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 Sammanfattning 
 

I detta examensarbete ges en resultatbaserad slutsats om dagsläget för livsmedelsbutikers 

hantering av grill-, kött-, chark- och kallskänkshanteringen jämfört med hanteringen år 2008 i 

Gislaveds kommun.  

 

År 2008 genomförde livsmedelsinspektörerna på Bygg- och miljöförvaltningen i Gislaveds 

kommun ett projekt där samtliga livsmedelsbutiker i kommunen med någon typ av grill-, kött, 

chark-, och kallskänkshantering inspekterades och ingick i livsmedelsprovtagning av de 

nämnda hanteringarnas produkter. Vid projektet togs det prover på butiksförpackat kött, 

kallskänksprodukter och pålägg som skivats i butiken.  

 

Under hösten 2011 gjordes detta examensarbete där syftet var att få fram underlag, på samma 

sätt som i det tidigare genomförda projektet 2008, och göra en kvalitetsjämförelse mellan 

produkterna av skivning, kallskänkshantering och kötthantering i butik år 2008 och 2011 och 

därmed få en indikation på de hygieniska förhållandena i butikerna i Gislaveds kommun.  

Underlaget till jämförelse och slutsats framkom genom intervjuer, inspektioner och 

provtagningar av livsmedel. Vid inspektionerna kontrollerades framförallt grillhanteringen 

och kallskänkshanteringen och deras separata utrymmen bl. a. lokalernas underhåll, kylrum, 

personlig hygien, temperatur i diskar och kylar etc. Intervjuerna gav svar på frågor om 

grillhantering. Underlaget, där livsmedelsprovtagning var av största vikt för att nå målet, 

visade att ca 17 % av livsmedelsproverna 2011 inte var helt tillfredsställande, jämfört med ca 

25 % år 2008. Det var alltså färre livsmedelsprover med utlåtandet Godtagbart med 

anmärkning efter analys, än 2008.  

 

Vid båda provtagningsomgångarna 2008 och 2011 var de sorter av livsmedel som hade flest 

resultat av godtagbart med anmärkning, (d.v.s. att livsmedlet fortfarande kan användas men 

att det har hanterats på ett felaktigt sätt så att bakterier eller mikroorganismer har fått 

möjlighet att föröka sig), blandfärs och baguetter av olika slag. Att det inte var lika många 

livsmedelsprov som var godtagbara med anmärkning 2011 jämfört med 2008, kan tyda på att 

det är bättre hantering av grill-, chark-, kött-, och kallskänksprodukter 2011 än 2008. 

 

Inspektionerna i de 10 butiker som ingick i detta arbete 2011, kan bekräfta att butikerna 

uppvisade varierade resultat i fråga om underhåll av lokaler, personlig hygien och kylars och 

diskars temperaturer samt temperaturerna vid livsmedelsprovtagningarna. En jämförelse av 

inspektionernas resultat mellan 2008 och 2011 var inte möjlig i dessa delar eftersom sådana 

resultat inte redovisades 2008.  

 

Vid en jämförelse av kallskänksprodukter och skivat pålägg mellan 2008 och 2011 gällande 

vilka som var godtagbara med anmärkning, kan det konstateras att det framför allt var 

baguetter av olika sorter som var de livsmedel som flest gånger var godtagbara med 

anmärkning.  

Vid jämförelsen av kött som var godtagbart med anmärkning, kan det konstateras att 

blandfärs var det livsmedel som var godtagbart med anmärkning flest gånger.  

De flesta butiker som hade tillfredsställande prov 2008 hade det även idag 2011. 

 

Inspektionerna 2011 visade att lokalerna för kött- chark- och kallskänkshantering och 

underhållet av dessa generellt sett var bra. Överlag visade också livsmedelsprovtagningarna 

på tillfredsställande livsmedelskvalitet. 
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Med det här arbetet och det tidigare utförda arbetet och dessa bådas resultat som grund, har en 

slutsats kunnat dras – grill-, kött-, chark- och kallskänkshanteringen är bättre idag, 2011 än 

2008. 

 

Abstract 
 

This bachelor´s thesis gives a conclusion about the situation, in the municipality of Gislaved, 

concerning the handling in grocery stores of cured meats and provisions, meat, grill and the 

cold buffet products of today and compared to the year 2008. The conclusion is based on 

results from sample analysis. 

In 2008 the food inspectors in the municipality of Gislaved implemented a project where they 

inspected the grocery stores in the municipality. They also took samples for analysis. With the 

old project made in 2008 as a base conclusions were made. The result was that the handling of 

food seemed better in 2011 than in 2008. 

 

The Bachelor´s thesis aim was to make comparisons of quality of cured meats and provisions 

and products of grill and the cold buffet between the year of 2011 and 2008. It was then 

possible to get an indication of the state of hygienic conditions in the municipality of 

Gislaved. The base for the comparison and the conclusion was defined by interviews, 

inspections and tests of food. The inspections focused on the maintenance of the premises, 

cold-storages, personal hygiene, temperatures, and refrigerated display cases. By the 

inspections of the handling of cured meats and provisions, meat, grill and the cold buffet 

showed results that in general were satisfactory. The tests of food also were satisfactory in 

general. The interview questions were asked about the handling of the grilling.  

 

The tests of food were important in order to be able to make the comparison and conclusion. 

The tests of food demonstrated 16, 7 % of not satisfactory food samples today in comparison 

to 25,4 % not satisfactory food samples in the year of 2008. There were above all different 

kinds of baguettes and minced meat which were not good in the tests of food quality.  

In comparison with the project of 2008, the handling in the grocery stores of cured meats and 

provisions, meat, grill and the cold buffet seemed better today. 
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Förord 

 
Ett examensarbetes betydelse för mig har alltid varit ett arbete, som med utbildningen som 

grund, skall förbereda mig på arbetslivets kommande utmaningar.   

 

Vid min praktik hos livsmedelsinspektören i Gislaveds kommun, under våren 2011, fick jag 

upp ögonen för ett projekt, som livsmedelsinspektörerna i Gislaved kommun utfört år 2008. 

Det var ett projekt där samtliga livsmedelsbutiker i Gislaveds kommun med någon typ av 

manuell kött- och charkhantering inspekterades och där livsmedelsprover togs på kött som 

butiken förpackat och kallskänksprodukter som beretts i butiken samt pålägg som skivats i 

butiken.  

 

Med kännedom om detta projekt föddes idén att göra en uppföljning av det utförda 

köttprojektet och därefter göra en jämförelse mellan ”Köttprojekt 2008” och mitt uppföljande 

arbete hösten 2011.  Med en ökande köttkonsumtion är det viktigt med rätt hantering av kött 

för att skydda mot ohälsa.  

 

Med ett examensarbete som detta skulle min betydelse av examensarbete uppfyllas. 

Erfarenheter från arbetet, kommer jag att ha stor nytta av i mitt arbetsliv som 

livsmedelsinspektör!  

 

Jag vill tacka alla som bidragit till hjälp och stöttat mig i mitt arbete!  Jag vill speciellt tacka, 

Kerstin Rolleberg, min handledare från Halmstad Högskola, Lasse Arnesson, min handledare 

på Bygg- och miljöförvaltningen i Gislaved kommun och Gulvayar Schuman, 

Livsmedelsinspektör i Värnamo kommun.  
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Ordlista  
 

Bearbetning =   Åtgärd som väsentligt förändrar den ursprungliga 

   livsmedelsprodukten genom bland annat  

   värmebehandling, rökning, rimning, mognadslagring, 

   torkning, marinering etc. eller en kombination av 

   dessa behandlingar 

 

Beredning =   åtgärd som påverkar helheten men inte väsentligt 

   förändrar livsmedlet, t.ex. sköljning, rensning, 

   köttberedning, styckning, malning, skivning, hackning 

   och putsning. 

 

cfu/g =    enhet som står för antal kolonibildning per gram 

   livsmedel (cfu står för coloniforming unit) 

 

Egenkontroll =   livsmedelsverksamhetens egna övervakningssystem 

   som bygger på grundförutsättningarna (d.v.s. 

   upprättade rutiner för utbildning, personlig hygien, 

   rengöring, underhåll, temperaturer, intern revision 

   och skadedjursbekämpning) 

 

Detaljhandel =   hantering och/eller bearbetning av livsmedel och 

   lagring av det på det ställe där produkten säljs eller 

   levereras till slutkonsumenten, inbegripet 

   distributionsterminaler, catering, personalmatsalar, 

   allmänna serveringsställen, restauranger eller 

   liknande livsmedelsservice, affärer,  

   distributionscentrum och grossistaffärer. 

 

Faroanalys =  Insamling och värdering av information om faror och 

   förhållanden som gör att dessa uppkommer, för att 

   avgöra vilka som är viktiga för livsmedelssäkerheten 

   och som därför ska beaktas i HACCP-planen

   (förklaring av HACCP, se senare i ordlistan) 

 

Godtagbart med anmärkning  

(analyssvar)   =  livsmedlet som analyserats har hanterats på ett 

   felaktigt sätt så att bakterier eller andra  

   mikroorganismer har fått möjlighet att föröka sig. 

   Livsmedlet kan fortfarande användas. Vad som gått 

   fel i hanteringen ska identifieras och åtgärdas. 

 

Grundförutsättningar =   upprättade rutiner för utbildning, personlig 

   hygien, rengöring, underhåll, temperaturer, intern 

   revision och skadedjursbekämpning).  

   Grundförutsättningarna är en bas för egenkontrollen.  

 

HACCP =   Förkortning av Hazard Analysis and Critical Control 

   Points. Är ett system som identifierar, bedömer och 
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   kontrollerar  risker som är av betydelse för 

   livsmedelsäkerheten. 

 

Hantering =   Detta begrepp används vanligtvis med 

   betydelse ”direkt handhavande av oförpackade 

   livsmedel” eller bearbetas. 

 

Kallskänkshantering =  beredning av kalla rätter, exempelvis sallader,  

   Smörgåsar e.t.c. 

Kontaminering =    Smittas av fara, införande av fara eller förekomst av 

   fara 

 

Korskontaminering =   kontaminering mellan olika produkter, mellan 

   redskap, och produkter eller mellan personal och 

   produkt.  

  

Koagulaspositiva stafylokocker =  stafylokocker som bildar enzymet koagulas till 

   skillnad från koagulasnegativa stafylokocker. 

   Koagulaspositiva stafylokocker är mera patogena. 

   T.ex. är Staphylococcus aureus koagulaspositiv och 

   kan om den bildat toxin orsaka matförgiftning  

 

Neurotoxin =   nervgift 

 

Otillfredsställande analysresultat =     livsmedlet som analyserats  innehåller så högt 

   antal bakterier att den som äter det riskerar att bli 

   sjuk.  

   

Patogen=       sjukdomsframkallande 

 

Presumtiva Bacillus cereus =   att det förmodligen är Bacillus cereus, eftersom det 

  finns andra Bacillusarter som påträffas mer sällan 

  med samma analysmetod.  

