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Sammanfattning 

Salladsbarer i livsmedelsbutiker är något som ökat avsevärt i Sverige de senaste åren. Även i 

andra länder är det populärt, och främsta anledningen till detta är bekvämligheten och strävan 

efter ett hälsosammare matval. 

Syftet med detta examensarbete var att undersöka risker och rutiner kopplade till 

livsmedelsbutikernas salladsbarer, samt att ge en bild av konsumenternas attityd till den nya 

trenden. Informationsförordningen är en sammanslagning av två EU-direktiv, som ingående 

beskriver regler om hur livsmedel ska märkas. I december år 2014 utökades 

informationsförordningen med fler krav från EU. De nya kraven innebar t.ex. att allergener 

och infrysningsdatum för kött och fisk skulle märkas tydligare. Det är enligt denna förordning 

viktigt att butikspersonalen arbetar med tydliga regler och rutiner för att upprätthålla de krav 

som ställs på salladsbaren. 

Genom en kvalitativ och en kvantitativ undersökning har data, rörande butikspersonalens 

kunskaper samt konsumentens attityd gentemot salladsbaren, samlats in.  

I den kvalitativa undersökningen deltog sju personer från olika kedjor inom 

livsmedelsbranschen, vars ansvarsområde är salladsbaren i deras egen hembutik.  

Totalt intervjuades, i enkätform, femtiofem konsumenter i livsmedelsbutikerna. Frågorna 

innehöll bl.a. tycke och förtroende till salladsbar, samt tillsatser i mat. 

Resultatet av undersökningen visar att personalen har en god kunskap om rutiner och risker 

kopplade till salladsbaren. Konsumenterna i studien visar ett lägre förtroende till 

livsmedelsbutikernas, och salladsbarens produktsäkerhet. Majoriteten av respondenterna var 

utan allergi till något livsmedelsinnehåll, men uppskattade inte tillsatser. 

Slutsatsen av denna undersökning visade på en god kunskap hos personalen, men ett lägre 

förtroende hos konsumenten till butikens produktsäkerhet. Detta resultat som är inte 

generaliserbart p.g.a. de få deltagarna.  

 

Nyckelord: Salladsbar, Livsmedelsbutik, Kunder, Personal, Livsmedelsverket. 
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Abstract  

Salad bars in Swedish grocery stores have increased in frequently in the last few years. Many 

other countries have also followed the new hot trend, and the main reason of this increase is 

the convenience and the pursuit of a healthy meal. 

The purpose of this study was to examine the risks and routines of the salad bars in Swedish 

grocery stores, and look into the customer’s attitude against the concept. The Regulation of 

Information merges two EU directives, and includes rules on how the foods must be handled. 

In December 2014 the Regulation of Information increased with more claim from the EU. 

The new claims implied for example that allergens and the date of freezing, for meat and fish, 

must be labeled more legible. According to this Regulation, the staff in grocery stores must 

clearly show that the rules are being followed, with help of logs and rules of hygiene. The 

results of the study show that the staff has a good knowledge regarding routines and risks 

connected to the salad bar.  

The consumers in the study show a relatively low confidence in food stores' products. The 

majority has no form of food allergy, but did not appreciate additives in the food. 

The conclusion of the study shows that the staff has good knowledge in product safety, but 

unfortunately the customers’ don´t think so. The result isn’t generalizable – you´ll need more 

participants in the study to generalize.  

 

Keywords: Salad bar, Grocery store, Customers, Staff, National Food Agency. 
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Förord 

Under våren 2015 har jag som student på Högskolan Kristianstad, genomfört ett 

examensarbete på 15 högskolepoäng. Programmet jag går är Gastronomiprogrammet, vilket 

är en treårig utbildning som leder till en kandidatexamen i Mat- och måltidskunskap. 

Examensarbetets syfte var att undersöka risker och rutiner kopplade till livsmedelsbutikernas 

salladsbarer, samt att ge en bild av konsumenters attityder till salladsbarens produktsäkerhet. 

Nyfikenheten på salladsbaren grundar sig i att det fortfarande är ett ganska nytt fenomen och 

att det expanderar i många butiker, samt i att jag har jobbat många år inom 

livsmedelsbranschen.  

Detta nya fenomen gjorde att det kändes viktigt att göra en undersökning om personalens 

kunskaper och konsumenternas attityd till salladsbarens produktsäkerhet.  

Jag har själv ansvarat för samtliga delar av detta Examensarbete och närvarat i alla intervjuer. 

Mitt arbete inrymmer en stor målgrupp inom mat och måltidskunskapsområdet.  

Inom målgruppen finns ett stort åldersspann, där salladsbaren kan locka många av 

konsumenterna med sin mat.  

Jag vill tacka all personal och alla kunder som deltagit i denna studie. Jag vill även tacka mina 

handledare: Viktoria Olsson och Bitte Müller- Hansen vid Högskolan Kristianstad.   

 

Inledning  

Trender och livsstil har gjort att allt fler livsmedelsbutiker de senaste åren har utökat sitt 

sortiment, och idag erbjuder konsumenten en salladsbar som ett nyttigare matalternativ. 

Salladsbaren är populär bland många och finns i de flesta livsmedelsbutiker (Renmark, 2013). 

Den är ett alternativ för den som inte har tid till att laga mat, och som gärna söker efter 

hälsosam mat (Karlsson, 2010). Vid lunchtid är det mest tryck på salladsbaren, och en 

anledning till detta är att konsumenter uppskattar salladsbaren som ett bra lunchalternativ.  

I baren plockar kunden själv ihop vad som önskas, sedan vägs det totala innehållet och betalas 

i kassan. Problemet med salladsbarer är att de kan utgöra en risk för konsumenten. Den största 

risken är att salladsbarens produkter kan bli ihopblandade, vilket kallas för kontamination, 

något som kan leda till allergiska reaktioner (Watson, 2013).  

En anledning till felmärkning kan vara stress och brist på kunskap från personalens sida. 

