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Sammanfattning  
 
Mitt examensarbete handlar om hur livsmedelsbranschen har förändrats efter att fusket 
med köttfärsen upptäcktes inom ICA för några månader sedan. Köttfärsen är ett av vårt 
känsligaste livsmedel som vi hanterar i dag, främst för att köttfärs har en stor kontaktyta 
där bakterier kan växa. Gammal köttfärs luktar ofta sött och syrligt men det farligaste 
bakterierna är ofta lukt och smaklösa. Köttets färg beror på myoglobinet och har köttet en 
gråaktig färg kan det bero på att köttet haft kontakt med syre en längre tid vilket kan tyda 
på att köttet legat framme i butiken en längre tid. Idag använder man sig av modifierad 
atmosfär när man förpackar köttfärs, Modifierad atmosfär innehåller koldioxid, kvävgas 
och syrgas och ska fungera som ett skydd mot bakterier. Koldioxiden ska hämma 
eventuell tillväxten av bakterier, kvävgasen ska fungera som ett ersättningsmedel för 
koldioxidens bismak och syrgasen ska ge köttfärsen sin röda färg. Kött som ligger i en 
modifierad atmosfär har en längre hållbarhetstid än köttfärs som butiksförpackas.   
  
Jag har i mitt examensarbete använt mig av enkät med tio enkla frågor som jag 
förväntade mig skulle passa både stora och små butiker. Frågorna gäller övergripande 
områden som berör butikernas köttfärshantering. Jag tillfrågade 45 butiker varav 30 
medverkade och besvarade enkäten. Chitvåtestet har använts för att kunna säkerställa om 
det finns någon skillnad i hur butikerna svarade.  
 
Många av de svar som jag fick in via enkäten visade som förväntat att oavsett om det var 
små eller stora butiker som besvarat frågorna så var en del svar mycket lika t.ex. så tycker 
64 % av de stora butikerna repektive 63 % av de små butikerna att den kontrollavgift som 
tas ut i dag är för hög. Även frågan om branschen vunnit ekonomiskt på fusket har 
butikerna oavsett om det är stora eller små butiker svarat mycket lika, hela 63 % 
respektive 68 % har svarat ja på frågan. Många av de stora och små butikerna anser att de 
gynnats ekonomiskt av att fusket upptäcktes. På frågan om de lagar och krav som gäller 
hantering, malning och paketering är för hårt ställda, svarade 100 % av de stora butikerna 
nej medan 16 % av de små butikerna svarade ja.  
 
Enkäten visade att jag kunde statistiskt säkerställa en skillnad mellan stora och små 
butiker vad gäller frågan om de har ändrat något bland sina rutiner sedan fusket 
upptäcktes. Jag fick ett övervägande ja på frågan om butikerna hade ändrat något bland 
sina rutiner, främst var de stora butikerna som hade ändrat något i sina rutiner. 
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Abstract  
My bachelor thesis deals with how food stores have changed their handling of minced 
meat after ICA’s cheating with minced meat packaging was revealed. 
 
Minced meat is one of our most sensitive foods that is handled today. The reason is that it 
has a big contact area where bacteria can grow. Old minced meat often smell either sweet 
or sour but the dangerous bacteria are smell- and tasteless. The colour of the meat 
depends on the pigment, myoglobin. If the meat is exposed to oxygen for a long time it 
turn greyish. Today the food processing industries use a modified atmosphere when they 
packaging minced meat. The modified atmosphere contains carbon dioxide, nitrogen gas 
and oxygen in different proportions and serves as a protection against bacteria. Carbon 
dioxide kills the bacteria but adds a bad taste to the meat. Nitrogen gas can work as a 
substitute for carbon dioxide without adding any flavour. Oxygen needs to be there in 
order to give the meat a nice red colour.  
 
In this bachelor thesis a questionnaire with ten easy questions was handed out to both big 
and small grocery stores in southern Halland. The questionnaire asked about how the 
discovered cheating had affected the handling of minced meat and if anything had 
changed due to that. In total 45 stores were asked to participate and 30 accepted to 
answer the questionnaire. The chi-squared test was used to find out if there was any 
difference in how the stores answered the questionnaire.  
 
