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Food Safety in preschool 
 
Which routines have preschool and are there differences in food 
safety depending on the employee´s education 
 

Erika Öberg 
 
Abstract 
 
The aim of the study was to investigate which routines preschools had regarding food 
processing and if the routines were sufficient in order to the regulation. The aim was also to 
investigate if there were some difference in food processing depending on the employee´s 
education. The method used was an interview study of 20 preschools. The results indicated 
that the majority of the preschools had sufficient routines regarding temperature control of 
hot and cold lunches. Regarding measurement on deviant temperature, half of the preschools 
routines were sufficient. 55 % of the preschools had insufficient routines for temperature 
control in cold storage. Results indicate that it was differences in how often the employee´s 
control the temperature in food depended on the employee´s education. The conclusion is 
that a number of preschools had a capacity for improvement of their routines. The preschools 
have to work with prevention measures to create routines which is sufficient in order to the 
regulation. 
 
Keywords: Food safety, preschool, education, food poisoning    
 
 
 
 



Innehållsförteckning 
 
1 Inledning 1 

1.1 Syfte 1 

1.2 Frågeställningar 1 

2 Bakgrund 2 
2.1 Genomförda studier 2 

2.2 Mag-tarminfektioner 2 

2.3 Allmänna principer för Livsmedelslagstiftningen 3 

2.4 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om 
livsmedelshygien. 3 

2.4.1 Varmhållning av livsmedel 4 

2.4.2 Kylförvaring av livsmedel 4 

2.4.3 Dokumentation av temperaturkontroller 4 

2.4.4 Personlig hygien 4 

2.4.5 Utbildning 5 

2.5 Förskolepersonalens utbildning 5 

2.5.1 Förskolärarutbildning 5 

2.5.2 Hygienutbildning 6 

3 Material och metod 7 
3.1 Urval 7 

3.2 Genomförande 7 

3.3 Checklista 7 

3.4 Sammanställning av resultat 7 

3.5 Litteraturstudie 7 

4 Resultat 8 
4.1 Allmänt 8 

4.2 Temperatur 8 

4.3 Hygien frågor 11 

4.4 Jämförelse av utbildning 12 

5 Diskussion 14 
5.1 Förskoleverksamhetens rutiner gällande temperatur och personlig 
hygien 14 

5.1.2 Temperaturkontroller av ankommande varm och kall mat. 14 

5.1.3 Temperaturkontroll av kylförvaring 14 

5.1.4 Personlig hygien 15 



5.1.5 Dokumentation 15 

5.2 Jämförelse av utbildning 16 

5.2.1 Kontroll av den ankomna varma maten 16 

5.2.2 Kontroll av temperatur i kylförvaring 16 

5.2.3 Handtvätt 16 

5.3 Förebyggande åtgärder 16 

5.4 Val av metod 18 

5.4.1 Checklista 19 

6 Egna slutsatser 19 

7 Referenser 21 
Bilaga 1 – Checklista vid intervju  

 
 



1 Inledning 
 
Den mat som våra barn äter i förskolan är något som engagerar människor. Det kan man se 
och höra i medierapportering 0ch politiska debatter. Frågor som diskuteras kan vara 
misstänkta matförgiftningar, innehåll av näringsämnen i livsmedel, påverkas barnens 
inlärningsförmåga av den mat barnen äter i förskolan och är livsmedlet lokalt producerad. I 
samhället förs det även en debatt över hur förskolans verksamhet får mindre resurser och 
följderna blir färre anställda och större barngrupper. 
 
Det har genomförts studier i Sverige och i andra länder gällande hygienrutiner inom 
förskolan (Carabin 1999, Uhari 1999, Pönkä 2004, Kotch 2007, Cylvén 2013, HYFS 2006-
2009). Den samlade bilden av studierna visar på att i de förskolor där det finns förankrade 
rutiner gällande hygien är barn och personal mindre drabbad av infektionssjukdomar.  
 
Syftet med livsmedelslagstiftningen är att skydda konsumenten mot livsmedel som inte är 
säkra (EG nr 178/2002). Livsmedel anses som icke säkra om de är skadligt för hälsan och 
otjänligt som människoföda. Det är livsmedelsföretagaren som är skyldig att se till att dessa 
livsmedel uppfyller kraven i lagstiftningen.  
 
1.1 Syfte 
Syfte är att undersöka vilka rutiner som finns hos förskoleverksamheter och om dessa är 
tillräckliga för att förskoleverksamheten ska lever upp till de krav som finns i 
livsmedelslagstiftningen. Undersökningens fokus ligger på två kontrollpunkter, temperaturer 
och personlig hygien.  
 
1.2 Frågeställningar 

• Vilka rutiner finns i förskoleverksamheterna för kontrollpunkterna temperatur och 
personlig hygien? 

• Vilken utbildning/erfarenhet har personalen som hanterar livsmedel i verksamheten? 
• Kan man utifrån personalens utbildning och erfarenhet se några skillnader i hur ofta 

verksamheten kontrollerar temperaturen i den ankommande varma maten och 
kylförvaringen samt tillgång till handtvätt? Påverkar det efterlevnaden av 
lagstiftningen? 

• Hur kan de verksamheter som har ett förbättringsutrymme utforma sitt förebyggande 
arbete för att uppfylla lagstiftningen?  
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2 Bakgrund 
 
2.1 Genomförda studier 
Under de fyra första levnadsåren har barn i genomsnitt sex till åtta infektioner per år 
(Socialstyrelsen 2008). I åldern fem till 19 år minskar genomsnittet till två till tre infektioner 
per år. Det kan konstateras att förskolebarn har en ökad sjuklighet, framför allt förorsakade 
av virusinfektioner som drabbar luftvägar och mag-tarmkanalen. 
 
Det har utförts studier i andra länder på hur man kan minska frånvaron i förskolan på grund 
av infektioner. I en studie i Finland har 20 förskoleverksamheter deltagit (Uhari 1999). På 10 
av dessa verksamheter hade ett hygienprogram införts och på de andra 10 verksamheterna 
hade inga åtgärder vidtagits. Studien visade att barnen och personalen i verksamheten där 
hygienprogrammet införts hade färre infektioner än i de verksamheter där det inte 
hygienprogram införts. Minskningen av infektioner i verksamheten med hygienprogram var 
9 %. 
 
I en annan finsk studie hade 60 förskolor tillämpat ett hygienprogram och ytterligare 6 
förskolor i området var kontrollgrupper (Pönkä 2004). Studien undersökte frånvaro i 
förskolan på grund av infektioner i övre luftvägar, öroninflammation, ögoninfektion och 
diarrésjukdomar. Resultatet blev att hygien programmet minskade frånvaron på grund av 
infektioner med 26 % bland 3-åringar. 
 
I USA har en liknande studie genomförts (Kotch 2007). Där delades 23 förskolor i två 
grupper, ena gruppen införde ett hygienprogram med rutiner i samband med blöjbyten, 
handtvätt och matlagning. Den andra gruppen tillhörde en kontrollgrupp där inga åtgärder 
infördes. Studien visade att diarrésjukdomar hade minskat i den grupp som hade infört 
hygien program. Liknade studie har även utförts i Kanada (Carabin 1999). Slutsatsen av 
studierna visar att delar av översjuklighet hos barn kan förebyggas med hjälp av förbättrade 
och enkla hygienrutiner. 
 
I Göteborg pågår ett projekt som kalls HYFS, Hygiensjuksköterska i förskolan (HYFS 2006-
2009). Syftet är att kartlägga och vid behov förbättra hygienrutiner i förskolan och därmed 
minska antalet infektioner och sjukfrånvaro från förskolan. Hygienrutiner hade kartlagts 
med hjälp av enkät och besök i förskolor. Besöken följdes upp med ett undervisningstillfälle. 
Skriftliga råd och rekommendationer hade tagits fram och fanns tillgängliga för förskolan. 
Förskolan hade rapporterat in sjukfrånvaron och olika diagnoser (luftvägsinfektion, mag-
tarminfektion och övriga infektioner) till projektet. Efter att projektet startat kunde man 
bland annat se att frånvaron på grund av mag-tarminfektioner minskat med 6 %.  
 
