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SAMMANFATTNING 

Bakgrund: Från och med 1 januari 2006 måste alla företag inom EU som hanterar livsmedel 

ha ett system för egenkontroll. Det innebär att verksamhetsutövaren är ansvarig för att maten 

som produceras eller distribueras till konsumenten är säker. Det är många gånger i de mindre 

och medelstora företagen som kunskapen inom egenkontrollsarbetet är bristfällig. 

Syfte: Syftet med studien var att studera egenkontrollsarbetet i caféverksamheter ur 

caféanställdas, livsmedelsinspektörers och livsmedelskonsulters infallsvinklar. Syftet var 

också att undersöka de caféanställdas syn på livsmedelsinspektörer. 

Metod: En kvalitativ studie utfördes med elva informanter varav sju caféanställda, två 

livsmedelsinspektörer och två livsmedelskonsulter. En intervjuguide med huvudsakligen 

samma typ av frågor användes till samtliga informanter. Materialet analyserades med en 

kvalitativ innehållsanalys och en SWOT – analys. 

Resultat: De caféanställda och inspektörerna ansåg att de största fördelarna med en 

fungerande egenkontroll var möjligheten att kunna garantera säker mat samt att effektiviteten 

kunde öka. De största svårigheterna med ett egenkontrollssystem ansågs av flera informanter 

vara brist på kunskap hos de caféanställda och att dokumentationen uppfattades som 

irrelevant och för tidskrävande. För att underlätta egenkontrollen föreslog både inspektörerna 

och de caféanställda att omfattningen av den skriftliga dokumentationen skulle kunna 

minskas. De caféanställdas uppfattning om livsmedelsinspektörer var överlag positiv och de 

sågs som samarbetspartners. 

Slutsats: Den största fördelen med en fungerande egenkontroll är att kunna garantera säkra 

livsmedel. För att få egenkontrollen att fungera är det viktigt med rätt kunskap och bra rutiner. 

Dokumentationen kan upplevas som överflödig, det är därför viktigt att anpassa och förenkla 

den. För att underlätta inspektionens genomförande är det viktigt att livsmedelsinspektörens 

roll förtydligas.   



 

 

 

ABSTRACT 

Background: Since 1 January 2006 all food businesses within the EU must have a system for 

own-checking. This means that the person in charge of the business is responsible that the 

food produced or distributed is safe. It is often in small businesses that the knowledge about 

own-checking is inadequate. 

Objective: The objective of this study was to examine coffeehouse employees’, food 

inspectors’ and food consultants’ thoughts about own-checking in coffeehouse businesses. 

The objective was also to look at the coffeehouse employees opinions about food inspectors. 

Method: A qualitative method was implemented with eleven informants. The informants 

consisted of seven coffeehouse employees, two food inspectors and two food consultants. An 

interview guide with mainly the same type of questions was constructed for all informants. 

The material was analysed with a qualitative content analysis and a SWOT – analysis. 

Results: According to the coffeehouse employees and the inspectors the greatest benefits with 

own-checking were the possibility of being able to guarantee safe food and that the 

productivity could increase. The biggest barriers to a successful own-checking were by the 

informants perceived as lack of knowledge among the coffeehouse employees, and that the 

documentation was perceived as irrelevant and too time-consuming. To make the own-

checking easier the coffeehouse employees and the inspectors suggested that the written 

documentation could be reduced. The coffeehouse employees’ opinions about food inspectors 

were mostly positive and they were often perceived as cooperation partners. 

Conclusion: The biggest benefit with having a functional own-checking is the possibility to 

guarantee safe food. To make the own-checking work it is important with the right knowledge 

and good routines. The documentation could be perceived as irrelevant and therefore it´s 

important to adjust and simplify it. It is important to clarify the food inspectors function to 

make the inspection less complicated.  
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1. BAKGRUND 

 

I Sverige drabbas dagligen hundratals människor av matförgiftningar och infektioner från 

livsmedel (1). Ett stort antal blir sjuka, en del så allvarligt att de avlider. Även om 

hygienstandarden förbättras och kunskaperna om matförgiftningar ökar är antalet rapporterade 

fall av matförgiftningar fortfarande många (2). Många som drabbas uppsöker aldrig läkare så 

det verkliga antalet fall är sannolikt mycket större än antalet inrapporterade fall. Statens 

folkhälsoinstitut uppger att så mycket som var femte svensk drabbas årligen av matförgiftning 

(3). Det stora antalet matförgiftningar leder till stora kostnader och stor arbetsbelastning för 

sjukvården (2).  

Från och med 1 januari 2006 måste alla företag inom EU som hanterar livsmedel ha ett 

system för egenkontroll (4). Det innebär att verksamhetsutövaren är ansvarig för att maten 

som produceras eller distribueras till konsumenten är säker (5). Verksamhetsutövaren måste 

därför ha kontroll över sin verksamhet och denna kontroll kan t.ex. handla om att maten håller 

rätt temperatur genom hela kedjan och att maten märks upp på rätt sätt och att lokalerna 

rengörs på ett bra sätt. Verksamhetsutövaren är skyldig att upprätta ett egenkontrollsprogram. 

Det finns olika riktlinjer för hur systemet kan utformas och dokumenteras, men det finns inte 

reglerat i lagstiftning utan det är upp till verksamhetsutövaren att själv utveckla systemet. 

Egenkontrollssystemet måste baseras på en faroanalys och kritiska styrpunkter, en så kallad 

Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), och god hygien- och produktionspraxis 

(GHP). 

HACCP - systemet presenterades första gången vid en konferens om livsmedelshygien i USA 

1971 (2). HACCP är en metod som ska säkra en god livsmedelshygien genom att 

verksamhetsutövaren i en riskanalys undersöker alla steg i livsmedelshanteringen. På mitten 

av 1980-talet godkände WHO HACCP som ett effektivt system för att kontrollera 

matförgiftningar (6). Under sent 80- och tidigt 90-tal försökte man för första gången att 

samordna HACCP - systemet på en internationell nivå. En viktig del av HACCP är att ta fram 

kritiska kontrollpunkter (4). Detta innebär att identifiera de steg i livsmedelshanteringen där 

det finns risker för slutproduktens säkerhet och vilka åtgärder som ska tas för att minimera 

dessa risker.  