 

Toxiner =    giftiga ämnen  

 

Tillfredsställande analyssvar = livsmedlet som analyserats är bra och kan ätas utan 

   risk 
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1. Inledning 
År 2008 utförde livsmedelsinspektörerna i Gislaved kommun ett projekt där samtliga 

livsmedelsbutiker i kommunen med någon typ av manuell kött- och charkhantering 

inspekterades och där livsmedelsprover togs på kött som butiken förpackat och 

kallskänksprodukter som beretts i butiken samt pålägg som skivats i butiken. Är det så att 

livsmedelshanteringen har blivit bättre eller sämre vid en uppföljning av projektet tre år 

senare, 2011? 

 

Köttkonsumtionen har ökat. Jämför man dagens köttkonsumtion med den för tio år sedan, har 

det skett en ökning med drygt 20 procent (Livsmedelsverket, 2011, a). Just livsmedel i butik, 

som kött- och charkvaror, vilka bereds eller bearbetas t.ex. genom styckning, malning, 

marinering eller rökning medför generellt en högre risk ur livsmedelssäkerhetssynpunkt. I och 

med en ökande köttkonsumtion och en ökad kötthantering är det extra viktigt att 

kötthanteringen sker på rätt sätt. Allt för att undvika hälsofaror som dålig kötthantering kan 

medföra.  

 

2. Syfte 
Syftet med det här examensarbetet är att få fram underlag, på samma sätt som i det tidigare 

utförda projektet, och göra en kvalitetsjämförelse mellan produkterna av skivning, 

kallskänkshantering och kötthantering i butik år 2008 och 2011 och därmed få en indikation 

på de hygieniska förhållandena i butikerna i Gislaveds kommun.  

 

3. Mål 
Målet är att se vilka skillnader det finns i grill-, kött-, chark- och kallskänkshanteringen 

mellan 2008 och 2011 i butikerna i Gislaveds kommun. Därigenom skall jag ha underlag för 

att dra slutsatser om hanteringen har blivit bättre eller sämre. 

 

4. Metod 
 

Utifrån det tidigare utförda köttprojektet år 2008, (Fredriksson et.al.) , valde jag att kontrollera 

livsmedelsbutiker som har någon typ av manuell kött- och charkhantering. Vid besöken 

kontrollerades kött-, grill-, chark- och kallskänkshanteringen i butiken. 

 

Kontrollen bestod av intervjuer, inspektioner och livsmedelsprovtagningar. För att i den mån 

det gått göra en jämförelse mellan det tidigare utförda projektet och mitt arbete, har jag gjort 

inspektioner och livsmedelsprovtagningar utifrån samma aspekter som vid det tidigare 

projektet. 
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Kontrollen bestod, i likhet med det tidigare utförda projektet, av intervju, inspektion och livsmedelsprovtagning. Fotograf: Tilda Gustafsson 

   

 

Vid inspektionerna kontrollerades framförallt grillhanteringen, kallskänkshanteringen och 

butikernas separata utrymmen bl. a. lokalens underhåll, kylrum, personlig hygien, temperatur 

i diskar och kylar etc.  

 

Vid besöket intervjuades butikens föreståndare eller kött- och charkansvarige med frågor om 

butikens eventuella grillhantering. Frågorna som ställdes vid intervjuerna framgår i Bilaga 1. 

Livsmedelsprovtagningar på kött som packats i butiken, kallskänksprodukter och pålägg som 

skivats i butikerna togs enligt det tidigare utförda projektet. I fall då livsmedlet i fråga inte 

fanns eller inte tillverkades längre, uteslöts det eller så togs det prov på ett liknande livsmedel. 

Livsmedelsprov på charkvaror och kallskänksprodukter togs, i de fall det fanns färdiga 

förpackningar, från kyldiskarna i butiken. I annat fall fick personalen packa produkten på 

samma sätt som de gör till en kund över disk. Livsmedelsprovet skickades i kylväska till 

analysföretaget Alcontrol Laboratories för mikrobiologisk analys. Vilka mikroorganismer, 

som analyserades valdes utifrån Alcontrol Laboratories färdiga ”analyspaket”. 

Livsmedelsprovet sattes direkt för analys när det kom till laboratoriet.  

 

I de fall analyssvaren från den mikrobiologiska analysen visade godtagbart med anmärkning 

eller otjänligt togs ett omprov. Vid omprovtagningen togs ett nytt prov på det livsmedel som 

visat sig vara godtagbart med anmärkning.  

 

5. Avgränsningar 
I och med att detta arbete är en uppföljning av ett tidigare projekt har provtagning endast 

gjorts på motsvarande produkter som år 2008. Målet har alltid varit att göra uppföljningen så 

lik det tidigare utförda projektet som möjligt. Eftersom det tidigare projektet utfördes under 

en längre tidsperiod har detta arbete blivit tvunget att avgränsas.  

 

En av avgränsningarna innebär att i det här projektet utförs endast ett omprov av livsmedel, 

och inte två, som det togs i det tidigare utförda projektet. Omprov på livsmedel utöver det 

livsmedel som inte var bra vid första provtagningen har valts att inte genomföras.  

Hållbarhetstester på livsmedelsproverna har också utelämnats. 

En annan avgränsning är att intervjudelen i kontrollerna har minskats och innehåller färre 

frågor. Kontrollen av märkning har utelämnats helt. Anledningen till att kontrollen av 



 9 

märkning inte utförts är att det riktar sig till att kontrollera verksamhetsutövaren – inte 

verksamhetsutövaren gentemot kund. 

  

 

I fall då det inte var möjligt att utföra kontroll enligt det tidigare gjorda projektets mall, 

angavs det i diskussionen där resultaten jämförs mellan 2008 och 2011. Inspektionerna 2011 

har sannolikt utförts annorlunda än inspektionerna 2008 då kontrollerna ständigt utvecklas. 

Idag har man ett annat synsätt vid inspektioner, än 2008 (Livsmedelsverket, utbildning, 2011). 

 

Sedan 2008 har vissa butiker minskat sitt utbud och lagt ner kötthantering som t.ex. styckning 

och skivning. Det har även etablerat sig nya butiker i Gislaveds kommun. Jämförelser med 

nyetablerade butiker och butiker med förändrat utbud har av naturliga skäl inte varit möjliga 

och därmed uteslutits.  

Avgränsningarna gjordes för att hålla arbetet på en rimlig nivå.  

 

6. Bakgrund  

6.1 Aktuell lagstiftning för manuell kött- och charkhantering  

Som grund till säkra livsmedel och goda hygieniska förhållanden vid skivning, 

kallskänkshantering och kötthantering i butik, finns livsmedelslagstiftningen. 

Livsmedelslagstiftningen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa när 

det gäller livsmedel. 

 

Nästan alla regler om livsmedel är utarbetade inom EU, och gäller också inom hela EU. 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om 

allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska 

myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedels-

säkerhet är en förordning som är grundläggande för all livsmedelslagstiftning. Förordningen 

handlar om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning. Den handlar också om 

inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet samt om förfaranden i frågor 

som gäller livsmedelssäkerhet. 

 

Livsmedelsföretagare skall följa allmänna hygienregler som fastställs i Europaparlamentets 

och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 om livsmedelshygien. 

 

Enligt förordning (EG) nr 178/2002 är det bara säkra livsmedel som får släppas ut på 

marknaden. Vidare anses livsmedel inte vara säkra om de anses vara omedelbart, kortsiktigt 

eller långsiktigt skadliga för hälsan. Livsmedel anses inte heller vara säkra om de är otjänliga 

som människoföda genom förorening, förruttnelse, försämring eller nedbrytning. 

Förordningen säger också att livsmedelsföretagarna är skyldiga att se till att deras livsmedel 

uppfyller de krav som ställs i lagstiftningen. 

 

Livsmedelslagen SFS 2006:804 kompletterar EU-förordningarna och innehåller bl.a. regler 

om kontroll, avgifter, straff och överklagande. Livsmedelslagens förordning SFS 2006:813 

talar bl.a. om vilken myndighet som ska kontrollera de olika typerna av 

livsmedelsanläggningar. Den ger också Livsmedelsverket rätt att besluta föreskrifter 

(Livsmedelsverket, 2011, b).  
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Föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20 innehåller exempelvis vissa regler om 

godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar. Reglerna i föreskriften kompletterar 

främst förordning (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien, som gäller för all 

livsmedelsverksamhet, är en grund till att vi får säkra livsmedel i våra butiker, restauranger, 

skolkök och äldreomsorg m.m.   

 

Livsmedelshygienförordningens andra kapitel, artikel 5, punkt 1 och 2, säger att 

livsmedelsföretagaren skall inrätta, genomföra och upprätthålla ett eller flera permanenta 

förfaranden, grundade på HACCP-principerna (Hazard Analysis and Critical Control Points) 

vilket är ett system som identifierar, bedömer och kontrollerar risker som är av betydelse för 

livsmedelsäkerheten. Detta innebär bl.a. att livsmedelsföretagaren ska ha ett 

egenkontrollprogram. Ett egenkontrollprogram har livsmedelsföretagaren för att själv ha 

kontroll över att livsmedlen ska vara säkra och för att lagstiftningens krav ska vara uppfyllda i 

verksamheten. Kortfattat kan man säga att egenkontrollen är livsmedelsverksamhetens egna 

övervaknings-system. Egenkontrollen bygger på grundförutsättningarna d.v.s. upprättade 

rutiner för utbildning, personlig hygien, rengöring, underhåll, temperaturer, intern revision 

och skadedjursbekämpning (Nationell branschriktlinje). Systemet kräver bl.a. att 

livsmedelsföretagaren övervakar temperaturer vid t.ex. mottagning av varor, nedkylning och 

kyl- och frysförvaring av livsmedel och att god hygien hålls vid all hantering av livsmedel. 

Exakt hur egenkontrollen ska utformas och dokumenteras är inte reglerat i någon lagstiftning. 

Det ska dock baseras på God hygien och produktionspraxis (GHP) och Faroanalys och 

kritiska styrpunkter (HACCP). 

 

En god personlig hygien innebär bl.a. handtvätt, inklusive underarmstvätt vid hantering av 

oförpackade livsmedel, före och efter arbetet samt efter varje arbetsmoment, eller vid behov. I 

personlig hygien ingår också att rena skyddskläder används vid livsmedelshantering och att de 

hålls avskilda från privata kläder. Dessutom innerbär god personlig hygien att smycken, 

ringar, klockor, mobiltelefoner, snusning och rökning inte får förekomma i samband med 

livsmedelshantering. En god livsmedelshygien generellt är viktig. Förutom att utbrott av 

matförgiftningar förhindras, leder en god livsmedelshygien också nöjda kunder, en god 

omsättning, minskade kostnader för varusvinn samt en god arbetsmiljö (Alcontrol 

Laboratories, 2010, b). 