2.2 Mag-tarminfektioner 
Enligt Folkhälsomyndigheten inträffar cirka 100 utbrott och cirka 2000 sjukdomsfall av 
matförgiftning årligen i Sverige (Folkhälsomyndigheten 2013). Det är endast en bråkdel av 
alla matförgiftningar som blir rapporterade. Smittsamhet vid mag- och tarminfektion är i 
allmänhet stor, via kräkning och diarré (Socialstyrelsen 2009). Infektionerna läker ut av sig 
själv och vissa smittämnen kan man bära på utan symtom.  Mag- och tarminfektioner sprids 
från avföring till mun, på olika sätt. 
 
Måltider är risksituationer där händer ofta kontaminerar mat som sedan sväljs (Sprenger 
1999). Mag-tarmsmittor är oftast livsmedelsburna och stora risker uppkommer om 
personalen som hanterar livsmedel bär på en smitta och samtidigt har bristfällig handhygien.  
Symtomen som personerna får vid matförgiftning är bland annat diarré, kräkningar och 
magsmärtor. De vanligaste bakterierna som orsakar matförgiftningar är, Clostridium 
perfringens, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus och Clostridium botulinum. Vanligaste 
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bakterierna som orsakar infektioner är, Salmonella, Campylobacter, EHEC och Listeria. 
Vanligaste virus som orsakar infektioner är, Calicivirus och Hepatit A.  
 
Det finns många faktorer inom livsmedelshanteringen som kan orsaka matförgiftningar 
(Sprenger 1999). Nedan uppräknas fyra faktorer som kan orsaka matförgiftning i en 
förskoleverksamhet som är riskklassad som en mellanriskverksamhet (förklaring av 
riskklassning, se avsnitt 2.3 Allmänna principer för livsmedelslagstiftningen): 

• Mat som kontamineras med matförgiftningsbakterier efter tillagning 
• Dåliga rutiner gällande personlig hygien 
• Varmhållning av mat vid lägre temperatur än 60 grader 
• Mat som hållits i felaktiga förvaringstemperaturer (Livsmedelsverket 2014).  

 
Kontroll över tid och temperatur är, tillsammans med god handhygien, de enskilt viktigaste 
faktorerna att beakta när livsmedel ska hanteras på ett säkert sätt och därmed riskera att 
någon person blir sjuk av maten (Livsmedelsverket 2013 a). 
 
Det är viktigt att livsmedelsverksamheter följer gällande livsmedelslagstiftning för att 
förhindra matförgiftningar (Sprenger 1999). Det inte alltid tillräckligt utan orsaken till 
matförgiftning är oftast slarv eller okunnighet. Det flesta experter anser att om statistiken ska 
bli bättre gällande antalet matförgiftningar måste personalen som hantera livsmedel utbildas 
inom livsmedelshygien. Hygientänket måste vara en naturlig del i arbetet. 
 
2.3 Allmänna principer för Livsmedelslagstiftningen 
Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsäkerhet ställer grundläggande krav 
på livsmedelsverksamheter (EG förordning nr 178/2002). I förordningen kan man hitta 
målparagrafen i artikel 14, ” Krav på livsmedelsäkerhet 1. Livsmedel skall inte släppas ut på 
marknaden om de inte är säkra. 2. Livsmedel skall anses som icke säkra om de anses vara a) 
skadliga för hälsan, b) otjänliga som människoföda.” Förordningen klargör även att det är 
livsmedelsföretagaren som är skyldig att se till att des livsmedel uppfyller kraven som ställs i 
lagstiftningen. Ett livsmedelsföretag är enligt artikel 3.2 i förordningen varje privat eller 
offentligt företag som med eller utan vinstsyfte bedriver någon av de verksamheter som 
hänger samman med alla stadier i produktions-, bearbetning-, och distributionskedjan av 
livsmedel. Livsmedelsföretag är ett centralt begrepp i lagstiftningen. Med företag avses en 
verksamhetsform som förutsätter en viss kontinuitet och en viss grad av organisation (EG 
förordningen nr 852/2004). 
 
Alla livsmedelsanläggningar måste vara registrerade hos kontrollmyndigheten (EG 
förordning nr 178/2002, Livsmedelsverket 2013 b). Kontrollmyndigheten riskklassar 
verksamheten i en riskmodul utefter vilken verksamhet som bedrivs och typ av livsmedel, 
produktionens storlek och konsumentgrupp. Livsmedelsverksamheten placeras i någon av 
riskklasserna högrisk, mellanrisk, lågrisk och mycket lågrisk. När verksamheten är 
riskklassad kan kontrollmyndigheten bedöma hur mycket årlig kontrolltid verksamheten 
behöver med utgångspunkt från vilka risker verksamheten har i sin livsmedelhantering. 
Förskoleverksamheter som tar emot varm och kall lunchmat och har en kyl och frys förvaring 
samt serverar frukost och mellanmål, riskklassas som en mellanriskverksamhet. 
Mellanriksverksamhet är en livsmedelsanläggning som bereder/bearbetar vegetabilier, 
bearbetning/beredning av bearbetade animaliska produkter, rå fisk, ägg eller pastöriserad 
mjölk. Beredning/styckning/malning av rått kött, återuppvärmning och varmhållning.  
 
2.4 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om 
livsmedelshygien. 
I Europaparlamentets och rådets förordning om särskilda hygienregler för livsmedel finns 
hygienregler som verksamhetsutövaren måste följa (EG förordningen nr 852/2004). 
I detta avsnitt förklaras de delar i förordningen som är aktuella för denna undersökning.  
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2.4.1 Varmhållning av livsmedel 
I bilaga II, kapitel IX, punkt 5 (EG förordningen nr 852/2004) står det 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.” Varmhållning av mat får inte innebära en hälsofara och därmed inte 
hållas i temperaturer lägre än 60⁰C (Livsmedelsverket 2013 a). Mat som varmhålls i 60⁰C 
eller högre blir inte osäker vid lång varmhållning. Livsmedelsverksamheten ska ha rutiner för 
att kontrollera att utrustningen för att hålla livsmedel varma fungerar som det ska. Om en 
verksamhet märker att maten hållits i temperaturer under 60⁰C får verksamheten göra en 
riskbedömning om maten är säker, då ska verksamheten ta hänsyn till hur låg temperaturen 
hunnit bli och under hur lång tid temperaturen varit låg.  
 
Temperaturen är något som påverkar bakteriers tillväxt (Sprenger 1999). Det flesta 
sjukdomsframkallande bakterier förökar sig som bäst vid 37 grader men växer ganska snabbt 
mellan 20 -50 grader. För att förhindra bakterietillväxt ska livsmedel hållas i temperaturer 
under 5 grader eller över 60 grader. En del bakterier kan bilda sporer, ett sätt för bakterien 
att ”skydda sig” i ogynnsamma förhållanden t.ex. hög temperatur, bakterien ligger i ”vila” och 
när förhållandet blir mer gynnsamt omvandlas sporen till bakterie och kan börja växa och 
föröka sig. Tiden är också avgörande för att bakterier ska växa i maten. Livsmedel ska därför 
inte hållas i temperaturer som är gynnsamma för bakterierna under en längre tid.  
 
2.4.2 Kylförvaring av livsmedel 
Enligt bilaga II, kapitel IX, punkt 5 (EG förordningen nr 852/2004) får inte livsmedel 
förvaras vid temperaturer som kan medföra att hälsofara uppstår. För att inte bakterier ska 
växa till i kylförvaringen ska kylskåpet hålla så låg temperatur som möjligt (Livsmedelsverket 
2013 a). Livsmedelsverksamheten ska ha rutiner för kontroll av utrustning som kyler 
livsmedel. Kylförvaring av livsmedel vid högst +8⁰C förhindrar tillväxt av det flesta bakterier. 
En del bakterier som till exempel Listeria kan växa i kylskåpstemperatur (Thougaard 2007). 
 