För att garantera säkra livsmedel till konsumenterna är kommunen skyldig att bedriva 

livsmedelskontroll. Det innebär att myndigheten Miljö- och hälsoskydd registrerar och 

godkänner anläggningar för livsmedelsverksamhet samt inspekterar de olika anläggningarna 

(7). De som utför detta arbete benämns livsmedelinspektörer. En fast årlig kontrollavgift 

betalas av livsmedelsverksamheterna till kommunen för den offentliga kontrollen. Storleken 

på denna avgift baseras på den kontrolltid som livsmedelsinspektörerna tilldelar verksamheten 

(8). Det finns även företag som arbetar som konsulter i livsmedelshygienfrågor, t.ex. 

Anticimex och Nomor. Deras tjänster inkluderar bl.a. att hjälpa livsmedelsföretag med att 

utveckla egenkontrollsprogram och att hålla grundkurser inom livsmedelshygien (9,10). 

Vi uppfattar att det saknas tidigare forskning om egenkontrollsarbetet inom mindre 

verksamheter. Enligt två studier är kunskapen inom egenkontrollen ofta bristfällig i de mindre 

och medelstora företagen (6, 11). Mer forskning inom det här området behövs eftersom alla 

livsmedelsföretag, stora som små, måste ha en egenkontroll för att kunna garantera säkra 

livsmedel. För att utveckla nya och bättre egenkontrollsrutiner måste de problem och 

möjligheter som finns inom egenkontrollen identifieras. 
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2. SYFTE 

 

Syftet med studien var att studera egenkontrollsarbetet i caféverksamheter ur caféanställdas, 

livsmedelsinspektörers och livsmedelskonsulters infallsvinklar. Syftet var också att undersöka 

de caféanställdas syn på livsmedelsinspektörer. 

 

3. METOD 

 

3.1. Urval och rekrytering 

En kvalitativ studie utfördes i Umeå under hösten 2009. Sammanlagt genomfördes elva 

intervjuer med sju anställda på sju olika caféer, två livsmedelsinspektörer från kommunen och 

två livsmedelskonsulter från ett konsultföretag. Syftet med att intervjua olika yrkesgrupper 

var att få en mer nyanserad helhetsbild av egenkontrollen i caféverksamheter. De 

caféanställda valdes ur ett bekvämlighetsurval eftersom många som tillfrågades valde att 

tackade nej. Tjugo stycken caféanställda tillfrågades varav tretton tackade nej till att 

medverka i studien. Två livsmedelsinspektörer och två livsmedelskonsulter tillfrågades och 

samtliga valde att medverka. Livsmedelsinspektörerna och – konsulterna kommer 

fortsättningsvis, för enkelhetens skull, benämnas som inspektörer. Anledningen är att de, trots 

att deras arbetsuppgifter skiljer sig åt, ändå har en liknande funktion. När vi refererar till både 

caféanställda och inspektörer benämner vi dessa informanter. 

3.2. Datainsamling 

Intervjuguider med huvudsakligen samma typ av frågor användes till samtliga intervjuer 

(Bilaga 1). Först intervjuades två caféanställda, sedan de två livsmedelsinspektörerna, efter 

det de resterande caféanställda och sist intervjuades de två livsmedelskonsulterna. Efter att 

livsmedelsinspektörerna intervjuats ändrades intervjuguiden för de caféanställda, då en fråga 

om deras kunskap om HACCP lades till. Detta eftersom det i intervjuerna med 

livsmedelsinspektörerna framkom att kunskapen om HACCP ofta var bristfällig bland 

caféanställda. Intervjuerna var halvstrukturerade eftersom samma typ av öppna frågor 

användes vid samtliga intervjuer, detta för att få alla informanters åsikt om ett frågeområde. 

Intervjuerna genomfördes på informanternas arbetsplatser och tog femton till trettio minuter 

att genomföra. Tio av intervjuerna spelades in med en mp3-spelare och materialet 

transkriberades sedan ordagrant. Vid en intervju ville informanten inte bli inspelad och då 

antecknades det som sades istället. Informanterna informerades om att deltagandet var 

frivilligt, att de kunde avbryta sin medverkan om de önskade samt att deras svar skulle 

behandlas konfidentiellt. Vid de intervjuer där det var möjligt närvarade vi alla tre, men vid 

fyra av intervjuerna närvarade två av oss och en intervju utfördes ensam. Vid de intervjuer där 

alla tre eller två av oss närvarade genomförde en av oss intervjun medan de andra lyssnade. 

Två av oss genomförde fyra intervjuer och en utförde tre intervjuer.  

3.3. Analys 

Den som hade genomfört en intervju transkriberade den och de transkriberade intervjuerna 

lästes igenom av oss alla. Materialet analyserades först genom en kvalitativ innehållsanalys 

(12). Det innebar att alla intervjuerna lästes igenom upprepade gånger och meningsbärande 

enheter togs ut. Dessa bröts sedan ned till kondenserade enheter som kodades (Bilaga 2). 

Detta utfördes först av var och en enskilt på de intervjuer vi själva utfört, sedan jämfördes och 

diskuterades koderna tillsammans. Alla koder från samtliga intervjuer skrevs upp på en 

whiteboardtavla och sorterades sedan in under olika kategorier på mind maps i olika färger 

beroende på om det var svar från en caféanställd, livsmedelsinspektör eller livsmedelskonsult. 
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Fyra kategorier identifierades: svårigheter, möjligheter, underlättande och synen på 

livsmedelsinspektörer.  

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) är ett arbetssätt för att bedöma 

styrkor, svagheter, möjligheter och hot i det omgivande samhället respektive inom ett företag 

eller organisation (13).  En SWOT - analys utfördes på materialet utifrån informanternas svar 

angående egenkontrollen på caféer. Metoden identifierade problemområden och möjligheter 

som behövde lösas respektive tas till vara på för att få en bättre fungerande egenkontroll och 

dessa problemområden och möjligheter diskuterades sedan. 

 

4. RESULTAT 

 

4.1. De sju caféerna och de caféanställda som intervjuades 

Caféernas storlek och antalet anställda varierade, de fast anställda varierade från en till fyra 

och flera av caféerna hade även många timanställda. Fyra av caféerna hade egen tillagning 

medan de övriga köpte in färdiglagad mat som värmdes upp. Variationen i anställningslängd 

bland de caféanställda sträckte sig från ett till elva år och flera av dem hade arbetat inom olika 

caféverksamheter tidigare. Fyra av de caféanställda hade någon typ av grundutbildning inom 

livsmedelshygien medan tre saknade utbildning helt. Utbildningen hade erhållits via 

gymnasium eller olika konsultföretags grundutbildningar. Flera caféanställda hade även 

skaffat sig kunskap om egenkontrollen genom att söka information på internet, via andra 

anställda eller genom rådgivning från konsulter. Fyra av de caféanställda var 

egenkontrollsansvariga. De caféanställda var överlag positivt inställda till 

egenkontrollsarbetet i deras verksamhet.  