Lagstiftningen för märkning av livsmedel styr hur produkterna i salladsbaren ska märkas 

Livsmedelsverket, 2015. Det viktiga i denna fråga är vilket förtroende konsumenten har för 

salladsbaren. Det spelar en stor roll vilket intryck salladsbaren ger kunden. Förhoppningen är 

att ge njutning för både öga och mun. Det kan även vara stor skillnad mellan konsumenternas 
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attityder beroende på hur aktivt intresserade de är av utbudet, samt hur lång tid personen i 

fråga vill spendera inne i butiken (Thörnqvist & Björn, 2012). Förtroende för butiken är 

relevant och baseras på en tillit till butiken, samt en bra kommunikation mellan butik och 

konsument (Andersson, 2015). I en tidigare rapport ställer man sig frågan om det finns en 

skillnad mellan könen när det gäller köp från salladsbaren. Där framkommer det att unga 

kvinnor generellt sett har ett större hälsointresse (Persson & Nilsson, 2011). Resultatet från 

denna studie visar att det inte är någon skillnad mellan kvinnor och män gällande deras 

konsumtionsmönster, men om det hade gjorts en mer omfattande studie hade man kunnat visa 

på vilket kön som konsumerar mest från salladsbaren (Persson & Nilsson, 2011).  

Servicelandskapet är utformningen av den fysiska omgivningen och det är där servicemötet 

sker. Det grundar sig på omgivningen i form av bl.a. ljussättning, ljudnivå samt lukt. Detta är 

några saker som kan påverka kundens attityd på olika sätt.  

Utformningen av servicelandskapet kan framkalla reaktioner hos konsumenten som gör att 

hen inte uppskattar butikspersonalens bemötande, och istället väljer en annan butik.  

Om det är ljust och fräscht i och runt omkring butikens salladsbar, kan detta ha en stor 

betydelse för butikens servicelandskap (Bark & Karlsson, 2014).  

De flesta inköpsbeslut tas idag inne i butiken, därför är det viktigt att butiken har en 

fungerande kommunikation mellan sig och konsumenten. En fungerande kommunikationen 

mellan personal och konsument leder till ett positivare köpbeteende (Höglund, 2011).  

Bakgrunden till detta arbete är min vilja att få en djupare förståelse och insikt kring 

salladsbarens hälsorisker, samt hur man arbetar  för att på bästa sätt uppnå en god och 

förebyggande produktsäkerhet. 

Personalen i butiken sköter salladsbaren dagligen enligt rutiner som måste följas. Det är 

menat att det ska vara rent och snyggt i och runt omkring salladsbaren (Nordström, 2014). 

Rutiner för salladsbaren innefattar t.ex. städning, analys av temperatur, varumottagning och 

diskning av salladsbarens kantiner (Molin, 2013). 

Frågan är om livsmedelsbutikerna sköter hygienen med hjälp av de nya märkningsreglerna, 

samt om de har informerat personalen vart man vänder sig med eventuella frågor kring dem. 

Intressant kan också vara att veta hur konsumenten ställer sig kring frågor om salladsbaren 

och hur den hanteras.  

 

Syfte 

Syftet är att undersöka risker och rutiner kopplade till livsmedelsbutikens salladsbarer, samt 

att ge en bild av konsumenters attityd till salladsbarernas produktsäkerhet. 
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Frågeställning  

Hur ser konsumentens attityd ut till butikens produktsäkerhet i anslutning till salladsbaren? 

Hur hanterar personalen salladsbaren med avseende på miljö och produktsäkerhet?  

Har de nya märkningsreglerna försvårat arbetet för personalen? 

Bakgrund   

Salladsbaren – en ny mattrend 

Hälsointresset ökar och har inneburit ett ökat intresse för färdigkomponerade måltider som är 

både goda och näringsrika. Med detta har följt ett större utbud av salladsbarer i 

livsmedelsbutiker. Enkla måltidslösningar gör det bekvämare för konsumenten att äta 

nyttigare (Persson & Nilsson, 2011). 

En studie av Horst (2010) visar att den färdiga måltidsmarknaden ökat kraftigt och studien 

påtalar att dessa måltider ofta är rika på energi, fett och socker men ofta fattiga på grönsaker. 

Statistik visar på att t.ex. under april 2015 hade snabbmatsrestaurangerna en ökad 

försäljningsutveckling på ca 8 procent till skillnad från föregående år (Statistiska 

Centralbyrån, 2015). 

I detta läge är det bra att salladsbaren erbjuder färdig mat, konsumenterna ges möjligheten att 

välja bland flera olika sorters nyttiga livsmedelsprodukter. 

Redan år 2006 kläckte företaget Picadeli iden om salladsbaren i butik, de ville hitta ett snabbt 

lunchalternativ som både var gott och nyttigt för konsumenten. Innan konceptet lanserades 

under våren 2011 samlades det in information och synpunkter från konsumenter och butiker 

under drygt 4 år för att undersöka vad som efterfrågas (Picadeli, 2014). 

När efterfrågan bemöts leder det till att färdigmaten som erbjuds blir både nyttig och god.  

Även om inte allt är nyttigt i salladsbaren är ändå individen själv till sist ansvarig för vad som 

plockas. Siegrist (2010) har gjort en undersökning om inställningen till färdigmat, kunskapen 

om matlagning och om de sensoriska egenskapernas betydelse för konsumenten i den färdiga 

maten. Studien belyste även hur maten stod sig näringsmässigt (Siegrist, 2010).  

Enligt Siegrist pekar resultaten på att män var mer positiva till färdigmat än kvinnor, det kom 

även fram att överviktiga personer är mer positiva till näringsriktig mat än normalviktiga 

(Siegrist, 2010). Denna studies resultat genererar nya forskningsfrågor vilka exempelvis kan 

rikta in sig på salladsbaren för att se om det är någon skillnad på kvinnors och mäns val av 

produkter i salladsbaren. I en annan studie av Persson och Nilsson (2011) undersöktes kvinnor 

i åldern 16-19 år om vad de ansåg var god hälsa. Svaret man fick var att näringsrik mat och 

bra matvanor en viktig förutsättning för ens goda hälsa. Vidare diskuterades att valet av mat 
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kan styras av många olika faktorer som exempel ekonomi, vänner, familj, media, och sist men 

inte minst den sociala miljön. Det framkom även under diskussionen att det under 

ungdomsåren ofta skapas många levnadsvanor både goda och dåliga, som får stor betydelse 

för den egna hälsan senare i livet (Persson & Nilsson, 2011). En undersökning gjordes om 

unga kvinnors uppfattningar kring hälsosam mat och vilka faktorer som påverkar deras matval 

(Karlsson, 2010). En anledning till att salladsbarer har ökat ute i butikerna är att de utgör ett 

bra alternativ för den som vill ha en snabb och nyttig lunch/middag. Det är omväxlande kost 

och det passar bra för hälsomedvetna män/kvinnor. Till exempel så kan en person ha en 

stressig dag och inte hinna laga någon mat för dagen. Då är salladsbaren ett tidssparande och 

nyttigt alternativ. Ett populärt företag är Picadeli som marknadsför på ett sätt som lockar och 

inbjuder för enkel konsumtion.  