Many of the stores answered that the discovery of the cheating had affected them and that 
they thought cheating had been common regardless of the size of the store. 64% of the 
big stores and 63% of the small ones thought that the control fees charged by health 
inspectors were too high. Many of both big and small stores thought that they had 
benefited economically after the cheating was discovered. On a question if the laws are 
too strict for handling minced meat, 100% of the bigger stores answered no, while 16% 
of the small stores answered yes on this question.       
         
The only question showing a statistical secure difference between big and small stores 
was if the stores had changed any of their routines after the cheating was discovered. On 
this question a significantly higher amount of the big stores said yes compared to the 
small stores. This could indicate that the problem with minced meat packaging was 
bigger in the big grocery stores.      
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Ordlista 
Aerob: Syrekrävande  
Agarsubstrat: Ämne som utvinns ur havsalger och som används för att geltinisera i 
mikrobiologiskt substrat    
Anaeroba: kallas en process eller organism som inte kräver syre  
Apatogen: Bakterier som inte framkallar sjukdom 
Dehydrering: borttagande av vatten ur ett livsmedel (uttorkning) 
Dysenteri: Infektion i tjocktarmen  
Fakultativa: Bakterier som kan leva i syrerik och syrefattig miljö men förökar sig i 
närvaro av syre  
Fekal förening: från faeses och faeses är avföring  
Fermenterade: är en process när mikroorganismer äter och växer och förbrukar 
närringsämnen i sin omgivning. 
Färdigförpackat: livsmedel och den förpackning som den placeras i innan det erbjuds 
till försäljning och som är avsett för enskild konsumeter och storhushåll. Förpackningen 
ska helt eller delvis om sluta hel livsmedlet på sådant sätt så innehållet inte kan ändras 
utan att förpackningen bryts eller öppnas. 
Förpackningsdag: är den dagen som ett livsmedel innesluts i förpackning som 
livsmedlet ska saluhållas i. 
Gastroenteritgruppen: Är en mag- tarminflammation som yttrar sig i diarré, illamående, 
kräkningar och so orsakas av mikroorganismer speciellt S. Typhimurium och S. 
Enteritids är de två farligaste       
Gramnegativa: Är bakterier som inte färgas in  
Ingrediens: varje ämne som används för beredning eller som livsmedelstillsats. 
Initial: Första eller inledande ord    
Katalaspostitiva: Bryter ner väteperoxid  
Koliforma: är bakterier som finns i jord och avföring 
Laktospositiva: Laktos-jäsande  
Laktosnegativt: Icke laktos-jäsande 
Minsta hållbarhetstid (bäst före-dag): är den dag  fram till vilken livsmedel som 
förvarats på lämplig sätt och har kvar de egenskap som förknippas med livsmedlet.  
Multiresistenta: Bakterier som kan motstå antibiotika ge 
Märkning: varje ord och närmste upplysning, varumärkning, märkesnamn, illustration 
eller symbol som visar ett vist livsmedel som finns på emballaget. 
Oxidaspositiva: Har cytokrom C oxideras  
Patogena: mikroorganismer som sprider sjukdomar 
Paratyfoidfeber: infektions sjukdom med feber, kräkningar samt diarré. 
Pektin: grupp av högmolekylära kolhydrater som finns i cellväggar hos växter och vissa 
bakterier 
Polära: kemisk förening som innehåller positiv eller negativ grupp.    
Proteusarterna: är ett vetenskapligt namn på et släkte inom Enterbacterium.  
Pskykrotrofa: är bakterier som kan växa i låga temperaturer. 
Redlighet: Ärlighet   
Serovarer: där man kan odla t.ex. bakteriers ägg någon form av uppsamligs plats.  
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Sista förbrukningsdag (Hållbarhetstid): den sista dagen som ett livsmedel, ur en 
mikrobiologisk synpunkt är lättfördärvligt, beräknas kunna förtäras utan att fara för att 
det är otjänligt till människoföda.  
Storhushåll: restauranger, skolkök och personalrestauranger. 
Tillverkningsdag: den dag då tillverkarens beredning av livsmedlet är slut och 
livsmedlet är färdigt att saluhållas eller konsumeras. 
Vattenanalys:   
Tyfoidfeber: Långvarig infektionssjukdom med feber och sårbildningar i tarmen  
Vattenaktivitet: är ett mått på vattenaktiviteten i ett livsmedel  
VTEC: Vetrotoxinproducerande E.coli  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 8

 

 

1 Inledning  

1.1 Bakgrund  

1.1.1 Köttfärshanteringen  
Köttfärs benämns flertalet gånger i rapporten och här syftar jag på köttfärs med innehållet 
50 % griskött och 50% nötkött, såkallad blandfärs.  
 