2.4.3 Dokumentation av temperaturkontroller 
I artikel 5.2 g (EG förordningen nr 852/2004) står att: företagaren ska enligt HACCP-
principerna, ” upprätta dokumentation och journaler avpassade för livsmedelsföretagets 
storlek och art för att visa att de åtgärder som avses i a-f tillämpas effektivt.” Det finns inga 
allmänna krav på dokumentation, men dokumentation ska ske om det är nödvändigt 
(Livsmedelsverket 2013 a). Vilken dokumentation som anses nödvändig beror på företagets 
storlek och antal anställda, verksamhetens komplexitet samt kompetensnivå hos de 
anställda. Det är företagaren som avgör vilken dokumentation som behövs. För 
livsmedelsäkerheten eller redlighet kan myndigheten vid behov kräva dokumentation.  
 
2.4.4 Personlig hygien 
I bilaga II, kapitel I, punkt 4 (EG förordningen nr 852/2004) står det att: ” Det skall finnas 
ett adekvat antal lämpligt placerade och utformade handtvättställ. Anordningen skall ha 
varmt och kallt rinnande vatten, material för handtvättning och för hygienisk torkning. 
Utrustning för sköljning av livsmedel skall när så är nödvändigt vara skilt från anordningar 
för handtvätt.” Det ska finnas möjlighet för personalen att tvätta händerna på ett hygieniskt 
sätt (Livsmedelsverket 2013 a). Det kan ske i handtvättställ eller i en ho. Anordningen ska 
vara ledig för handtvätt utan att livsmedel påverkas av stänk. Det ska finnas tvål och 
möjlighet att torka händerna på ett hygieniskt sätt, med pappershanddukar eller en ren 
tyghandduk.  
 
Det flesta människorna bär till och från på sjukdomsframkallande mikroorganismer 
(Livsmedelsverket 2013 a). Varje person som arbetar med livsmedel måste upprätthålla en 
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god hygien. Detta gäller även barn vid pedagogisk matlagning. God hygien innebär bland 
annat att:  

• Vid behov ska rena skyddskläder användas 
• Omklädningsrum för ombyte av arbetskläder ska finnas om personalen hanterar 

oförpackade livsmedel 
• Rutiner gällande personaltoalett 
• Möjlighet att tvätta händerna på ett hygieniskt sätt 
• Personal som bär på smitta som kan överföras till livsmedel ska inte hantera 

oförpackade livsmedel 
 
Det är viktigt att hålla händerna rena när man hanterar livsmedel (Sprenger 1999). 
Livsmedelspersonal måste tvätta händerna regelbundet under arbetsdagen och speciellt: 

• Efter toalettbesök 
• När man kommer in i livsmedelslokalen och börjar hantera livsmedel och redskap 
• Mellan hantering av råvaror och tillagad mat 
• När man kammat eller vidrört håret 
• Efter att man ätit, rökt, hostat eller snutit sig 
• Efter att man har hanterat sopor 

 
2.4.5 Utbildning 
I bilaga II, Kapitel XII, punkt I (EG förordningen nr 852/2004) framgår att: ” den personal 
som hanterar livsmedel övervakas och instrueras och/eller utbildas i livsmedelshygien på ett 
sätt som är anpassat till deras arbetsuppgifter.” Det är verksamhetsutövarens ansvar att alla 
som hanterar livsmedel i verksamheten har den kunskap om behövs gällande 
livsmedelshygien för att utföra arbetsuppgiften (Livsmedelsverket 2013 a). Det finns inga 
krav i livsmedelslagstiftningen som säger att en person måste ha en specifik 
hygienutbildning. Utbildningskravet kan tillgodoses på olika sätt. Det kan vara utbildning i 
form av kurser, men även instruktioner och handledning på arbetsplatsen. Det viktiga är att 
personalen klarar av att utföra sina arbetsuppgifter i enlighet med livsmedelslagstiftningen.  
 
2.5 Förskolepersonalens utbildning 
 
2.5.1 Förskolärarutbildning 
Förskolärarprogrammet på Karlstads universitet omfattar 210 högskolepoäng, vilket 
motsvarar tre och ett halvt års heltidsstudier (Karlstads universitet 2014). Utbildningen 
omfattar tre delar, utbildningsvetenskap (60 hp), ämnesstudier (120 hp) och 
verksamhetsförlagd utbildning (30hp). Vid en granskning av samtliga kursplaner på 
programmet hittades två delkurser som innehåller kunskap kopplat till livsmedelshantering. 
I kursplanen för kursen ”Perspektiv på lärande, utveckling, normalisering och variation, 
15hp” står det att efter genomgången kurs skall studenten kunna redogöra för vikten av barns 
hälsa och dess betydelse för lärande och utveckling. I kursplanen för kursen ”Kropp, rörelse 
och konstruktion, 7,5 hp” står det att efter genomgången kurs skall studenten kunna 
redogöra för de vanligaste infektionssjukdomarna som drabbar barn och åtgärder för att 
minimera spridning.  
 
På kursen ” Perspektiv på lärande, utveckling, normalisering och variation, 15hp” ansvarar 
institutionen för hälsovetenskaper för fyra veckor av undervisningen (Hedström muntl.).  Ett 
avsnitt handlar om kost för barn. Fokus på föreläsningen ligger på att barn ska äta bra mat i 
kombination med fysisk aktivitet för att kunna utvecklas och för att minimera riskerna för 
sjukdomar p.g.a. dåliga matvanor och för lite motion. Föreläsningen ger information om 
näringsämnen, kolhydrater, fett och protein och dess funktion i kroppen. En del i 
föreläsningen handlar om praktiska kosthjälpmedel, kostcirkeln och olika förslag på 
mellanmål samt förslag på undervisning där barn kan lära sig om kostvanor.  
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På kursen ”Kropp, rörelse och konstruktion, 7,5 hp” ansvarar intuitionen för miljö- och 
livsvetenskap (Eriksson muntl.). En föreläsning handlar om ”introduktion till begrepp och 
förhållningssätt kring infektioner, smitta, smittspridning, vaccinationer m.m.”. 
Föreläsningsmaterialet tar upp hur immunförsvaret fungerar, vaccinationsprogram för barn i 
Sverige, inflammationsreaktioner, exempel på vad som håller dig som pedagog frisk: 
handhygien tvätta händerna och nyss i armvecket, håll dig i skaplig fysisk form, ät mycket 
frukt och grönt, var ute varje dag, sov på nätterna. Föreläsningen längd är cirka en och halv 
timme. 
 
2.5.2 Hygienutbildning 
Utbildningar i livsmedelshygien finns hos många aktörer. Efter en granskning av några 
aktörer på marknaden kan dess innehåll sammanfattas så här: 
 
Målet för utbildningarna är att ge kunskap om olika hälsofaror och förståelse för 
livsmedelshygien för säker mat (Anticimex 2010, Bergström & Hellqvist 2014). 
Utbildningarna behandlar ämnen som, matförgiftningar, allergiska reaktioner, lagstiftning, 
ansvar, mikrobiologiska faror, kemiska faror, fysiska faror, personalhygien för säker mat, god 
hygien för säker mat.  
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3 Material och metod 
 
För att söka svar på frågeställningarna inhämtades material genom litteraturstudier samt 
resultatet från en intervjuundersökning av personal på 20 utvalda förskoleverksamheter. 
Undersökningen har utförts i förskoleverksamheter i Karlstads kommun.  
 
3.1 Urval 
Urvalet av verksamheter gjordes utefter miljöförvaltningens kontrollplan för 2014, där det 20 
första planerade kontrollerna valdes ut till denna undersökning. Vilket resulterade i att 
urvalet fördelades över hela kommunen. 
 
