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Sammanfattning 

Bakgrund 

Detta arbete genomfördes i Malmö stads grund- och gymnasieskola och undersökte 

kunskapsnivån inom livsmedelshygien hos kockar och restaurangbiträden i Malmö Stads 

grund- och gymnasieskolor. Serviceförvaltningen i Malmö önskade att hygienkunskaperna 

hos restaurangbiträden inom Malmö skolrestauranger också skulle undersökas, men på grund 

av att svarsfrekvensen hos restaurangbiträden var för låg, analyseras och utvärderas endast 

kockarnas svarsalternativ.  

Syfte 

Syftet med studien är att få en aktuell bild av Malmös grund- och gymnasieskolkockars 

kunskapsnivå inom säker livsmedelshygien, och utifrån data från enkätundersökningen få 

fram ett underlag för vad kockarna behöver vidareutbilda sig inom livsmedelshygien. 

Förhoppningen är att underlaget kan vara till hjälp för Nomor, konsultföretaget som planerar 

och genomför vidareutbildning för kockarna inom Malmös grund- och gymnasieskolor. 

Metod 

För att genomföra undersökningen har en kvantitativ enkät med tio bakgrundsfrågor och 21 

kunskapsfrågor skickats ut till 315 kockar och restaurangbiträden inom Malmö stads 

skolrestauranger, via mejl. De tillfrågade fick två veckor på sig att genomföra och svara på 

enkäten.  

Resultat  

Bland de 179 kockar som blev tillfrågade att delta i undersökningen svarade 66 respondenter 

vilket medför en svarsfrekvens på 37%. Ingen av respondenterna svarade rätt på samtliga 

frågor. De två livsmedelsområden, som utifrån enkätresultaten visade en tendens till 

kunskapsbrist, var inom Mikroorganismers förekomst, egenskaper, livsbetingelser och 

betydelse och Metoder för hantering av råvaror samt för tillagning, varmhållning, 

nedkylning, uppvärmning och förvaring av livsmedel. 

Slutsats 

Svarsfrekvensen var låg och man kan endast se tendenser på kunskapsbrister. Utifrån resultat 

och egen bedömning kan det finnas en tendens på brister gällande begrepp och termer. Utifrån 

felaktigt angivna svar och bedömning kan det finnas en bristande förståelse för temperaturers 

betydelse för livsmedel.  

Nyckelord: livsmedelssäkerhet, livsmedelshygien, utbildning, skolmåltider, undersökning, 

hygienkunskap 
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Abstract 

Background 

In collaboration with the Serviceförvaltningen in Malmö, this work is carried out where 

the level of knowledge in food hygiene among chefs and restaurant assistants in Malmö City's 

primary and secondary schools is examined. Serviceförvaltningen Malmö desired to hygiene 

knowledge of restaurant assistants in Malmö school canteens also be tested, but due to the 

response rate of the restaurant assistants was too low, analyzed and evaluated only chef’s 

response options. 

Purpose 

The purpose of the study is to get a current picture of Malmö's primary and 

secondary school chefs' level of knowledge in food hygiene and based on data from the 

survey to obtain a basis for what the chefs need to further train in and stay up to date in, in 

food hygiene. The hope is that the material can be helpful for Nomor, the consulting company 

that plans and conducts further training for the chefs in Malmö's primary and secondary 

schools. 

Method 

To conduct the survey, a quantitative survey of ten background questions and 21 quizzes 

send out to 3 15 chefs and restaurant assistants in Malmo City's skolrestauranger, via 

email. The respondents were given two weeks to complete and respond the survey. 

Results       

Among the 179 chefs who were asked to participate in the survey, 66 respondents answered, 

which means a response rate of 37%. None of the respondents answered all the questions 

correctly. The two food areas which, based on the survey results, showed a tendency to lack 

knowledge were within the presence, properties, living conditions and significance of 

microorganisms and methods for handling raw materials as well as for cooking, keeping 

warm, cooling, heating, and storing food. 

Conclusion 

The response rate was low, and one can only see tendencies towards lack of knowledge. 

Based on results and self- assessment, there may be a tendency for shortcomings regarding 

concepts and terms. Based on incorrectly stated answers and assessments, there may be a lack 

of understanding of the importance of temperatures for food. 
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Förord 

Under min sista termin på Livsmedelsteknisk högskoleutbildning vid LTH valde jag i mitt 

examensarbete att undersöka kunskapsnivån inom livsmedelshygien hos kockar som arbetar i 

Malmö stads skolrestauranger. Jag vill tacka alla som bidrog till utformningen av 

undersökningen på ett eller annat sätt. Först och främst vill jag rikta ett extra stort tack till 

Eddie Grahn samt Peter Haeggblom på Serviceförvaltningen i Malmö, som har gjort det här 

arbetet möjligt, Maria Svensson på Miljöförvaltningen som fungerat som ett stöd för 

utformningen av enkäten i arbetet. Ett stort tack till Birgitta Åsman för handledning, stöd och 

hjälp under arbetets gång.  Mina kursare i klassen och kockkollegor som bistått med olika 

synpunkter i arbetet. Och sist men inte minst min sambo som har korrekturläst min rapport. 

Richard Frank 2021-05-22 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I Sverige finns ett flertal företag, butiker och verksamheter inom livsmedelsområdet, som 

förser samhällets medborgare med allt från frukost och lunch till kvällsmat. Kunskaperna 

inom livsmedelshygien måste ständigt uppdateras hos dem som arbetar med livsmedel, för att 

bibehålla livsmedelssäkerheten och undvika de risker som ett ohygieniskt hanterande av 

livsmedel kan leda till. Hanteringen av livsmedlen från jord till bord skall hanteras på så 

säkert sätt som möjligt för att minska risken för sjukdomar och ohälsa. Alla som äter 

livsmedel som hanterats i olika steg, skall känna sig trygga med vad som serveras, oavsett i 

vilket kök maten tillagas i. 

Offentliga kök inom till exempel skolor och äldreboenden, är exempel på specifika platser där 

livsmedelssäkerheten måste vara hög, och där kunskaper kring livsmedelshantering hos 

personal kontinuerligt bör undersökas och utvecklas för att kunna säkerställa en god hantering 

av livsmedlen. Livsmedelssäkerheten i offentliga kök är beroende av kockarnas 

livsmedelshygienkunskap, som de i sin tur oftast har fått sig från tidigare utbildning samt 

olika typer av vidareutbildningar inom livsmedelshygien. Mellan perioden år 2013 till 2019 

examinerades i genomsnitt 1530 elever per år, från Restaurang- och livsmedelsprogrammet 

med kök och servering som inriktning, från Sveriges gymnasieskolor [1]. Utbildningen 

Restaurang – och livsmedelsprogrammet är ett treårigt gymnasieprogram och omfattas av 19 

kurser, där en kurs fokuserar på livsmedelshygien [2].  

I Malmö arbetar 179 kockar och 147 restaurangbiträden inom grund- och gymnasieskolorna. 

De hanterar dagligen livsmedel, som sedan serveras till barn och unga, och det är kockarnas 

skyldighet att ansvara för hanteringen på ett sådant sätt att barnen inte utsätts för några risker 

på grund av brister i livsmedelshanteringen. I detta arbete undersöks vilka områden inom 

livsmedelshygien, som kökspersonalen eventuellt behöver vidareutvecklas inom. 

Kompetensutveckling är viktigt för att bibehålla livsmedelssäkerhet inom offentliga kök, och 

därmed undvika situationer som till exempel matförgiftning. 

Arbetet genomförs i samarbete med Malmö stads serviceförvaltning. Serviceförvaltningen i 

Malmö önskade att även hygienkunskaperna hos restaurangbiträden inom Malmö 

skolrestauranger skulle undersökas, men på grund av att svarsfrekvensen hos 

restaurangbiträdena var för låg, analyseras och utvärderas endast kockarnas svarsalternativ.  
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1.2 Syfte 

Syftet med undersökningen är att, med hjälp av en webbaserad enkät, få en aktuell bild av 

Malmös grund- och gymnasieskolkockars kunskaper inom livsmedelshygien, samt utifrån 

enkätens data få fram ett underlag för vad kockarna behöver vidareutbilda sig och hålla sig 

uppdaterade i, inom livsmedelshygien. Förhoppningen är att underlaget kan bli en hjälp för 

Nomor; konsultföretaget som planerar och genomför vidareutbildning för kockarna inom 

Malmös grund- och gymnasieskolor.  

Frågeställningar i relation till syftet 

1. Förekommer det kunskapsbrister inom något livsmedelsområde utifrån 

gymnasiekursen Hygienkunskap, hos grundskole- och gymnasiekockar inom Malmö 

Skolrestauranger, och i så fall vilket/vilka livsmedelsområden?[2] 

2. Förekommer det någon signifikant skillnad i kunskapsnivå mellan olika 

urvalsgrupper? 