I resultatet från studien visade det sig att kvinnorna ansåg att en hälsosam måltid innehåller 

rätt avvägda och näringsrika kolhydrater, protein och fett (Persson & Nilsson, 2011). 

I studien om unga kvinnors uppfattning kring hälsosam mat framkom det också att 

respondenterna blir påverkade av medias olika budskap som finns överallt, men de är 

samtidigt kritiska till det de läser och hör (Karlsson, 2010). Media kan påverka mycket för 

salladsbarerna både positivt och negativt, men det är ändå konsumenterna i slutändan som 

skapar sin egen uppfattning i frågan.  I denna studie påtalas det att män har sämre matvanor 

än kvinnor, det kan styrkas på ett relativt sätt från resultatet genom att kvinnorna konsumerar 

mest från salladsbaren (Karlsson, 2010).  

Om man kontinuerligt äter näringsfattig kost, kan detta leda till ett vardagsliv med mindre 

energi till prestationer. Detta kan i längden innebära ett sämre immunförsvar och därmed 

sämre förutsättningar till ett friskt liv.   

Det som är viktigt med den mat vi konsumerar är att den ska vara både vara god och innehålla 

de näringsämnen kroppen behöver (Livsmedelsverket, 2015). 

 Livsmedelsbutiker 

Salladsbarer finns idag i nästan varje livsmedelsbutik och en stor leverantör av salladsbarer 

till butikerna är företaget Picadeli före detta Pick och Mix. Picadelis koncept är att man som 

konsument ska kunna välja bland ett brett sortiment av produkter, allt för att kunna skapa en 

egen sallad (Picadeli, 2014). Marknadsföring via deras konsulenter ska erbjuda så många 

kunder som möjligt ett gott och fräscht matalternativ. Namnet Picadeli står för valfrihet, 

inspiration och trygghet. I Sverige finns det salladsbarer från Picadeli i över 900 

livsmedelsbutiker (Picadeli, 2014). En annan salladsbarsleverantör som finns i många 

livsmedelsbutiker är Eden. Företaget har ett stort utbud av olika livsmedel, som till exempel 
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kött, fisk, ägg, skaldjur, grönsaker, frukt, pasta, bulgur samt olika dressingar till sin sallad 

som plockas i butik. Eden har samarbete med STC Greenfoods som levererar färdigskurna 

grönsaker till butikerna, vilket underlättar för butikerna. De har skapat sitt eget koncept för att 

dra nytta av den växande efterfrågan som just nu finns ute på marknaden. (Eden, 2012). Eden 

påstår från sin egen sida att med Eden salladsbar kan butiken konkurrera med restauranger i 

närheten och tjäna bra med pengar i ett segment som är lönsamt. Personal från Eden kommer 

en gång i veckan till butiken och kontrollerar temperatur, fläktar och kyleffekt. Dessutom 

städar de samtidigt salladsbaren kostnadsfritt. Deras kyldisk kyler både under- och ovanifrån, 

detta gör att produkterna som är placerade i kyldisken förblir fräscha och inbjudande (Eden, 

2012).  

Butikens kommunikation med konsumenterna 

Butikens skyltar förklarar innehållet i produkten och detta gör att konsumenterna känner en 

trygghet genom en vetskap om de kan äta eller inte. Under de senaste åren har tillsatser i 

produkter blivit ett hett diskussionsämne, där det handlar om att konsumenter vill ha 

produkter som är fria från tillsatser eller att produkterna har en förtydligande text om vilka 

tillsatser den innehåller (Ahlning & Stanleysson, 2010). Kundernas inställning till produkter 

utan tillsatser är oftast positiva eftersom kunderna menar att det är bra varor (Ahlning & 

Stanleysson, 2010). 

Konsumenten litar på att butikens produkter är säkra ur allergisynpunkt och därmed ställs 

höga krav på butikens livsmedelssäkerhet. En undersökning har gjorts angående märkning av 

produkter i livsmedelsaffärer, där studerades hur lagen följdes kring märkning av butikens 

produkter. I denna undersökning kom man fram till att det fanns en hel del okunskap kring 

hur man märker produkter utifrån ett lagstadgat korrekt sätt (Frederiksen & Marcusson, 

2014). Enligt boken Delfi som innehåller marknadsinformation och rådgivning för 

dagligvarubranschen kommer marknaden för fastfood ha en fortsatt kraftig tillväxt, det är en 

dynamisk bransch som har haft en positiv trend under de senaste åren. Där ingår salladsbaren 

som ett av de nyttigare alternativen av fastfood, en annan bidragande orsak till tillväxten är ett 

förändrat och utökat utbud. Ett centralt nyckelord för fastfood är premium, i de flesta företag 

finns ett premium-tänk (Renmark, 2013). Det gör att man har fräschare produkter vilket leder 

till ökad kvalitet. Statistik från Delfi visar att i den traditionella dagligvaruhandeln ökar  

take away bland annat beroende på produktutvecklingen i butik och den ökade kvalitén för 

färdiglagade måltider. Det har blivit mer efterfrågan gällande salladsbarer, det kan sägas att 

butiken är den nya restaurangen (Renmark, 2013). Detta kan benämnas med namnet 

måltidsbutiker som etablerar sig mer och mer i butikerna runt om i landet. 
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Det är allt fler som idag har någon form av matallergi och i en studie av detta undersöktes det 

hur konsumenten upplevde sina inköp i en livsmedelsbutik, resultatet visade att priserna på 

allergifria produkterna är dyrare och att utbudet är dåligt (Wansulin, 2014). För att kunna sälja 

produkter i en livsmedelsbutik ska man följa olika märkningsregler enligt livsmedelslagen, 

detta gör att kunden kan orientera sig lättare om vad produkterna i salladsbaren innehåller 

(Persson, 2011). Många i dagens samhälle som har någon form av matallergi kan känna sig 

missförstådd och att folk i deras omgivning inte tar deras allergi på allvar (Svensson, 2012). 