4.2. Egenkontrollens fördelar 

Att genom egenkontrollen kunna bevisa att man serverade säker mat sågs som en stor fördel 

som gav en trygghet i arbetet. De caféanställda tyckte det var särskilt viktigt att kunna bevisa 

detta för kunder och livsmedelsinspektörer. För de egenkontrollansvariga på caféerna var det 

ett sätt att visa de övriga anställda att det är lagstiftning som måste följas och inte ett eget 

påhitt. En av de caféanställda sa så här: 

”Ja, det är ju mest att det är enkelt mot myndigheterna. Så har man någonting att 

visa upp och visa att man sköter det. Och sen även mot gästerna, om det skulle 

hända någonting, så har man dokumenterat att man har koll.” 

Flera informanter ansåg att egenkontrollen skapade en effektivitet i verksamheten, dels genom 

att rutiner och listor gav direktiv och att de caféanställda kunde få bättre ordning på sin 

verksamhet. Detta kunde i sin tur leda till mindre stress bland de anställda. En inspektör 

tyckte att egenkontrollen kunde ge en helhetssyn över verksamheten vilket gav möjligheten 

att se problem och eventuella lösningar. Egenkontrollen ansågs även kunna underlätta 

utbildningen av ny personal. En av de caféanställda sa så här: 

”Det har gett riktlinjer att utbilda ny personal på ett enklare sätt, jag kan visa på 

vad som vi är skyldiga att göra när vi jobbar här. När vi hade utformat våra egna 

listor så blev det mycket lättare att lägga upp det för utbildning av ny personal.”  

Egenkontrollen upplevdes kunna skapa gemenskap bland de caféanställda, genom att 

personalen jobbade tillsammans mot samma mål samt att de lärde av varandra. 
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4.3. Egenkontrollens svårigheter 

Även om de caféanställda hade en positiv syn på egenkontrollen kunde de se svårigheter med 

den. Svårigheterna verkade dock inte upplevas som allt för omfattande. De caféanställda hade 

bristfällig kunskap om vad HACCP innebar, vilket resulterade i att de svårigheter som de 

identifierade inte involverade HACCP. Inspektörerna hade en enhetlig syn på vilka 

svårigheter som var vanliga inom caféverksamheter och den överensstämde ofta med de 

caféanställdas. Tidsbrist kunde ofta leda till att egenkontrollerna fick lägre prioritet, detta 

upplevdes särskilt om man som caféanställd jobbade ensam och på vissa klockslag, t.ex. runt 

lunch, då caféerna hade som mest kunder. En av de caféanställda förklarade det så här: 

”…så är det just när det är så högt tryck här. Under vissa timmar. Det kan hända 

att man inte följer det exakt hela tiden, du vet att t.ex. tempa, det tar ju ändå lite 

tid. För det är ju en viss period när det är mest intensivt, innan lunch och efter 

lunch, som det är svårt.” 

Några av de caféanställda upplevde egenkontrollen som överflödig vilket kunde leda till att 

den inte blev fullständigt ifylld. De caféanställda ansåg att dokumentationen i 

egenkontrollspärmen ibland inte fungerade eftersom pärmen inte var placerad där kontrollerna 

utfördes, vilket bidrog till att dokumentationen kunde glömmas bort. Egenkontrollsrutinerna 

upplevdes ibland som svåra av de caféanställda och brist på rutiner kunde leda till att 

egenkontrollsarbetet inte fungerade. Innan en rutin blivit inarbetad upplevdes den ofta som 

svår och införandet av nya rutiner i verksamheten uppfattades ofta som problematiskt. 

Anledningar till dessa problem kunde t.ex. vara att tillfällig personal inte var tillräckligt 

insatta. En inspektör beskrev svårigheten med rutiner på följande sätt:  

”Det är ganska svårt att få igång fungerande rutiner. Det blir mer att man mäter 

när varorna kommer och sen kan det dröja tre veckor till nästa gång, man 

glömmer bort det. Man får aldrig in någon bra rutin för det, utan det är mer att 

det görs när man har tid över, om man kommer ihåg det.” 

Att utbilda nyanställda i livsmedelshygien upplevdes av några caféanställda som för kostsamt 

p.g.a. att det var så stor omsättning på personalen på caféet. Det sågs som onödigt att skicka 

personer som kanske inte skulle jobba på caféet någon längre tid på utbildning. Inspektörerna 

såg att kunskap ibland saknades inom egenkontrollen hos de caféanställda. Det kunde t.ex. 

vara att de anställda inte hade tillräcklig kunskap om hygien, hantering av livsmedel och 

identifiering av kritiska kontrollpunkter i verksamheten. En av inspektörerna tyckte att 

kunskapskraven ibland var lite för hårda för caféanställda som inte utförde någon typ av 

matlagning. Om kunskapen var begränsad till en anställd kunde det leda till problem om den 

personen var sjuk eller bortrest menade en av inspektörerna. Caféerna blev sällan inspekterade 

och detta kunde enligt en inspektör leda till att de caféanställda inte fick visa det arbete de lagt 

ner på dokumentationen och att de kände att de betalade pengar för ingenting.  

4.4. Hur kan egenkontrollen underlättas? 

Informanterna kom med flera intressanta förslag på hur svårigheterna i egenkontrollen skulle 

kunna minskas. Några förslag på förenklingar i dokumentationen var att datorisera eller att 

byta ut en del av den skriftliga dokumentationen mot visuell kontroll. Detta skulle kunna ske 

genom att den skriftliga dokumentationen ersattes med t.ex. muntliga förhör eller någon typ 

av frågeformulär. Andra förslag på hur dokumentationen skulle kunna förenklas var att flytta 

ut den i verksamheten istället för att ha den i en pärm, så att den blev mer överskådlig. En 

caféanställd sa så här: 
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”Vi har uppklistrade plastmappar [med dokumentation] lite överallt här nu. Det 

har fungerat, förut hade vi allt i en pärm och då glömde man ofta bort att 

dokumentera /…/ det här är mycket bättre för då blir man påmind också.” 

Det ansågs vara till stor hjälp för de caféanställda att de hade olika ansvarsområden inom 

egenkontrollsarbetet då detta ledde till att de blev mer involverade och engagerade samt att 

den egenkontrollsansvarige inte behövde ta allt ansvar. Majoriteten av caféerna hade kontrakt 

med en konsultfirma inom livsmedelshygien. Konsulterna hade hjälpt till med att ta fram 

egenkontrollen och höja kunskapen bland de anställda via kurser. Genom att dels lägga 

informationen på de caféanställdas nivå och förenkla delar inom egenkontrollen kunde 

inspektörerna underlätta egenkontrollsarbetet. Genom små utbildningar på plats och att 

egenkontrollsrutinerna förklarades för all personal kunde egenkontrollen underlättas menade 

en inspektör: 

”Vi håller små utbildningar med kunder och pratar om lagstiftning, egenkontroll 

och varför det är viktigt /…/ Vissa får verkligen en aha-upplevelse och blir väldigt 

duktiga.” 