Urvalet av frågeställningar, är gjort utifrån syftet att specificera inom vilket livsmedelsområde 

som kockarna inom Malmö Skolrestauranger behöver kompetensutbildning i. Om det finns 

signifikanta skillnader mellan kockarna utifrån erfarenhet och utbildningsnivå, kan Nomor 

skapa kompetensutveckling som vänder sig specifikt till dem med en viss erfarenhet eller 

utbildningsnivå. Förekommer ingen skillnad, behövs ej hänsyn tas till dessa kategorier. 
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1.3 Malmö skolrestauranger 

I Sverige serveras det dagligen nästan 1,4 miljoner skolmatsportioner runtom i landets grund- 

och gymnasieskolor [3]. Av de 1,4 miljoner portionerna serverar Malmö Skolrestauranger 

42 000 portioner [4]. Malmö Skolrestauranger är ett av fyra verksamhetsavdelningar inom 

Serviceförvaltningen i Malmö Stad. De tre övriga verksamhetsområdena är Kommunteknik, 

Kommuntjänster och Stadsfastigheter. Serviceförvaltningen har idag 1500 anställda inom 100 

tals olika yrkeskategorier [5]. Idag har skolrestauranger i Malmö stad 179 kockar och 147 

köksbiträden anställda som ansvarar för tillagning av och servering av frukost, lunch och 

mellanmål för elever i kommunala grundskolor och gymnasieskolor i Malmö [4]. Kockarna i 

skolrestaurangerna ansvarar för att tillaga och servera god, näringsrik och livsmedelssäker 

mat till Malmös elever. 

1.4 Den svenska livsmedelslagstiftning 

De svenska bestämmelserna kring livsmedel är i huvudsak till för att konsumenter skall känna 

sig trygga med vad de köper i affärer, butiker och restauranger. Livsmedlet får inte vara 

hälsofarligt, och det ska innehålla korrekt information om livsmedlet för att konsumenter skall 

kunna göra medvetna val och undvika att bli vilseledda. [6] 

(EG) nr 178/2002 

I Sverige tillämpas nationella livsmedelsföreskrifter i form av svenska lagar, EU-förordningar 

och Livsmedelsverkets egna föreskrifter. Sverige, som ett medlemsland i EU, måste förhålla 

sig till EU-förordningen (EG) nr 178/2002. EU-förordningen nämner bland annat allmänna 

principer och krav för nationernas livsmedelslagstiftning inom EU. Samtliga medlemsländer i 

EU skall dessutom grunda sina nationella lagar och föreskrifter på förordningen. EU-

förordningen kan även omfatta olika beslut och direktiv som kan tillämpas av samtliga eller 

specifika länder.[6] Förordningen kan användas som direkt tillämplig, men medlemsländer 

måste ändå på nationell nivå komplettera med sin egen lagstiftning. Nationell lagstiftning 

fungerar som ett komplement till EU-förordningar och införlivar målen med EU-direktiv i 

nationella förordningar. 

Sveriges lagstiftning gällande livsmedel omfattar ett flertal lagar, förordningar och föreskrifter 

som behandlar allt från dricksvatten till livsmedelsinformation. Livsmedelslagen och 

Livsmedelsförordningen är centrala delar inom livsmedelslagstiftningen.[6] 
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Svensk livsmedelslagstiftning 

Främsta syftet med den svenska livsmedelslagen (2006:804) är att värna människors hälsa och 

konsumentintressen gällande livsmedel. Livsmedelslagen skall verka som ett komplement till 

specifika lagar i EU-förordningen.  Lagen omfattar olika straffbestämmelser och regler om 

sanktionsavgifter, men lagen ger också bestämmanderätt till regeringen och andra 

myndigheter i specifika fall. [6] 

Svensk livsmedelsförordningen 

Sveriges nationella livsmedelsförordning (2006:813) fungerar som ett tillägg till 

Livsmedelslagen. Förordningen innehåller mer detaljerade regler kring vissa livsmedel samt 

mer specifika bestämmelser kring kontrollansvar för livsmedelsanläggningar. [6] 

Förordningen ger dessutom Livsmedelsverket befogenhet att meddela olika 

livsmedelsföreskrifter. [6]  

1.5 Vad är säker livsmedelshantering? 

Att precisera vad begreppet säker livsmedelshantering är, försvåras av att området innehar ett 

flertal komplexa indelningar. Dessutom återfinns det inte någon definition av begreppet i 

vare sig förordningar eller lagar. Övergripande kan man säga att en säker 

livsmedelshantering omfattar en rad olika aspekter som i sin helhet bidrar till att säkerställa 

skydd för människors hälsa och konsumentintressen.  

I avsnitt 4; Livsmedelslagstiftningens allmänna krav, artikel 14, i EU-förordning 178/2002 

står det följande angående Krav på livsmedelssäkerhet ”Livsmedel skall inte släppas ut på 

marknaden om de inte är säkra”, det vill säga varken säljas som livsmedel i butik eller 

serveras från ett kök. Dessutom kan man läsa: ”Livsmedel skall anses som icke säkra om de 

anses vara a) skadliga för hälsan, b) otjänliga som människoföda.” 

För att undvika missförstånd och för en gemensam utgångspunkt, förtydligas och definieras i 

nedanstående punkter hur begreppet säker livsmedelshantering används i denna rapport: 

• Att livsmedel hanteras på sådant sätt att det inte riskerar människors hälsa 

• Att livsmedel hanteras på ett sådant sätt att det inte riskerar bli otjänligt/icke 

användbart som människoföda. 
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1.6 Matförgiftningar i Sverige 

I Sverige rapporteras det varje år in mellan 2000–3000 fall av matförgiftningar via kommuner 

och Folkhälsomyndigheten till Livsmedelsverket. [7] I Livsmedelsverkets sammanställning 

Matförgiftningar i Sverige - Analys av rapporterade matförgiftningar presenteras siffror på i 

genomsnitt 2814 sjukdomsfall per år för perioden 2008–2018. En betydlig ökning jämfört 

med en tidigare sammanställning för perioden 2003–2007, då genomsnittet låg på 1614 

sjukdomsfall per år.  [10] Av samtliga rapporterade fall i den förstnämnda sammanställningen 

utgjordes 80 % av en okänd mikroorganism eller ett okänt ämne, 7 % av virus samt 13 % stod 

för specifika bakterier eller bakterietoxiner. [10] 

Den livsmedelskategori som stod bakom flest sjukdomsfall under perioden 2008 - 2018 var 

kyckling, med 5357 utbrott. En annan tydlig avvikelse var sammansatta livsmedel såsom 

kebab, pizza, smörgåstårta med flera som stod bakom 5320 sjukdomsfall under åren 2008 - 

2018. Livsmedel som serverades på buffé hade även en betydande andel, 1397 sjukdomsfall. 

[10]  

Viktigt att poängtera är dock att siffrorna har ett stort mörkertal och att statistiken troligen 

endast är toppen av ett isberg. Resultatet i en uppmärksammad studie från 1994 [8] visade att 

uppskattningsvis en halv miljon människor i Sverige varje år drabbas av matförgiftning 

kopplat till livsmedel eller vatten. Även i en senare enkätundersökning från 2010 

sammanställd av Livsmedelsverket, presenterades samma siffror; 500 000 matförgiftningar 

per år i Sverige. [9] Då flertalet av de insjuknade tillfrisknar från symptomen utan vård, 

noteras dessa ej i statistiken, vilket gör att det inrapporterade antalet personer på 2000 – 3000 

fall med matförgiftning per år är missvisande.   

1.7 Vad är matförgiftning? 

Matförgiftning orsakas främst av mikroorganismer och dess toxiner, men kan även orsakas av 

kemikalier och rena gifter. De sjukdomsframkallande bakterierna i maten delas vanligtvis in i 

två grupper; bakterier som ger förgiftning, och bakterier som skapar infektioner.  

Exempel på vanliga sjukdomsframkallande bakterier som ger förgiftning är Clostridium 

perfringens, Staphylococcus aureus, Clostridium botulinum och Bacillus cereus.[7] Vid en 

förgiftning bildar de sjukdomsframkallande bakterierna gifter, så kallade toxiner, som bidrar 

till sjukdomstillståndet. Vanligt förekommande är att toxinbildningen startar vid 

bakterietillväxt. De mikroorganismer som ger infektioner, som till exempel Salmonella, E. 
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Coli, Calicivirus, Campylobacter, Shigella tränger i stället in i tarmväggen via mag- och 

tarmkanalen för att orsaka inflammation i tarmväggen, vilket ger upphov till 

sjukdomstillstånd. [7] 

Symptom och inkubationstid vid matförgiftningar varierar beroende på typ av bakterie och 

andra bakomliggande faktorer som bland annat koncentrationen av bakterier och personens 

hälsa. Symptomen är oftast kortvariga, och tillfriskning sker i regel inom ett till två dygn. [17] 

Vanliga symptom vid matförgiftning är illamående, kräkningar, diarré, magknip och feber. 