 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fast-

ställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung ska, med vissa 

undantag, tillämpas på obearbetade produkter av animaliskt ursprung. (EG) förordning nr 

853/2004 bör generellt vara tillämplig på grossistverksamhet (det vill säga när en 

detaljhandelsanläggning vidtar åtgärder för att leverera livsmedel av animaliskt ursprung till 

en annan anläggning). Förordning (EG) nr 853/2004 artikel 1, punkt 5c säger att "Såvida inte 

något annat uttryckligen föreskrivs, skall denna förordning inte tillämpas på detaljhandeln". 

Förordning (EG) nr 853/2004 tillämpas således inte i butiker med manuell charkhantering i 

butik (detaljhandel) som säljer till slutkonsument och därmed inte i det här examensarbetets 

besökta butiker. 

 

När det gäller temperaturer i samband med livsmedel säger kapitlet 9, punkt 5 i förordning 

(EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien att ”råvaror, ingredienser, halvfabrikat och färdiga 

produkter i vilka patogena mikroorganismer kan förökas eller gifter kan bildas får dessa inte 

förvaras vid temperaturer som kan medföra att hälsofara uppstår”. ”Kylkedjan får inte brytas”. 

Vidare säger kapitel 1, punkt 2d i förordning nr 852/2004 att ”livsmedelslokalernas planering, 

utformning, konstruktion, placering och storlek skall när det är nödvändigt erbjuda lämpliga 
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temperaturreglerade hanterings- och lagringsförhållanden med tillräcklig kapacitet att förvara 

livsmedlen vid lämplig temperatur som kan kontrolleras, samt när det är nödvändigt 

registreras”. Vilka temperaturer som gäller livsmedel för att undvika att hälsofara uppstår och 

om övriga viktiga temperaturgränser i samband med mikroorganismer kan läsas i kapitel 6.5 

Temperaturer. 

 

Vägledningen Offentlig kontroll av livsmedelsanläggningar Bilaga 1. Offentlig kontroll av 

butik och handel, vilken är en rekommendation knuten till en eller flera 

författningar/förordningar och fungerar som ett hjälpmedel för kontrollsmyndigheten. 

Vägledningen säger att det för butiker med manuell kött- och charkhantering är viktigt att 

skilja obearbetade animaliska livsmedel från bearbetade livsmedel. Separeringen kan t.ex. 

göras genom att de råa, animaliska råvarorna förvaras i slutna behållare eller på enskild plats i 

kylrummet, t.ex. på annat hyllplan. Separering vid beredning och bearbetning kan t.ex. vara 

användning av separata uppmärkta knivar och skärbrädor, bänkytor etc.  

 

Kapitel II, artikel 5, punkt1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2073/2005 

om mikrobiologiska kriterier för livsmedel säger att livsmedel inte får innehålla 

mikroorganismer eller deras toxiner i mängder som utgör en oacceptabel risk för människors 

hälsa, vilket även sägs i livsmedelshygien-förordningen.  

 

6.2 Fakta om mikroorganismer 

Orsaken till dåliga livsmedel är livsmedelsförstörande mikroorganismer. Mikroorganismer 

finns i stort sett överallt. Det finns nyttiga mikroorganismer i vår normalflora som vi behöver, 

men också livsmedelsförstörande och patogena (d.v.s. sjukdomsframkallande) mikro-

organismer. Det är framförallt de patogena mikroorganismerna som vi bör se upp med i 

samband med livsmedel (Alcontrol Laboratories, 2010, a). Även om man äter ett livsmedel 

som innehåller en sjukdomsframkallande organism är det inte säkert att man blir sjuk. Det 

beror på hur stor dos man får i sig. Hur stor en tillräcklig dos är beror på mikroorganismen, 

livsmedlet och på motståndskraften hos den som äter. Vissa grupper kan vara extra känsliga, 

till exempel små barn, äldre och gravida (Livsmedelsverket, 2011, c). 

Mikroorganismer delas in i grupperna bakterier, virus, jäst- och mögelsvampar, parasiter och 

protozoer samt alger. Det är bakterier, virus, jäst- och mögelsvampar som är mest aktuella för 

livsmedel. Vissa spordjur är aktuella när det gäller dricksvatten, vilket också klassas som 

livsmedel. När det gäller kötthantering är det framförallt bakterier och virus som är de 

aktuella mikro-organismerna, men mögel och jäst kan också var aktuellt. Som regel är det 

flera faktorer som påverkar vilka faror som är aktuella med viss produkt, som t.ex. processer, 

hantering förpackning och lagring. 

 

Mikrobiologiska faror i nötkött och nötköttsprodukter är i huvudsak bakterierna EHEC (en 

variant av E.coli), Salmonella, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Clostridium 

perfringens och Clostridium botulinum (Livsmedelsverket, 2011, d). 

 

Fläskkött och fläskköttsprodukter kan i likhet med nötkött, innehålla bakterierna Clostridium 

perfringens, Listeria monocytogenes. Fläskkött kan utöver dessa bakterier, innehålla bakterier 

från gruppen enterobacteriaceae där bakterien Yersinia enterocolitica är vanligast för 

fläskkött (Forsell). Fläskkött kan även innehålla parasiten Toxoplasma gondii.  
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De vanligaste farorna i malet kött, förutom de ovan nämnda mikrobiologiska farorna är 

Aeroba mikroorganismer, E.coli och Koagulaspositiva stafylokocker. Farorna i malet kött 

beror även på ursprungsköttet, d.v.s. om det är nöt eller fläsk eftersom de kan innehålla delvis 

olika mikrobiologiska faror (Livsmedelsverket, 2011, f).  Malet kött räknas som ett av de 

minst hållbara livsmedlen. När kött skärs och mals i mindre bitar minskar hållbarheten genom 

att nya snittytor bildas, vilka kontamineras och ger större total angreppsyta för mikro-

organismer(Thourgaard, H. et al., 2007). 

 

Kallskänksprodukter som innehåller ägg, som t ex smörgåstårta och baguette med räkor, kan 

ha mikrobiologiska faror som Salmonella, Staphylococcus aureus och Bacillus cereus 

(Livsmedelsverket, 2011, f). Andra kallskänksprodukter som t.ex. potatissallad och 

mimosasallad kan innehålla E.coli, Koagulaspositiva stafylokocker, mögel och jäst (Alcontrol 

Laboratories Analyskatalog). 

 

Skaldjursprodukter som t.ex. baguette med räkor, kan innehålla mikrobiologiska faror som 

Salmonella, Shigella, Staphylococcus aureus, Listeria monocytogenes, Vibrio spp. EHEC och 

Norovirus (Livsmedelsverket, 2011, f). 

EHEC är en variant av bakterien E.coli och är patogen. Bakterien finns i tarmen hos 

människors och framförallt allt kor och får. Bakterien kan orsaka allvarliga skador, framför 

allt njurskador. Människor har blivit sjuka efter att ha ätit otillräckligt upphettade hamburgare 

och kallrökt korv (Livsmedelsverket, 2011, g). 

 

Infektioner av Salmonella är vanlig över nästan hela världen. Salmonella ger feber, akuta 

mag-tarmbesvär som diarré och buksmärtor och ibland kräkningar. Dödsfall är ovanliga men 

kan inträffa hos känsliga konsumentgrupper, som småbarn, äldre eller försvagade personer.  

I Sverige har vi idag en bra salmonellakontroll på slakterier, styckningsanläggningar och 

äggpackerier som gör att svensk djurbesättning i sort sett är fria från salmonellabakterier. 

 

Staphylococcus aureus är en bakterie som kan ge Stafylokock-förgiftning, som troligen är en 

av de vanligaste matförgiftningarna som finns. Staphylococcus aureus förekommer ofta hos 

både varmblodiga djur och människor. Man räknar med att 40-50% av befolkningen bär på 

dessa bakterier på huden och i näsan. P.g.a. det finns många bärare av bakterien är det en stor 

sannolikhet att livsmedel kontamineras (d.v.s. smittas av fara). Stafylococcus aureus är 

patogen först då bakterierna förökas genom kraftig tillväxt och bildar tillräckligt mycket 

toxin. Toxinet är mycket värmebeständigt, vilket medför att det krävs flera timmar av kokning 

för att toxinet ska förstöras. En kraftig tillväxt där det bildas tillräckligt med toxin för att det 

ska ge Stafylokock-förgiftning, sker inte alltid eftersom stafylokocker klara sig dåligt i 

konkurrens med andra bakterier. Koagulaspositiva Stafylokocker, vilket är det som brukar 

analyseras vid livsmedelsanalyser, är enligt kundtjänst på Alcontrol Laboratories 

stafylokocker som bildar enzymet koagulas, till skillnad från koagulasnegativa stafylokocker 

som inte bildar det enzymet. Koagulaspositiva stafylokocker är mer patogena än koagulas-

negativa stafylokocker.  

 

Listeria monocytogenes kan ge infektionen Listerios, som kan orsaka meningit (infektion i 

centrala nervsystemet) eller sepsis (blodförgiftning). Listeria-bakterier förökar sig vid 

kylskåpstemperatur men dör vid upphettning.  Det är nästan enbart vissa riskgrupper som 

drabbas av Listerios, som t.ex. personer som är gravida, har försvagat immunförsvar, 

cancersjuka, diabetessjuka eller personer med AIDS.   
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Förgiftning kan ske av Clostridium perfringens som är en sporbildande bakterie. 

Symptomen, som inträder efter 8-24 timmar, är magsmärtor och diarré. Clostridium 

perfringens förgiftning är vanligast i samband med långkok, som t.ex. köttgrytor, eftersom 

bakterien överlever kokningen.  

 

Clostridium botulinum är vanlig i jord, precis som Clostridium perfringens, men också 

vanligt förekommande på grönsaker. Clostridium botulinum kan orsaka sjukdomen Botulism 

(även kallad korvförgiftning). Bakterien kan bilda mycket motståndskraftiga sporer som gror 

till bakterier i livsmedlet och bildar toxin. Botulinumtoxinet, som är ett neurotoxin (d.v.s. 

nervgift), är ett av de giftigaste ämnen man känner till – ett gram toxin är tillräckligt för att 

döda 10 miljoner människor. Symptomen av botulinumtoxinet kommer, beroende på dos, 

efter några timmar till dagar efter det att man fått i sig toxinet. Muntorrhet, sväljsvårigheter 

och magsymptom som följs av talsvårigheter, förlamning i ögonmuskulaturen, dimsyn, och 

andra nervsymptom är alla symptom av denna farliga förgiftning (Thourgaard, H. et al., 

2007). 

Enterobacteriaceae är en grupp bakterie som framförallt är produktförstörande och står för 

förskämningen av t. ex olika köttprodukter. Bakterierna finns främst hos grisar men 

förekommer även naturligt i tarmen hos människor (Alcontrol Laboratories Analyskatalog). 

Enterobacteriaceae är också gruppen dit bakterien Yersinia enterocolitica tillhör. Denna 

bakterie finns främst hos grisar och är farlig om den får chans att föröka sig i livsmedlet som 

inte ska värmas upp innan det äts. Vid upphettning av livsmedlet, innehållande Yersinia 

enterocolitica, till 70°C dör bakterien. Till skillnad från många andra bakterier förökar den sig 

bra i kylskåpstemperatur och kan bli ett problem i produkter med längre hållbarhet 

(Livsmedelverket, 2011, h).  