3.2 Genomförande 
Personalen i 20 förskoleverksamheter intervjuades i samband med miljöförvaltningens 
planerade kontrollbesök. Intervjuerna genomfördes med personal som hanterade livsmedel 
dagligen i verksamheten. Personalen arbetade i mottagningskök eller avdelningskök. I denna 
undersökning är ett mottagningskök en verksamhet där det arbetar personal vars 
huvudsakliga uppgift är att hantera livsmedel. Dessa verksamheter lagade tidigare mat från 
grunden och köken har mer utrustning för livsmedelshantering. I ett avdelningskök arbetar 
oftast pedagogisk personal och verksamhetens kök är mindre och inte fullt utrustat som ett 
mottagningskök. Avdelningskök är lokaliserat på avdelningen där barnen vistas under den 
dagliga verksamheten. Undersökningen genomfördes under några veckor i juni och 
september 2014. Intervjuerna var oanmälda och utfördes förmiddagar och eftermiddagar. 
Vid intervjuerna användes en checklista och frågorna ställdes i samma ordningsföljd i 
samtliga verksamheter. 
 
3.3 Checklista  
Checklistan bestod av totalt 18 frågor, se bilaga 1. Första delen av checklistan bestod av 
allmänna frågor, sedan följde frågor om temperatur och personlig hygien. 15 av de 18 
frågorna hade fasta svarsalternativ och tre av de 18 frågororna besvarades med fritext. 
Valet av att variera mellan fasta svarsalternativ och svar i fritext berodde på att 
undersökningen skulle erhålla tillräckligt med information. I fritexten kunde personalen som 
blev intervjuad berätta med egna ord och visa hur det gick tillväga i olika moment i 
livsmedelshanteringen. Tanken var att det då skulle bli lättare att bedöma om rutinen i 
verksamheten uppfyllde lagstiftningens krav. Intervjusvaren behandlades anonymt. Ingen av 
frågorna var utformade så att det kunde knytas till den person som svarade på frågan.  
 
3.4 Sammanställning av resultat 
För att få en överskådlig bild sammanställdes resultatet i Excel diagram och tabeller. 
Frågorna som svarades i fritext eller hade två svarsalternativ samanställdes i löpande text. 
Samtliga 20 checklistor med rådata finns inskannade i en pdf:fil. Resultatet redovisades i fyra 
avsnitt: Allmänt (4.1), temperatur (4,2), personlig hygien (4.3) och jämförande av utbildning 
(4.4). Under allmänt redovisades resultatet från det fyra första frågorna i en tabell för att 
tydliggöra vilken kompetens som fanns i vilket typ av kök samt vilka måltider som 
hanterades. Under avsnittet temperatur redovisades frågor som berör rutiner gällande 
temperaturkontroller. I avsnittet personlig hygien redovisades resultatet angående handtvätt. 
I avsnittet jämförande av utbildning samanställdes resultatet från frågorna 7, 13 och 17 som 
valdes ut för att jämföra om det fanns någon skillnad i hanteringen av livsmedel beroende på 
personalens utbildning. De tre frågorna som valdes i jämförelsen har troligtvis en betydande 
del i rutinerna som förväntas finnas i verksamheterna som deltagit i undersökningen. 
 
3.5 Litteraturstudie  
För att bedöma om verksamheterna uppfyllde livsmedelslagstiftningen krav inhämtades 
kunskap i litteratur, lagstiftning och kontrollvägledningar. 
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4 Resultat 
 
Resultatet redovisas i fyra avsnitt, allmänt, temperatur, personlig hygien och jämförande av 
utbildning. Resultatet omfattar 20 besökta förskoleverksamheter. 
 
4.1 Allmänt 
Sju intervjuer genomfördes i mottagningskök och 13 i avdelningskök. I 12 verksamheter 
serverades frukost, mellanmål och lunch. Fyra verksamheter serverar frukost och mellanmål. 
13 verksamheter svarade att pedagogisk personal hanterar livsmedel och sju svarade att 
personal vars huvudsakliga uppgift är att hantera livsmedel, hanterade livsmedel. I nio 
verksamheter hade personal som hanterade livsmedel pedagogisk utbildning. I fyra 
verksamheter hade personalen pedagogiskutbildning men även fått instruktioner av 
arbetsgivaren. I sex verksamheter hade personalen livsmedelshygienutbildning och i en 
verksamhet hade personal erfarenhet från restaurangbranschen, se svar i tabell 1. 
 
Tabell.1 Sammanställning av verksamheternas svar gällande typ av kök, måltider och personalens utbildning. 

 
 
4.2 Temperatur 
16 verksamheter svarade att de hanterade ankommande varm och kall lunchmat. Fyra 
verksamheter svarade att de inte hanterade ankommande varm och kall lunchmat. Av de 16 
verksamheter som hanterar ankommande lunch mat var de 11 som hade en fungerande 
termometer och fem svarade att de inte hade någon termometer.  
 
Nio av 16 verksamheter svarade att de kontrollerade temperaturen i den varma maten varje 
dag. 6 verksamheter kontrollerade temperaturen i den kalla maten varje dag. Under 
svarsalternativet annat svarade en verksamhet att termometern var trasig och att de brukar 
kontrollera temperatur varje dag. Två verksamheter svarade att temperaturen kontrolleras i 
en annan del av verksamheten.  Se samtliga svar i figur 1. 
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Figur 1. Hur ofta verksamheterna kontrollerar temperaturen i ankommande varm och kalla maten. 
 
Fem verksamheter av 16 svarade att den varma maten håller en temperatur på 70⁰-75⁰ och 
fyra verksamheter svarade att maten håller en temperatur på över 75⁰. Under 
svarsalternativet annat svarade fyra verksamheter att det inte visste vilken temperatur den 
ankommande maten hade. Två verksamheter svarade att temperaturkontrollen sker i en 
annan del av verksamheten. En verksamhet svarade att termometern var trasig men maten 
brukar ligga på 70-75⁰. Se samtliga svar i figur 2. 
 

 
Figur 2. Hur många grader den ankommande varma maten brukar hålla. 
 
Sex av 16 verksamheter svarade att den ankomna kalla maten hade en temperatur på 5⁰-8⁰.  
Under svarsalternativet ”Annat” svarade sex av verksamheterna att det inte visste vilken 
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temperatur den ankommande kalla maten hade. Två av verksamheterna svarade att 
temperaturen kontrollerades i en annan del av verksamheten. En av verksamheterna svarade 
att termometern var trasig men temperaturen brukar ligga på 5-8 ⁰. Se samtliga svar i figur 3. 
 

 
 Figur 3. Hur många grader den ankommande kalla maten brukar hålla. 
 
Av de 16 verksamheter som tar emot varm och kall lunchmat svarade 9 verksamheter att de 
dokumenterar resultatet av temperaturkontrollen. I fyra verksamheter dokumenterades inte 
resultatet. Två verksamheter svarade att resultatet dokumenterades i en annan del av 
verksamheten.  En verksamhet svarade att de brukar dokumentera men att det inte fanns 
någon aktuell dokumentation eftersom att termometern var trasig. 
 
De var 10 verksamheter som uppfyllde lagstiftningens krav gällande vilka rutiner 
verksamheterna hade om den ankomna maten inte håller rätt temperatur. Sex verksamheter 
uppfyllde inte lagstiftningens krav, se svar i tabell 2. 
 
Tabell.2 Verksamheternas rutiner gällande åtgärder om inte den ankomna maten håller rätt temperatur. 

Kategori Antal Exempel på verksamheters rutiner 

Rutin som uppfyller 
livsmedelslagstiftningens 
krav 

10 Kontaktar tillagningskök för åtgärd. Kontrollerar 
temperaturen när bilen är här och är det under 60 
grader skickas maten tillbaka på en gång. 
 
Kontaktas leverantör och diskuterar åtgärd. Under 50 
grader kastas maten. 

  
 Kontaktar tillagningskök för att diskutera vad som 

hänt. 
 
Hanteras i en annan del av verksamheten. 