Utöver smärta och värk för den/de insjuknade, leder sjukdomsfallen även till stora kostnader 

för samhället i form av sjukersättningar, vårdkostnader och lägre produktion. [13] 

Orsakerna bakom matförgiftning är flera, och är beroende av allt från vilket livsmedel till 

vilken anläggning livsmedlet framställts på. Men i flertal rapporter från Livsmedelsverket 

tyder den direkta matförgiftningen i kök främst på felaktig hantering av livsmedel, [10] och 

bristande hygienkunskaper presenteras som den mest betydande orsaken. [10] 

Nedan listas vanligt förekommande orsaker till matförgiftning, [7] som kan härledas till 

kunskapsbrister inom säker livsmedelshantering: 

• att livsmedlet har sköljts eller behandlats med förorenat vatten 

• att bakterier överlevt under tillagning på grund av avvikande/felaktiga temperaturer 

• direkt smitta från personen som behandlar livsmedlet 

1.8 Exempel på utbrott 

Vid utredningar av magförgiftningsutbrott har det alltså konstaterats att de främsta orsakerna 

till matförgiftning är kunskapsbrist inom säker livsmedelshantering, men även slarv vid 

hanteringen av livsmedel kan ses som en bidragande faktor.[7] I Livsmedelsverkets rapport 

Krav på livsmedelsföretagarna beskrivs ett fall i Marks kommun våren 2003, där 153 

personer fick halsbesvär, feber och frossa. Källan för utbrottet visade sig vara en smörgåstårta 

som hade tillagats av en person med streptokocker i ett sår på sitt finger. Smörgåstårtan 

serverades på olika tillställningar under en period av 16 dagar och 143 personer sökte vård, 

varav 137 fick antibiotikabehandling. [12] 

Ett annat exempel på ett utbrott som presenteras i rapporten är en ärtsoppa som tillagats i ett 

centralkök i Tierp år 2002. Fyra äldre personer avled, och vid obduktionen påfanns höga 

halter av bakterien Clostridium Perfringens hos två av de avlidna. Clostridium Perfringens 

bildar ett toxin. Utredningen konstaterade brister i nedkylning och förvaring av ärtsoppan. 
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Temperaturkontrollen under nedkylningen skedde enbart genom avsmakning och inte med en 

termometer. Under nedkylningen förvarades ärtsoppan dessutom i samma utrymme som 

används för rensning och skalning av rotfrukter och grönsaker. Tingsrätten och Svea hovrätt 

bedömde att bristen i nedkylningen bidragit till bakterietillväxt, samt att den valda förvaringen 

av ärtsoppan innebar en stor kontamineringsrisk av jordbakterier. Utredningen ledde till att 

domstolen bedömde att det skett överträdelser av 8 § i Livsmedelslagen (1971:511). [12]  

De ovan nämnda exemplen är bara två av flera utbrott av matförgiftning som skett på grund 

av brister inom säker livsmedelshantering. Vikten av god kunskap och goda rutiner har en 

betydande roll för livsmedelssäkerheten och visar hur grundläggande och avgörande det är att 

kockar inom offentliga kök har en god förståelse för hur de ska upprätta en säker 

livsmedelshygien. Att kockarna är införstådda med betydelsen av korrekta temperaturer, har 

goda kunskaper om risklivsmedel samt hur den personliga hygienen kan påverka 

livsmedelssäkerheten, behöver säkerställas för att undvika tillstånd av matförgiftning. [7] 

1.9 Kvalifikationer för anställning 

Vad krävs för att bli anställd som kock inom Malmö Stads grund- och gymnasieskolor? 

Malmö Stad håller sig inom liknande kriterier som andra offentliga verksamheter i Sverige 

vad gäller utbildningskrav vid anställning av kock; kockutbildning från gymnasiet eller 

likvärdig utbildning för vuxna. Till denna uppsats har ett tiotal offentliga jobbannonser för 

kockanställning inom grund- och gymnasieskola granskats. Hälften av de granskade 

annonserna utannonserades av Malmö Stad. De allmänna kraven som nämndes i annonserna 

var att de sökande skulle ha Grundläggande datorkunskap och Goda kunskaper i svenska 

såväl i tal som i skrift. Utbildningskrav var Dokumenterad kockutbildning på gymnasienivå 

där specialkost ingår, och i fåtalet annonser krävdes Minst två års erfarenhet som kock. 

1.10 Kockutbildning och hygienkunskap 

Idag finns kockutbildning i Sverige bland annat på det gymnasiala programmet, Restaurang- 

och livsmedelsprogrammet, men kan även ges som yrkesinriktade vuxenutbildningar inom 

livsmedel. Yrkesinriktade vuxenutbildningar inom livsmedel är ofta korta utbildningar som 

utgår från samma kursplan som det gymnasiala programmet Restaurang och livsmedel.  
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Restaurang- och livsmedelsprogrammet består idag av fyra olika inriktningar: 

- Bagare och konditor 

-  Färskvaror 

-  Delikatesser och catering 

-  Kök och servering.  

Utbildningen omfattar tre års studier och består av 10 – 15 kurser. En kurs har 

livsmedelshygien som främsta fokus; nämligen kursen Hygienkunskap. [2] 

Hygienkunskapskursen består av 100 poäng, vilket ska motsvara 100 timmars undervisning. I 

kursplanen för Hygienkunskap på Skolverkets hemsida står det bland annat att ämnet syftar till 

att: 

- ”kursen skall bidra till att eleverna skall utveckla kunskaper om bland annat 

mikroorganismers förekomst i samband med livsmedelshantering” 

- ”eleverna skall utveckla sin förmåga att genomföra provtagning på råvaror och 

färdiga produkter samt genomföra egenkontrollen” 

- ”eleverna skall utveckla förmågan att dokumentera och kvalitetssäkra arbetet” 

- ”i undervisningen skall eleverna ges möjlighet att praktiskt tillämpa sina kunskaper 

om hygien.” [2] 

Utbildningskravet för ett arbete som kock inom Malmö skolrestauranger var Dokumenterad 

kockutbildning på gymnasienivå där specialkost ingår.  

Elever som läser utbildningen på gymnasiet eller vuxenutbildningar, kvalificerar sig efter 

avslutad utbildning för en anställning inom Malmös grund- och gymnasieskolor.  
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2. Metod 
I denna del presenteras arbetsmetodens olika delar samt den valda intervjumetodiken för 

undersökningen. 

2.1 Litteratursökningen 

Information och fakta som presenteras i arbetet har övervägande hämtats från vetenskapliga 

artiklar och tidigare examensarbeten, samt från webbsidor tillhörande myndigheter som 

Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten och Skolverket. Med utgångspunkt i arbetets tema 

kring livsmedelshantering, har olika sökord använts i sökmotorn google.se. Sökord som 

främst använts vid sökningar är; livsmedelshygien, livsmedelssäkerhet, livsmedel + 

temperatur, livsmedelslagen, livsmedelsförordning, livsmedel + utbildning. 

Webbenkäten är utformad med stöd från Forskningsmetodikens grunder,[15] en 

litteraturreferens som dessutom har använts som underlag för struktur och utformning av 

rapporten. Enkätfrågorna i den utdelade webbenkäten utgår från åtta livsmedelsområden som 

omnämns i det centrala innehållet i den gymnasiala kursen Hygienkunskap, som ingår i den 

utbildningen Restaurang- och livsmedelsprogrammet [2]. Enkätfrågorna är bland annat 

baserade på studieuppgifter från lärare i kursen Hygienkunskap men har även kompletterats 

med andra källor, som Livsmedelsverkets kontrollwiki och Säkra livsmedel – en handbok i 

livsmedelshygien. [18] 

2.2 Val av metod 

Syftet med rapporten är att få en överblick över en yrkesgrupps kunskapsnivå, och då är det 

önskvärt att få in så många svar som möjligt. För undersökningen valdes därför en kvantitativ 

metod med uteslutande kunskapsfrågor i form av flervalsfrågor. Flervalsfrågor är betydligt 

mer effektiva och genererar mer tillförlitlighet jämfört med öppna frågor. [15]  

”Flervalsfrågor kan användas för att mäta kunskaper på olika kognitiva nivåer. Frågor kan 

exempelvis utformas för att analysera fenomen, tillämpa principer på nya situationer, förstå 

idéer och koncept, tolka diagram och tabeller, dra slutsatser från data och lösa problem.” 

[15]  

Flertalet av frågorna bestod av en så kallad frågestam med 4–5 svarsalternativ, varav ett 

korrekt svar och resterande felaktiga svar, så kallade distraktioner. Vid mätning av en grupps 

kunskap eller förmåga används ofta kunskapsfrågor. Att dessutom använda fasta 

svarsalternativ i stället för öppna svarsalternativ generar ett mer trovärdigt slutresultat. [15] 
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Öppna frågor kräver även mer tid för bearbetning, och resultatet kan inte granskas lika 

objektivt som med svarsalternativ. [15] Fördelen med att använda en kvantitativ metod med 

flervalsfrågor, har därför varit att antalet respondenter kunde vara högre, resultatet blir mer 

objektivt och fasta svarsalternativ ökar tillförlitligheten. Samtidigt finns det några aspekter att 

vara uppmärksam på: 

- Kunskapsfrågor kan leda till att respondenterna känner sig avslöjade om de har en 

kunskapsbrist inom området. 

-  Kunskapsfrågor inom ett visst ämne kan uppfattas som känsliga, vilket kan leda till en 

lägre svarsfrekvens. 

För att undvika ovanstående risker är det viktigt att balansera kunskapsnivån i frågorna genom 

att ställa sig frågan hur värdefull informationen är inom ett visst område, för att därefter väga 

för- och nackdelar mot varandra i beslutet vilka frågor man bör ha med och inte i enkäten.[15] 

2.3 Undersökningens tillförlitlighet 

Respondenterna svarade på den utdelade webbenkäten utan uppsikt från utomstående, och de 

kunde genomföra den på arbetsplatsen under arbetstid, men kunde även välja att svara på den 

utanför arbetstid och på annan plats. Svarens tillförlitlighet påverkas därför av att 

respondenterna kan ha sökt upp informationen för att besvara frågorna korrekt. 

Respondenterna uppmanades dock att svara sanningsenligt, utifrån den kunskap de besitter, 

och utan att söka upp svaren.  

Risken med egenkonstruerade frågor är att respondentens tolkning av frågan är annan än 

intentionen. Runa et al. [14] skriver att: 

”När vi använder oss av en enkät har vi den minsta möjlighet att kontrollera tillförlitligheten 

i förväg. Det enda vi kan göra är att på alla sätt försäkra oss om att individerna som ska 

besvara enkäten uppfattar den som vi tänkt oss.” [14].  