 

Parasiten Toxoplasma gondii kan grisar och får få i sig från omgivningen. Parasiten har katt 

som huvudvärd, och genom kattens avföring förorenas jord, som kan sprida parasiten vidare. 

Även grönsaker, frukt och bär kan vara smittspridare av parasiten om de kommit i kontakt 

med parasitförorenad jord. Det är osäkert om toxoplasmaparasiten dör vid gravning, torkning 

eller kallrökning av kött. Annars dör parasiten vid upphettning till minst 65ºC eller 

djupfrysning i -18ºC i minst tre dygn (Livsmedelsverket, 2011, i). 

 

Gruppen Aeroba mikroorganismer är en framförallt är en syrekrävande grupp 

produktförstörande bakterier, som inte direkt behöver vara farliga (Alcontrol Laboratories 

Analyskatalog).  

 

Bakterien Bacillus cereus är vanlig i jord och jorddamm. Sporer av bacillus cereus finns 

överallt i vår omgivning och därmed på våra råvaror. Det är inte ovanligt att man från 

kötträtter får i sig bakterien ner i tarmen där bakterien utsöndrar ett gift. Symptomen är 

framförallt kräkningar och diareér och man insjuknar efter 6-24 timmar efter man ätit 

förorenade livsmedel. (Livsmedelsverket, 2011, j). Vid livsmedelsanalyser där Bacillus cereus 

analyseras benämner man dessa bakterier som Presumtiva Bacillus cereus. Med presumtiva 

Bacillus cereus menas det, enligt kundtjänst på Alcontrol Laboratories, att det förmodligen är 

Bacillus cereus eftersom det finns andra Bacillusarter som påträffas mer sällan med samma 

analysmetod. 

 

Shigella är en av alla bakteriesjukdomar som kan vara livsmedelsburna. Livsmedel kan bli 

smittade om de till exempel sköljts med förorenat vatten. Shigellabakterien kan överleva på 

livsmedel under lång tid och endast några få bakterier behövs för att orsaka sjukdom. 
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Symptom kan vara blodiga diarréer, kräkningar, magsmärtor och även feber. Shigella kan ge 

följdsjukdomar i form av ledsjukdomar.  

 

Jäst finns normalt i små mängder i mat. Stora mängder av jäst kan indikera att förvaringen 

och hygienen varit bristande (Thourgaard, H. et al., 2007). 

 

Överallt i vår luft och miljö finns också svampen mögel i form av sporer. Mögel kan växa på 

det mesta som t.ex. livsmedel som har fått mögelsporer på sig. Mögelsvampen kan bilda 

toxiner, d.v.s. giftiga ämnen. Exempel på mögeltoxiner som kan finnas i mat är ochratoxiner 

och aflatoxiner. Det sistnämnda toxinet kan ge leverskador eller levercancer om man får i sig 

höga doser av dem. Ochratoxin kan skada njurarna. I Sverige är risken för att bli akut sjuk och 

drabbas av cancer utav olika mögelgifter liten. Det finns rekommendationer att man generellt 

bör undvika att äta mögliga livsmedel (Livsmedelsverket, 2011, k). 

Calicivirus (Norovirus) är det virus som orsakar vinterkräksjukan. Calicivirus (Norovirus) är 

ett virus som smittar genom mänsklig avföring, via råa livsmedel eller vatten som förorenats 

med avföring. Viruset kan även smitta genom personkontakt eller via luften. Det krävs endast 

10-100 viruspartiklar för att en person ska insjukna. I ett gram avföring från en smittad person 

kan det finnas tio miljarder virus och vid en kräkning kan tio miljoner virus spridas. 

Symptomen är kräkningar, magsmärtor, diareér och i vissa fall huvudvärk och muskelvärk. 

Symptomen visar sig efter 10-25 timmar och varar i 1-2 dagar. Den tillfrisknade personen 

utsöndrar sedan viruspartiklar flera dagar efter tillfrisknandet, vilket därför bör beaktas vid all 

livsmedelshantering (Livsmedelsverket, 2011, a).  

 

För att en smitta ska spridas behövs ett smittämne som träffar på en smittkälla (t.ex. en plats, 

person eller föremål) och sprids via någon spridningsväg (t.ex. kontakt, luft, mat och dryck, 

djur och insekter mm) och når en mottagare. 

 

6.3 Fall av matförgiftningar 

Ett exempel på ett verkligt fall av matförgiftning orsakad av mikroorganismer är en 

matförgiftning som skedde på en pizzeria i Gislaved, sommaren år 2011. 50-60 personer 

insjuknade med illamående, kräkningar och diarréer. Det visade det sig att orsaken till 

matförgiftningen var viruset Calicivirus – även kallad Norovirus eller vinterkräksjukeviruset, 

och det var personalen på pizzerian som bar på detta virus.  

 

Det finns andra matförgiftningsfall orsakade av det här mycket smittsamma viruset. Som 

exempel är ett fall på en restaurang där över 300 personer blev sjuk av calicivirus p.g.a. att en 

anställd kräkts på en personaltoalett (Thourgaard, H. et al., 2007). 

 

Andra exempel på fall av matförgiftning, med hamburgare som smittbärare, skedde i USA 

1982 och 1999 där varianten EHEC av E.coli var orsaken till matförgiftningen. Ett 50-tal 

personer matförgiftades efter att de hade ätit hamburgare från samma snabbmatskedja. År 

1982 var det första året som ehec-bakterier kopplades till ett stort livsmedelsburet utbrott 

(Livsmedelsverket, 2011, m). Därefter har det skett värre utbrott med EHEC som källa. 

Sommaren 2011 skedde det hittills värsta EHEC-utbrottet där totalt 4 400 fall i Tyskland 

konstaterades och av de utvecklades 800 HUS, (d.v.s. hemolytiskt uremiskt syndrom, vilket 

kan bli en komplikation till följd av att man drabbats av EHEC) där 50 av fallen ledde till 

döden. I Sverige rapporterades 54 fall, 18 av dessa hade HUS. Att det rapporterades fall från 

Sverige berodde på att en grupp personer varit på en gemensam bussresa i norra Tyskland Till 

en början misstänktes sallad vara smittkällan då det främst var kvinnor som hade drabbats. 
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Senare visade det sig emellertid att det var bockhornsklöverfrön från Egypten som var 

orsaken (Iveroth). 
 

6.4 Provtagning av livsmedel 

Prover tas på livsmedel för att kontrollera kvalitén på livsmedlet, d.v.s. om livsmedlet är bra 

och kan ätas utan risk, eller om det kan vara farligt att äta det och riskerar att bli sjuk av det. 

Livsmedelsprover tas i allmänhet av verksamhetsutövaren själv, som i ett led av producentens 

egenkontroll. Även livsmedelsinspektörer i den offentliga livsmedelstillsynen eller något 

konsultföretag tar livsmedelsprover.  

 

Livsmedelskontrollens yttersta syfte, med analyser av livsmedelsprover, är att skydda 

konsumenter mot skadliga eller på något annat sätt från hälsosynpunkt otjänliga livsmedel 

samt att främja redligheten. 

 

Vid livsmedelsanalyser mäter man mängden mikroorganismer, t.ex. bakterier, i 

livsmedelsprovet i enheten log cfu/g. Enheten cfu/g står för antal kolonibildning per gram 

livsmedel (cfu står för coloniforming unit).  Resultatet anges i logaritmer för att vara mer 

hanterligt och ge en bättre uppfattning om den faktiska skillnaden mellan olika analysvärden. 

Genom att uttrycka resultatet i logaritmer behövs inte ohanterligt stora tal skrivas som t.ex. 

10 000 000, vilket motsvarar logaritmtalet 7. Logaritmtalet anger antal mikroorganismer per 

gram livsmedel (Alcontrol Laboratories Analyskatalog). 

 

Resultaten från analysen av livsmedlet, som görs på ett laboratorie, bedöms enligt följande 

kriterier efter Livsmedelsverkets vägledning för offentlig kontroll: 

- Tillfredsställande – livsmedlet är bra och kan ätas utan risk. 

- Godtagbart med anmärkning – livsmedlet har hanterats på ett felaktigt sätt så att bakterier 

eller andra mikroorganismer har fått möjlighet att föröka sig. Livsmedlet kan fortfarande 

användas. Vad som gått fel i hanteringen ska identifieras och åtgärdas. 

- Otillfredsställande – när livsmedlet innehåller så högt antal bakterier att den som äter det 

riskerar att bli sjuk. 

 

De olika bedömningarnas gränsvärden för mikroorganismerna kan variera mellan olika 

livsmedel. Gränsvärde för att ett livsmedel ska vara otillfredsställande finns för 

mikroorganismerna Presumtiva Bacillus cereus, Clostridium perfringens, Listeria 

monocytogenes och Salmonella (Alcontrol Laboratories Analyskatalog). Övriga mikro-

organismer har gränsvärden för godtagbart med anmärkning, eftersom dess mikroorganismer 

bara påvisar mer orenlighet eller visar på värre felaktig hantering av livsmedlet ju fler 

kolonier av bakterier som upptäcks i livsmedlet som analyseras (Kundtjänst Alcontrol 

Laboratories, b). 

 

Vilka bakterier som analyseras beror på vilket livsmedel som kontrolleras, eftersom olika 

bakterier är aktuella i olika livsmedel. Mikroorganismer som ska analyseras kan väljas utifrån 

laboratoriets rekommendationer genom sammansatta analyspaket. Mikroorganismerna i dessa 

färdiga paket är relativt enkla att analysera och blir indikatorer för t.ex. hygien, hanteringen 

förvaringen av livsmedlen.   

 

Bakterien E.coli är en hygienindikator. Höga halter av bakterierna tillhörande gruppen 

enterobacteriaceae tyder på att förvarings- och lagringstemperaturen varit för hög och/eller att 

hanteringen i övrigt av livsmedlet varit felaktig. Även bakteriegruppen Aeroba 



 16 

mikroorganismer 30°C ger indikation på renlighet, förvaringstemperatur och därtill 

hanteringsrutiner (Alcontrol Laboratories Analyskatalog).  

 

6.5 Temperaturer 

Vid förvaring och exponering av livsmedel finns det lagkrav på att temperaturerna ska vara 

regelrätta. När det gäller aktuell lagstiftning i samband med livsmedel säger  

EG-förordningen 852/2004 om livsmedelshygien i fjärde kapitel i punk 5 att ”råvaror, 

ingredienser, halvfabrikat och färdiga produkter i vilka patogena mikroorganismer kan 

förökas eller gifter kan bildas får inte förvaras vid temperaturer som kan medföra att hälsofara 

uppstår”. ”Kylkedjan får inte brytas”. Vidare säger livsmedelshygienförordningen i punkt 2d i 

första kapitlet att ”livsmedelslokalernas planering, utformning, konstruktion, placering och 

storlek skall när det är nödvändigt erbjuda lämpliga temperaturreglerade hanterings- och 

lagringsförhållanden med tillräcklig kapacitet att förvara livsmedlen vid lämplig temperatur 

som kan kontrolleras, samt när det är nödvändigt registreras”.  