För att motivera caféerna att jobba mer med sin egenkontroll kunde inspektörerna ge tips om 

vilka fördelar andra verksamheter hade fått med sin fungerande egenkontroll, t.ex. genom att 

visa att det kunde vara ett stöd i verksamheten samt minska svinnet. 

4.5. Livsmedelsinspektören - vän eller fiende? 

De caféanställda hade en positiv syn på livsmedelsinspektörer och såg dem mer som 

samarbetspartners än kontrollanter. En av inspektörerna menade att de caféanställda ofta ville 

se inspektören som en samarbetspartner bl.a. eftersom de betalar en avgift för inspektionen. 

Detta ledde till att inspektören ofta fick förklara att deras uppgift är att kontrollera, inte hjälpa 

till med problemlösning. En caféanställd förklarade sin syn på livsmedelsinspektörer så här: 

”Vi har en mycket bra [relation], jag tycker att hon [livsmedelsinspektören] är 

mer som en samarbetspartner än som en kontrollant. Det känns som att hon inte 

är en som vill hitta fel och brister, utan hon har varit väldigt öppen och man har 

kunnat diskutera med henne. Min erfarenhet är att det är mer ett samarbete.” 

En av inspektörerna hade en annan uppfattning än de caféanställda och berättade att 

inställningen till livsmedelsinspektörerna ofta var negativ. Inspektören trodde att detta 

berodde på att hela systemet med inspektioner och avgifter inte var omtyckt, vilket i sin tur 

påverkade synen på livsmedelsinspektören. Flera av de caféanställda hade inte haft någon 

kontakt med livsmedelsinspektörer men de hade ändå åsikter om dem, t.ex. trodde en 

caféanställd att de var väldigt petiga. En av inspektörerna tyckte inte att de caféanställda 

talade så mycket om deras syn på livsmedelsinspektörer och trodde detta berodde på att 

caféerna inte blev inspekterade så ofta.  

4.6. Styrkor, svagheter, möjligheter och hot 

Genom en SWOT - analys på materialet identifierades styrkor, svagheter och möjligheter 

med- samt hot mot en fungerande egenkontroll (Figur 1). Den samlade uppfattningen om 

styrkorna med en fungerande egenkontroll var bland annat att det skapade gemenskap på 

arbetsplatsen då alla jobbade mot samma mål samt gick ihop för att lösa eventuella problem 

med egenkontrollen. Informanterna såg även att egenkontrollen kunde bidra till en bättre 

överblick över verksamheten, vilket var en förutsättning för att hitta problem och eventuella 

lösningar på dessa samt att de kunde följa livsmedelskedjan. Svagheter som identifierades av 

informanterna var bland annat tidsbrist, okunskap och brist på rutiner. De möjligheter som 
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informanterna såg med en fungerande egenkontroll var bland annat att verksamheten kunde 

effektiviseras och att pengar kunde sparas genom att svinnet ofta minskades. Ett av hoten som 

informanterna såg mot en fungerande egenkontroll var att livsmedelslagstiftningen är skriven 

för större verksamheter, vilket kunde leda till att egenkontrollen inte kändes relevant i små 

verksamheter som caféer. Ett annat hot var att de höga utbildningskraven i lagstiftningen 

ansågs kunna ge motsatt effekt eftersom utbildningarna var för omfattande och kostsamma, 

vilket ledde till att de blev bortprioriterade. Informanterna uttryckte även att motivationen till 

att utveckla och förbättra sin egenkontroll kunde försämras om caféet sällan blev inspekterat 

av livsmedelsinspektörer. 

Figur 1. Caféanställdas och inspektörers uppfattning om styrkor, svagheter, möjligheter och 

hot gällande en fungerande egenkontroll på caféer. 

5. DISKUSSION 

 

5.1. Metoddiskussion 

5.1.1. Urval 

För att få olika infallsvinklar genomfördes intervjuer med caféanställda, 

livsmedelsinspektörer och livsmedelskonsulter eftersom detta var något vi ansåg saknades i 

tidigare forskning. Ett större antal caféanställda än inspektörer intervjuades eftersom 

tyngdpunkten skulle ligga vid deras åsikter och tankar. Det mindre antalet intervjuer med 

inspektörer berodde även på att vi antog att deras åsikter inte skulle skilja sig åt lika mycket 

som de caféanställdas eftersom deras kunskap om egenkontrollen är mer enhetlig. När 

intervjuerna med inspektörerna genomförts upplevde vi att antagandet stämde. Vid studiens 

start var inte antalet intervjuer med caféanställda fastställt men efter att sju intervjuats kunde 

materialet anses mättat. Det fanns en risk att de caféanställda som tackade ja till att bli 

intervjuade valde att delta eftersom de kände sig väl insatta i egenkontrollsarbete. De som 

Styrkor 
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tackade nej till att intervjuas gjorde det eventuellt eftersom de kände att deras kunskap om 

egenkontrollsarbete inte var så stor och att de därför inte hade mycket att tillföra vid en 

intervju. Detta kan ha gjort att de caféanställda som intervjuades var mer positivt inställda till 

egenkontrollsarbete än vad caféanställda är överlag. Vi tror att detta kan vara anledningen till 

att de caféanställda i studien faktiskt hade en positiv inställning till egenkontrollen, vilket vi 

inte förväntat oss.  

5.1.2. Datainsamling 

I resultatet kan det upplevas som att de caféanställda var negativa till egenkontrollen då fler 

svårigheter än fördelar med egenkontrollsarbetet redovisas. Det tror vi beror på att det är 

lättare att identifiera svårigheter än fördelar eftersom man inte reflekterar lika mycket över det 

som fungerar bra. Det fanns en risk att de caféanställda svarade som de trodde att vi ville 

eftersom vi uppgav att vi läste kostvetarprogrammet. För att minska denna risk uppgav vi 

aldrig att vi läste inriktning mot livsmedelstillsyn. Vi var också noga med att poängtera att vi 

inte var där för att kontrollera de caféanställda utan att deras tankar och åsikter om 

egenkontrollsarbete skulle vara i fokus. Vid intervjuerna med inspektörerna påpekade de 

själva att de ibland tänkte på egenkontrollsarbete generellt inom livsmedelsbranschen och inte 

specifikt cafébranschen. Vid dessa tillfällen försökte vi styra tillbaka samtalet till att handla 

om caféer. Även om svaren ibland var generella anser vi att dessa intervjuer gav oss bra 

material. Det kan vara bra att ha i åtanke att inspektörerna svarade för caféer i allmänhet, inte 

för de caféer vi intervjuade. Inspektörerna visste inte vilka caféer som ingick i studien. 