Enligt Andersson (2015) är det viktigt att kunden alltid blir prioriterad när hen behöver hjälp. 

Därför har personalen en skyldighet att i både tal och skrift visa kunden till rätt vara.    

En tavla finns i de flesta butiker vid salladsbaren som förklarar vad varje produkt innehåller 

om en kund eller personal är osäker. Syftet för personalen är att kunna bidra med hjälp till 

kunden och att konsumenten alltid skall vara i centrum, vilket leder till en ökad försäljning i 

butiken (Andersson, 2015). Ett sätt som konsumenter kan påverkas positivt i butiken är att 

salladsbaren är fräsch och trevlig. När någonting ser/luktar bra ut i butik ger det en inbjudande 

känsla till att konsumera produkten eller produkterna (Persson & Stojanovic, 2015).  

I en annan studie av Amani (2007) som behandlade konsumenters attityd kring dofter från 

olika livsmedel är man övertygad om att dofter i butik kan påverka konsumenternas val av 

livsmedel. Detta gör att värderingen för en viss vara kan komma att ändras beroende på vilka 

dofter produkten sänder ut (Amani, 2007). 

Under tiden man handlar i en butik kan attityden påverkas beroende på vilket bemötande man 

får av personalen. Där ingår det ett flertal faktorer som påverkar kundbemötandet beroende på 

butikens servicelandskap, t.ex. klädsel, kunskap och klagomålshantering (Haglund, Svensson, 

& Madsen, 2012).  Undersökningar har t.ex. visat på att det finns intresse och en positivare 

inställning hos kunder som konsumerar ekologiskt, där man gärna betalar ett högre pris om 

produkten är bra för miljön (Andersson P.-J. , 2003). För en butik med salladsbar som säljer 

enbart konventionella produkter, hade en omställning till ekologiska produkter kunnat leda till 

en ökad försäljning av salladsbaren och man hade därmed skapat en bättre medvetenhet för 

miljön både hos kunder och personal.  

 

 

Hygien och kontroll  

Om personalen i butiken ej genomför rutinkontroller på rätt sätt kan detta exempelvis leda till 

temperaturförändringar vilket ökar risken för att bakterier kan växa i livsmedel och orsaka 

infektioner hos konsumenter (Nordström, 2014). Risken för matförgiftningsutbrott ökar om 
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rutiner för salladsbaren inte följs upp tillräckligt, vilket direkt kan leda till oönskade 

konsekvenser som sjukdomar och att butiken tvingas stänga salladsbaren (Lindberg, 1999).  

Tromp and Eelco (2012) har undersökt svinnet i salladsbaren. Det gjordes tester hur stort 

svinnet blir om sallad återanvänds dagen efter och resultatet blev att svinnet från salladen 

minskade avsevärt. Dock ökade risken för bakterien Listeria Monocytogenes en aning i 

salladen även om andra bakterier Escherichia coli och Staphylococcus aureus inte var 

känsliga för återanvändning. Salladens produktkvalité blev sämre efter att den använts flera 

dagar i rad, något som gjorde att kunderna inte möjligtvis kände sig lika tillfredsställda av att 

konsumera sallad från salladsbaren (Tromp & Eelco, 2012). Man följer ofta en affärsstrategi 

där man vill hålla salladsbaren väl påfylld fram till stängningsdags, eftersom detta ökar 

omsättningen för företaget. Men detta ger även konsekvenser eftersom mycket sallad kastas 

och blir avfall. När det gäller användning av sallad så är det tänkbart att den kan användas 

dagen efter sitt bäst-före datum, men finns det risk att bli dålig pga. att studien har visat att 

spår av livsmedelsburna sjukdomar uppkommit vid konsumtion av sallad. I studiens tester 

analyserades salladen flera gånger, t.ex. angående patogen tillväxt och kvalitetsförsämring. 

Tre olika scenarior genomfördes: 

I det första scenariot återanvändes salladen max en dag efter dess bäst före datum. 

I det andra scenariot kunde salladen, enligt teorin, användas upp till fyra dagar. 

I det tredje scenariot plockades salladen tillbaka i kylförvaringen på fredagen för att sedan 

återanvändas på måndagen. I det senare fallet påstod det teoretiskt sett att salladen kunde 

användas obegränsat antal dagar i rad (Tromp & Eelco, 2012). 

I denna studie ges en påminnelse om att det kan spela en väldigt stor roll med en god hygien 

ute i branschen och därmed minskar risken för eventuella utbrott av sjukdomar. 

För bästa möjliga produktsäkerhet hänvisas handhavande butikspersonal till livsmedelsverkets 

godkända lagar och förordningar.  

I informationsförordningen har det tillkommit nya regler från EU, där det ingår regler för hur 

livsmedel ska märkas (Livsmedelsverket, 2015). Informationsförordningen är en 

sammanslagning av två EU-direktiv, nämligen direktiven om märkning och om 

näringsvärdesdeklaration.  

I december 2014 började förordningen tillämpas och det som är nytt i 

informationsförordningen är krav på viss teckenstorlek, ursprungsmärkning för kött från fler 

djurslag, att allergener ska märkas tydligare, infrysningsdatum för kött och fisk, information 

om oförpackade livsmedel, information vid distansförsäljning innan köpet avslutas och 

obligatorisk näringsdeklaration i märkningen för de allra flesta livsmedel (Livsmedelsverket, 
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2015). Bakgrunden till valet av mina metoder var att i reell miljö fick fysiskt träffa 

konsumenter och personal, som möjliggjorde ett bra resultat.  

Material och Metod  

I denna studie har det gjorts en konsumentundersökning och en personalundersökning om 

livsmedelsbutikernas salladsbarer. I Konsumentundersökningen deltog 55 personer, tanken 

från början var att 40-50 personer skulle bli tillfrågade. Av de tillfrågade konsumenterna 

fanns ett åldersspann som låg mellan 18-65 år, där det kan tilläggas att alla berättade hur ung 

respektive gammal man var. Urvalet av konsumenter var de som var vid salladsbaren, 

målgruppen för denna undersökning.  

Utav 66 tillfrågade konsumenter ville 55 medverka. Undersökningen tog 2-3 min per 

konsument. 

