner så följer man dem också, man lever
enklare upp till målen.” (Restaurang- och barverksamhet)
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Att ha kvar sitt egenkontrollprogram av praktiska skäl framstod vara vanligt förekommande.
Att ha skriftligt egenkontrollprogram för att enklare kunna leva upp till kraven som ställdes på
verksamhetsutövarna var något som kom upp under alla intervjuer. Trots att det ofta upplevde
att det var jobbigt och tidskrävande med allt pappersarbete och dokumentation så var det ändå
värt det i slutändan då det lönar sig för verksamheten. Just att det har förenklats har gjort att
flera kan fylla i egenkontrollprogrammen. Ett vanligt förekommande svar bland
respondenterna var att de hade velat ha denna förändring i tag. Hade inte förändringen
kommit hade det kunnat leda till att verksamheter varit tvungna att stängda ner trodde vissa
verksamhetsutövare. De grundade sina tankar i att de tyckte det var svårt innan med
egenkontrollprogram och att de skrämde bort nya verksamhetsutövare att öppna sin dröm
verksamhet, men även om verksamhetsutövarna hade den synen på den nya lagstiftningen så
såg även livsmedelsinspektören på det med andra ögon. Ur livsmedelsinspektörens synvinkel
så sågs det som att nu kan istället vem som helst öppna en verksamhet utan att ha någon
kunskap.

I Göteborg tog två studenter fram ett förenklat sätt att dokumentera egenkontrollen. Även om
många såg fördelar med att ha kvar sina egenkontrollprogram sågs det fortfarande som en
svårighet bland andra. Deras studie visade på ett positivt resultat som gjorde att det blev
enklare för verksamhetsutövarna att leva upp till en nivå som förväntades av dem (Hildebrand
& Lindgren, 2008).

6.3 Svårigheter med att använda sig av egenkontrollprogram
Under intervjuerna svarade respondenterna på om de såg några svårigheter med att ha ett
egenkontrollprogram och hur de såg på att ha skriftliga rutiner och dokumentation. Den
allmänna uppfattningen bland respondenterna var att det inte fanns några direkta svårigheter
med att ha ett skriftligt egenkontrollprogram utan de såg det mer som en fördel.
”Jag tror det är en fördel att ha det skriftligt, annars kan många smita undan.”
(Restaurang- och barverksamhet)
”Nej det är väl inga större svårigheter, jag tycker det var klyddigare när det kom för
då hade man aldrig gjort det innan, då hade man ju sina rutiner på lappar vad man
skulle göra.” (Restaurang- och cateringföretag)
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Alla respondenter i denna studie har arbetat inom branschen i ett par år och detta kan
eventuellt ha påverkat svaren då dessa respondenter var väl insatta i att arbeta med
egenkontrollprogram och har varit i branschen långt innan den nya lagstiftningen infördes.
Men även om deras svar visade på att de inte ser några svårigheter med egenkontrollen så
antydde de flesta av respondenterna att de kanske kunde vara svårt för andra personer, till
exempel en ny anställd person. Deras kunskaper om saker och ting menade de på har växt
fram under de år de jobbat i respektive verksamhet, för dem så var det rutin, men för en
nyanställd person så är det inte lika självklart. Det fanns en tydlig koppling mellan
respondenternas svar som visade på att kunskap var något man får under sina verksamma år,
det var inget som man hade med sig direkt ut i arbetslivet utan man lärde sig alltid nya saker.
Några av respondenterna gick regelbundet på kurser för att deras kunskap hela tiden skulle
utvecklas.

Trots att verksamhetsutövarna inte såg några svårigheter med att använda sig av
egenkontrollprogram så visar andra studier att det kan vara svårt att tillämpa de lagar och
regler som tagits fram för att hjälpa till att skapa säkra livsmedel. Garayoa, et al. (2014)
visade bland annat i sin studie att även om man hade ett egenkontrollprogram kan det dröja ett
tag innan man kommer in i det och sedan krävs det mera utbildning för att uppdatera
kunskaperna (Garayoa, et al,. 2014).