Under utformningen av enkäten har därför enkätens frågeinnehåll och uppbyggnad granskats 

och getts feedback på av utomstående personer. De utomstående personerna har varit 

kurskamrater, kockar, lärare i hygienkunskap, mentorer på universitet samt en koststrateg.  

Deras synpunkter och anmärkningar har tagits tillvara på vid utformningen av frågorna, för att 

svaren ska bli så tillförlitliga som möjligt, det vill säga att frågans intention och respondentens 

tolkning är så lik som möjligt. Frågornas struktur och formuleringar utformades utifrån 

konceptet att de skulle vara korta, tydliga och med huvudsakligt innehåll kring ämnet 
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livsmedelshygien. Långa frågor, ledande frågor, missvisande frågor och negationer har 

undvikits. [14] 

2.4 Urval och avgränsningar 

Denna rapport grundar sig i ett samarbete med Serviceförvaltningen i Malmö, samt ett urval 

av respondenter bestående av kockar inom Malmö Skolrestauranger. Urvalet av 

samarbetspartner och respondenter gjordes utifrån geografisk närhet och bekvämlighetsurval. 

Fördelen med geografisk närhet är att kontakt och möten kan underlättas. På grund av rådande 

coronarestriktioner skedde dock alla möten över distans, vilket innebär att den geografiska 

närheten i detta fall inte hade någon specifik påverkan. Angående bekvämlighetsurvalet, 

valdes respondenterna utifrån samarbetet med Serviceförvaltningen, som redan hade 

kontaktuppgifter tillgängliga och kunde skicka ut enkäten via email till sina medarbetare inom 

Malmö Skolrestauranger. De tillfrågade i undersökningen var de 179 kockar och 147 

restaurangbiträden som arbetar inom Malmö Skolrestauranger, och som tillagar och serverar 

övervägande del av de måltider som serveras på kommunala grund- och gymnasieskolor i 

Malmö. Enkäten skickades ut till samtliga kockar och restaurangbiträden inom Malmö 

Skolrestauranger, samt sektionschefer – dvs kökschefer. Resultatutvärderingen avgränsades 

dock till endast kockars respondents i undersökningen, på grund av att antalet 

restaurangbiträden som svarade på enkäten var för lågt.  

2.5 Etiska aspekter 

Undersökningen och enkäten har genomförts utifrån de fyra principerna som återfinns i 

rapporten ”Den europeiska kodexen för forskningens integritet”; tillförlitlighet, ärlighet, 

respekt och ansvar. [16] Nedan förtydligas hur dessa principer har genomsyrat 

undersökningen. 

• För att uppnå tillförlitlighet har bakgrund, rådande problematik och syfte med 

undersökningen, presenterats i enkätens inledning. Respondenterna har också 

informerats om att svaren i undersökningen endast kommer användas i detta arbete i 

syfte att utröna eventuella områden för kompetensutveckling.  

• För ärlighet har enkätfrågorna grundats i kursen Hygienkunskap, vilken tillhör de 

tilltänka respondenternas troliga utbildning inom restaurang och livsmedel, och 

enkätfrågorna håller sig på en gymnasial nivå. Bakgrund om och kontaktuppgifter till 

författaren har också bifogats i enkäten. 

• Respondenterna har informerats att undersökningen är frivillig och kan avbrytas när 

som helst. Genom att hålla anonymitet i undersökningen och hålla kunskapsnivån på 
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frågorna i linje med väsentliga krav för livsmedelssäkerhet, har respekt för 

medmänniskor visats. 

• Genom uppföljningar och återkoppling med ansvarig kontaktperson på 

Serviceförvaltningen, har ansvar tagits. 

2.6 Process för utformning av undersökningen 

Som steg 1 i processen, inleddes en första kontakt med enhetschefen på Serviceförvaltningen i 

Malmö, genom att syfte och idé presenterades i ett mailutskick. Enhetschefen responderade 

att det skulle kunna vara värdefullt för Serviceförvaltningen att få en inblick i kunskapsnivån 

kring livsmedelshygien bland sina medarbetare, och ett video-möte bokades in tillsammans 

med en annan enhetschef och en koststrateg från enheten. Under video-mötet presenterades 

arbetets bakgrund, syfte och upplägg mer detaljerat. Detaljer och tider för projektet bestämdes 

och ett nytt möte bokades in, då tillsammans med en livsmedelsinspektör från 

Miljöförvaltningen. Inför mötet skulle ett första utkast av webbenkäten med frågor vara klart, 

för att låta livsmedelsinspektören från Miljöförvaltningen ge sina synpunkter på enkäten. 

Tillsammans med koststrategen på Serviceförvaltningen bestämdes tidsramen för hur lång 

svarstids respondenterna skulle få, vilket blev två veckor. Frågorna skapades i online-

verktyget Google Formulär. Livsmedelsinspektören hjälpte till att bearbeta frågorna vad 

gällde formulering och svarsalternativ. Att en erfaren livsmedelsinspektör stöttade 

utformningen av frågorna gav enkäten mervärde, då det bidrog till att landa på rätt 

kunskapsnivå och ökade tydligheten i frågorna och svarsalternativen. Serviceförvaltningen 

skickade ut en länk till enkäten tillsammans med ett informationsbrev (Se bilaga 1), till, som 

tidigare nämnts, 179 kockar och 147 restaurangbiträden.  

2.7 Enkätfrågornas utformning och bakgrund 

Som tidigare nämnts är en kvantitativ metod med enkätfrågor med fasta svarsalternativ att 

föredra vid en sådan undersökning som denna rapport syftar till att genomföra. [14] Enkäten i 

sin helhet med frågor och svarsalternativ återfinns i bilaga 2 och 3. Enkäten består av tio 

bakgrundsfrågor samt 21 kunskapsfrågor, och avslutas med en öppen åsiktsfråga. 

Svarsalternativen har varierats i så hög utsträckning som möjligt så att respondenterna inte 

skulle fastna i något mönster, samt för att de skulle behålla sin motivation. [14] 

Respondenterna ombads att svara på frågorna i ordningsföljd samt att inte söka upp 

information ifall de ej kunde svaren på frågorna, detta för att svaren skulle bli så 

sanningsenliga som möjligt. Samtliga frågor och svarsalternativ har bakgrund i / är skapade 
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utifrån åtta livsmedelsområden som specificeras i det centrala innehållet i kursplanen till 

kursen Hygienkunskap. Nedan listas dessa livsmedelsområden: [20] 

• Mikroorganismers förekomst, egenskaper, livsbetingelser och betydelse. 

• Smittvägar, livsmedelsburna infektioner och matförgiftningar. 

• God hygienpraxis i samband med livsmedelshantering. 

• Metoder för hantering av råvaror samt för tillagning, varmhållning, nedkylning, 

uppvärmning och förvaring av livsmedel. 

• Provtagning och andra kontroller. 

• Rengöring av utrustning och lokaler. 

• Lagar och andra bestämmelser inom livsmedelsområdet. 

• Kontrollprogram för livsmedelshygien. 
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3. Resultat 

I resultatdelen presenteras demografin i undersökningen, det vill säga information om 

respondenterna, till exempel deras utbildning och yrkeserfarenhet. Därefter presenteras ett par 

utvalda frågor från enkäten och med respondenternas svar. En sammanställning med 

respondenternas svar på samtliga frågor finns i bilaga 3. Frågorna med tillhörande diagram 

som är utvalda och som redovisas i resultatet, är valda utifrån att de är frågor där 

respondenternas svarsalternativ avviker från viktig kunskap inom säker livsmedelshantering. 

Svaren är också matchade mot den bakgrundsfakta som finns om respondenterna för att hitta 

samband mellan avvikande svar och respondenternas utbildning och / eller yrkeserfarenhet. 

Varje fråga presenteras med en kortare förklaring till diagrammet och korrelationer till olika 

subkategorier. Av de 179 kockar som blev tillfrågade att delta i undersökningen svarade 66 

respondenter, vilket medför en svarsfrekvens på 37 %. Det är en låg siffra som inte är 

statistisk godtagbart. Vissa respondenter valde dessutom flera svarsalternativ än vad som 

ombads att göra, vilket medför att en del svarsalternativ blir missvisande eller vilseledande. 

För att ett resultat ska bygga på vetenskaplig grund, krävs en svarsfrekvens på minst 70 %. 

[15] På grund av låg svarsfrekvens bygger därför denna undersökning i arbetet inte på någon 

vetenskaplig grund och kan inte spegla den befintliga bilden av kunskapsnivå eller 

kunskapsbrist gällande säker livsmedelshygien hos kockarna i grund och gymnasieskolorna i 

Malmö Stad. Undersökningen kan dock visa eventuella mönster och tendenser. 
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3.1 Undersökningens demografi 

Könsfördelningen bestod av 28 män och 37 kvinnor och en icke binär. Övervägande delen av 

ålderskategorin för kvinnor låg mellan 50–67 år medan männens fördelning hade en mer 

jämnare spridning för ålderskategorin över 30 år. I ålderskategorin 19–29 var det endast två 

manliga respondenter. (Se figur 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 visar sambandet mellan utbildning och hur länge respondenten har jobbat som kock. 

Staplarna visar att flertalet av de svarande hade mint 15 års arbetslivserfarenhet. Den näst 

största urvalsgruppen bestod av kockar med 10-15 års arbetslivserfarenhet. Majoriteten av 

respondenterna har fått sin kockutbildning från gymnasiet. Endast två respondenter hade sin 

bakgrundsutbildning från högskola eller universitetet. (Se figur 2) 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Diagrammet visar samband  

mellan ålder och könsfördelning 

 

Figur 2: Diagrammet visar fördelningen  

mellan utbildning och årserfarenhet 
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I diagrammet nedan visas fördelningen mellan kön och vilken utbildning respondenterna har. 