I personalundersökningen deltog 1 personal från respektive sju butiker, tillfrågad personal var 

ansvariga för salladsbaren. Personalen som blev intervjuade hade 5-20 års yrkeserfarenhet, 

tanken för intervjun av personalen var att 5-7 butiker skulle vara med i undersökningen. 

Målgruppen för personalintervjuen var de som handhar ansvaret för salladsbaren.     

Tiden för personalintervjun var ca 20 min.  

En butik som tillfrågades om att vara med i undersökningen avböjde vänligt men bestämt.     

Undersökningen genomfördes i följande livsmedelsbutiker; Maxi där svarade 12 stycken för 

konsumentenkäten, ICA supermarket 7 stycken, ICA kvantum 10 stycken, Coop konsum 5 

stycken, Coop forum 10 stycken och City gross 11 stycken. Geografiskt låg dessa butiker i 

Karlshamn, Sölvesborg, Bromölla och Kristianstad och samtliga har salladsbar. 

Bakgrunden av valet till butiker i flera olika städer var att det skulle leda till ett mer 

omfattande resultat för undersökningen.   

Frågorna som ställdes till personal och kund togs fram genom ett samarbete med Jesper 

Nyman, en före detta elev på Gastronomiprogrammet på Högskolan i Kristianstad. Han jobbar 

nu som kvalitetschef på Ica i Helsingborg. Vi bollade idéer fram och tillbaka om vad som 

tänkas vara bäst aktuella frågor för denna undersökning. När frågorna var klara bestämdes det 

för att påbörja undersökningen, det gjordes ingen testenkät med några testfrågor.   

Undersökningen av konsumenterna skedde under lunchtid, veckorna 13-14, för personalen 

skedde det under olika tider på arbetsdagen. 

 Vid första kontakten med konsumenten presenterades arbetet muntligt och den avslutades 

med att konsumenterna blev tillfrågade om att ställa upp i en undersökning genom att besvara 

ett par frågor.  
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 Frågorna som ställdes till konsumenten gällde hanteringen kring salladsbaren i 

livsmedelsbutiken (bilaga 1). Konsumenterna blev tillfrågade vid salladsbaren om de ville 

medverka i en enkätundersökning, eftersom de möjligtvis var mer engagerade vid det tillfället 

av att svara på frågor om salladsbaren och det gjorde det mer intressant för denna studie. 

Meningen med konsumentenkäten var att få fram hur deras attityd var till butikens salladsbar 

och dess utbud.  

Frågeställningen till konsumenterna bestod av slutna frågor och det var en kvantitativ 

enkätstudie. Denna undersökning utfördes med hjälp av Google drive.  

Google drive är ett stort informationsprogram som kan sammanställa undersökningsresultat 

vidare till diagram, tabeller mm (Google Drive, 2015). I programmet var ett antal frågor 

iordningsställda och för varje fråga fanns ett antal svarsalternativ. När frågorna ställdes till 

konsumenterna ute i butikerna användes en Ipad för att kunna få fram resultat till 

undersökningen. När studien genomfördes togs en Ipad fram i butiken och sedan loggade man 

in i programmet med frågorna, vid salladsbaren frågade jag konsumenterna om de ville ställa 

upp i undersökningen. När frågorna ställdes klickades det rätta svarsalternativ man fick 

besvarat från konsumenten. Enkäterna sammanställdes därefter och svar enligt ovan infört. 

 När personalundersökningen startades började det med att personalen blev muntligt 

kontaktade och tillfrågade om de ville medverka i en intervju, angående min studie om 

salladsbaren. Tid, plats och datum bokades in för dem som ville medverka i undersökningen. 

I personalintervjun innehöll det semistrukturerade frågor som besvarades (bilaga 2).  

I fyra av sju tillfällen ägde personalintervjuerna rum i butikens personalutrymme, det gjordes 

för att personalen skulle kunna besvara frågorna på bästa tänkbara vis för att svara ostört. 

De resterande tre intervjuerna utfördes ute i butiken.  

Fem av sju intervjuer spelades in med en Iphone 5, en röstkontroll av inspelningen utfördes 

för att säkerhetsställa ljudkvaliteten. Detta gjordes innan intervjuerna spelades in och 

påbörjades. De andra två skrevs ner för hand på anteckningsblock pga. personalen inte ville 

bli inspelade, eftersom sekretessen respekteras. Något som inte gav lika mycket 

intervjumaterial som från de fem andra intervjuerna, därmed inte tillräckligt bärande som 

underlag. 

Intervjun spelades in på band som sedan transkriberades ord för ord. All data från bandet 

antecknades först ner på ett kollegieblock, sedan analyserades materialet igenom flera gånger 

noggrant och därefter valdes de betydelsefullaste svarsdelarna fram. Det gjordes en indelning 

av teman för att strukturera vilka av frågorna som hade liknande svar. 

Det viktigaste i intervjumaterialet var svaren från personalen detta skrevs in i resultatet för 
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personalundersökningen. Litteratursökning har genomförts i databasen google scholar där har 

vetenskapliga artiklar samt andra arbeten nyttjats och böckerna forskningsmetodikens grunder 

och Delfi foodserviceguide har använts.    

 

Etiska överväganden 

I ett examensarbete är det viktigt att göra vissa etiska överväganden. I studien har det 

informerats om att det är frivilligt för respondenterna att vara med i undersökningen, 

samtyckeskravet: deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2015). Vid undersökningen där både konsumenter och personal 

intervjuades blev de informerade om vilket syfte denna studie har i enlighet med 

Informationskravet: det är när forskaren skall informera de berörda om forskningsuppgiftens 

syfte (Davidsson, 2011). Självklart informeras de tillfrågade om att arbetet och dess svar är 

konfidentiella. Likaså beträffande nyttjandekravet delges det även att materialet används i 

forskningssyfte (Davidsson, 2011).  
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Resultat  

Personalundersökning   

Vet du vart man ska vända sig till när det gäller märkningsregler? 

6 st av 7 de respondenterna brukade vända sig till konsulter på salladsbaren och även till 

kvalitetscoacher.  

Vid besvarandet av frågan fick man reda på att ICA får hjälp av kvalitetscoacher vilket de är 

ensamma om i butiksbranschen, de har möten några gånger per år med coachen där 

personalen kan lyfta eventuella frågor. Under mötet ställs frågan om det var några 

uppdateringar som behöver utföras i butiken, exempelvis om det var några märkningsregler 

som har uppdaterats. Kvalitetscoachen är den person inom butiksbranschen som hjälper  

personalen och även påpekar om saker är rätt eller fel.  