Rutin som inte uppfyller 
livsmedelslagstiftningens 
krav 

6 Vet inte, mäter inte, vet inte vilken temperatur som är 
bra eller dålig 
 
Värmer på maten i värmeskåp 
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Totalt 20 verksamheter svarade på frågorna gällande kylförvaring. 11 (55 %) verksamheter 
kontrollerade aldrig temperaturen i kylförvaringen. 9 verksamheter kontrollerade 
temperaturen i kylförvaringen regelbundet (varje dag alternativt en gång i veckan). Se svar i 
figur. 4. 
 

 
Figur 4. Hur ofta verksamheterna kontrollerar temperaturen i kylförvaringen. 
 
Nio verksamheter svarade att temperaturen i kylarna brukar ligga på 5-8⁰. Under 
svarsalternativet ”Annat” svarade 11 verksamheter att de inte visste vilken temperatur det 
brukar vara i kylarna. 8 verksamheter svarade att resultatet av temperaturkontrollen i 
kylarna dokumenterades och 12 verksamheter svarade att det inte dokumenterade resultatet. 
De var 10 verksamheter som uppfyllde lagstiftningens krav gällande vilka rutiner 
verksamheterna hade om kylförvaringen inte håller rätt temperatur. Tio verksamheter 
uppfyllde inte lagstiftningens krav, se svar i tabell 3. 
 
Tabell.3 Verksamheternas rutiner gällande åtgärder om inte kylförvaringen håller rätt temperatur. 

Kategori Antal Exempel på verksamheters rutiner 
Rutin som uppfyller 
livsmedelslagstiftningens 
krav 

10 Kontaktar reparatör och flyttar om livsmedel 
efter att livsmedel kontrollerats. Slänger mat vid 
behov.  
 

Rutin som inte uppfyller 
livsmedelslagstiftningens 
krav 

10 Vet inte, kollar inte temperatur. 
 
Slänger mat om vi ser att kylen inte är ok. 

 
4.3 Hygien frågor  
Totalt 20 verksamheter svarade på frågorna gällande personlig hygien. I sex verksamheter 
svarade personalen att de tvättade händerna i ett separat handtvättställ och personalen i 14 
verksamheter svarade att de tvättade händerna i en dubbelho.  Personalen i 12 verksamheter 
hade tillgång till, tvål, pappershanddukar och handsprit. Sju verksamheter hade tillgång till, 
tvål och pappershanddukar. I en verksamhet hade personalen tillgång till, tvål, 
pappershanddukar och tyghandduk. 
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4.4 Jämförelse av utbildning 
För att kunna jämföra resultatet delas svaren in i två grupper. Verksamheter med personal 
som hade pedagogiskutbildning samt pedagogisk utbildning och instruktioner gällande 
livsmedel av arbetsgivaren (Pedagogutbildning) och en grupp där verksamheterna hade 
personal med livsmedelshygien utbildning samt erfarenhet av livsmedelshantering 
(Livsmedelshygienutbildning). Eftersom de jämförande grupperna är olika i antal 
verksamheter redovisas resultatet i procent (%). 
 
Samtliga (100 %) verksamheter i gruppen livsmedelshygienutbildning kontrollerade 
temperaturen i den ankommande varma maten varje dag. I gruppen pedagogutbildning var 
det 15 % som kontrollerade temperaturen varje dag. 31 % av gruppen pedagogutbildning 
kontrollerade aldrig temperaturen.  Under svarsalternativet ”Annat (54 %) svarade fyra 
verksamheter att pedagogisk personal inte tar emot varm lunch mat. Två verksamheter med 
pedagogisk personal svarade att kontrollen av temperaturen sker i en annan del av 
verksamheten. En verksamhet med pedagogisk personal svarade att termometern var trasig, 
men att pedagogisk personal brukar kontrollera temperatur varje dag. Se samtliga svar i figur 
5. 
 

 
Figur 5. Hur ofta verksamheterna kontrollerar temperaturen i ankommande varm mat.  
 
I gruppen pedagogutbildning var de 77 % som aldrig kontrollerade temperaturen i 
kylförvaringen och 23 % som kontrollerade regelbundet (en gång i veckan). I gruppen 
livsmedelshygienutbildning var det 86 % som kontrollerade temperaturen i kylförvaringen 
regelbundet (varje dag alternativt en gång i veckan). Se samtliga svar i figur.6.   
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Figur 6. Hur ofta verksamheterna kontrollerar temperaturen i kylförvaringen. 
 
I gruppen pedagogutbildning var det 92 % som hade tillgång till en dubbelho och 8 % hade 
tillgång till ett separat handtvättställ. I gruppen livsmedelshygienutbildning var det 71 % som 
hade tillgång till separat handtvättställ och 29 % hade tillgång till dubbelho, se svar i figur 7. 
 

 
Figur 7. Vart verksamheterna tvättar sina händer i samband med livsmedelshantering. 
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5 Diskussion 
 
5.1 Förskoleverksamhetens rutiner gällande temperatur och personlig 
hygien 
Syftet var att undersöka vilka rutiner som fanns i förskoleverksamheternas livsmedels- 
hantering och om rutinerna är tillräckliga för att verksamheterna ska uppfylla lagstiftningens 
krav. Generellt när det görs en bedömning om en verksamhet lever upp till 
livsmedelslagstiftningens krav görs det i en samlad bedömning och i fall till fall. Detta 
eftersom varje verksamhet har olika rutiner och olika slags hantering samt att lokalens 
utformning varierar mellan livsmedelsverksamheterna. 
 
5.1.2 Temperaturkontroller av ankommande varm och kall mat. 
För att göra en bedömning om verksamheternas rutiner i denna undersökning lever upp till 
kraven gällande temperaturkontroll av den ankommande varm och kalla lunchmaten tar man 
hänsyn till: 

• om det finns en termometer i verksamheten 
• kontrolleras temperaturen i den ankommande maten och hur ofta sker kontrollen 
• har personalen kunskap om vilka temperaturer som gäller 
• vet personalen vad de ska göra om maten inte håller rätt temperatur 

 
Utifrån resultatet av undersökningen blir bedömningen att majoriteten av verksamheterna 
lever upp till lagens krav gällande mätningen av temperaturen i maten, dock inte lika klar 
majoritet för den kalla maten. Avseende åtgärder vid avvikande temperaturer blir 
bedömningen att 10 verksamheterna klarar lagstiftningens krav. 
 
Även om undersökningen visar att majoriteten mäter temperaturen i maten finns det ett 
antal verksamheter som inte mäter temperaturen i den varma (4st) och i den kalla 
lunchmaten (6st). Resultatet i undersökning kan inte ge svar på varför dessa verksamheter 
inte mäter temperaturen. Min erfarenhet är att ett vanligt argument från personalenen är att 
de kan se att maten ”ryker” eller ”ser varmt ut”. Argumentet kan bedömas som tillräckligt om 
det i för övrigt finns förankrade rutiner i verksamheten och en acceptabel kunskapsnivå. Om 
argumentet kommer i kombination med att verksamhetens personal har bristande kunskap 
gällande livsmedelsäkerhet måste verksamheten skapa kontroll över matens 
temperaturhållning. En enkel och lämplig metod är att mäta med en termometer.  
 
Det är anmärkningsvärt att 6 av verksamheterna inte uppfyller lagkraven gällande vilka 
åtgärder verksamheten ska vidta om inte maten håller rätt temperatur. Resultaten av 
undersökningen kan inte ge svar på varför inte rutinen finns. Min erfarenhet är att 
verksamheten ”litar” på att tillagningskökets har följsamhet i sina rutiner.  Men tiden från 
tillagning till måltid kan variera och därför är en central del i livsmedelsäkerheten att varje 
verksamhet har kontroll på tid och temperatur i livsmedlen som ska serveras. Vid 
temperaturer mellan 20-50 grader kan sjukdomsframkallande bakterier föröka sig (Sprenger 
1999). Förökningen sker snabbast vid 37 grader. 
 