Informanterna fick själva välja plats och tidpunkt för intervjuerna vilket troligen gjorde att de 

kunde känna sig bekväma och att de tog sig tid att tänka igenom frågorna. Det faktum att tre 

personer närvarade vid några intervjuer och att intervjuerna spelades in kan ha gjort 

informanterna nervösa, men det var inget som märktes vid intervjuerna. En viss förförståelse 

fanns hos oss före intervjuerna, bland annat trodde vi att de caféanställda skulle se många 

svårigheter med egenkontrollen. Detta eftersom vi trodde att anställda på mindre 

verksamheter ofta saknar utbildning inom livsmedelshygien. För att minska risken att 

informanterna blev påverkade av vår förförståelse hade vi öppna frågor i intervjuguiden och 

vi upplevde inte att informanterna märkte av detta. I och med att en fråga lades till i 

intervjuguiden för de caféanställda blev det ett internt bortfall eftersom två av informanterna 

inte fick frågan. Vi upplevde inte detta som ett problem eftersom majoriteten av de 

caféanställda som fick frågan hade liknande svar på den.  

5.1.3. Analys 

Vid de flesta av intervjuerna medverkade vi alla tre eftersom vi ansåg att det skulle vara till 

stor hjälp vid arbetet med innehållsanalysen. Då alla tre medverkade vid intervjuerna gavs en 

bättre helhetsbild över materialet än vad som kunde erhållas genom att lyssna på och läsa de 

transkriberade intervjuerna. Under arbetet med innehållsanalysen upplevde vi att det kunde 

vara svårt att släppa frågeområdena vi haft i intervjuguiden och försöka att enbart se till 

innehållet i texten. Vi försökte att uppmärksamma och undvika det problemet, eftersom vi var 

tre personer kunde vi även hjälpa varandra. Arbetet med att ta fram kategorier och sortera in 

koderna under dessa kategorier upplevdes som svårt, även här såg vi en styrka i att vara tre 

personer. 

5.2. Resultatdiskussion 

5.2.1. Säkra livsmedel – den största vinsten 

Vår studie visade att de caféanställda upplevde en stor fördel med en fungerande egenkontroll 

eftersom säkra livsmedel kunde garanteras, något som överensstämde med resultatet i en finsk 
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studie där det framkom att den största fördelen med en HACCP plan var produktsäkerhet (11). 

Vi tror att detta är den viktigaste fördelen med egenkontroll och att det kan användas för att 

motivera de anställda. Vetskapen om att kunderna kan äta maten som serveras på caféet utan 

att bli sjuka borde vara något alla caféer vill sträva mot och många av de caféanställda i vår 

studie tyckte att det gav en trygghet i arbetet. Genom att kunna garantera säkra livsmedel 

behöver inte caféerna oroa sig för att få dåligt rykte p.g.a. att kunder blir sjuka av deras mat.  

5.2.2. Kunskap – A & O för en fungerande egenkontroll  

Inspektörerna i vår studie menade att caféanställda ofta saknade tillräcklig kunskap gällande 

livsmedelssäkerhet. Detta är i linje med tidigare forskning som visar att anställda inom mindre 

verksamheter ofta har bristfällig kunskap om livsmedelssäkerhet (6, 11). I en nya zeeländsk 

studie om kunskapen inom säker mathantering på verksamheter med färdigmat framkom det 

att rätt kunskap om livsmedelssäkerhet hos de anställda är det viktigaste för att kunna leverera 

säker mat (14). Därför tycker vi att det kan ses som oroande att de caféanställda ofta saknar 

tillräcklig kunskap inom livsmedelssäkerhet. En av inspektörerna i vår studie menade att små 

utbildningar med de anställda på plats i verksamheten var ett bra sätt att sprida kunskap. Detta 

tycker vi också är ett bra sätt eftersom alla anställda då får samma kunskap samt att 

utbildningen kan bli mer tydlig då den sker i den aktuella verksamheten. Samma inspektör 

gav även som förslag att kunskapskraven skulle kunna sänkas för anställda på mindre 

verksamheter med begränsad tillagning. Detta skulle kunna leda till att kraven på kunskap 

känns rimliga och därmed oftare uppnås. Det tycker vi är ett intressant förslag men samtidigt 

finns risken att lägre krav på utbildning kan leda till för låga krav på kunskap, vilket i sin tur 

leder till att säkra livsmedel inte kan garanteras. En annan risk med att ha för lite kunskap 

inom livsmedelssäkerhet, tror vi, är att de anställda inte förstår relevansen av egenkontroll och 

att den därför inte uppfattas som viktig. Detta kan kopplas till en brittisk studie om HACCP 

inom små företag där resultatet visade att det viktigaste för att få en fungerande egenkontroll 

var att minst en av de anställda hade kunskap inom livsmedelssäkerhet (15).  

Inspektörerna i vår studie beskrev att caféanställdas kunskap om HACCP ofta var bristfällig. 

Det stämmer överens med de caféanställda i vår studie som inte visste vad HACCP innebar. I 

en brittisk studie intervjuades anställda inom olika delar av livsmedelsindustrin om vilka 

hinder de upplevde med ett HACCP baserat egenkontrollprogram (16). Några av de hinder 

som identifierades var brist på kunskap om HACCP samt brist på förståelse för HACCP och 

dess relevans. Vi tror att bristen på kunskap inom HACCP kan bero på att det är relativt nytt 

och inte alltid inarbetat på caféer eftersom de inte har så stora risker i deras verksamheter. 