6.4 Serviceföretag
Majoriteten av respondenterna hade tagit hjälp av ett serviceföretag vid framtagning av
system för egenkontroll.
”Det hjälper ju oss något enormt mycket för dom sätter ju sig in i verksamheten.
Dom har även bra koll på den nya livsmedelslagstiftningen och på nåt sätt så
skräddarsyr dom sedan egenkontrollprogrammet efter vår verksamhet på ett sätt
som vi själva inte hade klarat av.” (Lunch- och middagsrestaurang)

Majoriteten av de som medverkade i studie såg det som en stor fördel att kunna använda sig
av ett serviceföretag som också kunde hjälpa till om det uppstod några problem.
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”Är det några problem så kan vi ju hänvisa till dem, det gör väldigt mycket att
dem kan hjälpa oss med väldigt mycket, även när det gäller att spåra. Skulle vi
få mat som är dålig eller att livsmedlet inte håller tillräckligt hög kvalité så kan
vi vända oss till dem. Då är de väldigt hjälpsamma med allting som har med det
att göra. Så det är ju en trygghet” (Caféverksamhet)

Att just ha ett serviceföretag bakom sig kunde kännas som en trygghet i många fall. Man
kanske hade klarat av att göra ett system för egenkontroll själv men ville samtidigt inte riskera
att begå några misstag. Istället tog man hjälp av en extern expert på området. En studie från
Sveriges lantbruksuniversitet år 2010 visade att en tredjedel av de som deltagit i den
undersökningen hade svårt att upprätthålla sitt egenkontrollprogram, den största anledningen
till det var tidsbrist och kunskapsbrist och att vända sig till ett serviceföretag kan då vara ett
alternativ (Larsson Hultgren, 2010).

Att vända sig till ett serviceföretag för att få hjälp med ett egenkontrollprogram kan bero på
att det inte finns tillräckligt kunskap för att klara av det själv. Då vänder man sig till en
konsult som man vet har kunskapen inom området och som kan man lita på dem. Det kan
skapa en trygghetskänsla hos verksamhetsutövaren att veta att egenkontrollprogrammet är rätt
gjort. Att göra ett egenkontrollprogram beskrivs även i andra studier vara både stressigt och
tidskrävande (Manning, 2013). För andra handlar det kanske om att man inte hade rätt
kunskaper att göra ett eget egenkontrollprogram. Som Manning (2013) skrev i sin studie
saknade många kunskapen om vad som är en CP (Control Point) och vad som är en CCP
(Critical Control Point). Finns inte den kunskapen kan ett serviceföretag vara till stor hjälpa
(Manning, 2013). I en tidigare studie beskrevs också de många fördelarna som kan finnas med
att använda sig av ett serviceföretag för verksamhetsutövarna (de Krom & Mol, 2010).

Ett alternativ som också beskrevs är att använda sig av branschriktlinjerna. Om man inte har
tillräcklig kunskap men inte heller har råd att anlita ett serviceföretag finns branschriktlinjerna
som hjälp. Det kan också ge en känsla av trygghet då branschriktlinjerna hjälper till steg för
steg med exempel på hur man kan göra för att uppnå lagstiftningens krav (Visita, 2014).

Fem av de sex respondenter som intervjuades uppgav att de anlitat ett serviceföretag vid
framtagning av verksamhetens egenkontrollprogram. I det flesta fall var anledningen tidsbrist
och att det kände en trygghet att ta in en expert på området. Det fanns en tydlig koppling
24

mellan att använda sig av serviceföretag och vilka svårigheter man såg med att använda sig av
egenkontrollprogram. Majoriteten av respondenterna såg det som enklare på grund av att det
var ett serviceföretag som gjort deras egenkontrollprogram. Då fem av respondenterna valde
att använda sig av serviceföretag så kunde deras svar tolkas som att de ansåg det vara enklare
för att de själva inte hade gjort det. Den respondent som valde att inte använda sig av
serviceföretag hade tidigare haft hjälp av serviceföretag, men då budget inte räcker till för att
anlita dem igen så hade man i verksamheten ändå fortsatt arbeta efter samma principer.

6.5 Vikten av utbildning
Målet med livsmedelslagstiftningen är att uppnå säkra livsmedel. Det är upp till varje
verksamhetsutövare att själv uppfylla lagkraven. De ska dock bygga på kunskap och
verksamhetsutövaren måste veta att det blir rätt (Livsmedelsverket, 2009a). Förordningen EG
nr 852/2004 behandlar verksamhetsutövarens ansvar för att ta fram regler om hygien och att
göra upp en HACCP-plan.

Under många år låg det stor vikt vid att de som arbetade med livsmedel skulle ha relevant
utbildning för att kunna arbeta med livsmedel på ett säkert sätt. År 2006 påpekade
Livsmedelsverket att bristen på kunskap i Sverige har lett till en stor andel matförgiftningar
som hade kunnat undvikas om man hade haft rätt sorts utbildning. Kunskapsbrister är oftast
det som orsakar flest matförgiftningar (Livsmedelsverket, 2006b).