Mitt examensarbete handlar om den intensiva köttfärsdebatten som varit under en kort 
tid, på grund av att fusket inom ICA-koncernen uppdagades. Detta eftersom köttfärsen är 
ett av de känsligaste livsmedlen som vi använder till matlagning. Köttfärsen är känslig 
eftersom den angrips lätt av bakterier, på grund av sin stora och finfördelade yta. Gammal 
köttfärs luktar ofta lite sött och syrligt men det farligaste bakterierna som bildas vid fel 
hantering av köttfärs är lukt- och smaklösa och växer snabbt. Även köttets färg kan ge 
uppfattning om hur gammal den är.1  
 
Färsk köttfärs har en purpurfärg, detta kommer från pigmentet myoglobin. I luft så 
kommer myoglobinet att reagera med syre och myoglobinet omvandlas till 
oxymyoglobin, detta ger en klarröd färg på köttfärsen. När sedan köttet haft kontakt med 
luft en längre tid och syretrycket är lågt kommer pigmentet att övergå till metmyoglobin, 
detta på grund av oxidation av järnjonen Fe2+ till Fe3+ då får köttet en brun/grå färg. Det 
är inte farligt att äta köttfärs som har en brun/grå färg bara man steker köttfärsen 
ordenligt. Färgen på köttfärsen påverkas även av atmosfären och vilket syretryck som 
köttfärsen förvars i.1  
 
På ICA:s anläggning i Västerås packas köttfärsen i en så kallad modifierad atmosfär, 
vilket innebär att man har olika blandningar av syrgas, kvävgas, koldioxid vilket 
förlänger köttets hållbarhet med 2-4 dagar eller till och med 5-8 dagar om de råder rätt 
förhållanden. Koldioxiden har en hämmande effekt på bakterier men för mycket 
koldioxid kan den ge vis bismak på köttet. Därför tillsätter man kvävgas vilket ska 
hämma eventuell bismak från koldioxiden. Syrgasen tillsätts för att köttfärsen ska få en 
röd fin färg.1 Koldioxiden tillsätts i fast (koldioxids) eller i gasform.  Koldioxids används 
för att tränga bort syret som finns i köttförpackningar. Koldioxids får inte komma i 
kontakt med köttet eftersom koldioxids är kall, då skulle köttets färg och struktur 
påverkas.2 

                                                 
1 Svensk kötttinformation www.svenskköttínformation.se 
http://www.svenskköttinformation.se/konsument/artiklar/readone.php?categoryID=8&id=868&avdelning=
konsument 
2 Livsmedelsförpackning, förpackningsmetoder och anordningar 
http://www.edu.fi/svenska/laromedel/packalivsmedel/menjalaitteet.shtml 
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Koldioxid i gasform används i olika gasblandningar för att minska syrets negativa 
inverkan på produkten.3 Kväve och koldioxidblandningar används till många olika 
produkter t.ex. sallader och korv. Idag används flytande kväve för att frysa ner produkter, 
då lägger sig en kvävezon runt produkterna och skyddar produkterna effektivt.2 

I dag finns det grönsaker som ligger i en modifierad atmosfär, för att de ska förbli fräscha 
krävs också tillräckligt med syre i omgivande luft.2 
Även vakuumförpackning förekommer, vakuumförpackning fungerar genom att det inte 
finns något tomt utrymme. De förpackningsfolierna som används omsluter produkten 
mycket tätt. Det som inte är bra med vakuumförpackning är att det kan bildas ett 
undertryck, vilket gör att en produkt kan avges vätska. Man bör även vara försiktig vid 
hanteringen av vakuumförpackade livsmedel, främst eftersom gas strömmar ut från små 
hål vid dålig hantering och då kan syre slippa in i produkten. Om köttfärsen istället ligger 
i vakuum kommer köttfärsen att behålla sin purpurfärg och blir då aldrig grå/brun.2 
Köttfärsens hållbarhet beror på flera olika faktorer, dels vilken temperaturen den hålls i 
samt hur köttfärsen förvaras från butiken och hur den förvaras när den kommit hem. 
Färsk köttfärs ska hållas i en temperatur som håller +4o och man bör frakta hem köttet så 
snabbt som möjligt från butik. Om köttet inte ska användas direkt bör köttet frysas in. 
Vid infrysning av kött så ska köttet frysas snabbt och förvaras i en förvaringstemperatur 
som är kring – 18o. Infrysningstemperaturen bör vara omkring -25o. När man sedan ska 
använda sin köttfärs bör den tinas långsamt.4  
 