HACCP är ett verktyg som vi upplever att större livsmedelsföretag ofta har större kunskap om 

och nytta av. Ett HACCP – system ska upprättas i förhållande till företagets storlek, vilket 

leder till att kraven på HACCP blir mer omfattande för större företag (1). En av inspektörerna 

i vår studie uttryckte att det var svårt för de caféanställda att hitta de kritiska 

kontrollpunkterna, detta var dock inte uttalat bland de caféanställda vilket troligen berodde på 

att kunskapen kring HACCP var bristfällig.  Det överensstämmer med resultatet från en finsk 

studie om attityder mot egenkontrollen och HACCP bland anställda i livsmedelsindustrin, där 

det uppgavs att det svåraste vid planeringen av HACCP bl.a. var att välja de kritiska 

kontrollpunkterna och att engagera företagets alla anställda (11). Att engagera företagets alla 

anställda var även något som i vår studie ansågs vara en svårighet och detta kan härledas till 

brist på kunskap eftersom vi tror att rätt kunskap hos de anställda gör det lättare att känna sig 

engagerad och motiverad till att utföra egenkontrollsarbete. Detta överensstämmer med 

resultatet i en studie från Storbritannien där hinder för införandet av HACCP i små 

livsmedelsverksamheter undersöktes (17). Där visade resultatet att egenkontrollsarbetet 
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hindrades av anställda genom att de inte tog det på allvar, vilket vi tror hänger ihop med 

bristande kunskap. 

5.2.3. Dokumentationen – så blir den enklare 

De caféanställda i vår studie upplevde inte pappersarbetet som svårt. Det överensstämmer inte 

med resultatet i en brittisk studie som visade att pappersarbetet inom egenkontrollen ofta 

kunde bli för svårt i små företag (15). Att resultaten skiljer sig åt tror vi kan bero på att många 

av caféerna i vår studie hade anpassat dokumentationen till sin egen verksamhet vilket hade 

underlättat pappersarbetet. Flera av de caféanställda i vår studie tyckte däremot att 

dokumentationen kunde kännas irrelevant. För att få de anställda att uppleva dokumentationen 

som relevant tror vi att det är viktigt att peka på vad de kan tjäna på en fungerande 

dokumentation, t.ex. genom att visa på vad andra företag dragit för vinster. 

Några av de caféanställda i vår studie upplevde pappersarbetet inom egenkontrollen som för 

omfattande. Detta överensstämde med en brittisk studie där man intervjuade anställda om 

vilka hinder de upplevde med en egenkontroll (16). I vår studie framkom några förslag på hur 

detta problem kunde lösas, t.ex. genom att ersätta skriftlig dokumentation med 

kunskapskontroller eller datorisera dokumentationen. Att ersätta skriftlig dokumentation med 

kunskapskontroller tror vi kan leda till att tryggheten med att ha bevis i dokumentationen för 

vilka rutiner som genomförs går förlorad. Däremot skulle kunskapskontrollerna kunna göra 

egenkontrollsarbetet mindre tidskrävande för de caféanställda. Vi tror att datoriseringen skulle 

kunna underlätta dokumentationen mycket eftersom pappersarbetet skulle minska och man 

lättare skulle kunna få en tydlig struktur på dokumentationen. Samtidigt finns risken att de 

anställda litar för mycket på dataprogrammet samt att de glömmer poängen med 

dokumentationen. Datoriseringen får inte ersätta den enskildas kunskap och förståelse för 

egenkontrollen.  

5.2.4. Rutiner – lösningen på många problem 

 I vår studie upplevdes egenkontrollen som tidskrävande, speciellt under vissa tider på dagen 

(före, under och efter lunch) och om en caféanställd jobbade själv. Det överensstämmer med 

en finsk studie där informanterna uppgav att egenkontrollen var tidskrävande (11). I värsta 

fall kunde det, enligt de caféanställda i vår studie, leda till att de struntade i att göra 

kontrollerna under dessa tider på dagen. Vi tycker att kontrollerna är viktigast då, med tanke 

på att det är då de största riskerna finns t.ex. att flest portioner serveras. Genom att ha bra 

egenkontrollsrutiner tyckte de caféanställda att de blev mindre stressade och att risken för 

kontrollerna glömdes bort minskade. För att skapa bra rutiner tror vi att det är viktigt att alla 

anställda som ska arbeta med egenkontrollen är delaktiga i utvecklandet av 

egenkontrollsprogrammet och att samtliga anställda har rätt kunskap, istället för att det bara är 

den egenkontrollsansvarige i verksamheten som är involverad. Detta är även viktigt för att 

minska risken att egenkontrollsarbetet inte utförs när den egenkontrollsansvariga är borta från 

arbetet. För att underlätta rutinerna och förhindra att kontrollerna glöms bort kan man även, 

som en av de caféanställda i vår studie sa, sprida ut dokumentationen i verksamheten så den är 

placerad där kontrollerna utförs. Detta kan också vara en lösning på ett annat problem som de 

caféanställda i vår studie uppgav, nämligen att det inte fungerade att ha dokumentation i en 

pärm som inte var placerad där kontrollerna utfördes. Vi tror att denna svårighet även kan 

bero på bristande rutiner eftersom bra rutiner är en förutsättning för att dokumentationen inte 

ska glömmas bort. 
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5.2.5. För få inspektioner och livsmedelsinspektören som samarbetspartner? 

Resultatet i vår studie visade att caféer sällan blir inspekterade och detta tror vi leder till att 

motivationen för egenkontrollsarbetet sjunker, eftersom de caféanställda inte får visa arbetet 

de lagt ner. Det överensstämmer med en brittisk studie där informanterna ansåg att de inte 

fick tillräckligt med hjälp utifrån och att de aldrig fick någon positiv respons på arbetet de 

lade ner på egenkontrollen, vilket ledde till lägre motivation (17). I vår studie hade flera av de 

caféanställda inte haft någon kontakt med livsmedelsinspektörer. Detta tycker vi är intressant 

med tanke på att de caféanställda vi intervjuade hade jobbat flera år på caféer och det faktum 

att caféverksamheter bör bli inspekterade en gång per år (8). Vi kunde också se att de 

caféanställda som inte haft någon kontakt med livsmedelsinspektörer hade en mer negativ syn 

på dem. Det tror vi beror på att livsmedelsinspektörer ofta ses som några som kommer till 

livsmedelsverksamheten med uppdrag att sätta dit dem. Vi tror att när man träffat en 

livsmedelsinspektör är det lättare att bilda en egen och mer rättvis åsikt om dem. Det stämmer 

överens med resultatet i vår studie där de caféanställda som hade haft kontakt med 

livsmedelsinspektörer hade en positiv syn på dem och upplevde dem mer som 

samarbetspartners än kontrollanter. En av livsmedelsinspektörerna i vår studie upplevde synen 

på inspektören som en samarbetspartner som ett problem eftersom rollen som inspektör ofta 

fick förklaras. Denna uppfattning tyckte vi var intressant då vi innan studiens genomförande 

förväntade oss en mer negativ syn på livsmedelsinspektörer hos de caféanställda samt att de 

skulle uppfatta dem som kontrollanter som var där för att sätta dit dem. För att få en bra 

kommunikation är det viktigt att de caféanställda förstår livsmedelsinspektörens roll och vi 

tycker att det är livsmedelsinspektörens uppgift att förklara deras roll. För att motivera de 

caféanställda i egenkontrollsarbetet är det viktigt att verksamheterna blir inspekterade en gång 

per år bl.a. eftersom de betalar för det. Vi tycker därför att större resurser bör läggas på 

livsmedelstillsyn. 