 

Mikroorganismer trivs bara och växer bara till inom vissa temperaturgränser, vilka varierar 

mycket mellan olika arter av bakterier. Allra bäst växer bakterier vid temperaturerna +20°C - 

+40°C. För att förhindra tillväxt av mikroorganismer och få säkra livsmedel finns det 

rekommenderade förvaringstemperaturer. När det gäller kött-, chark- och kallskänkshantering 

varierar dessa rekommenderade temperatur för de olika livsmedlen och produkterna. 

Egenproducerade varor och halvfabrikat, ska förvaras i den lägsta temperatur som är 

nödvändig för den känsligaste varan i produkten. Färs bör förvaras vid högst+4°C och övrigt 

kött vid högst +8°C. Färdiglagad mat som inte värmebehandlats, som t.ex. 

kallskänksprodukter som smörgåstårta, bör förvaras vid högst +8°C och högst +8°C är den 

temperatur som gäller vid förvaring av de flesta andra kylvaror. Grillad kyckling i 

varmhållning ska ha en temperatur på minst +60°C vid exponeringen i butik. Kyld grillad 

kyckling rekommenderas ha en temperatur på +8°C (Nationell branschriktlinje, 2011).  

 

Vid temperatur > +60°C avdödas bakterier allt mer. För att bakterier ska dö krävs 

upphettning. Därför är det viktigt att livsmedel kommer upp i rätt temperatur, som till 

exempel grillad kyckling, för att kycklingen sedan ska kunna förvaras i rätt temperatur i 

kyldisken. Det finns dock sporer och gifter från vissa bakterier som kan överleva 

långkokning. För en säker avdödning av även bakteriesporer krävs t.ex. torr värme 160°C  

i 2 timmar, torr värme 140°C i 3 timmar eller autoklavering (d.v.s. fuktig värme 120°C i 20 

minuter) (Thougaard, H. et al., 2007). 

 

Vid eventuell nedkylning av kyckling, för försäljning av kyld kyckling, ska kärntemperaturen 

ha sjunkit till rätt kylförvaringstemperatur inom 4 timmar, för att förhindra tillväxt av 

mikroorganismer. För att kycklingen ska få kylas ned och säljas kall efter varmhållningen 

måste kycklingen ha upphettats till minst +72°C i kärnan av livsmedlet, vilket även är den 

temperatur som nästan alla livsmedel måste komma upp i för att det ska anses vara säkert 

(Nationell branschriktlinje, 2011). 
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7. Resultat 

7.1 Resultat livsmedelprovtagning 

Resultatet för vardera butiks livsmedelprover av skivad pålägg, kallskänksprodukter samt kött 

redovisas i nedanstående tabeller med efterföljande text:  

De olika butikerna är döpta enligt de fingerade namnen ”Butik1”, ”Butik 2”, ”Butik 3”… 

o.s.v.  

 

Tabell 1  

Resultat av provtagning av skivat pålägg och kallskänksprodukter 

i butik 2011 
 

Objekt Prov Tillfredsställande 

Godtagbart 

med 

anmärkning 

Kommentar 

Butik 1 Potatissallad X 
  

Butik 2 Mimosasallad X   

 

Butik 3 
Potatissallad X 

  

Baguette med räkor  X 

Aeroba 

mikroorganismer 30° 

C 

(>7,6 log cfu/g)* 

Skivad rostbiff  X 

Aeroba 

mikroorganismer 30° 

C 

 (7,5 log cfu/g)* 

 

Butik 4 
Skivad salami X   

Baguette med räkor X   

 

Butik 5 
Skivad rostbiff X 

  

Skivad kokt skinka X 
  

Tomat- och lökröra X 
  

 

Butik 6 
Potatissallad X 

  

Skivad rostbiff X   

Butik 7 Skivad rostbiff X 
  

 

Butik 8 
Baguette med skinka och 

mimosasallad 
X 

  

Baguette med köttbullar 

och rödbetssallad 
X 

  

Potatissallad X   

 

Summa 
 

 
 

14 

 

2 

 

 

 

 

*Gränsvärden för livsmedlens analyserade mikroorganismer:  
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Baguette med räkor, baguette med köttbullar och rödbetssallad och baguette med skinka och 

mimosasallad:  

   Godtagbart med anmärkning         Otillfredsställande 

Aeroba mikroorganismer 30°C     7,5 log cfu/g 

Presumtiva Bacillus cereus  3,0  log cfu/g                 4,0 log cfu/g 

   

Clostridium perfringens                                                 4,0 log cfu/g 

E.coli 

Koagulaspositiva stafylokocker 

Mögel 

Jäst 

 

Skivad kokt skinka och skivad rostbiff:  

   Godtagbart med anmärkning         Otillfredsställande 

Aeroba mikroorganismer 30°C    7,0 log cfu/g  

Enterobacteriaceae  3,0 log cfu/g 

Koagulaspositiva stafylokocker  2,0 log cfu/g 

 

Mimosasallad och potatissallad: 

Godtagbart med anmärkning         Otillfredsställande 

E.coli  2,0 log cfu/g 

Koagulaspositiva stafylokocker  2,0 log cfu/g 

Mögel  3,0 log cfu/g  

Jäst                3,0 log cfu/g 

 

 

 

 

Tabell 2  

Resultat omprov på skivat pålägg och kallskänksprodukter 

 

Objekt Prov Tillfredsställande 

Godtagbart 

med 

anmärkning 

Kommentar 

 

Butik 3 
Baguette mer räkor X   

Skivad rostbiff X   

 

Summa 
 

  

2 

 

0 

 

Gränsvärden för livsmedlens analyserade mikroorganismer, se Tabell 1. 

 

Enligt resultaten av livsmedelsanalyserna på skivat pålägg och kallskänksprodukter var det 

2 av 14 (ca 14 %) prover som utmärkte sig och var Godtagbara med anmärkning. 

Analysresultaten på de två proven innehållandes baguette med räkor samt skivad salami som 

var godtagbara med anmärkning, visade att livsmedlen innehöll för högt antal 

kolonibildningar av aeroba mikroorganismer per gram livsmedel. 

 

Vid omprovtagning av baguette med räkor som vid första provtagningen visade sig vara 

Godtagbar med anmärkning, visade analysresultatet att livsmedlet var tillfredsställande. Även 

omprovtagningen av den skivade rostbiffen visade ett tillfredsställande analysresultat. 
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Tabell 3 
Resultat av provtagning av kött i butik 2011 
 

Objekt Prov Tillfredsställande 

Godtagbart 

med 

anmärkning 

Kommentar 

 

Butik 6 
Blandfärs  X 

E.coli  

(2,3 log cfu/g)* 

Grytbitar av gris X   

Fläskkotlett, benfri    X   

 

Butik 7 
Blandfärs  X 

E.coli  

(2,0 log cfu/g)* 

Fläskkotlett  X 

Aeroba mikro-

organismer 30° C 

 (7,3 log cfu/g)* 

 

Butik 8 
Fläskfärs  X   

Fläskkotlett X   

 

Butik 9 
Entrecotê X   

Karré X   

Nötfärs  X 
E.coli 

 (2,0 log cfu/g)* 

Lövbiff X   

Butik 10 Blandfärs X   

 

Summa 
 

 
 

8  

 

4  

 

 

*Gränsvärden för livsmedlens analyserade mikroorganismer:  

 

Blandfärs, fläskfärs och nötfärs: 

Godtagbart med anmärkning         Otillfredsställande 

 

Aeroba mikroorganismer 30°C         7,5 log cfu/g 

E.coli     2,0 log cfu/g 

Koagulaspositiva stafylokocker      3,0 log cfu/g 

 

 

 

Entrecotê, fläskkotlett, benfri fläskkotlett, grytbitar av gris, karré, lövbiff: 

Godtagbart med anmärkning         Otillfredsställande 

 

Aeroba mikroorganismer 30°C    7,0 log cfu/g  

E.coli    2,0 log cfu/g   

Koagulaspositiva stafylokocker  3,0 log cfu/g 
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Tabell 4  

Resultat omprov på provtagning av kött 

 

Objekt Prov Tillfredsställande 

Godtagbart 

med 

anmärkning 

Kommentar 

Butik 6 Blandfärs X 
  

 

Butik 7 
Blandfärs X 

  

Fläskkotlett X 
  

Butik 9 Nötfärs X   

 

Summa 
 

 
 

4 

  

Gränsvärden för livsmedlens analyserade mikroorganismer, se Tabell 3. 

 

Resultaten av provtagning på kött, i de sex butiker som hade det utbudet, var resultatet 

utmärkande för 4 av 13 prover (ca 31 %). Analyssvaren för blandfärsen och nötfärsen, som 

inte var tillfredsställande, visade sig innehålla för högt antal kolonibildningar av E.coli per 

gram livsmedel. Även provet av fläskkotletten, som också var godtagbar med anmärkning, 

innehöll för högt antal kolonibildningar. Här var det för hög halt av aeroba mikroorganismer 

per gram livsmedel. Samtliga omprovtagningar på kött visade analysresultatet tillfreds-

ställande.  

 

Totalt togs 34 prover på olika typer av livsmedel, inklusive omprov. Av dessa var det 6 prover 

(ca 18 %) som var Godtagbara med anmärkning. Inget av proven var otillfredsställande.  

 

7.2 Resultat inspektioner  

Totalt inspekterades 10 butiker med någon form av manuell kött-, chark- och 

kallskänkshantering. Framförallt grillhanteringen och kallskänkshanteringen och deras 

separata utrymmen, lokalen och underhåll av den, kylrum, personlig hygien och temperaturer 

i diskar och kylar kontrollerades vid inspektionerna.   

 

8 av de 10 besökta butikerna hade någon form av grillhantering. I de flesta butikerna var det 

kyckling som grillades. Överlag såg grillhanteringen och dess separata utrymme bra ut. I 

några av butikerna slarvades det med användning av förkläden vid hanteringen.    

 

7 av de 10 besökta butikerna hade kallskänkshantering i varierande omfattning, där 2 av de 

7 butikerna hade brister rörande hanteringen och utrymmena. Bristerna var ingrodd smuts i 

utrymmena och brist på övertäckta produkter i kyl.  

 

Lokalerna för kött- chark- och kallskänkshantering och underhållet av dem var generellt 

sett bra. Det fanns butiker som var mer eller mindre bra i fråga om detta.  3 av butikerna hade 

ett antal ovidkommande föremål i lokalen. Ovidkommande föremål som förekom var bl.a. 

söndrig malmaskin som aldrig kasserats, ytteremballagekartonger och telefon. De 2 värsta av 

butikerna hade bl.a. tak i kylrum med misstänkt svartmögel, ingrodd smuts i exempelvis 
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utrymmet för kallskänkshantering, lösa och delvis icketäckande golvbrunnsskydd, slitna 

inredningar med t.ex. osläta, fuktskadade ytor. 