Inga andra butiker som City gross, Coop forum eller Coop Konsum hade någon form av 

kvalitetscoach, där skickades istället mail ut där det står om nya regler och bestämmelser som 

har tillkommit, ett exempel (var att information sändes ut om) den nya 

informationsförordningen.  Anticimex är också med som en hjälpande hand som extern 

kontrollant i en butik. Svaren från City gross, Coop forum, Coop Konsum, Ica Supermarket 

eller Maxi liknade oftast varandra, att de vänder sig till leverantören vid eventuella 

frågor/funderingar eller får de nya uppdateringar. 

 

Vad gör man om det uppstår problem gällande hygien/produktsäkerhet?  

Om det skulle uppstå problem med hygien/produktsäkerheten i butiken plockades produkten 

bort, vid eventuellt andra problem kontaktas leverantören. Butiken har ansvaret för 

produkten/produkterna, därför är det viktigt att fatta rätt beslut om vad som ska göras med 

själva produkten. Enligt personal och coach åtgärdas problemen och de förebyggs alltid med 

god hygien vid salladsbaren. Alla butiker i undersökningen besvarade med att om en produkt 

upptäcks vara dålig kontaktades leverantören för ett utdrag från deras HACCP. Där 

säkerhetsställs vart den felande länken kommer ifrån, exempelvis om det har varit för varmt 

eller för kallt i salladsbaren. Enligt en butik svarade personalen att vid ifrågasättande av 

produkter, det är leverantörens ansvar att ta kontakt med kunden för att klargöra frågan.  
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Vilka rutiner finns för butikens salladsbar gällande livsmedelssäkerhet?  

Vid frågan om butikernas livsmedelssäkerhet där 4 av 7 svarade att deras gällande rutiner 

angående salladsbaren är att de hade abonnemang på att skicka iväg produkter på prov, för att 

kontrollera så att det inte förekommer någon bakterietillväxt. 8 prover skickas iväg per år. 

Enligt personal från Ica ska det alltid vara marginal på varornas hållbarhet, t.ex. löfte 

överlämnas till konsument där en vara håller i fyra dagar då den egentligen håller i sex dagar. 

I alla butiker som har undersökts gjordes fortlöpande rutiner på först in och ut, det vill säga de 

äldsta produkterna plockades alltid först. Kylarna har larm kyllarm som aktiveras när de går 

in på känslig temperatur. Det dokumenteras noggrant när produkterna plockas upp och även 

när de måste kasseras.Känsliga produkter exempelvis räkor, skaldjur och blötdjur får endast 

vara i kylen 2 dagar. Sallad och andra diverse produkter är inte lika känsliga, de får vara kvar 

i 4 dagar. En av de viktigaste rutinerna för salladsbaren är den obrutna kylkedjan, vid 

leveransen körs varorna direkt in i kyla för att kylkedjan inte ska brytas. Enklare städning sker 

en gång om dagen och grundlig städning sker en gång i veckan. I flertalet butiker, 5 av 7 av 

de intervjuade butikerna finns en tavla, som fylls i varje dag av personalen med vilka 

uppgifter som utförts. All personal som sköter/arbetar med salladsbarer har genomgått full 

utbildning via Anticimex försorg, allt för att förstå vikten av hygien och 

ssäkerhetvidsalladsbaren. 

 

Hur jobbar ni med separering av produkter i salladsbaren? 

Alla butiker var eniga om att det finns ett problem med separering av produkter i salladsbaren.  

Det påpekas att det alltid finns en risk för sammanblandning när livsmedel är oförpackat och 

säljs i lösvikt oavsett förebyggande åtgärder. Detta förebyggdes i butikerna genom att alltid 

kantinerna diskas av innan nya produkter fylls på. För att minska risken för kontamination 

finns det alltid en tång eller sked i varje låda. Kött, skaldjur och grönsaker hålls åtskilda från 

varandra för att undvika kontamination. Det är svårt att jobba med separering i salladsbaren 

eftersom kunder kan placera fel skedar i fel låda. Produkterna levereras förslutna till butik allt 

för att det ska ge en god och ökad produktsäkerhet.  
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Hur förebygger ni allergenrisken vid salladsbaren?  

Den förebyggs genom att personal skickas iväg på en grundutbildning om livsmedelshygien, 

det gjordes för att kunna skapa en förståelse om de allergena riskerna vid salladsbaren. Det är 

även konsumentens ansvar att de är medvetna vilka risker som kan uppstå vid en eventuell 

allergisk reaktion. Uppmaningen från personalen till konsumenterna i denna fråga, är att om 

man hade någon form av matallergi ska de undvikas att plocka från salladsbaren. Vissa 

butiker har en tavla vid salladsbaren som förklarar vad varje produkt innehåller och hjälper då 

allergiker, om personen i fråga är osäker om vad den tål att äta.  

 

Vilken utbildning har du inom livsmedelsbranschen?  

Det visade sig att alla deltagare i denna studie hade grundutbildning i livsmedelshygien och 

även hade gått flera olika kurser inom livsmedel, de specificerade ej ytterligare inriktning. 
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Undersökning konsumenter  

 

Har du förtroende för butikernas produkt/hygiensäkerhet? 
 

Ja 24 43.6% 

Nej 28 50.9% 

Vet ej 3 5.5% 

Resultatet av förtroendet för butikernas produkt/hygiensäkerhet hade delade meningar, där 24 

st. hade förtroende och 28 st. inte hade något förtroende. 3 st. visste inte hur de skulle ställa 

sig i frågan. 

 

Har du någon matallergi? 

 

Ja avokado1, Gluten 2  3 5.6% 

Nej 43 79.6% 

vet ej 0 0% 

Om ja... vilken? 0 0% 

Other laktos 4 & nötter 4   8 14.8% 

Av alla deltagande i studien var 4 st laktosintoleranta, 4 var nötallergiker, 1 var allergisk mot 

avokado och två var glutenallergiker. Resten av deltagarna hade ingen form av matallergi. 
 

 

Hur ofta plockar du med dig från salladsbaren? 