5.2.6. Ytterligare möjligheter och hot 

I SWOT – analysen identifierades styrkor med ett fungerande egenkontrollprogram (Figur 1). 

Vi tror att dessa styrkor skulle kunna leda till möjligheter för verksamheten som 

informanterna i vår studie inte uppgav. Det skulle kunna vara att verksamheten använder sin 

fungerande egenkontroll i ett marknadsföringssyfte genom att i caféet visa kunderna att de 

anställda har kunskap inom livsmedelshygien t.ex. via intyg och certifikat. Med ett 

fungerande egenkontrollsprogram tror vi att caféer kan minska riskerna med att mat blir dålig 

på grund av för låg temperatur eller att de anställda inte vet bäst-före-datum på maten. I ett 

egenkontrollsprogram ingår att kontrollera temperaturer i kylar och frysar samt att 

datummärka all mat, detta för att undvika att maten måste kasseras. Det minskar i sin tur 

svinnet, vilket sparar pengar för verksamheten. Ett annat sätt att spara pengar är att vid 

inspektioner kunna visa att verksamheten har en fungerande egenkontroll vilket kan leda till 

en lägre kontrollavgift till kommunen (8). En fungerande egenkontroll kan också göra att de 

anställda känner mindre stress och oro vid inspektioner. I SWOT – analysen identifierades hot 

mot en fungerande egenkontrollen (Figur 1). Vi upplever att egenkontrollen, om den inte 

fungerar, kan leda till externa hot som informanterna inte uppgav. Detta kan t.ex. vara att de 

får böter eller att verksamheten måste stängas om kraven som kommunen ställt på dem inte 

uppfylls. När en fungerande egenkontroll ska upprättas kan kostnaden för att utbilda personal 

bli för stor för små verksamheter eftersom de inte har lika mycket ekonomiska resurser som 

större verksamheter. 
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6. SLUTSATS 

 

Den största fördelen med en fungerande egenkontroll är att kunna garantera säkra livsmedel 

och detta kan i sin tur ge en trygghet i arbetet. För att få egenkontrollen att fungera är det 

viktigt att alla inom verksamheten har rätt kunskap inom livsmedelshygien samt att det finns 

bra rutiner för egenkontrollsarbetet. Dokumentationen kan bland de caféanställda upplevas 

som överflödig, det är därför viktigt att anpassa och förenkla den om man vill nå en 

fungerande egenkontroll. För att underlätta inspektionens genomförande är det viktigt att 

livsmedelsinspektörens roll förtydligas. För att motivera cafépersonalen i egenkontrollsarbetet 

är det viktigt att caféer bli inspekterade regelbundet.  

7. FÖRFATTARNAS BIDRAG TILL ARBETET 

 

Alla författarna har tillsammans planerat, genomfört och sammanställt studien. 

8. TACK 

 

Tack till samtliga informanter som tack vare deras medverkan gjort denna studie möjlig. Ett 

stort tack till vår handledare Agneta Hörnell som hjälpt oss över de hinder som uppstått under 

arbetets gång samt till vår opponent Angelica Andersson för de tips och råd hon bidragit med. 
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Bilaga 1 

Intervjuguider för caféanställda, livsmedelsinspektörer 

och livsmedelskonsulter 
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Intervjuguide caféanställd 

Syftet med den här intervjun är att få höra vad ni tycker om arbetet med egenkontroll, 

eventuella problem, vad som kan vara positivt och vad som kan förbättras. Vi ska intervjua ca 

6 stycken, vi är inte ute efter att kontrollera att ni gör rätt. Intervjun kommer att ta ca 30 

minuter. Intervjun är frivillig och ni kan dra er ur när ni vill, det ni säger kommer att 

behandlas konfidentiellt. Intervjun kommer att spelas in.  

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du jobbat inom cafébranschen? 

Hur länge har du jobbat här? 

Hur länge har detta café funnits? 

Hur många anställda har ni? 

Tillagar ni något själva på caféet? I så fall vad? 

Har ni någon som har huvudansvaret för hygien och egenkontroll? 

Har du någon utbildning inom livsmedelsområdet? 

Hur har du fått kunskap om egenkontrollen? 

Öppna frågor 

1. Vad är det första du kommer att tänka på när du hör ordet egenkontroll? 

 

2. Kan du berätta om första gången du fick höra talas om egenkontroll? 

- Vad var ditt första intryck av egenkontrollsarbete? Vad tänkte du då? 

- Vem? Kollega, inspektör, chef? 

- Har du hört talas som HACCP? Tankar om det? 

 

3. Kan du berätta hur egenkontrollsarbetet hos er fungerar i det dagliga arbetet? 
- Kan du berätta om rutiner och dokumentation? Temperatur? Rengöring? Hygien? 

Nedkylning? Varmhållning?  

- Hur utformades rutinerna? Av vem? 

- Vilka är involverade i egenkontrollsarbete?  

- Svårigheter- vilka? Möjligheter- vilka? 

- Kan egenkontrollsrutinerna underlätta arbetet? 

- Något som är lättare/ svårare att följa? 

 

4. Kan du berätta om något tillfälle du känt dig negativt inställd till arbetet med 

egenkontroll? 

-  Försvårar arbetet? 

-  Förändringar du skulle vilja göra? 
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- Ser du några nackdelar/ vilka nackdelar ser du med egenkontrollsarbete? 

- Finns det delar som är svårare att följa? 

 

 

5. Kan du berätta om något tillfälle du känt dig positivt inställd till arbetet med 

egenkontroll?  

-    Underlättar arbetet? 

-    Ser du några fördelar /vilka fördelar ser du med egenkontrollsarbetet? 

-    Finns det delar som är lättare att följa? 

 

6. Tycker du att arbetet med egenkontrollen känns relevant i förhållande till 

verkliga förhållanden i caféer?  

-     Om nej, vad behöver förändras? 

 

7. Vad har du för uppfattning om vad övriga anställda tycker om 

egenkontrollsarbetet?  

–    Positivt och negativt? 

- Skiljer sig åsikterna? 

 

8. Hur ser du på livsmedelinspektörernas roll angående egenkontrollsarbetet? 
- Ser ni dem som samarbetspartners eller kontrollanter/poliser? 