Butikernas kylrum såg generellt sett mycket bra ut och hade god ordning och var utan 

anmärkningar. Det fanns dock värre brister i 2 av de 10 butikernas kylrum. Dessa brister var 

t.ex. tak som var fuktskadat eller angripet av mögel, enstaka golvförvaringar, ovidkommande 

föremål som exempelvis en trasig köttkvarn, marinadförpackning med mögligt innehåll.   

 

När temperaturer kontrollerades vid livsmedelsprovtagningarna i diskar och kylrum fanns 

brister i temperaturhållningen, i 3 av de samtliga 10 butikerna, vilket innebar att livsmedel 

förvarades i fel temperatur. Temperaturbristerna varierade i storlek. En butik hade 

temperaturer som överskred temperaturanvisningen med 3-6 grader. En annan butik brast bara 

med några tiondels grader.  

 

Överlag var den personliga hygienen hos personalen mycket god.  Noteras bör att för höga 

värden av indikatormikroorganismer för renlighet och hygien analyserats i 6 av totalt 34 

prover. Rutiner för personlig hygien för samtliga butiker fanns och såg bra ut. 

2 av de 10 butikerna hade brister i personlig hygien genom slarv med användning av förkläde 

vid grillning av kyckling.  

 

Inspektionerna i samtliga butiker i Gislaveds kommun som ingick i detta arbete 2011, kan 

bekräfta att butikerna varierade i fråga om underhåll av lokaler, personlig hygien och kylars 

och diskars temperaturer samt temperaturerna vid livsmedelsprovtagningarna.  

 

7.3 Resultat intervju - grillhantering  

Intervjufrågorna, som syftade på grillhanteringen av kyckling, visade att av de 8 butiker, som 

hade någon form av grillhantering, hade 6 butiker varmhållningstid av kyckling i max 2 

timmar. 1 av 8 varmhöll kycklingen i 4 timmar. Den andra butiken som utmärkte sig varmhöll 

kycklingen tills kycklingen såldes slut.  

 

Hanteringen efter varmhållning varierade. 4 av de 8 butikerna med grillhantering kylde ner 

kycklingen direkt efter varmhållning och sålde den därefter kall. 2 av 8 kylde ibland ner 

kycklingen efter varmhållning och sålde den därefter kall.  Resterande 2 butiker slängde 

kycklingen efter varmhållning.  

 

6 av 8 butiker hade dokumenterade temperaturmätningar, medan de resterande två 

butikerna saknade sådana. Dokumentation av temperaturer var bristfällig i 2 av de 8 

butikerna. 

 

8. Diskussion  
Antalet livsmedelsprovtagningar bedömdes att vara för få för att göra en djupare statistisk 

behandling med jämförelse av andra provtagningsresultat inom samma område som detta 

examensarbete.  
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8.1 Inspektioner vs. livsmedelsprovsresultat  

Beredning och bearbetning av livsmedel medför högre risk för livsmedelssäkerheten. Vid 

beredning och hantering ökar risken för korskontamination och innehåller oftast ett 

processteg, som t.ex. nedkylning, som förväntas förhindra, reducera eller eliminera 

mikrobiologiska faror.  

 

Inspektionerna visade att lokalerna för kött- chark- och kallskänkshantering med dess 

underhåll generellt sett var bra. Överlag visade livsmedelsprovtagningarna på tillfreds-

ställande livsmedel.  

 

Cirka en femtedel av provresultaten visade livsmedel som var godtagbara med anmärkning. 

Proverna som var godtagbara med anmärkning innehöll för höga halter av 

indikatormikroorganismer för renlighet, hygien, kylförvaring etc. i 6 av 34 fall. 

Inspektionerna i samtliga butiker i Gislaveds kommun som ingick i detta arbete år 2011, 

visade att butikerna varierar i fråga om underhåll av lokaler, personlig hygien och kylars och 

diskars temperaturer. Det fanns butiker som var mer eller mindre bra i fråga om detta. De 

värsta av butikerna, gällande lokalerna och underhållet av dem, hade bl.a. tak i kylrum med 

misstänkt svartmögel, ingrodd smuts i exempelvis utrymmet för kallskänkshantering, lösa och 

helt eller delvis icketäckande golvbrunnsskydd, marinadförpackning med mögligt innehåll, 

slitna inredningar med t.ex. osläta, fuktskadade ytor samt ovidkommande föremål som 

exempelvis trasiga köttkvarnar. Alla utom 1 av de 6 livsmedelsproverna, från butikerna som 

innehöll någon eller flera av de nämnda bristerna, visade sig efter analyserna vara godtagbara 

med anmärkning. Brister i personlig hygien och hantering av livsmedel, som upptäcktes vid 

två inspektioner, återspeglades i analysresultaten av livsmedelsproven. Anmärkningsvärt är att 

lokalerna och hantering etc. verkar tillfredsställande vid inspektioner, men att producerade 

och hanterade livsmedel i samma butiker sedan kan visa sig var mindre bra efter en analys.   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 

  
Det är inte alltid det är vad det utger sig för att vara… Fotograf: Tilda Gustafsson 
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Inspektioner och livsmedelsprover kan ge svar på hur det ser ut bakom kulisserna för konsumenterna. Fotograf: Tilda Gustafsson 
 

Livsmedelsproverna som innehöll en viss mängd av mikroorganismer som resulterade i att 

proverna var godtagbara med anmärkning innehöll inte någon av de mikroorganismer som 

kan ge utlåtandet Otillfredsställande efter analys. Det finns alltid risk att Presumtiva Bacillus 

cereus, Clostridium perfringens, Listeria monocytogenes och Salmonella trivs och har växt 

till så bra i livsmedlet att man riskerar att bli sjuk av att äta livsmedlet. Risken finns under 

förutsättning att någon av de patogena mikroorganismerna trivs och har växt till i livsmedlet. 

 

8.2 Jämförelse mellan resultat år 2008 resultat år 2011 

I och med gjorda avgränsningar i det här arbetet begränsas jämförelsen mellan resultaten av 

projektet 2008 och det här arbetets resultat. Under perioden 2008 till 2011 har det skett 

förändringar av butikernas utbud. I vissa butiker har det därför inte varit möjligt att ta 

livsmedelsprover på de livsmedel som det togs prover på år 2008, där av finns inga resultat på 

de livsmedlen att visa. Det har även skett förändringar åt andra hållet, då en ny 

livsmedelsbutik etablerade sig i Gislaveds kommun. Denna butik valdes att inte tas med 

eftersom det inte skulle ha gått att göra någon jämförelse.  

 

4 av de 10 butikerna, som ingick i de båda projekten, har idag ingen manuell kötthantering 

som styckning och malning av kött, vilket de hade år 2008. De fyra butikerna har fortfarande 

kallskänskshantering, som t.ex. smörgåstårt- och/eller baguettetillverkning. Förändringar kan 

gå åt andra hållet också så att en butik har utökat sitt utbud med, exempelvis grillhantering. 

Men det är inget som skett under jämförelsens tidsperiod. 

 

Resultaten från livsmedelsprovtagningarna, som är till största grund för jämförelsen och 

svarar på om grill-, kött-, chark- och kallskänksprodukter har blivit bättre eller sämre, visar att 

det var färre dåliga prov vid provtagningarna år 2011 än provtagningarna 2008. Detta är 

positivt och kan tyda på att det är bättre hantering av grill-, chark-, kött-, och 

kallskänksprodukter år 2011 än 2008.  

 

Alla butiker har som det nämndes tidigare, inte varit möjliga att jämföra i och med förändring 

av deras utbud. Resultaten av livsmedelsprovtagningarna 2008 kan ses i Bilaga 2, 

Livsmedelsprovsresultat från det tidigare utförda projektet 2008.  

 

Diagram 1 och Diagram 2 visar resultaten av livsmedelsprovtagningarna fördelat per butik. 
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Diagram 1 Jämförelse livsmedelsprover, skivat pålägg och kallskänksprodukter  

 

 
 

 

Diagram 2 Jämförelse livsmedelsprover, kött 

 

 
 

Butik 1: Livsmedelsprov på potatissallad, som var det enda som var möjligt att ta prov på nu i 

likhet med 2008, var tillfredsställande. Två av sju livsmedelsprover visade godtagbart med 

anmärkning 2008. Omprov togs på dem och ytterligare ett livsmedel och det visade sig att ett 

livsmedel fortfarande var godtagbar med anmärkning p.g.a. jäst. 2011 var det livsmedelsprov 

som togs på potatissallad tillfredsställande. Butiken har idag inte längre någon kötthantering 

som t.ex. malning eller styckning. Livsmedlen, vars prover inte var bra 2008, tillverkas inte 

heller längre i butiken. Detta kan tyda på att de insåg sina begränsningar att ha säker hantering 

av vissa kallskänksprodukter och köttvaror.  

Att förändringar skett i butikens utbud kan också vara en följd av andra orsaker. Detta är 

något som vore intressant att följa upp. Livsmedelsprover på kött, som det togs prov på 2008, 
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var inte möjligt att ta prov på 2011, eftersom den här butiken inte har någon kötthantering 

längre.  

 

Butik 2: Det enda livsmedelsprovet som var möjligt att ta 2011 var tillfredsställande liksom 

2008. Livsmedelsprovet var mimosasallad. Övriga livsmedelsprover som togs 2008 var inte 

möjliga att ta 2011, eftersom också den här butiken inte längre har någon kötthantering som 

t.ex. styckning.  

 

Butik 3: Vi besök i den här butiken var det tvunget att ta tre helt nya livsmedelsprover, 

jämfört med vad det togs prov på 2008. Av potatissallad, baguette med räkor och skivad 

rostbiff, som var de livsmedel som istället valdes, visade sig två proverna vara godtagbara 

med anmärkning. Detta är anmärkningsvärt eftersom alla de tre livsmedelsprov som togs 2008 

var tillfredsställande. I denna butik var det också för hög temperatur i disk och var en av de 

butiker som hade flest brister i lokalen och dess underhåll samt kyl. Det verkar som om 

hygienen i den här butiken har försämrats sedan 2008.  

 

Butik 4: I den här butiken var det möjligt att livsmedelsprover på samma livsmedel som 

2008. Liksom 2008 var baguette med räkor och skivad salami tillfredsställande 2011.  

 

Butik 5: När det gäller livsmedelsprover av kallskänksprodukter och skivad pålägg var alla de 

tre proverna 2008 tillfredsställande. Det var de alla tre även 2011, vilka var skivad rostbiff, 

skivad kokt skinka och tomat- och lökröra. Butik 5 är en av de butiker många butiker som inte 

längre packar sitt eget kött. Köttet köps istället in konsumentförpackat. Kravet på 

nötköttsmärkning och det arbete det medför är en bidragande orsak. En annan orsak kan vara 

den stora köttskandalen 2007, då brister i butikernas kötthantering uppmärksammades i 

medierna. Köttskandalen 2007 uppdagade att en viss matvarukedja förpackade om och märkte 

om köttfärs som passerat bäst-före-datum. Enligt livsmedelslagen är det helt förbjudet att 

packa om färdigpackat kött eller märka om det med nytt datum. (Sveriges television, Uppdrag 

granskning, 2011). 