Därför är det viktigt att personalen vet vilka temperaturen maten ska hålla för att säker mat 
ska serveras till barnen.  Även den tiden maten befinner sig i fel temperatur påverkar 
bakterietillväxten. Det är viktigt att personalen vet vilka rutiner som tillämpas om maten 
håller fel temperatur. Personalen ska undersöka hur länge maten rimligtvis har varit i den 
felaktiga temperaturen och med den kunskapen göra en bedömning om maten är säker.  
  
5.1.3 Temperaturkontroll av kylförvaring 
För att göra bedömningen om verksamheterna i denna undersökning lever upp till kraven 
gällande temperaturkontroll av kylförvaringen tar man hänsyn till: 
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• om det finns en termometer i verksamheten 
• om temperaturen i kylförvaringen kontrolleras och hur ofta utförs kontrollen 
• har personalen kunskap om vilka temperaturer som gäller 
• vet personalen vad de ska göra om kylförvaringen inte håller rätt temperatur  

 
Utifrån resultatet av undersökningen blir bedömningen att 11 (55 %) verksamheter av 20 inte 
lever upp till lagstiftningens krav gällande kontrollen av temperaturen i kylförvaringen. Från 
resultatet går det inte att utläsa varför personalen inte utförde någon mätning.  Min 
erfarenhet är att det vanligaste argumentet är att personalen ”känner” att livsmedlet är kallt 
eller varmt, ”som man gör hemma”. Men i det privata hushållet ansvarar inte personalen för 
andras barn. Har man som verksamhet ansvar för andras barn måste verksamhet vara säker 
på att livsmedel hanterar på ett säkert. Min bedömning är att gå på ”känslan” inte är ett 
säkert sätt. För att säkerställa temperaturen i kylförvaringen är det lämpligast att 
regelbundet kontrollera en termometer. Resultatet kan som sagt inte ge svar på varför inte 
temperaturen kontrolleras i kylförvaringen. En orsak kan vara att det inte finns några 
termometrar i kylförvaringen eller andra termometrar att tillgå. Det fanns ingen fråga i 
undersökningen som klargjorde om det fanns en termometer i verksamheten för att mäta 
temperaturen i kylförvaringen. 
 
10 verksamheter lever inte upp till lagstiftningens krav gällande vilka åtgärders om ska vidtas 
om inte kylförvaringen håller rätt temperatur. Livsmedel som kräver kylförvaring ska hållas 
vid högst +8⁰C för att förhindrar tillväxt av bakterier. Personalen som hanterar och ansvarar 
för dessa livsmedel måste ha kunskap och utrustning för att kunna vara säker på att den mat 
de serverar barnen är säkra. 
 
5.1.4 Personlig hygien 
När bedömningen görs om verksamhetens tillgång till en separat handtvätt tar man hänsyn 
till om det finns möjlighet för personalen att tvätta händerna på ett hygieniskt sätt. Det kan 
ske i handtvättställ eller i en ho. Anordning ska vara ledig för handtvätt utan att livsmedel 
påverkas av stänk. Det ska finnas tvål och möjlighet att torka händerna på ett hygieniskt sätt, 
med pappershanddukar eller en ren tyghandduk. 
 
Resultatet av undersökningen visar att samtliga verksamheter hade tillgång till handtvätt. 
Bedömningen sker efter verksamhetens rutiner och följsamhet av rutiner samt 
verksamhetens typ av livsmedelshantering.  
 
Huruvida verksamheterna uppfyller lagstiftningens krav kan inte besvarar i denna 
undersökning. Ingen fråga ställs om rutiner gällande handtvätt, endast frågan om möjlighet 
till handtvätt.  
 
5.1.5 Dokumentation 
Undersökningen visar att nio verksamheter av 16 dokumenterade temperaturkontrollerna de 
utfört i den ankommande lunchmaten. Åtta av 20 verksamheter dokumenterade 
temperaturkontrollerna de utfört i kylförvaringen. 
 
I mellanriskverksamhet är dokumentation av temperaturkontrollen i regel inget krav. Det 
kan förekomma krav om myndigheten bedömer det nödvändigt för livsmedelsäkerheten. 
Dokumentation och åtgärdsplan kan efterfrågas av myndigheten vid tillsyn eller om sjukdom 
uppstår. Verksamheterna avsätter tid till temperaturtagning varje dag men bedömer inte 
dokumentationen som viktig. Dokumentationen är ett skriftligt bevis på att 
temperaturmätningen utförts, en försäkring på verksamheternas kontroll.  
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5.2 Jämförelse av utbildning 
En annan del av syftet var att ta undersöka om man utifrån personalens utbildning och 
erfarenhet kan se några skillnader i hur ofta verksamheterna kontrollerar temperaturen i den 
ankommande varma maten och kylförvaring samt tillgång till handtvätt. 
 
För att se om det finns någon skillnad i hur ofta verksamheterna kontrollerar temperaturen i 
den varma maten delades resultatet upp i två grupper: 

• Svar som kommer från verksamheter där personalen har pedagogisk utbildning och 
pedagogisk utbildning i kombination med instruktioner i livsmedelshygien av 
arbetsgivaren (Pedagogutbildning) 

• Svar som kommer från verksamheter där personalen har livsmedelshygienutbildning 
och erfarenhet att restaurangbranschen (Livsmedelshygienutbildning) 

 
5.2.1 Kontroll av den ankomna varma maten 
Resultatet indikerar att det finns skillnader i hanteringen av den varma maten beroende på 
personalens utbildning. I gruppen livsmedelshygienutbildning var det samtliga (100 %) som 
kontrollerar temperaturen varje dag. I gruppen pedagogutbildning placerades den största 
andel (54 %) under svarsalternativet ”annat”. Detta antyder på att dessa verksamheten kan 
vara medveten om vilka risker som finns i livsmedelshanteringen och väljer därför att placera 
hanteringen av livsmedel i den del av verksamheten där det finns personal som har 
utbildning i livsmedelshygien. Det ska poängteras att det finns verksamheter med 
förbättrings utrymme, 31 % av gruppen pedagogutbildning kontrollerade aldrig 
temperaturen i den ankommande varma maten. 
 
5.2.2 Kontroll av temperatur i kylförvaring 
Även här indikerar resultatet att det finns skillnader i hur ofta verksamheterna kontrollerar 
temperaturer beroende på vilken utbildning personalen hade. Det anmärkningsvärda här är 
att i gruppen pedagogutbildning var det 77 % som aldrig kontrollerade temperaturen i 
kylförvaringen. I gruppen livsmedelshygienutbildning var det 86 % som kontrollerade 
regelbundet. Detta antyder på att det finns verksamheter och främst verksamheter i gruppen 
pedagogutbildning som har ett utrymme för förbättringsåtgärder.     
 
5.2.3 Handtvätt 
Av resultatet kan man utläsa att det är vanligast (71 %) att gruppen 
livsmedelshygienutbildning har tillgång till ett handtvättställ. I gruppen pedagogutbildning 
var det vanligast (92 %) hade tillgång till en dubbelho. Båda dessa utformningar av handtvätt 
fungerar väl i kombination med bra rutiner. Därför är det viktigt att personalen har kunskap 
om de risker som finns i samband med livsmedelshantering. Av erfarenhet kan de vara 
svårare att upprätthålla ordning och rutiner kring en dubbelho kontra handtvättställ och 
därför är det anmärkningsvärt att i de verksamheter där dubbelhoarna finns där arbetar 
oftast personal som saknar livsmedelshygienutbildning, se tabell.1. Har man 
livsmedelsutbildning har man kanske mer kunskap om vilka risker som finns och därmed 
kan man kräva mer resurser av en arbetsgivare. 
 
5.3 Förebyggande åtgärder 
Lagstiftningen finns av en anledning och i livsmedelslagstiftningen kan vi läsa om att 
livsmedel inte ska släppas ut på marknaden om de inte är säkra, alltså maten barnen äter i 
förskolan ska vara säker att äta. Det är förskoleverksamhetens ansvar att minimera de risker 
som finns inom livsmedelhanteringen så att de kan vara säker på att maten barnen får inte är 
skadlig för hälsan. Att bli sjuk av maten är något som drabbar individen men det är också 
något som kan sättas i perspektiv till en kostnad för samhället. 
 