 

Varje dag 1 1.9% 

En gång i veckan 7 13% 

Några gånger i veckan 10 18.5% 

Några gånger i månaden 8 14.8% 

En gång i månaden 28 51.9% 
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Respondenterna svarade att man oftast plockade med sig från salladsbaren en gång i månaden, 

28 st, efter där var det 10 st. som svarade alternativet några gånger i veckan och det tredje 

högsta svarsalternativet var 8st som svarade att de plockade några gånger i månaden. 

 

Hade det underlättat för dig om en lista funnits som förklarat olika tillsatser vid 

salladsbaren? 

 

Ja 41 74.5% 

Nej 11 20% 

Vet ej 3 5.5% 

 

Frågan till kunderna handlade om de skulle vilja ha en lista vid salladsbaren där det 

förklarades vad olika tillsatser innehåller, många av deltagarna i studien, 41 st, var positiva till 

en sådan lista. Resten visste inte eller kände inget behov av att veta tillsatsernas innehåll. 

 

Är det viktigt för dig att veta vilka tillsatser produkten innehåller? 

 

Ja 35 63.6% 

Nej 17 30.9% 

Vet ej 3 5.5% 

 

Frågan till kunderna om det var viktigt att veta vilka tillsatser en viss produkt innehåller. Det 

var viktigt för en stor del av kunderna, 35 st. svarade ja, 17 svarade nej och 3st visste inte. 

 

Vad tycker du om tillsatser i livsmedel? 

 

Bra 15 27.3% 

Dåligt 40 72.7% 

 

 

Undersökningen började med frågan vad man tyckte om tillsatser där de flesta svarade att 

man tyckte tillsatser är dåligt, 40 svarade att tillsatser är dåligt och 15 svarade att det är bra. 
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Diskussion  

 

Metoddiskussion 

Anledningen till att två personalintervjuer innehöll mindre material var att det blev svårt att 

anteckna ner allt som sades muntligt under intervjun. Det var enkelt att spola fram och 

tillbaka för att kunna reflektera över hur det pratades i intervjun även hur säkra de var på 

frågorna. Metodvalen var att antingen spela in intervjun och därmed allt ordagrant eller notera 

förhand på papper mesta möjliga fakta. Dessa två metodval var lämpligast och var vad jag 

hade att tillgå, enligt överenskommelse med de intervjuade. Önskvärt hade varit om 

undersökningen hade genomförts vid en avskild plats i butiken, för att i en lugnare miljö 

kunna ställa frågor till kund respektive personal. Denna metod hade troligtvis lett till ett bättre 

resultat, eftersom konsumenterna känt sig mer fokuserade och mindre stressade under 

intervjun. Då hade undersökningen pågått under en längre tid och därmed möjligtvis fått in 

fler svar, vilket kanske kunde leda till ett annat resultat.   

I vissa butiker var det tvunget att utföra intervjun ute i butiken på grund av att personalen 

saknade tid, något som ledde till störningar av andra oljud som infinner sig under 

inspelningens gång (Giuseppe, 2014). Störningar kunde uppkomma under vissa intervjuer, 

vilket gjorde att flera svar från personalen var otydliga.  

I denna undersökning är det viktigt att de intervjuade vet att deras svar hålls anonyma, med 

tanke på de många etiska aspekterna. Kommunikationen är viktig med den som blir 

intervjuad, att personen som utför intervjun är öppen och förklarar om respondenten har några 

funderingar. Den som störst påverkar salladsbaren är samhället. Trenden för salladsbaren 

påverkar väldigt mycket beroende för vilket intresse av matvaror konsumenter erhåller. Den 

kan påverkas helt beroende av hur konsumenter tänker kring personalens engagemang för 

salladsbaren (Andersson, 2015). Syftet med denna undersökning var att nå både personal och 

konsumenter, där frågeställning och dess svar utföll till belåtenhet för att kunna göra en 

adekvat utvärdering av detsamma. Utvalet av de tillfrågade var den aktuella målgruppen, 

alltså representativa för frågeställningen. Salladsbaren är en produkt där en stor målgrupp 

infinner sig som konsumenter, förklaringen ligger i att det är tillgänglig mat för många 

konsumenter.  

Konsumenterna medverkade i en enkätundersökning direkt vid salladsbaren eftersom de 

möjligtvis var mer engagerade vid det tillfället av att svara på frågor om salladsbaren och det 

gjorde det mer intressant för denna studie. Efter att ha genomfört undersökningen har en 
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reflektion gjorts över att det var svårt att få kunder att ställa upp och svara på frågorna de 

kände sig antingen för stressade eller var de inte villiga att svara (Silayoi, 2004). 

Förståelse fanns för kunderna vid denna situation, det upplevdes att de som inte ville vara 

med i studien kände sin egen personliga integritet hotad. Vid sådana situationer accepterades 

det att konsumenterna utifrån etiskt perspektiv inte ville vara med i undersökningen 

(Davidsson, 2011). När undersökningen genomfördes uppstod det tekniska problem med Ipad 

som användes, där kunde det ta lång tid för att få fram ett nytt frågeformulär. Något ledde till 

längre väntan för konsumenter som blev otåliga pga. att de var tidspressade och skulle 

fortsätta handla. I det moderna samhället så är folk allmänt mer stressade och detta märktes 

när man skulle fråga dem om att vara med i undersökningen. Det som kan jämföras ur ett 

samhälleligt perspektiv är att om denna undersökning genomförts i det dåtida samhället för ca 

50 år sedan, hade det funnits en stor möjlighet till att fler konsumenter stannat och varit 

angelägna för att svara på mina frågor (Hange D, 2013). 

Research ska kunna göras i denna studie, där andra metodval möjligtvis lett till mer andra och 

detaljerade resultat. Förhoppningsvis även möjliggjort annan diskussionsnivå gällande frågor 

och svar i studien. I nya undersökningsstudier bör det finnas större möjligheter till att ge 

information och betydelsen för salladsbarens mat- och måltidskunskaper.  

Efterforskning för studien ska kunna göras, eftersom i konsumentenkäten inte anges varför 

tillsatser är dåligt enligt konsumenten. Om det hade funnits mer tid hade olika delfrågor 

kunnat ställas till varför det finns ett dåligt förtroende för butikerna. Utifrån de vetenskapliga 

artiklar som refererats till arbetet, kan i nuläget inte kritiseras utan får förlita sig till deras 

kunskap som är väl förankrad efter mångfaldigt olika undersökningar. 