 

 För tre år sedan då Butik 5 hade egen kötthantering med t.ex. styckning visade det tagna 

livsmedelsprovet av kött godtagbart med anmärkning.  

 

Butik 6: Av de 6 prover som togs 2008 kunde alla tas igen 2011. 2008 var de tre proverna av 

fläskkotlett, fläskfärs och blandfärs godtagbara med anmärkning av de totalt 5 proverna. Av 

provtagningarna 2011 var bara ett av proverna godtagbart med anmärkning, vilket var 

blandfärsen som visade sig innehålla E.coli. Även 2008 innehöll blandfärsen E.coli. En 

jämförelse mellan antalet bra och dåliga livsmedelsprover visar att hanteringen och hygienen 

har blivit bättre på tre år, men jämförelsen tyder också på att hygienen fortfarande brister vid 

hantering av malen färs.  

 

Butik 7: Vid besöket 2011 var två av de tre tidigare tagna proven möjliga att ta igen.  Dessa 

två prov, fläskkotlett och blandfärs, var godtagbara med anmärkning 2011, precis som vid 

provtagningen 2008. Vid omprov på livsmedlen de båda åren blev resultaten tillfredsställande. 

2008 var det dock inte möjligt att ta omprov på fläskkotletten. Istället valdes ett annat 

livsmedel, som var tillfredsställande efter analys. Det är anmärkningsvärt att butiken även tre 

år senare har samma resultat på de två livsmedlen som kunde kontrolleras igen. Det kan tyda 

på att inga förbättringsåtgärder har gjorts gällande hygien och kötthantering på dessa tre år. 

Orsakerna till de icke helt tillfredsställande proven var E.coli och Aeroba mikroorganismer 
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30°C. Dessa båda bakterier är, som tidigare nämnt, indikatororganismer för hygien och 

renlighet, förvaringstemperatur samt hanteringsrutiner.  

 

Butik 8: Vid provtagningarna i denna butik 2011 kunde livsmedelsprover tas på två av fyra 

livsmedel som togs 2008. Ett av de jämförbara proven, blandfärsen, tog oturligt nog slut under 

min inspektion. Därför valdes istället fläskfärs precis som vid laxsalladen, som inte heller 

fanns vid besöket 2011. Vid provtagningarna 2008 var två av livsmedlen, baguette med 

skinka och mimosasallad samt laxsallad, godtagbara med anmärkning. Baguetten med 

mimosasallad och skinka innehöll detta året jäst. Provtagningen av baguette med 

mimosasallad och skinka tre år senare visade sig vara tillfredsställande. Om det var jäst som 

orsak till utlåtandet godtagbart med anmärkning även 2008 får bli osagt, eftersom det då inte 

hade varit möjligt att ta ett omprov baguetten med mimosasallad och skinka. Provtagningen 

på fläskkotletten som var tillfredsställande 2008 var också det 2011.  

 

Butik 9: Samtliga livsmedel som var med i provtagningen 2008 kunde analyseras även nu tre 

år senare. Alla utom ett av livsmedlen var tillfredsställande 2011. Provtagningsanalyserna vid 

det första projektet visade att två prover innehöll indikatororganismerna aeroba 

mikroorganismer 30°C respektive koagulaspositiva stafylokocker. Koagulaspositiva 

stafylokocker är patogena mikroorganismer och aeroba mikroorganismer kan indikera på fel 

förvaringstemperatur, hantering och brister i renlighet. Även omprov på ett annat livsmedel än 

det som togs vid det första provtagningstillfället visade sig innehålla aeroba mikroorganismer 

30°C. De övriga omproven på de som inte var bra vid första provtagningen var 

tillfredsställande. 

 

Det enda livsmedel, som var godtagbart med anmärkning 2011 var nötfärsen. Den visade sig 

innehålla för höga halter av E.coli, som är en hygienindikator. Det är förmodligen så att inga 

åtgärder, eller tillräckliga åtgärder, har vidtagits sedan det förra projektet och att det än idag 

finns brister i hanteringen av kött i denna butik.  

 

Butik 10: En jämförelse mellan prover från kallskänkshanteringen var inte möjliga att ta vid 

besöket 2011 eftersom inga sådana varor fanns vid besöket. Det kött som det togs prov på 

2008 var inte heller möjligt att ta prov på eftersom det idag inte längre sker någon 

kötthantering som t.ex. styckning i butiken. Butiken malde fortfarande färs, vilket blev det 

enda som det 2011 då togs prov på. Analysresultatet av blandfärsen var tillfredsställande, 

vilket skiljde sig från 2008, då den innehöll aeroba mikroorganismer 30°C. 2008 var samtliga 

ordinarie prover som då togs godtagbara med anmärkning. Analysresultatet 2011 kan betyda 

att det har skett en förbättring av kötthanteringen sedan tre år tillbaka.  

 

 

De flesta butiker som hade tillfredsställande prov 2008 hade det även idag 2011.  

 

Under arbetet 2011, togs totalt 34 prover på olika typer av livsmedel. Av dessa var det 

 6 (ca 17 % )prover som var godtagbara med anmärkning. Vid det tidigare utförda projektet 

togs det livsmedelsprover på totalt 59 livsmedel (den andra omprovtagningsomgången har 

inte räknats med i den här summan), varav 15 (25 %) visade sig vara godtagbara med 

anmärkning. Anledningen till att så många livsmedelsprover togs 2008 är att det då togs flera 

olika omprov på livsmedlet som inte var tillfredsställande samt andra liknande livsmedel som 

det inte togs prov på vid första provtagningstillfället. I arbetet 2011 har omprov på livsmedel 

utöver det livsmedel som inte var bra vid första provtagningen valts att inte genomföras.  
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Diagram 3 Jämförelse livsmedel, skivat pålägg och kallskänksprodukter 

 

 
 

Ifall man gör en jämförelse av kallskänksprodukter och skivat pålägg som är godtagbara 

proverna med anmärkning mellan 2008 och 2011, kan det konstateras att det framför allt är 

baguetter av olika sorter som är de livsmedel som flest gånger är godtagbara med anmärkning. 

Detta kan också ses i Diagram 3, där även de tillfredsställande proven visas. Vid beredning 

av baguetter hanteras de innehållande livsmedlen för hand, vilket kräver en god handhygien. 

Vid livsmedelsprovtagningarna 2008 och 2011 är orsaken till de flesta baguetters utlåtanden 

vid analys är varierande. De flesta baguetter innehåller för höga halter av jäst, en annan 

innehåller aeroba mikroorganismer och den resterande mögel.  

 

Diagram 4 Jämförelse livsmedel, kött  
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Vid jämförelsen av kött, kan det konstateras att blandfärs är det livsmedel som är godtagbart 

med anmärkning flest gånger. Detta kan också ses i Diagram 4. I nästan alla fall är orsaken 

till de icke helt tillfredsställande proven hygienindikatorn E.coli. Detta kan visa på kan visa 

butikens rutiner för rengöring samt hantering och kylförvaring av såväl råvara som mald 

produkt har stor betydelse för köttfärsens kvalitet. Med tanke på att det i de butiker där E.coli 

var orsaken till dåliga livsmedel, var tillfredsställande analysresultat på övriga köttprodukter 

kan källan till E.coli vara annan än personalens hygien. Andra möjliga källor till E.coli i 

köttfärsen kan vara att slaktkropparna på slakteriet har kontaminerats av denna bakterie. I 

slakterier är det inte ovanligt att slaktkropparna kontamineras av just E.coli eftersom de har 

stora ytor och avföring kan lätt kontaminera kroppen i samband med slakt. I samband med 

klyvning och styckning av slaktkropparna är lår och bröstpartiet de områden där det lättast 

sker kontamination av E.coli. En annan möjlig orsak till att köttfärs innehåller E.coli kan vara 

att de personer, som packat det kött som blir butikens kött till att mala färs av, brister i 

hygienen (Lind).  

 

Det togs omprov på de livsmedel som visade godtagbara med anmärkning. En jämförelse av 

omprov mellan 2008 och 2011 visar att samtliga 6 omprov 2011 var tillfredsställande och att 

det 2008 var 3 av 18 omprov som analyserades godtagbara med anmärkning. Vilka livsmedel 

som det togs omprov på skiljde sig åt mellan 2008 och 2011. En möjlig anledning till att 

samtliga analysresultat av omprovtagningarna var tillfredsställande 2011 kan vara att 

livsmedelsföretagarna omedvetet eller medvetet exempelvis förbättrade sin personliga hygien 

och/eller hantering av livsmedlet inför omprovet, eftersom de var medvetna om att ett omprov 

skulle tas.  En annan anledning kan vara att livsmedlet, vilket det togs omprov på, inte bar på 

förhöjda halter av de analyserade mikroorganismerna. En anledning till att det var fler omprov 

som var godtagbara med anmärkning 2008 än 2011 kan vara att det totalt sett 2008 togs flera 

olika omprov på livsmedel som analyserats godtagbara med anmärkning samt att det togs 

prover på omprov på livsmedel som det inte togs prov på vid första provtagningstillfället. Att 

vid en omprovtagningsomgång ta prover på livsmedel som det inte togs prov på vid första 

provtagningstillfället kan ge en ökad risk till att få fler omprov med analysresultat godtagbart 

med anmärkning. Det finns ju en möjlighet att de prover som tas vid en 

omprovtagningsomgång och som det inte togs prov på ordinarie provomgång innehåller för 

höga halter analyserade mikroorganismer och är godtagbara med anmärkning. Att det 2011 

var bättre resultat på omprov jämfört med 2008 kan också vara ett resultat av att livsmedels-

företagarna hade en ambition att vara bättre vid omprovtagningarna 2011 än 2008. Det kan 

även vara en ekonomisk fråga eftersom omprovtagningar leder till ökat kostnad för företaget, 

både i provtagningskostnad och i svinn.  
 

Precis som vid det förra projektets utförande var det 8 av 10 butiker som utförde någon typ av 

grillhantering. I likhet med det tidigare resultatet var det, även år 2011, 7 av de 8 butikerna, i 

Gislaved kommun, som varmhöll kyckling.  

 

En jämförelse av dokumenterade temperaturtagningar i samband med grillning är inte möjlig 

att göra, eftersom det inte redovisades fullt ut i det förra projektet. Men av de 4 butiker, som 

redovisades med att ha dokumenterade temperaturmätningar 2008, var det alla som även idag 

har dokumenterade temperaturmätningar. Även den personliga hygienen, i samband med 

grillning, går inte att jämföra alls eftersom resultatet inte redovisades i projektet 2008.  

 

En jämförelse av hur länge kyckling varmhålls mellan 2008 och idag samt en jämförelse av 

vad som görs med kycklingen efter varmhållningen mellan 2008 och 2011 kan göras med 
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hjälp av svaren från det tidigare utförda projektet 2008. Svaren kan läsas i Bilaga 3, Svaren 

på intervjufrågorna om grillhantering vi projektet 2008. Jämförelserna blir följande: 

 

Butik 1: Precis som för tre år sedan kyls kyckling ner efter varmhållning  

 

Butik 2: I likhet med 2008 varmhålls kycklingen max 2timmar i butiken 2011. Däremot kyler 

butiken idag ner kyckling och säljer de kalla, jämfört med att de 2008 slängde kycklingen 

efter varmhållningen. 