Enligt denna undersökning fanns det förskoleverksamheter som inte hade fullständiga 
rutiner gällande sin livsmedelshantering och därmed inte lever upp till lagstiftningens krav. 
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Exempel på det kan vara att verksamheten inte kontrollerade temperaturen i den 
ankommande maten, att verksamheten inte regelbundet kontrollerade temperaturen i 
kylförvaringen eller att det inte fanns några rutiner för åtgärder om maten inte håller rätt 
temperatur. Varför dessa rutiner inte fungerar är inget som undersökningen ger svar på men 
troligtvis kan personalens utbildning och erfarenhet spela roll. Resultatet indikerar även att 
det skiljer sig i livsmedelshanteringen i frågorna 7,13 och 17 beroende på vilken utbildning 
personalen har.  
 
I skollagen (2010:800) 10 kap 10 § står att utbildningen ska vara avgiftsfri. Eleverna ska utan 
kostnad ha tillgång till böcker och andra lärverktyg som behövs för en tidsenlig utbildning 
samt erbjudas näringsriktiga skolmåltider. Vad betyder då ”Näringsrika skolmåltider” 
Skolverket hänvisar till livsmedelsverkets råd. Livsmedelsverket lyfter fram sex områden 
kring måltidskvaliteten: god, trivsam, näringsriktig, hållbar, säker och integrerad i 
verksamheten (Skolverket 2014). Livsmedelsverket har publicerat en skrift som heter ”bra 
mat i skolan” i den står det kortfattat om vad säker mat innebär (Livsmedelsverket 2013 c). 
 
En åtgärd skulle kunna vara att förtydliga skollagstiftningen så att läroverken blir tvingade 
att införa livsmedelsäkerhet i läroplanen. Förskolepersonalen ska enligt skollagen bedriva 
pedagogisk verksamhet men där skulle även krav på livsmedelsäkerhet ingå eftersom många 
förskolepedagoger arbetar med livsmedelshantering dagligen. Jag tror att om 
förskolepedagoger har grundutbildning i livsmedelsäkerhet blir de mer medveten om vilket 
ansvar som ligger i deras arbetsuppgift. Då kommer de troligtvis att ställa större krav på sin 
arbetsgivare när det gäller förutsättningar för livsmedelshantering. 
 
Eftersom det inte finns något specifikt krav på utbildning inom livsmedelsäkerhet i 
livsmedelslagstiftningen idag är det ibland svårt för kontrollmyndigheten att ställa krav på 
livsmedelsföretagaren. Om livsmedelslagstiftningen skulle skärpa kraven gällande utbildning 
skulle kontrollmyndigheten kunna arbeta mer förebyggande med verksamheterna och 
verksamheterna skulle kanske känna att det är värdefullt att anlita konsulter för att utbilda 
personal. 
 
För att medvetandegöra, öka kunskapsnivån och förståelsen om varför det är viktigt med 
rutiner gällande livsmedelshantering är det nödvändigt med kontinuerliga utbildningar, 
genomgångar och utvärderingar av arbetet. Att personal slutar vid pension eller av annan 
orsak kan innebära att kunskap går förlorade. Ansvaret för livsmedelsäkerheten ligger hos 
verksamhetsutövaren och det är dess uppgift att se till att personalen har den utbildnings 
som krävs för att genomföra sina arbetsuppgifter. Därför ligger det ett stort ansvar på 
arbetsgivaren att utveckla ett bra system för att se till att samtliga i personalen får och kan ta 
del av fortlöpande utbildningar gällande livsmedelssäkerhet. Även vikarier och nyanställda 
ska introduceras och systemet ska vara så bra att ingen glöms bort. En annan viktig del i 
detta är att alla delar av organisationen måste ha kännedom och framförallt förståelse för hur 
viktigt det är att personalen i förskolan har kontroll över livsmedelshanteringen. 
 
Min upplevelse är att det finns rutiner nedskrivna i verksamheten men det är många som inte 
känner till dem. De som har utarbetat rutiner arbetar i regel inte kvar i verksamheten. För att 
personalen ska känna sig delaktig är det viktigt att personalen som ska arbeta med rutinerna 
dagligen är med och utformar rutiner och arbetssätt. Vid mina besök på förskolorna berättar 
personalen att de upplever att arbetsuppgifterna blir fler och en av dessa arbetsuppgifter är 
livsmedelshantering.  
 
En idé är att utse en ansvarig för livsmedelshanteringen i en arbetsgrupp. Det har fördelar 
vid t.ex. kontakt med kontrollmyndigheten i samband med utbrott och ger arbetsro för 
arbetsgruppen. Nackdelen är att verksamheten blir sårbart om ansvariga är frånvarande eller 
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slutar på arbetsplatsen. Då är det särskilt viktigt att verksamheten har ett system för 
utbildning av personalen.  
 
Utifrån undersökningens begränsade resultat är det svårt att säga hur det se ut på samtliga 
förskolor i kommunen men resultatet kan ge en indikation på dagens situation i 
förskoleverksamheter. De studier (Carabin 1999, Uhari 1999, Pönkä 2004, Kotch 2007, 
Cylvén 2013, HYFS 2006-2009) som har utförts tidigare i förskolor handlar mycket om 
hygienprogram generellt i hela förskoleverksamheten. När det gäller studier i 
förskoleverksamheters hantering av livsmedel har mina sökningar inte givit något resultat. 
Detta är ett ämne som enligt mitt tycke borde studeras vidare. För det kan konstateras i 
samhällsdebatter att det finns ett intresse för detta ämne och främst i media kan man se att 
det vid flera tillfällen rapporteras om att barn troligtvis har blivit sjuka av maten de ätit i 
förskolan. 
 
I Sverige finns det en övergripande statistik gällande utbrott av matförgiftningar. Det finns 
ingen samlad bild över hur många av dessa utbrott som kan härledas till 
förskoleverksamheter. Barn kan smittas på många andra platser i samhället. För att samla in 
statistik över hur många barn som blir sjuka i förskolan p.g.a. brister i livsmedelsäkerheten 
krävs ett samarbete mellan verksamhetsutövaren, hälso- och sjukvård, personal och 
kontrollmyndigheten. Det gäller att det finns ett engagemang att lyfta frågan och skapa 
nätverk och i framtiden hitta sätt som känns smidigt och effektivt. 
 
Min stora övertygelse som förälder är att personal och ledning vill våra barn det bästa på alla 
plan och det diskuteras om förebyggande åtgärder gällande klämskador och träd som kan 
blåsa över lekplatsen. När det gäller diskussioner och event om livsmedel handlar det mest 
om att äta rätt, inte om hur maten hanteras rätt. 
 
Av egen erfarenhet har jag sett att det genom åren skett en förändring av 
förskoleverksamhetens sätt att tillhandahåll mat till förskolebarn. Tidigare lagades maten i 
de fullt utrustade köken som fanns på förskolan men idag används dessa kök till 
mottagningskök. Idag lagas maten i tillagningskök oftast på någon större skola och sedan 
skickas maten ut till förskolan och hamnar då i ett mottagningskök. Det jag vill säga är att 
tidigare har personalen som arbetar med barnen (pedagoger och barnskötare) inte hanterat 
livsmedel i någon större utstäckning utan deras focus har varit på pedagogisk verksamhet. 
Under åren har verksamhetsutövaren, i detta fall kommunen valt att centrera tillagningen av 
lunchmat på färre antal tillagningskök. En av konsekvenserna av det blir att 
livsmedelshanteringen på förskolan i stor utsträckning utförs av personal som saknar 
utbildning i grundläggande livsmedelssäkerhet. I takt med en sådan förändring över tid är 
det viktigt att alla delar i verksamheten följer samma förändring såsom att nya arbetsätt 
utvecklas i samma takt som verksamhetens övriga utveckling. 
 