Det fanns redan krav på att man skulle ha kunskap som behövs för att arbeta med livsmedel
på ett säkert vis. Livsmedelsverket anser dock att dessa krav inte räcker utan vill att det ska
finnas mer omfattande krav på dem som arbetar med livsmedel i Sverige. De vill införa nya
krav som verksamhetsutövarna måste uppfylla för att kunna bedriva sin verksamhet. Ett
exempel på hur anställda och nya personer inom branschen kan skaffa sig rätt utbildning är att
genomgå så kallade hygienutbildningar (Livsmedelsverket, 2006b).

När livsmedelsinspektören intervjuades frågade vi hur han såg på saken med att införa till
exempel utbildningskrav på de som arbetar med livsmedel.
”Jag skulle vilja se att det finns ett krav på att du har en utbildning som
motsvarar så att du kan jobba med säkra livsmedel. Eller att man ska ha ett
hygienkörkort som de har i Finland. Det finns ju krav på att du ska ha tillräcklig
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med kunskap, men det är ju först när vi kommer ut som vi kan påpeka om de har
det eller inte.” (Livsmedelsinspektör)

Att införa krav i Sverige på hygienkökort skulle innebära att man inte längre kan öppna en
restaurang utan relevant utbildning. Sedan år 2006 har livsmedelsverket diskuterat införandet
av krav på utbildningar för att arbeta med livsmedel. Redan i december år 2008 kom
Livsmedelsverket med sitt förslag på hygienkörkort till regeringen. Att inför detta system i
Sverige skulle innebära att kunskapen kommer att öka hos de som arbetar med livsmedel
menar Livsmedelsverket. Säkrare miljö kring livsmedelshantering kommer skapas
(Livsmedelsverket, 2008b). Med tanke på att livsmedelslagstiftningen idag säger att skriftliga
rutiner inte längre behövs, ställs ett högre kunskapskrav på livsmedelsföretagen. Men de
kraven som då ställs på verksamhetsutövarna bör vara i relation till deras arbete.
Livsmedelsinspektörerans arbete gör stor nytta och kan försäkra oss konsumenter om att vi
kan lita på att verksamheterna har rätt kunskap och att vi kan förlita oss på dem (de Krom &
Mol, 2010).

Respondenterna som deltog i denna studie uppgav att de har utbildning inom
livsmedelsområdet.
”Jag har gått hotell och restaurang från början sen har jag jobbat massa och så
går man ju små utbildningar lite då och då i till exempel ledarskap, ekonomi
och sånt som man jobbar med. Företaget betalar för att jag ska gå dessa
utbildningar, dom har varit med och sponsrat för att utbilda personalen vidare”
(Lunch- och middagsrestaurang)

Bland annat hade vissa verksamhetsutövare betalt sina anställda för att kunna vidare utbilda
sig. En sak som vi har fann intressant när vi genomfört intervjuerna var att ägarna till
verksamheterna inte haft någon utbildning inom livsmedelområdet utan de hade andra
bakgrunder.
”De har ingen direkt utbildning utan de gled in på det här via ett bananskal”
(Restaurang- och barverksamhet)
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Alla som intervjuats hade utbildning inom livsmedelssäkerhet. Att inte har någon utbildning
inom området är något som kanske kommer att försvinna i framtiden om man inför krav på
utbildningar i Sverige. Studien av Wallace, et al. (2013), visade dock på att
verksamhetsutövarna tar sitt ansvar i många fall och ser till alla de anställda har rätt
utbildning. Av de verksamhetsutövare som intervjuades så var det ingen som saknade ett krav
på till exempel hygienkörkort, utan de var nöjda som det var nu, att de då och då fick åka iväg
på utbildningar för att lära sig mer. Men som livsmedelsinspektören sa så skulle det vara till
en fördel att införa ett krav på hygienkörkort i Sverige. För verksamhetsutövarna skulle detta
innebära att de kunde garantera sina kunder att de anställda hade rätt utbildning.

I sitt examensarbete från år 2011 tog Bezaatpour upp problemen med att inte ha tillräcklig
utbildning inom det området man arbetar och vilka konsekvenserna kunde vara. Av de som
deltog i studien tyckte 16 % att den svenska lagstiftningen gällande egenkontrollen var
svårtolkad. En av frågorna som de fick svara på var vad de hade för utbildning, 8 % av de som
svarade sa att de inte hade någon utbildning eller att de inte hade fått någon än. Hennes
resultat visar på att en person med utbildning inte per automatik kan hantera livsmedel enligt
de föreskrifter som finns. Hennes slutsatser visar på att man bör ha krav på att den kunskap
man har skall stå i proportion till de risker och faror som finns i själva verksamheten
(Bezaatpour, 2011).