Staplarna visar att den övervägande delen av män och kvinnor hade sin utbildningsbakgrund i 

kockutbildning från gymnasiet. Man kan även se att det var betydligt fler kvinnor som hade 

fått sin utbildning på komvux, det vill säga en vuxenutbildning med inriktning mot restaurang 

och livsmedel, jämfört med männen. De två respondenterna som svarat att de gått en 

högskoleutbildning är båda kvinnor. (Se figur 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Diagrammet visar 

fördelningen mellan kön och 

utbildning. 
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3.2 Mikroorganismers förekomst, egenskaper, livsbetingelser och betydelse 

Fråga 13: Varför bildar bakterier sporer?  (71% svarade fel) 

I fråga 13 fick respondenterna svara på varför bakterier bildar sporer. Frågan presenterades 

med fyra valbara svarsalternativ varav ett rätt svar (Se figur 4). Övervägande delen med 61% 

svarade att det är en avdödning av bakterier vid svåra förhållanden. 29% svarade rätt, att det 

är en överlevnadsmekanism för bakterier i svåra förhållanden och 11% svarade att det är en 

typ av bakteriestam som trivs i köket. (Se figur 4).  

 

 

 

 

 

  

 

På samma fråga som ovan ser vi i diagrammet nedan (se figur 5) samtliga valda alternativ 

utifrån år av arbetslivserfarenhet. En övervägande del av det felaktiga alternativet – Det är en 

bakterietillväxt vid gynnsamma förhållanden valdes av kockar som har minst 15 år 

arbetslivserfarenhet.  
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Figur 4: Diagrammet visar procentfördelningen av svarsalternativen för fråga 13 

Figur 5: Diagrammet visar 

procentfördelningen på fråga 13 
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3.3 Smittvägar, livsmedelsburna infektioner och matförgiftningar. 

Fråga 14: Vilka av följande situationer medför en stor risk för 

livsmedelssäkerheten i ett kök? (29% svarade fel) 

På frågan om vad som medför en stor risk för livsmedelssäkerheten utifrån några 

specificerade situationer svarade 29% fel. (Se figur 6) 26% svarade Att kyltemperaturen 

har varit för låg vid förvaring av livsmedlet. De resterande 3% av kockarna svarade att 

den största risken var när en kollega återvänder till jobbet efter att ha varit magsjuk. 

Frågan hade även ett fjärde alternativ som ingen valde - Temperaturen har varit för hög 

under tillagningen. 

 

 

 

 

I diagrammet nedan (Se figur 7) presenteras svarsfördelningen utifrån hur många år 

respondenterna har jobbat inom Malmö Stad. Staplarna visar att det förekom mest felaktiga 

svar från de kockar som har jobbat längst inom Malmö Skolrestauranger.  

 

 

 

 

 

Figur 6: Diagrammet visar 

procentfördelningen av 

svarsalternativen för fråga 14. 
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Figur 7: Diagrammet visar 
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3.4 God hygienpraxis i samband med livsmedelshantering. 

Fråga 27: Att regelbundet tvätta händerna i ett kök är ytterst viktigt för 

livsmedelssäkerheten. När är det rekommenderat att man tvättar händerna? 

(Flera alternativ kan vara rätt) (58% svarade fel) 

Denna fråga bestod av fem svarsalternativ. Enkätens krav var att samtliga rätta alternativ 

skulle kryssas i för att frågan skulle anses vara korrekt. Svarsfördelningen presenteras i 

diagrammet nedanför till höger. (Se figur 8). Svarsalternativen för frågan presenteras nedanför 

till vänster.  

 

Staplarna i diagrammet nedanför visar den procentuella svarsfördelningen för antal rätt svar 

för fråga 27 utifrån hur ofta de tillfrågade har fått ta del av någon kompetensutbildning inom 

Malmö Stad. (Se figur 9) 

Diagrammet visar att grupperna Mer Sällan och nej, aldrig hade mer procentuellt rätt på 

frågan jämfört med de grupperna Någon gång per år och Några gånger per år. 

 

 

 

 

Figur 8: Diagrammet visar den procentuella svarsfördelningen 

utifrån antalen rätta svar, respondenterna fick för fråga 27. 
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Svarsalternativen för fråga 27 

• Efter måltid eller dryck. 

• Efter byte av arbetsmoment. 

• Efter beröring av ansiktet. 

• Efter soptömning. 

• Efter hantering av fisk. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Mer sällan Nej, aldrig Någon gång per år Några gånger per
år

1

2

3

4

5



27 
 

3.5 Metoder för hantering av råvaror samt för tillagning, varmhållning, 
nedkylning, uppvärmning och förvaring av livsmedel. 

Fråga 18: Vilka av följande riktlinjer vad gäller tid och temperatur 

stämmer vid nedkylning av ett tillagat livsmedel? (36% svarade fel) 

På frågan om riktlinjer för tid och temperatur vid nedkylning av ett livsmedel svarade 36% 

fel. (Se figur 10) 26% svarade att Livsmedlet måste kylas ner under12°C inom 4 timmar, 9% 

svarade att Nedkylningen får ske i max 8timmar och under 5°C och 2% svarade Vet ej.  

 

 

 

 

Staplarna i figuren nedan (Se figur 11) visar fördelningen på hur länge de svarande har jobbat 

som kock. Statistiken i diagrammet visar enbart data utifrån de felaktiga svaren för fråga 18.  

 

 

 

  

  

Figur 11: Diagrammet visar enbart 

statistik från dom felaktiga svaren i 

fråga 18. Staplarna visar fördelningen 

på hur länge dom svarande har jobbat 

som kock. 

 

Figur 10: Diagrammet 

visar den procentuella 

svarsfördelningen för 

fråga 18.  
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 3.6 Rengöring av utrustning och lokaler. 

Fråga 22: I ett kök finns så kallade smittspridare, vilka två av 

alternativen tillhör den gruppen? (Flera alternativ kan vara rätt) (38% 

svarade fel) 

På frågan om vilka två grupper av smittspridare som finns i ett kök svarade 38% fel. 

Frågan bestod av fyra olika svarsgrupper varav två specifika svarsgrupper skulle väljas för 

att bedöma svaret som korrekt. I diagrammet nedan visas den procentuella fördelningen på 

hur respondenterna svarade. (Se figur 12) Svarsalternativen för frågan presenteras nedan.  

 

 

Diagrammet nedan (Se figur 13) visar enbart data på felaktiga svar för fråga 22. Staplarna 

visar hur ofta respondenterna har fått någon typ av kompetensutbildning inom Malmö Stad. 

Staplarna visar att övervägande delen av de som svarade fel på fråga 22 har sällan och Någon 

gång per år fått ta del av någon kompetensutbildning inom Livsmedelshygien i Malmö Stad. 

 

 

 

 

 

Svarsalternativen för fråga 22 

• Händer, disktrasor, rengöringssvampar 

• Skärbrädor, knivar. 

• Ytor som kommer i kontakt medhänderna. 

• Frys och kylar 

Figur 13: Diagrammet visar enbart 

statistik från dom felaktiga svaren i fråga 

22. Staplarna visar hur ofta 

respondenterna har fått någon 

kompetensutbildning. 

 

Figur 12: Diagrammet visar den 

procentuella fördelningen för olika 

svarsinlämningar på fråga 22 
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3.7 Lagar och andra bestämmelser inom livsmedelsområdet. 

Fråga 28: Vad är livsmedelslagens främsta syfte? (33% svarade fel) 

På frågan om vad livsmedelslagens främsta syfte är (Se figur 14) svarade 33% fel. 14% 

svarade att lagen benämner allmänna principer i EU: s och medlemsstaternas lagstiftning 

inom livsmedelssektorn, 2% svarade att lagen berör endast livsmedel inom detaljhandeln, 

15% svarade lagen syftar till att huvudansvarig för livsmedelsanläggningar måste ha 

tillstånd för att driva verksamheten, 3% svarade lagen syftar till att reglera vilka livsmedel 

som får komma ut på 

marknaden.  

 

 

 

Fråga 30: Vad är det huvudsakliga syftet med den inspektion som genomförs 

av miljöförvaltningen i ett skolkök? (5% svarade fel) 

3% svarade att syftet är för att 

myndigheter skall kunna föra statistik 

på offentliga livsmedelsanläggningar 

och 2% svarade att syftet med 

kontrollen är enbart för att 

verksamhetens skull, för återkoppling 

och konsultation. 

 

 

 

Figur 15: Diagrammet visar den 

procentuella svarsfördelningen för fråga 28. 

Figur 14: Diagrammet 

visar den procentuella 

svarsfördelningen gällande 

fråga 28.  
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3.8 Kontrollprogram för livsmedelshygien 

Fråga 31: Vad är främsta syftet med att ha ett system för kontroll av 

livsmedelshantering i sitt kök? (9% svarade fel) 

På frågan om vad främsta syftet med att ha ett kontrollsystem i köket som exempel 

egenkontrollen svarade 9% fel. (Se figur 16) 8% angav att det är för att kök skall kunna 

redovisa temperaturer för myndigheter, 2% svarade på att det är leverantörer som kräver 

kontrollen för en eventuell framtida uppföljning.  