- Positivt?  

- Negativt? 

 

Är det något mer du skulle vilja lägga till om arbetet med egenkontrollen? 

Om det är något som vi inte uppfattat eller om vi har någon följdfråga, kan vi kontakta dig 

igen? Vill du ha en kopia på uppsatsen när den är klar? 
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Intervjuguide – livsmedelsinspektörer 

Syftet med den här intervjun är att få höra vad ni tycker om arbetet med egenkontroll inom 

cafébranschen, vad ni kan se för eventuella problem, vad som kan vara positivt och vad som 

kan förbättras. Vi vill även undersöka vad ni upplever att de caféanställda ser för svårigheter 

och möjligheter. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter. Intervjun är frivillig och ni kan dra er 

ur när ni vill, era svar kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjun spelas in.  

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du jobbat som livsmedelsinspektör? 

Hur länge har du jobbat här? 

Vad har du för utbildning? 

Öppna frågor 

1. Vad är det första du kommer att tänka på när man pratar om egenkontrollsarbete 

inom café? 

 

2. Kan du berätta om din erfarenhet av hur egenkontrollsarbetet fungerar i det dagliga 

arbetet på caféer? 
- Hur brukar rutiner och dokumentation fungera? Temperatur? Rengöring? Hygien? 

Nedkylning? Varmhållning?  

- Vilka brukar vara involverade i egenkontrollsarbete?  

- Svårigheter- vilka? Möjligheter-vilka? 

 

3. Är det några delar av egenkontrollen som du upplever att cafépersonal brukar vara 

särskilt negativt inställda till? 

-  Försvårar? 

-  Förändringar du skulle vilja göra? 

 

4. Är det några delar av egenkontrollen som du upplever att cafépersonal brukar vara 

särskilt positivt inställda till?  

- Underlättar? 

 

5. Vad upplever du att caféer brukar ha för svårigheter med egenkontrollsarbete? 

- Hur skulle man kunna göra för att förbättra det? 

 

6. Vad upplever du själv att caféer kan dra för vinster med sitt egenkontrollsarbete? 

 

7. Vad har du för uppfattning om cafépersonals inställning till egenkontrollens 

relevans i förhållande till verkliga förhållanden i caféer?  

- Vad tycker du själv? 

 

8. Vad har du haft för erfarenheter av cafépersonals inställning till er som 

livsmedelsinspektörer? 
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- Ser dem er som kontrollanter/poliser? 

 

 

Är det något mer du skulle vilja lägga till om egenkontrollsarbete inom caféer? Om det är 

något som vi inte uppfattat eller om vi har någon följdfråga, kan vi kontakta dig igen? Kopia? 
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Intervjuguide – livsmedelskonsult 

Syftet med den här intervjun är att få höra vad ni tycker om arbetet med egenkontroll inom 

cafébranschen, vad ni kan se för eventuella problem, vad som kan vara positivt och vad som 

kan förbättras. Vi vill även undersöka vad ni upplever att de caféanställda ser för svårigheter 

och möjligheter. Intervjun kommer att ta ca 30 minuter. Intervjun är frivillig och ni kan dra er 

ur när ni vill, era svar kommer att behandlas konfidentiellt. Intervjun spelas in.  

Bakgrundsfrågor 

Hur länge har du jobbat som livsmedelskonsult? 

Hur länge har du jobbat inom branschen? 

Vad har du för utbildning? 

Öppna frågor 

1. Vad är det första du kommer att tänka på när man pratar om 

egenkontrollsarbete inom caféer? 

 

2. Kan du berätta om din erfarenhet av hur egenkontrollsarbetet fungerar i det 

dagliga arbetet på caféer? 
- Hur brukar rutiner och dokumentation fungera? Temperatur? Rengöring? Hygien? 

Nedkylning? Varmhållning?  

- Vilka brukar vara involverade i egenkontrollsarbete?  

- Hur hjälper ni caféerna att ta fram egenkontrollsrutinerna? Hur stor del är 

cafépersonalen inblandad? 

- Brukar ni informera cafépersonalen om HACCP? Reaktioner från cafépersonal? 

- Svårigheter - vilka? Möjligheter/vinster - vilka? 

 

3. Är det några delar av egenkontrollen som du upplever att cafépersonal har störst 

problem med? 

-  Försvårar? 

-  Förändringar du skulle vilja göra med egenkontrollen? 

- Finns det några förändringar som cafépersonalen själva har föreslagit? 

 

4. Är det några delar av egenkontrollen som du upplever att cafépersonal brukar 

ha särskilt lätt för?  

- Finns det något som underlättar arbetet? 

 

5. Vad upplever du att caféer brukar ha för svårigheter med egenkontrollsarbete? 

- Hur skulle man kunna göra för att förbättra det? 

 

6. Vad har du för uppfattning om cafépersonals inställning till egenkontrollens 

relevans i förhållande till verkliga förhållanden i caféer?  

- Vad tycker du själv? 

-  
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- Har du någon uppfattning om vad cafépersonalen tycker om de eventuella 

förändringarna ni föreslår? Tillmötesgående/ovillig? 

 

7. Hur upplever du att du blir bemött när du besöker caféer? 

- Positivt/negativt 

 

Är det något mer du skulle vilja lägga till om egenkontrollsarbete inom caféer? Om det är 

något som vi inte uppfattat eller om vi har någon följdfråga, kan vi kontakta dig igen? Vill du 

ha en kopia när arbetet är klart? 
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Exempel på innehållsanalys 

 

Meningsbärande enhet Kondenserad 

meningsbärande enhet 

Kod Kategori 

Ja men det är väl lite av den här 

ibland den onödiga 

dokumentationen, det är lite svår 

dokumentation tycker jag. Nu har 

vi ju så lite varor det skulle ha 

varit jobbigare om vi hade varm 

mat och det här med värme och 

kyla och sånt, de har vi ju som 

tagit bort det vi har om det. Men 

för den kontrollen är ju svår när 

man är igång och och säg kokar 

potatis som vi gjorde förut så ska 

man ju ha kontroll på hur fort den 

kyls och så. Det här kanske man 

gör under lite panik i lunchen, gör 

i ordning så inte hinner jag ju dit 

med en termometer och hålla koll 

på kyl… 

Dokumentationen känns 

ibland onödig och svår. 

Enklare när man inte har 

tillagning. Svårt att ha tid 

att t.ex. ta temperatur vid 

upphettning/nedkylning 

om man tillagar under 

tidspress.  

Onödig 

dokumentation 

Svårigheter 

 

 