 

Butik 3: Idag varmhålls kycklingen i 4 timmar precis som för tre år sedan. Butiken slänger 

också kycklingen idag, precis som då, efter varmhållningen i butiken. 

Butik 5: Precis som 2008 varmhålls kycklingen nu 2011 i 2h. Däremot kyler butiken idag ner 

kyckling och säljer de kalla, jämfört med att de 2008 slängde kycklingen efter 

varmhållningen. 

 

Butik 6: I likhet med 2008 varmhålls kycklingen i 2 timmar 2011. Däremot kyler butiken 

bara ner kycklingen ibland nu 2011, jämfört med att den alltid kylde ner och sålde kycklingen 

kall 2008. 

 

Butik 8: 2011 varmhåller butiken kyckling till dess att kycklingen tar slut och har där med 

ingen maxtid på varmhållningen. Enligt svaret från intervjufrågorna 2008 varmhölls 

kycklingen då i någon timme. 2008 slängdes kycklingen efter varmhållning. 2011 var svaret 

på samma fråga att de ibland kyler ner och säljer kycklingen kall, annars slängs den.  

 

Butik 9: Varmhållningstiden av kyckling i den här butiken skiljde sig 2001 från 2008. Idag  

varmhålls kycklingen i max 2h, jämfört med 4 timmar 2008. Liksom nu och för tre år sedan 

kyler butiken ner kyckling och säljer de kalla. 

 

Butik 10: Även i den här butiken skiljde sig varmhållning av kyckling åt i jämförelse mellan 

2008 och 2011. Vid det tidigare projektet varmhölls kyckling till dess att kycklingen tog slut, 

idag är den tiden 2 timmar för butiken. Av naturliga skäl redovisades inte svaret på vad som 

görs med kycklingen efter varmhållning 2008 . Nu 2011 kyler butiken ner kycklingen efter 

varmhållning och säljer den kall. 

 

I likhet med temperaturkontrollerna vid det tidigare utförda projektet 1998 fanns det även idag 

brister i temperatur i samband med vissa produkter. Temperaturbristerna varierade i storlek.  

 

Jämförelse av kallskänkshanteringen och deras separata utrymmen, lokalen och underhåll av 

den, kylrum, personlig hygien och temperaturer i diskar och kylar är inte möjliga att göra 

eftersom det inte redovisades i det förra projektet.  

 

8.3 Utvecklingen av hygienen i butiker  

Med tanke på att analyserna av livsmedelsprovtagningarna visade att det är färre livsmedel 

som var godtagbara med anmärkning ser utvecklingen ut att gå till det bättre. Men 

betänkningsvärt var också att livsmedlen, som visade sig vara godtagbara med anmärkning, 

innehöll för höga halter av E.coli och Aeroba mikroorganismer 30°C och vilka just ger 

indikationer på brister i hygien, renlighet och kylförvaring samt visar på kvalitén . Stora 

mängder jäst kan tyda på användning av otillfredsställande rengjorda ytor och redskap.   



 30 

 

I några av butikerna slarvades det med användning av förkläden vid grillhanteringen. Vid 

inspektioner av det förra projektet förekom det olämplig hantering, som att grillförklädet 

användes både vid förberedelserna inför grillning och efter grillning.  

 

Godtagbara livsmedel med anmärkning var till hälften samma för 2011 som tre år tidigare. I 

och med att godtagbara livsmedel med anmärkning till hälften var de samma för 2011 som tre 

år tidigare kan en orsak vara att hygienen i hanteringen fortfarande delvis eller ibland brister, 

eller att den kanske aldrig åtgärdats ordentligt sedan de förra inspektionerna 2008. 

 

9. Slutsats 
Grill-, kött-, chark- och kallskänkshanteringen i Gislaveds kommun har blivit bättre 2011 i 

jämförelse med år 2008.  

 

För att kunnat dra den här slutsatsen har jag i huvudsak tittat på skillnader i kvalité på 

livsmedelsprover. Med resultaten av livsmedelsprovtagningarnas kvalitéer och jämförelsen av 

resultaten som grund kan det konstateras att det finns säkrare grill-, kött-, chark-, och 

kallskänsksprodukterna i Gislaveds kommun idag, än för tre år sedan, 2008.  Med hjälp av 

indikatororganismerna och informationen om grillhanteringen kan det konstateras att det 

fortfarande finns brister i hantering/hygien/renlighet/förvarings- och lagringstemperatur.  

 

En studie för att få fram om det är samma verksamhetsutövare för de inblandade butikerna 

från det först utförda projektet 2008 och detta skulle kunna vara förslag på ytterligare 

uppföljning eller fortsatta studier inom detta område. Det skulle också kunna byggas på med 

eventuellt gjorda förbättringar från verksamhetsutövarens initiativ och en diskussion kring 

detta. Förutom ovan nämnda förslag skulle en studie om nyetablerade liknande livsmedels-

verksamheter i nutid är bättre med att följa lagstiftningen eller inte, jämfört med äldre 

nyetableringar av butiker vara ett ytterligare förslag.   
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Bilagor 

Bilaga 1 

 

Intervjufrågor - Grillhantering i butik 

 
Vid intervjuer ställdes följande frågor: 

 

1. Hur länge varmhålls kycklingen? 

2. Vad görs med kycklingen efter varmhållningen? 

3. Finns dokumenterade temperaturmätningar? 



 34 

Bilaga 2 

Livsmedelsprovsresultat från det tidigare utförda projektet 2008.  
 

Observera här att de olika butikerna är döpta enligt de fingerade namnen ”Butik 1”, ”Butik 2”, 

”Butik 3”… o.s.v. Butikernas fingerade namn i bilagan överensstämmer med de fingerade 

namnen i tabellerna i kapitel 7.1 Resultat livsmedelprovtagning samt kapitel 8.2 Jämförelse 

mellan tidigare resultat år 2008 och resultat år2011. 

Inbördes kronologiska ordning är inte justerad i denna bilaga.  

 
Resultat från provtagning av skivat pålägg och kallskänksprodukter i butik 2008 

Objekt Prov Hållbarhet Tillfredsställande Godtagbart m 

anm 

Kommentar 

Butik 3 Baguette med rostbiff X X   

Pastasallad med lax X X   

Butik 4 Skivad Salami X X   

Baguette med räkor X X   

Butik 5 Skivad rostbiff X X   

Skivad kokt skinka X X   

Tomat och lökröra X X   

Butik 6 Potatissallad X  X Jäst 

Skivad rostbiff  X   

Butik 1 Baguette med ägg och räkor X  X Jäst 

Potatissallad X X   

Pastasallad med kyckling X X   

Skivad vinmarinerad rostbiff X  X Jäst 

Grillad kycklingfilé X X   

Butik 2 Mimosasallad X X   

Potatissallad X X   

Butik 7  Skivad rostbiff X X   

Butik 10 Potatissallad  X   

Butik 8 Baguette m skinka och 

mimosasallad 

X  X Jäst 

Baguette m köttbullar och 

rödbetssallad 

X X   

Potatissallad  X   

Laxsallad   X Mögel 

Summa  18 17 5  

 

 

 

Omprov 1 

Objekt Prov Hållbarhet Tillfredsställande Godtagbart m 

anm 

Kommentar 

Butik 6  Potatissallad 1 X  X Jäst 

Potatissallad 2 X X   

Italliensk sallad X X   

Butik 1 Baguette med ägg och räkor X  X Mögel 

Kycklingwraps X X   

Skivad vinmarinerad rostbiff X X   

Butik 8  Baguette m skinka och 

mimosasallad 

   Omprov har 

inte kunnat 

tas Laxsallad    

Summa  6 4 2  
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Resultat från provtagning av kött i butik 2008 

Objekt Prov Hållbarhet Tillfredsställande Godtagbart m 

anm 

Kommentar 

Butik 3  Karrékotlett X X   

Butik 5  Benfri kotlett X  X E.coli 

Butik 9  Entrecote X  X Koagulas-

positiva 

stafylokocker 

Karré, kryddad X  X Aeroba 

mikroorganis

mer 

Nötfärs  X   

Lövbiff X X   

Butik 6  Fläskkotlett, benfri X  X Koagulas-

positiva 

stafylokocker 

Grytbitar av gris X X   

Blandfärs X  X E.coli 

Butik 1  Entrecote av nöt X X   

Märgpipa av nöt X X   

Butik 7  Karré  X   

Blandfärs   X E.coli 

Fläskkotlett   X Aeroba 

mikro-

organismer 

Butik 10 Blandfärs X  X Aeroba 

mikro-

organismer 

Grillskivor av karré X  X Aeroba 

mikro-

organismer 

Lövbiff X  X Aeroba 

mikro-

organismer 

Butik 8  Blandfärs X X   

Fläskkotlett X X   

Summa  15 9 10  

 

 

 

Omprov 1 

Objekt Prov Hållbarhet Tillfredsställande Godtagbart m anm Komme

ntar 

Butik 5  Garlicsnurra X X   

Schweizare X X   

Butik 9 Entrecote X  X Aeroba 

mikroorg

anismer 

Strimlad fransyska  X X   

Butik 6 Fläskkotlett X X   

Fläskfärsfärs X X   

Blandfärs X X   

Butik 7 Blandfärs  X   

Högrev  X   

Butik 10 Fläskkotlett, benfri X X   

Grillskivor Kryddade  X X   

Blandfärs X X   

Summa  10 11 1  
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Bilaga 3 

Svaren på intervjufrågorna om grillhantering vid projektet 2008. 

 
Observera här att de olika butikerna är döpta enligt de fingerade namnen ”Butik1”, ”Butik 2”, 

”Butik 3”… o.s.v. Butikernas fingerade namn i bilagan överensstämmer med de fingerade 

namnen i tabellerna i kapitel 8.2 Jämförelse mellan tidigare resultat år 2008 och resultat 

år2011. 

Inbördes kronologiska ordning är inte justerad i denna bilaga.  

 

Grillhantering 
Objekt Hur länge 

varmhålls 

kyckling? 

Vad görs med 

kyckling e 

varmhållning? 

Finns dokumenterade 

temperaturmätningar? 

Övrigt 

Butik 3 4 timmar  Slängs Ja  

Butik 5  2 tim Slängs Ja  

Butik 9  4 timmar Kyls ner och säljs 

kalla 

  

Butik 6  2 timmat Kyls ner och säljs 

kalla 

Ja  

Butik 1 Ingen 

varmhållning 

  Kryddor saknas 

i märkningen 

Butik 2 2 timmar Sängs   

Butik 10  Till dess att det 

tar slut 

-   

Butik 8  Någon timme Slängs. (Efter 

grillning kyls ner i 

kyl/frys värms i 

varmhållningsskåp) 

Ja  

 