 

 

 

 

 

 

Diagrammet nedan (Se figur 17) visar enbart data från felaktiga svar för fråga 31. Staplarna 

visar hur de svarande själva ser på ifall de anser att de har den kunskap som behövs för att på 

ett säkert sätt hantera livsmedel. Sifferskalan graderades från 1 som anser lite, och till 5 som 

anser mycket. Diagrammet visar att 67% av respondenterna som svarade fel på fråga 31 anser 

att de har mycket kunskap.  

 

 

 

 
 

 

Figur 17: Diagrammet visar 

enbart statistik från de felaktiga 

svaren i fråga 31. Staplarna visar 

hur de svarande själva ser på sin 

livsmedelshygienkunskap.  (Anser 

lite 1 – Anser mycket 5) 

 

Figur 16: Diagrammet visar 

procentfördelningen  

mellan ålder och de 

felaktiga svaren 
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3.9 Öppen fråga med fri text 

Den sista frågan i enkäten, nr 32, var en öppen fråga där respondenterna fick möjlighet att 

med egna ord besvara följande: 

Fråga 32: Hur ser du själv på dina kunskaper gällande livsmedelshygien och 

livsmedelshantering? Finns det några områden där du känner att du behärskar 

kunskaperna mer eller mindre? Har du några önskemål på vad som skulle kunna lyftas 

mer vid utbildningarna av Nomor? 

Det var inte obligatoriskt att svara, men 30 respondenter valde att skriva något. Det var olika 

svar, allt från korta svara med nej, till att komma med förslag på önskemål om område som de 

önskade kompetensutbildning inom. Nedan presenteras 12 svar med fri text, men alla 

fritextsvar finns även i bilaga 4.  

1. Mycket goda kunskaper men ibland är det bra med påminnelse för man glömmer. 

2. Jag tycker att dem är ok men man måste utvecklas hela tiden 

3. Goda, men behövs alltid friska upp minnet lite då och då. 

4. Rätt så bra. Men kan alltid lära sig mer om detta. 

5. Att utbildningen är kontinuerlig och att det kommer ut information när det kommer 

nya rön. 

6. Årliga uppdateringar, kommer nya rön ofta. Gärna djupare utbildningar, inte bara om 

det mest väsentliga. Man blir aldrig fullärd. 

7. Aldrig fel att friska upp minnet lite. 

8. För min egen del så behöver man bara lite upprepning och info om nya råd och rön 

typ 1 gång om året. 

9. Känner mig personligen trygg i mina kunskaper men ser gärna att det Utbildas mer 

inom skolrestauranger i just livsmedelshantering 

10. Jag anser att jag kan mycket inom säker livsmedelshantering. Dock kan jag inte namn 

på alla bakterier/virus m.m. 

11. Jag tycker att jag har bra kunskaper efter många år i kök 

12. Jag tycker att jag kan det som jag behöver. Tipset att man lyfter fel vid användning av 

handskar. Många tror om dem har handskar att händer är rena. Handskar bits inte 

efter varje arbetsmomenten 
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4. Diskussion 
 

Syftet med den webbaserade enkäten, var att få en aktuell bild av Malmös grund- och 

gymnasieskolkockars kunskaper inom livsmedelshygien, och utifrån enkätens data få fram ett 

förslag på underlag för vad kockarna behöver kompetensutbilda sig inom livsmedelshygien. 

Förhoppningen var att det kunde bli ett underlag för Nomor; konsultföretaget som planerar 

och genomför vidareutbildning för kockarna inom Malmös grund- och gymnasieskolor. 

Frågeställningarna som ställdes i relation till syftet, var: 

1. Förekommer det kunskapsbrister inom något livsmedelsområde utifrån 

gymnasiekursen Hygienkunskap, hos grundskole- och gymnasiekockar inom 

Malmö Skolrestauranger, och i så fall vilket/vilka livsmedelsområden?[2] 

2. Förekommer det någon signifikant skillnad i kunskapsnivå mellan olika 

urvalsgrupper? 

I denna del diskuteras närmare det resultat från enkätfrågorna som presenterats under 

Resultat. Första viktigt konstaterande är den låga svarsfrekvens på 37 % vilket innebär att 

enkätresultatet inte bygger på en vetenskaplig grund., Undersökningen bedöms därför som ej 

tillförlitlig, men tendenser och mönster vad gäller kunskapsnivån inom olika 

livsmedelsområden hos urvalsgrupperna kan urskiljas, och dessa kan ses som en vägledning 

för vad Normor kan vidareutbilda Malmö Skolrestaurangers personal inom.  

Nedanför diskuteras åtta av enkätfrågornas resultat. Först analyserades alla frågor inom ett 

visst livsmedelsområde, och sedan valdes åtta frågor ut utifrån följande faktorer: 

• En fråga från varje centralt livsmedelsområde i kursen, Hygienkunskap 

• Frågor där minst antal respondenter har valt rätt svarsalternativ 

• Frågor där det förekommer eller inte förekommer en signifikant skillnad i 

svarsalternativ mellan urvalsgrupperna  
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För att förenkla har jag valt att namnge urvalsgrupperna på följande sätt: 

• Urvalsgrupp 1: Respondenter med mellan 5–10 års arbetslivserfarenhet som kock 

• Urvalsgrupp 2: Respondenter med minst 15 års arbetslivserfarenhet som kock 

• Urvalsgrupp 3: Respondenter som jobbat över 15 år inom Malmö Skolrestauranger 

• Urvalsgrupp 4: Respondenter som aldrig fått någon kompetensutbildning 

• Urvalsgrupp 5: Respondenter som mer sällan fått kompetensutbildning 

• Urvalsgrupp 6 + 7: Respondenter som någon och några gånger per år fått 

kompetensutbildning 

Fråga 13: Varför bildar bakterier sporer? 

Den första frågan i resultatsdelen (Se figur 4) är kopplad till mikroorganismers egenskaper, 

som faller inom livsmedelsområdet Mikroorganismers förekomst, egenskaper, livsbetingelser 

och betydelse i det centrala innehållet i Hygienkursen. Det var den frågan med minst antal rätt 

svar i hela enkäten, då endast 29% av respondenterna valde rätt svarsalternativ och alltså  

71 % svarade fel. I urvalsgrupp 1 (kockar med 5–10 års erfarenhet inom yrket) förekom det 

minst felaktiga svar i denna fråga, medan det förekom flest felaktiga svar från urvalsgrupp 2 

(kockar med minst 15 års erfarenhet inom yrket). Det höga antalet felaktiga svar i urvalsgrupp 

2 och det faktum att endast 25 % av samtliga respondenter hade rätt i denna fråga, bidrar till 

att resultatet på denna fråga sticker ut (Se figur 5). Enkätfrågan var kort med endast fyra svar 

och hade troligen inte kunnat förenklas utan risk för att tappa tillförlitlighet utifrån gemensamt 

tolkningsperspektiv. Frågan bör därför inte ha kunnat misstolkas, utan det felaktiga svaret har 

troligtvis berott på kunskapsbrist hos respondenterna inom ämnet mikroorganismer.  

Fråga 14: Vilka av följande situationer medför en stor risk för 

livsmedelssäkerheten i ett kök? 

Inom nästa livsmedelsområde från det centrala innehåller i kursplanen, Smittvägar, 

livsmedelsburna infektioner och matförgiftningar ställdes en fråga huruvida de svarande 

bedömde risker kopplat till smittvägar. 29% av respondenterna svarade fel. (Se figur 6) I 

majoriteten av de felaktiga svaren återfinns att respondenterna trodde att störst risk förekom 

ifall kyltemperaturen är för låg, i stället för alternativet att livsmedlet har blivit kontaminerat, 

som var rätt svar. (Se figur 6) I resultatet i enkätfrågan återfinns också ett samband mellan 

respondenternas svar och antal år som de har varit verksamma kockar inom Malmö Stad (Se 

figur 7). Den urvalsgrupp som hade minst rätt i frågan utgjordes nämligen av Urvalsgrupp 3 
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(kockar som har jobbat längst på Malmö Skolrestauranger). Vilken faktor eller vilka faktorer 

kan ligga bakom denna urvalsgrupps felaktiga svar? En hypotes jag har angående de felaktiga 

svaren i denna enkätfråga, är kunskapsbrist gällande begreppet kontamination. Jag tror att 

betydligt fler kockar skulle svarat rätt om begreppet kontaminerat hade bytts ut mot 

exempelvis ordet förorenat. Samtidigt är det viktigt att poängtera att ju lägre kyltemperatur 

livsmedlet förvaras i desto mindre bakterietillväxt förekommer. [19] Oavsett om 

respondenterna bakom de 29%, har gissat eller faktiskt tror på det felaktiga svaret, synliggör 

det en brist i förståelsen kring det viktiga sambandet mellan temperatur och bakterietillväxt.  

Fråga 27: Att regelbundet tvätta händerna i ett kök är ytterst viktigt för 

livsmedelssäkerheten. När är det rekommenderat att man tvättar händerna? 

Inom området God hygienpraxis i samband med livsmedelshantering presenterades en fråga 

gällande när det är rekommenderat att man tvättar händerna i ett kök, och i denna fråga var 

det anmärkningsvärda 58% som svarade fel. (Se figur 8). Enkätfrågans konstruktion skiljer 

sig dock från resten av frågorna i enkäten då samtliga fem svarsalternativ skulle väljas för att 

frågan skulle bedömas som korrekt.  Frågans konstruktion kan därför ha påverkat insamlingen 

av rättvis data i denna fråga. Hade frågan konstruerats på annat sätt, kunde resultatet varit 

annorlunda. Något som kan tyckas märkligt gällande svarsfrekvensen är att urvalsgruppen 

som hade flest rätt i frågan var urvalsgrupp 4 (kockar som aldrig fått kompetensutbildning). 