6.6 Metoddiskussion och arbetesgång
Valet av metod till denna studie kändes rätt för att får fram ett resultat som var relevant i fråga
till syftet. Att använda semi-strukturerade intervjuer var en fördel då ämnet kan vara lite
känsligt för vissa och en enkät hade inte varit lika givande som intervjuer. Hade vi velat ha ett
större datamaterial med syftet att kunna generalisera resultatet hade till exempel en enkät varit
ett alternativ. Samtidigt såg vi inte möjligheten att få svar på syftet på samma vis då. Vi vill
kunna ställa följdfrågor och ha ett mera personligt möte för att få ut så bra svar som möjligt.

Urvalsprocess var svår till en början. Först besöktes några verksamheter för rekrytering till
studien. Men det bemötande vi fick av dem var att de blev lite rädda när vi började prata om
egenkontroll och det var också svårt att få tag på den ansvarig för verksamheten. Att ringa
visade sig vara ett bättre alternativ än att besöka dem på plats. Verksamhetsutövarna
upplevdes mer tillmötesgående då. Urvalet av respondenter var väldigt brett i denna studie
och det såg vi som något positivt då vi hoppas på en bredd i vårt datamaterial. Det visade sig
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dock efter genomförda intervjuer att uppfattningarna var i många fall de samma oavsett vilken
del av branschen man kom ifrån.

En sak som vi hade lite problem med i början var att hitta studier till vårt arbete. Då engelskan
inte har något specifikt ord för egenkontrollprogram tog det lite tid att hitta vetenskapliga
artiklar som passar in på område. Men efter mycket letande och olika översättning med
relation till livsmedelshygien, matförgiftning, med mera hittades den fakta vi sökt efter.

Svagheterna med arbetet var tidsbegränsningen. Vi båda känner att man hade kunnat studerat
vidare och göra ytterligare nya intervjuer för att få in fler synpunkter och mer djupare data. Vi
hade även velat ha fler delsyften, men tyvärr räckte inte tiden till för det.

6.7 Kopplingen till mat och måltidsområdet
Arbetet har sina rötter i mat och måltidsområdet. Under dessa år har vi utbildat oss till
gastronomer och till att arbeta med ”mat för många” och ”gastronomi i vardagen”. Att arbeta
som gastronom kan man göra på många olika ställen, men var man än arbetar om man arbetar
med livsmedel kommer man stöta på en egenkontroll. En del av gastronomer är att kunna
leverera säkra livsmedel till konsumenterna. Att skriva om egenkontroll kommer vara en
fördel när vi kommer ut och ska arbeta sen. Vi vet vikten av ha rätt utbildning för att kunna
arbeta med säkra livsmedel. Det vi har lärt oss under årens gång kommer att komma till bra
pass när vi ska arbeta sen. Att ha detta arbete i ryggsäcken gör oss endast starkare som
gastronomer när vi ska ut på arbetsmarknaden.

Kurser som HACCP och kvalitétsledning kom väl pass under arbetets gång. Kursen lade
grunden för den kunskap som fanns med när vi började skriva detta arbete och nu när vi är
klara har vi mera kunskap om det området än tidigare. Vår kunskap kommer att komma väl
till pass när vi beger oss ut i arbetslivet, vi vet vad som krävs för att arbeta med säkra
livsmedel tack vare vår utbildning och tack vare den fördjupning som vi valt att göra i denna
studie.

Vidare forskning på detta område kan vara att undersöka om det är dags att införa
hygienkörkort och utbildningskrav i Sverige. Livsmedelsverket har tidigare gjort
undersökningar och kommit fram till att utbildningar behövs. Tidigare studier visar på att det
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finns kunskapsbrist på vissa verksamheter. Men är Sverige redo för ett sådant krav för att öka
säkerheten kring livsmedel?