Resultatdiskussion 

 Undersökningen med personalen visade att en dialog förs kontinuerligt mellan den ansvarige 

för salladsbaren och butikens kvalitetscoach, detta tydliggör att man arbetar aktivt för ett gott 

förtroende till butikens salladsbar. När rutiner sköts regelbundet och noggrant av personalen i 

butiken ger detta ett ökat förtroende för salladsbaren.  

Av exempelvis religiösa eller etiska skäl är det endast rökt skinka och pepparsalami som inte 

äts pga. innehållet, så som fläskkött.  

För att behålla salladsbarens goda rykte är det viktigt att konsumenter inte riskerar att bli 

dåliga av produkterna. Som konsument har man ett egenansvar, vilket innebär att de måste 

vara uppmärksamma på innehållet i produkterna (Tykesson, 2007). Personalen har inte det 

fulla ansvaret över vad konsumenten handlar, de är där för att vägleda och informera om så 

behövs (Dunn, 1984). Om konsumenten har någon form av allergi och frågar personalen är 
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det viktigt att de avråder konsumenterna från att plocka av salladsbaren. Det är viktigt att 

personalen kan förmedla sin kunskap vidare till konsumenten. En god produktkunskap hos 

personalen inger ett stort förtroende hos konsumenten (Bark & Karlsson, 2014).  

I den studie som redovisas här visar det sig att personalen i butiken har bra kontroll på sina 

rutiner kring salladsbaren, men samtidigt känner de flesta tillfrågade kunder inte förtroende 

för butikernas produktsäkerhet. Om konsumenterna inte känner något förtroende kan detta 

bero på okunskap eller en förutfattad mening om dålig hygien i salladsbaren (Kenning, 2011). 

Bristande förtroende från konsumenten kan botas genom tydlig information och 

kundvänlighet av anställda i butiken (Berry, 1988) Enligt många publicerade 

undersökningsresultat, samt mina egna, visar det sig att fler kvinnor än män plockar från 

salladsbaren  (Karlsson, 2010). Det visade sig i studien som utfördes av Neeliah att 

konsumenter är negativt inställda till livsmedelstillsatser, de vill gärna ha reda på vad 

tillsatserna innehåller eftersom de bryr sig om vad de stoppar i sig (Neeliah, 2012). 

Förtroendet för butikernas produktsäkerhet är varken högt eller lågt, enligt egen uppfattning 

samt källan som refereras till, kan attityden till butikerna variera mycket (Kennedy, 2008). 

Förutom egen erfarenhet samt konsumentsamtal och Bark & Karlsson visade det sig att 

attityden kan bero på olika faktorer t.ex. vilket bemötande från personalen konsumenten har 

fått, vilket intryck kunden får i butiken om det är fräscht eller inte (Bark & Karlsson, 2014). 

Som konsument ges du möjlighet att skapa ditt egna förtroende till personal och butik, något 

som kan vara både positivt och negativt utifrån konsumentens synvinkel. Det är viktigt att 

förstå att man är försiktig och uppmärksam när det handlar om matallergi, det är även viktigt 

att finna trygghet att plocka från salladsbaren utan att riskera bli dålig. Den bästa 

uppmaningen är att om man har någon form av matallergi ska man inte plocka från 

salladsbaren, detta gör att den allergiska personen kan känna en form av trygghet och den 

tryggheten är att man inte utsätter sig själv för fara.  

 Salladsbaren som finns i många butiker är något som passar den breda målgruppen eftersom 

det finns ett stort utbud av produkter, det gör att varje kund kan hitta sin egen favoritprodukt. 

Det stora utbudet gör att det går att plocka med sig mat till många personer samtidigt från 

butiken.  
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Slutsats  

Slutsatsen i denna studie visade på att personalen i butikerna har bra kontroll på sina rutiner 

kring salladsbaren, dock känner de flesta tillfrågade kunderna inte förtroende till butikernas 

produktsäkerhet. 

I genomförandet av undersökningen bland personalen framfördes en öppen diskussionsfråga 

om hur de nya märkningsreglerna av livsmedel påverkat deras arbete. Slutsatsen är inte så 

starkt vetenskapligt bevisat eftersom de nya märkningsreglerna skapat merarbete, men det är 

dock inget som försvårat personalens arbetssituation.  Det är viktigt att poängtera att resultatet 

inte kan generaliseras eftersom allt för få respondenter medverkat i undersökningen.  

Man kan förhoppningsvis med tillförlit ana att flera liknande undersökningar av denna sort 

kommer att genomföras då mat och kvalité är och förblir mycket viktigt för oss alla. Det som 

med stort intresse man kan efterforska är kunders önskemål om kvalitativt utbud. Där även 

fortgående utbildning av personalen sker till gagn för både kunder och personal, detta i sin tur 

skapar trygghet hos både parter.     
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Bilaga 1.   

Intervjuguide för konsumenter vid salladsbaren  

Kön?  

Man       Kvinna  

Vad tycker du om tillsatser i livsmedel?  

Bra                      Dåligt      Vet ej   

Hade det underlättat för dig om en lista funnits som förklarat olika tillsatser vid salladsbaren?  

Ja                  Nej                  Vet ej  

Har du förtroende till butikernas hygien/produktsäkerhet?   

Ja                  Nej                   Vet ej  

Hur ofta Plockar du med dig från salladsbaren? 

En gång i månaden  Några gånger i månaden  En gång i veckan   flera gånger i veckan                      

Har du någon form av allergi?  

Ja               Nej                    Vet ej   

Om ja, vilken?............ 

Är det viktigt för dig att veta vilka tillsatser produkten innehåller? 

Ja                     Nej               Vet ej  
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Bilaga. 2 

 

Intervjuguide för ansvarig personal till salladsbaren.  

Vet du vart du ska vända dig till när det gäller märkningsregler?  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Vad gör du om det uppstår problem gällande hygien/produktsäkerhet?  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Vilka rutiner finns för butikens salladsbar gällande livsmedelssäkerhet?  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Hur jobbar ni med separering av produkter i salladsbaren?  

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Hur förebygger ni er till allergenrisken vid salladsbaren? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

Vilken utbildning har du inom livsmedelsbranschen? 

............................................................................................................................ 

............................................................................................................................ 

 

 