Urvalsgrupp 4 hade 50% rätt, medan urvalsgrupp 5 (kockar som hade fått 

kompetensutbildning inom livsmedelshygien mer sällan) svarade 48%. Skillnaden däremellan 

är dock så pass liten att den knappt är nämnvärd, men i urvalsgrupp 6 och 7 (kockarna som 

fått kompetensutbildning någon gång och några gånger per år) var procentdelen för alla rätt 

lägst, nämligen på 33% respektive 39%. (Se figur 9). Det är svårt att dra några slutsatser kring 

sambandet mellan kompetensutveckling och felaktiga svar på denna fråga, då flera faktorer 

kan ligga bakom respondenternas svar. 

Fråga 18: Vilka av följande riktlinjer vad gäller tid och temperatur stämmer vid 

nedkylning av ett tillagat livsmedel? 

Inom livsmedelsområdet Metoder för hantering av råvaror samt för tillagning, varmhållning, 

nedkylning, uppvärmning och förvaring av livsmedel ställdes frågan om riktlinjer gällande tid 

och temperatur vid nedkylning av ett tillagat livsmedel. (Se figur 10) 64% svarade rätt, 26% 
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svarade att livsmedlet måste kylas ned under 12°C inom 4 timmar, 9% svarade att 

nedkylningen får ske i max 8 timmar och under 5°C, 2% svarade vet ej.   

Svaren visar på ett svagt mönster med viss kunskapsbrist kring nedkylning. Ett samband som 

återfanns var att 65% av respondentena som svarat fel, tillhörde urvalsgrupp 2 (minst 15 år 

inom yrket). Den andra urvalsgruppen med flest felakiga svar var urvalsgruppen med kockar 

som hade jobbat mellan 10 till 15 år (Se figur 11) och i den gruppen angav 20% ett felaktigt 

svar. En förklaring till det höga antalet felaktiga svar hos ovanstående urvalsgrupper, skulle 

kunna vara de ändrade riktlinjer som skedde 2018. Enligt Livsmedelsverkets tidigare riktlinjer 

rekommenderades att livsmedel skall kylas ned till 8°C eller kallare inom fyra timmar. Efter 

en nyutgiven rapport som publicerades 2018, Tillväxt av bakterier under avsvalning, 

förvaring och upptining Riskvärderingsrapport.[19] ändrades tiden från fyra timmar till sex 

timmar. Resultatet kan antyda att kockar som arbetat längre, förlitar sig på sina kunskaper 

från tidigare riktlinjer. En annan möjlig förklaring till de felaktiga svaren är att köksrutiner är 

olika beroende på verksamhet. Om kockarna inte dagligen genomför nedkylning av mat kan 

kunskapen ses som obehövlig, eller att de har glömt bort riktlinjerna på grund av att de ej 

behöver följa dem i just sin verksamhet eller inom sitt ansvarsområde och därför ej hållt sig 

uppdaterade kring nya rekommendationer.    

Fråga 22: I ett kök finns så kallade smittspridare, vilka två av alternativen 

tillhör den gruppen? 

Frågan kopplad till livsmedelsområdet Rengöring av utrustning och lokaler handlade om 

olika smittspridare i ett kök, och där angav 38% av respondenterna ett felaktigt svar. Frågan 

bestod av fyra olika svarsgrupper där två grupper skulle väljas för att svaret skulle bedömas 

som korrekt. (Se figur 12) Av de angivna svaren bestod 12% av tre valda grupper och 9% av 

en vald grupp, trots att det i frågan förtydligades att två alternativ skulle anges. 

Respondenterna kan ha missat instruktionen i frågan, men det går inte att utesluta viss 

kunskapsbrist. I en närmare analys av de felaktiga svaren ser man att urvalsgrupp 4 + 5 

innehar en viss majoritet av de som svarat fel. Ifall det har någon koppling till de felaktiga 

svaren kan inte utvärderas. (Se figur 13) 
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Fråga 28 och 30: Vad är livsmedelslagens främsta syfte? / Vad är det 

huvudsakliga syftet med den inspektion som genomförs av miljöförvaltningen 

i ett skolkök? 

De frågor i enkäten som berörde Lagar och andra bestämmelser inom livsmedelsområdet 

var de frågor där det förekom minst antal fel. I det första diagrammet (Se figur 14) som 

presenterades fanns ingen signifikant skillnad mellan grupperna och i det andra diagrammet 

(Se figur 15) blev procentandelen gällande felaktiga svar så pass låg att sambandet mellan 

grupperna blev ointressant att undersöka.  

I fråga 30 efterfrågades vad livsmedelslagens främsta syfte är, och antalet felaktiga svar var 

33%. Det fanns inte något märkbart mönster i de felaktiga svarsalternativen, och antalet rätt 

respektive felaktiga svar utifrån olika urvalsgrupper gav inte heller något samband. Frågan 

var kort och möjligheten till egna eller felaktiga tolkningar bör ha varit låg. (Se figur 14) 

Kunskaper kring livsmedelslagens syfte är givetvis av vikt, men om respondenterna i fråga 

trots det uppfyller en säker livsmedelshantering, kan sakfrågor kring en lags syfte vara av 

mindre betydelse. I en annan fråga kopplat till området lagar och bestämmelser, ställdes 

frågan om vad det huvudsakliga syftet med inspektion som genomförs av 

miljöförvaltningen är. Endast 5% svarade fel vilket gör det ointressant att titta på de olika 

urvalsgrupperna även i denna fråga. (Se figur 15) En inspektion av miljöförvaltningen ligger 

troligtvis närmare respondenterna än livsmedelslagens syfte, och kan förklara den höga 

andelen korrekta svar där. 

Fråga 31: Vad är främsta syftet med att ha ett system för kontroll av 

livsmedelshantering i sitt kök? 

I sista livsmedelsområdet, som var Kontrollprogram för livsmedelshygien ställdes frågan 

om vad främsta syftet med att ha ett system för kontroll av livsmedelshantering i ett kök är. 

Detta var den enda frågan specifikt inom det ämnet, och 9% svarade fel. (Se figur 16) En 

märkbar skillnad bland grupperna som svarade fel var att majoriteten i en tidigare fråga 

uppfattat sig själva som att ha goda kunskaper inom livsmedelshygien.  
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Öppen avslutande fråga 32: Hur ser du själv på dina kunskaper gällande 

livsmedelshygien och livsmedelshantering? Finns det några områden där du 

känner att du behärskar kunskaperna mer eller mindre? Har du några önskemål 

på vad som skulle kunna lyftas mer vid utbildningarna av Nomor? 

Ett mönster som framkommer i respondenternas svar där de får möjlighet att skriva med egna 

ord, är att det är bra med kompetensutbildningar för att friska upp minnet, bra med 

påminnelse, upprepning och hålla sig informerade om nya rön. Överlag verkar respondenterna 

anse att de har goda eller ok kunskaper inom livsmedelshantering, men att de önskar 

kompetensutbildning för att inte glömma bort det som de har lärt sig från sin utbildning och 

för att hålla sig ajour med aktuell forskning. Denna självinsikt är viktig, och även om 

respondenterna skulle kunna hålla sig uppdaterade på egen hand, kan det bli en ojämn 

fördelning mellan de som tar det egenansvaret och de som inte gör det, vilket de inte bör bli 

belastade för eftersom tid, möjlighet och kunskap kring var de ska eller kan hålla sina 

kunskaper uppdaterade spelar in.  
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5. Slutsatser 
 

På grund av den låga svarsfrekvensen, kan enbart mönster och tendenser urskiljas utifrån 

resultatet, och en slutsats i form av svar på frågeställningarna som tidigare presenterades i 

denna rapport, kan därför inte vara vägledande eller visa på faktisk kunskapsnivå eller 

kunskapsbrist bland olika urvalsgrupper. Men nedan presenteras de mönster och tendenser 

som kan urskiljas och som kan vara ett svar till frågeställning 1, vilken var:  

• Förekommer det kunskapsbrister inom något livsmedelsområde utifrån 

gymnasiekursen Hygienkunskap, hos grundskole- och gymnasiekockar inom Malmö 

Skolrestauranger, och i så fall vilket/vilka livsmedelsområden?[2] 

Utifrån resultatet väljer jag att ange två livsmedelsområden som det eventuellt kan finnas 

en kunskapsbrist inom. Det är: 

1. Mikroorganismers förekomst, egenskaper, livsbetingelser och betydelse 

2. Metoder för hantering av råvaror samt för tillagning, varmhållning, nedkylning, 

uppvärmning och förvaring av livsmedel. 

Min slutsats grundar sig i att det verkar finns en tendens till bristande kunskapsnivå gällande 

begrepp och termer, som till exempel sporer och bakteriestam. Dessa begrepp presenteras 

oftast närmare inom Mikroorganismers förekomst, egenskaper, livsbetingelser och betydelse. 

Med grund i felaktigt angivna svar i fråga 13 har jag valt att ange livsmedelsområde 2 

eftersom resultaten visar på en antydan till bristande kunskap angående temperaturers 

betydelse för livsmedelssäkerheten, vilket troligtvis bearbetas i Metoder för hantering av 

råvaror samt för tillagning, varmhållning, nedkylning, uppvärmning och förvaring av 

livsmedel i hygienkursen. 