7. Slutsats
När denna studie påbörjades byggde vår förståelse på att de flest verksamheterna skulle
uppleva några problem med egenkontrollen. Dessa slutsatser drogs utifrån litteratur som lästs
och av tidigare egna erfarenheter. Men det visade sig att de flesta av respondenterna i studien
inte såg egenkontrollen som något problem i sig, utan det som upplevs som en svårighet är att
man inte tiden räcker till för att fylla i sitt egenkontrollprogram. I och med den nya
lagstiftningen som togs i kraft år 2009 tyckte flera att det blivit bättre då kraven på skriftlig
dokumentation inte längre var lika strikt. Innan var man tvungen att ha ”rutiner på rutiner”
ansåg en del av verksamhetsutövare, men med dagens lagstiftning är det mycket mera
flexibelt. Det handlar mera om den kunskapen och utbildning som verksamhetsutövare har.
Livsmedelsinspektörerna vill veta om verksamhetsutövarna har den kunskapen som krävs för
att skapa säkra livsmedel. Det spelar ingen roll hur bra nedskriva rutiner verksamheterna har,
man ska även vet varför man har de rutiner man har och vad som sker om de inte följs. I
denna studie uppger fem av de sex verksamhetsutövarna som deltog att de använt sig av ett
serviceföretag vid framtagning av verksamhetens egenkontrollprogram. I de flesta fall
handlade det om tidsbristen att skapa ett egenkontrollprogram. Men till viss del handlade det
även om tryggheten man fick när man anlitat en extern expert på området.

Med dagens lagstiftning tillåts företagen att ha muntliga rutiner ifall de skulle vilja, men ändå
hade de flesta valt att behålla sina egenkontrollprogram. De såg det som att de gjorde det för
deras egen skull och för att det är praktiskt. Verksamhetsutövaren kan enklare gå tillbaka och
kontrollera om något har gått fel och som chef har man koll på att allt sköts snyggt och bra.
Med muntliga rutiner

finns

inte samma kontroll

upplever verksamhetsutövarna.

Verksamheterna kan inte göra uppföljningar och om något går fel är det svårare att hitta var
felet har skett.

I framtiden skulle det kanske vara en stor fördel att inför någon form av krav för utbildning
om man ska jobba med livsmedel i Sverige. Att kunna visa upp att man kan arbeta med
livsmedel på ett säkert sätt och att förstå varför man gör som man gör. Det har visat sig via
tidigare studier att det finns en kunskapsbrist inom livsmedelsområdet och det kan vara dags
att den svenska regeringen gör något åt saken så att vi som konsumenter kan känna oss säkra
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och att vi får levererat säkra livsmedel. Sverige satsar på att bli ett ledande matland och då är
detta kanske nästa steg i utvecklingen för att lyckas.
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Bilagor
Bilaga 1. Intervjuguide verksamhetsutövare
- Typ av verksamhet bedriver du/ni?
- Vilken/vilka erfarenhet/er inom livsmedelshygien och livsmedelsbranschen?
- Vilken utbildning har du/ni (ägare och personal)?
- Hur ser verksamhetens egenkontroll ut? Vad dokumenteras och vilka rutiner finns skriftligt?
- Har du/ni gjort de själv eller köpt? Vad är positivt/negativt med det?
- Vilka är fördelarna med att ha ett egenkontrollprogram? Vilka fördelar ser du/ni med att ha
skriftliga rutiner och dokumentation av bland annat temperaturtagningar? (Upplever du/ni att
det är svårare att kontrollera att rutinerna följs om det inte finns skriftligt?)
- Vad ser du/ni för svårigheter med egenkontrollprogram? Finns det något man skulle kunna
göra enklare?
- Hur ser du/ni på att livsmedelslagstiftningen gällande egenkontrollen har förenklats?
- Hur ser kommunens kontroll av egenkontrollen ut? Har den förändrats? Har kommunen
kunnat hjälpa er med eventuella frågor kring egenkontroll? Eller hjälp till med eventuella
rekommendationer?
- Är personalomsättningen stor i verksamheten? Hur utbildar du/ni de nyanställda i
livsmedelshygien? Vilka svårigheter finns kring det?
- Hur skulle du/ni själva vilja att det fungerade med egenkontrollen? Hur skulle de vilja att det
ser ut i framtiden?
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Bilaga 2. Intervjuguide kommunen
- Vad har du för utbildning?
- Vad har du jobbat med tidigare?
- Hur länge har du jobbat som livsmedelsinspektör? Varför valde du att bli
livsmedelsinspektör?
- Hur ser er kontroll ut av egenkontrollen ut?
- Hur kontrolleras verksamheternas rutiner?
- Efter ha varit ute och intervjuat verksamhetsutövare upplever vi att kontrollen i kommunen
kan se olika ut mellan livsmedelsinspektörerna. Hur kommer det sig? Vad är för- och
nackdelarna med det? Påverkar det verksamhetsutövarna på något sätt?
- Hur ser du/ni på den senaste livsmedelslagstiftningen gällande egenkontroll?
- Vilka för- nackdelar ser du med att ha skriftliga rutiner och dokumentation? Är det något ni
rekommenderar dem? Hur skulle de annars kunna göra?
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