5.4 Val av metod 
Den personal som valdes ut för intervju var de som arbetade med livsmedelshanteringen 
dagligen, detta för att se hur det fungerar i verkligheten. Hade jag intervjuat ytterst ansvarig 
hade det eventuellt blivit ett annat utfall, dock intressant att studera och jämföra med denna 
undersökning. Personerna intervjuades under arbetets gång, antingen med livsmedel eller 
när de arbetade i den pedagogiska verksamheten. Personen togs alltså inte åt sidan utan 
intervjun skedde i den aktuella verksamheten för att personen skulle kunna visa termometrar 
och redskap. En faktor som kan påverka mitt resultat kan vara att personalen var stressade 
eftersom den pedagogiska verksamheten pågick samtidigt, vilket kan påverka svaren på 
frågorna. Med den erfarenheten skulle jag kanske ha delat upp besöket i två delar, en del i 
köket och en del i ett avskilt rum. 
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Undersökningen utfördes i några veckor i juni och september 2014. Delar av perioden kan ha 
varit semesterperiod då det finns vikarier i verksamheten. Att det finns vikarier i 
verksamheten är inget som ska påverka arbetet med livsmedelshanteringen eftersom det ska 
finnas rutiner i verksamheten och dessa ska vara inarbetade och anpassade så att vikarier lätt 
kan ta del av den information de behöver för att utföra arbetet med livsmedel. 
 
Ingen pilotstudie genomfördes eftersom att författaren ställde frågorna vid intervjun och 
antecknade svaret i checklistan. Författaren kunde då se om det fanns risk för 
missuppfattningar.  
 
5.4.1 Checklista 
Valet av att variera mellan fasta svarsalternativ och svar i fritext berodde på att verksamheten 
själv med egna ord skulle kunna berätta hur de arbetar med livsmedelsäkerheten samt att 
studien skulle få ett bredare utfall och tillräckligt med information. 
 
Så här i efterhand dyker det upp funderingar om hur checklistan kunde formuleras 
annorlunda för att kunna få ett bredare resultat i vissa frågeställningar. Exempelvis kan inte 
resultatet ge svar på om verksamheterna har tillgång till en separat handtvätt eftersom att det 
saknas frågor gällande rutiner kring handtvätt. Hade undersökningen ställt mer öppna frågor 
hade resultatet kunnat skapa en djupare bild av hur kunskapsnivån var hos personalen. 
 
En fråga som skulle kunna vara intressant att ställa var om verksamheterna hade någon 
fungerande termometer för att kontrollera temperaturen i kylförvaringen. Då skulle 
resultatet utfall kunna ge indikationer på varför inte personalen mätte temperaturen, var det 
avsaknad av termometer som gjorde att personalen inte mätte temperaturen eller fanns det 
en termometer men verksamheten saknade rutiner för att kontrollera temperaturen. 
      
Det fanns en fråga i checklistan gällande om personalen arbetade i ett mottagningkök eller 
avdelningskök, den frågan känns onödig så här i efterhand. Då tycker jag frågan om 
utbildning ger en tydligare bild av personalens bakgrund än om de arbetar i ett 
mottagningkök eller avdelningskök.  
 
6 Egna slutsatser 
 
Denna undersökning visade bland annat på att: 

• Det var vanligast att verksamheterna kontrollerade temperaturen i den varma maten 
varje dag. 

• Det var lika vanligt att verksamheterna kontrollerade temperaturen i den kalla maten 
varje dag som att de aldrig kontrollerade. 

• 10 av 16 verksamheter hade rutiner för åtgärder om den ankommande maten inte höll 
rätt temperatur. 

• Det var vanligast att verksamheterna aldrig kontrollerade temperaturen i 
kylförvaringen. 

• Hälften av verksamheterna hade rutiner för åtgärder om kylförvaringen inte höll rätt 
temperatur. 

• Samtliga hade tillgång till handtvätt 
• Resultatet indikerar på att det fanns skillnader i hanteringen av livsmedel gällande 

mätning av temperaturen av varm mat och kylförvaring beroende på vilken 
utbildning personalen hade.  I gruppen livsmedelshygienutbildning var det samtliga 
(100 %) som kontrollerar temperaturen i den varma maten varje dag. 31 % av 
gruppen pedagogutbildning kontrollerade aldrig temperaturen i ankommande varm 
mat. I gruppen pedagogutbildning var det 77 % som aldrig kontrollerade 
temperaturen i kylförvaringen. 
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För att förbättra livsmedelshanteringen i förskoleverksamhet kan följande åtgärder föreslås: 

• Översyn av lagstiftning (skollagen och livsmedelslagstiftningen) 
• Kontinuerlig utbildning av personalen  
• Involvera personalen i utformningen av rutiner 
• Öka förståelsen och kunskap i alla led i förskolans organisation 
• Arbeta med att kartlägga barnens sjukfrånvaro  
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Bilaga 1 – Checklista vid intervju 
 

1. I vilket kök utfördes intervjun? 
 

Mottagningskök ……… Avdelningskök……..  

2. Vilka mål serverar verksamheten? 
 

Frukost □  

Mellanmål □  

Lunch □ 

3. Vilka i personalen hanterar livsmedel?  
 

Pedagogisk personal □ Personal vars huvudsakliga uppgift är att hantera 
livsmedel □ Annan □ …………… 

 

4. Vilken utbildning/erfarenhet gällande livsmedelsäkerhet har personalen som 
hanterar livsmedel? 
 

…………………………………………………………………………………………………. 

 

Temperaturer 

 

5. Hanterar verksamheten ankommande varm/kall lunchmat? 
 

 Ja □ Nej □ Ibland □ 

 

Om nej, fortsätt på fråga 13. 

 

6. Finns fungerande termometer för att kontrollera temperaturen på ankommande 
varm och kall lunchmat? 
 

 



 

  Ja □  Nej □ 

7. Hur ofta kontrolleras temperaturen i den ankommande varma lunchmaten? 
 

 Varje dag □  En gång i veckan □  

 

En gång i månaden □  Aldrig □  Annat……………. 

 

8. Hur ofta kontrolleras temperaturen i den ankommande kalla lunchmaten? 
 

 Varje dag □  En gång i veckan □  

 

En gång i månaden □  Aldrig □  Annat……………. 

9. Hur många grader brukar den ankommande varma lunchmaten hålla? 
 

 Mindre än 60 grader □  60-65 □ 

 65-70 □ 70-75 □ mer än 75 □  Annat…… 

10. Hur många grader brukar den ankomna kalla lunchmaten hålla? 
 

Mindre än 5 grader □  5-8 grader □  

 Över 8 grader □ Annat….. 

11. Dokumenteras resultatet av temperaturkontrollen? 
    

  Ja □   nej□ 

12. Vad gör ni om den ankomna maten inte håller rätt temperatur? 
 

………………………………………………………………………………… 

 

13. Hur ofta kontrollerar ni temperaturen i kylförvaringen? 
 

 Varje dag □  En gång i veckan □ 

 En gång i månaden □ Aldrig □  Annat…..  

 



 

14. Hur många grader brukar det vara i kylarna? 
 

 Mindre än 5 grader □  5-8 grader □  

 Över 8 grader □ Annat….. 

 

15. Dokumenteras resultatet av temperaturkontrollen i kylar? 
 

   Ja □   nej□ 

16. Vad gör ni om inte kylförvaringen håller rätt temperatur? 
 

………………………………………………………………………………………………… 

Personlig hygien 

 

17. Vart tvättar ni händerna i samband med livsmedelshantering? 
 

 Separat handtvättställ □ dubbelho □   Diskho □ 

 Personaltoaletten □ tvättar inte händerna □ Annat………………………. 

 

18. Vad finns i anslutning till handtvätten? 
 Tvål □ Pappershanddukar □  

Tyghandduk□  handsprit □ Annat………….. 
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