Ett annat perspektiv inom vilket livsmedelsområde som kompetensutbildning borde fokusera 

på, är att själva livsmedelsområdet kanske egentligen inte har någon vidare betydelse, då det i 

det mönster som kan ses i fråga 32 verkar finnas önskemål om kompetensutbildning för att 

inte glömma bort det som de har lärt sig från sin utbildning och för att hålla sig ajour med 

aktuell forskning. Det innebär att en sammanfattning av ett förslag på kompetensutbildning 

kanske bör vara att utbildningen är övergripande och utifrån dagsaktuell forskning kring 

livsmedelshygien, men främst att det sker kontinuerligt. 
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Frågeställning nr 2 var:  

• Förekommer det någon signifikant skillnad i kunskapsnivå mellan olika 

urvalsgrupper? 

Ett intressant och ej förväntat mönster, var att urvalsgrupp 2 (kockar med minst 15 års 

erfarenhet) svarade fel på en del frågor som jag utgått från att de troligtvis med sin erfarenhet 

hade kunnat svara rätt på. Det kan visa på vikten av kontinuerlig kompetensutbildning, oavsett 

hur länge man har varit aktiv inom yrket. Eftersom riktlinjer byts ut och ny forskning 

tillkommer, bör varken personalen eller Serviceförvaltningen se sin personal som 

färdigutbildad enbart för att de innehar en utbildning från gymnasiet eller en vuxenutbildning. 

Med tanke på att säker livsmedelshantering är oerhört grundläggande för att minimera 

riskerna för att en eller flera skolelever ska bli sjuka, är även återkommande undersökningar 

kring kockarnas kunskapsnivåer inom området viktig, för att även de ska känna att de håller 

sina kunskaper aktuella och uppdaterade. Det bör dock poängteras för personalen att 

undersökningar och kompetensutbildning görs för att kockarna ska känna sig trygga i att de 

utför sitt arbete utifrån rätt premisser och inte råkar försätta någon i hälsorisk på grund av att 

ej följda rutiner för en säker livsmedelshantering.  

Jag som själv har varit aktiv inom kockyrket i flera år, har fått nya perspektiv under detta 

arbetes gång och tack vare vetenskapliga artiklar, förordningar och livsmedelslagar har jag 

fått en ökad förståelse för livsmedelssäkerhetens alla aspekter, och vikten av att genom 

utbildning och studier hålla mig uppdaterad kring nya inlägg, debatter och riktlinjer. 

Under bearbetning av data från enkäten uppstod reflektioner och aha – upplevelser, och jag 

fick utifrån synvinklar som jag ej tänkt på tidigare nya idéer och tips på frågeställningar som 

jag hade velat undersöka vidare. En reflektion som jag gjorde i efterhand är att det i enkätens 

bakgrundsfrågor hade varit intressant att veta när respondenten sist hade någon form av 

kompetensutbildning inom livsmedelshygien. Detta för att se ifall det kan finnas ett samband 

mellan grupper som nyligen haft och de som inte haft under en längre tid. En annan 

bakgrundsfråga utifrån liknande perspektiv är en fråga om hur många år sen sist 

respondenterna gick sin grundutbildning, alternativ läste gymnasiekursen, Hygienkunskap. Då 

hade det varit lättare att se tendenser eller dra slutsatser kring om en kunskapsbrist inom ett 

visst område kan ha berott på att det var längesen de gick sin utbildning.  
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I efterhand kan jag även se att eventuella förändringar i enkätens kunskapsfrågor kring 

strukturen hade kunnat göras, till exempel se till att ha med minst tre frågor från varje 

livsmedelsområde i det centrala innehållet från gymnasiekursen, Hygienskunskap. Dessutom 

försöka precisera varje fråga mer till praktiska påståenden och att undvika frågor med mer än 

ett rätt svarsalternativ. Detta hade troligtvis föranlett en mer objektiv enkät för 

respondenterna. Tillförlitligheten hade stärkts samt att det hade varit lättare att göra 

helhetsanalyser av enkäten.  

Angående den låga svarsfrekvensen bidrar det såklart till att resultatet inte lika lätt har kunnat 

bearbetas utifrån tillförlitligheten. Faktorer som kan ha bidragit till den låga svarsfrekvensen 

är till exempel att populationen har ett annat modersmål än svenska, eller att respondenterna 

enbart kollar sin arbetsmejl under arbetstid och att de då ej haft tid att genomföra enkäten. 

Vad hade jag kunnat göra annorlunda för att öka svarsfrekvensen? Kanske om ett 

informationsbrev hade kunnat skickas ut tidigare? Det är svårt att veta, och givetvis har 

arbetsbelastning och därför också tid och möjlighet till att svara på enkäten betydelse för 

svarsfrekvensen. För att utesluta att det är låg svarsfrekvens på grund av språket, det vill säga 

att respondenterna inte behärskar språknivån i enkäten, hade man kunnat översätta enkäten till 

olika språk. Angående tidsbristen, hade kanske svarsfrekvensen varit högre om kockarna fått 

avsatt tid att göra enkäten under till exempel ett arbetsplatsmöte.  

   Det hade även varit intressant att se svarsfrekvensen, om det var Malmö Skolrestauranger 

eller Nomor som genomförde en liknande undersökning, för att se om det hade blivit en 

skillnad i antal respondenter.  

Oavsett är jag glad och tacksam för de antal respondenter som svarade, och att det trots allt 

var så pass många att mönster och tendenser kunde urskiljas. Förslag på en uppföljande 

undersökning, kunde vara att genomföra en liknande webbenkät efter att Nomor hade 

genomfört en kompetensutbildning inom de två livsmedelsområden som jag angav som svar 

till frågeställning 2. Detta för att se vilken effekt kompetensutbildning har för de kockar som 

arbetar i grund – och gymnasieskolorna inom Malmö stad.  
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Bilaga 1 - Informationsbrev 

Tack för att ni har hittat hit, det betyder mycket för mig. 

Mitt namn är Richard och jag har själv jobbat som kock i 20 år. Jag studerar för tillfället 

Livsmedelsteknik på Lunds Tekniska Högskola och just nu skriver jag mitt examensarbete. 

I arbetet undersöker jag kompetensnivån inom livsmedelssäkerhet hos anställda i Malmö stad, 

skolrestauranger. Undersökningen omfattar en majoritet av kockar och restaurangbiträden 

inom Malmö Stad. Syftet med undersökningen är att få fram ett verktyg som skall kunna 

användas för att utveckla dels befintlig utbildning samt dels den vidareutbildning som Malmö 

Stad tillhandahåller. 

Undersökningen är frivillig och kan besvaras under arbetstid. Resultaten från enkäten kommer 

användas för att se var brister inom kunskapen kring livsmedelssäkerhet finns och jag 

kommer använda ditt svar som en grund för att höja kompetensen. Man är helt anonym och 

man kan avbryta när som helst. 

Enkäten består i huvudsak av kryssfrågor med vissa flersvarsalternativ samt en avslutande 

öppen fråga som besvaras med fritext.  

Vänligen svara på frågorna i ordningsföljd och sök inte upp informationen om du inte kan 

svaren på frågorna, detta för att jag ska få ett så sanningsenligt material som möjligt att 

använda mig vidare av. 

Tack på förhand 

Richard Frank 
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Bilaga 2 – Enkätens ursprungsform. 
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Bilaga 3 – Enkät med svarsfördelningen. 

Följande grönmarkerade svarsalternativ bedöms som korrekt i undersökningen. 
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Bilaga 4 – Öppen fråga med fri text 

➢ Bra 

➢ Oftare utbildningar. Många har smycken på sig. Mer information om vad som gäller. 

➢ Mycket goda kunskaper men ibland är det bra med påminnelse för man glömmer. 

➢ Nej 

➢ Jag tycker att jag har bra kunskaper efter många år i kök 

➢ Fråga 18 har egentligen ingen helt rätt svar, det får ta med 4 h och gå under +8 

➢ kontinuerligt info 

➢ Jag tycker att jag kan det som jag behöver. Tipset att man lyfter fel vid användning av 

handskar .Många tror om dem har handskar att händer är rena .Handskar bits inte efter 

varje arbetsmomenten 

➢ Jag tycker att dem är ok men man måste utvecklas hela tiden 

➢ Bakterier/virus 

➢ Goda, men behövs alltid friska upp minnet lite då och då. 

➢ nej 

➢ Rätt så bra. Men kan alltid lära sig mer om detta. 

➢ God 

➢ bra 

➢ Jag har inga frågor. 

➢ Har inga önskemål 

➢ Ganska bra men det i alltid bra att utbilda mera i speciell kost 

➢ Att utbildningen är kontinuerlig och att det kommer ut information när det kommer 

nya rön. 

➢ Årliga uppdateringar, kommer nya rön ofta. Gärna djupare utbildningar, inte bara om 

det mest väsentliga. Man blir aldrig fullärd. 

➢ Aldrig fel att friska upp minnet lite. 

➢ För min egen del så behöver man bara lite upprepning och info om nya råd och rön typ 

1 gång om året. 

➢ Känner mig personligen trygg i mina kunskaper men ser gärna att det Utbildas mer 

inom skolrestauranger i just livsmedelshantering 

➢ Jag känner att jag har bra koll på mina kunskaper gällande livsmedelhanteringen 

➢ Det är ok 

➢ Bra 

➢ Jag anser att jag kan mycket inom säker livsmedelshantering. Dock kan jag inte namn 

på alla bakterier/virus m.m. 