Lagringstiden för kött är olika lång, griskött bör ätas inom sex månader och det är viktigt 
med rätt förvaring och att det transporteras på rätt sätt till hemmet. Det som är viktigt när 
man hanterar köttråvaror är att man alltid ska tvätta händer och redskap innan påbörjar 
arbetet. Samt att man skiljer livsmedel från varandra så att man arbetar med ett i taget, det 
är även viktigt att man håller redskap och skärbrädan rena. Man bör heller inte blanda 
kött med grönsaker eftersom grönsaker ofta innehåller jordbakterier. Färdiglagad mat ska 
snabbat kylas ner.4 
 
 
Lagringstider för olika sorters kött.  
Lammkött, 6-12 månader beroende på fetthalt.  
Charkvaror,1-2 månader.  
Inälvsmat, 3 månader.  
Nötkött, 8-12 månader.  
Griskött, feta delar 3 månader och magra delar 6 månader.4 

 
 

                                                 
3www.aga.se 
http://www.aga.se/international/web/lg/se/likelgagase.nsf/docbyalias/nav_foodsegm_solution_mapax_meat 
4www.köttinformation.se 
http://www.svenskköttinformation.se/konsument/artiklar/readone.php?categoryID=8&id=66&avdelning=k
onsument 
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1.1.2  Lagstiftning gällande märkning 
 

Enligt LIVSFS 2004:27 H125 som är livsmedelverkets föreskrifter om märkning och 
presentation av livsmedel så gäller föreskrifterna endast livsmedel som är avsedda för att 
saluhållas i Sverige eller i ett annat land som omfattas avtalet om det Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet eller i Turkiet. 
 
Definitioner  
I 4§ anges definitioner av märkning, färdigpackat livsmedel, storhushåll, ingredienser, 
förpackningsdag, tillverkningsdag, minsta hållbarhetstid (bäst före- dag) och sista 
förbrukningsdag (hållbarhetstid). 
 
Redlighet  
Enligt 5§ anges att märkning inte får vara sådan att den på ett avgörande sätt skulle kunna 
vilseled köparen särskilt.  
Enligt 6§ ska bestämmelserna i 5§ också gälla presentationen av livsmedlet, särskilt med 
avseende på deras form eller utseende, hur det har förpackats, vilket förpackningsmaterial 
som har använts, det sätt på vilket livsmedlet arrangerats och den omgivningen som den 
exponerats i.    
 
Utformning  
Enligt 7§ ska märkesuppgifterna anges på förpackningen eller på etikett som har fästa på 
förpackningen.  
Enligt 8§ ska märkningsuppgifterna var lätta att förstå, väl synliga, klart läsliga och 
beständiga. Märkningsuppgifterna får heller inte döljas, skymmas eller på något annat 
sätt avbrytas av någon annan text eller illustration. 
Enligt 9§ ska märkningsuppgifter som handlar om beteckning, nettokvantitet, bäst före- 
dag eller sista förbrukningsdag samt alkoholhalt anges i samma synfält.             
 
Språk  
Enligt 10 § LIVSFS 2004.27 H 125 som är Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning 
och presentation av livsmedel ska märkningsuppgifter anges på svenska, annat språk får 
användas om stavningen endast obetydligt skiljer sig från det svenska språket. 
Märkningsuppgifterna får anges på flera språk  
Enligt LIVSFS 2004:27 finns det vissa undantag på märkning för förpackningar. Detta 
anges i 11-15§§. 
 
 
Märkningens innehåll  
Föreskrivna märkningsuppgifter  
Enligt 16§ anges märkningens innehåll för föreskrivna märkesuppgifter för färdigpackade 
livsmedel och storförpackningar som är avsedda för livsmedelsindustri eller partihandeln 
eller detaljhandeln och som inte är färdig förpackade för att saluhållas till enskilda 
konsumenter.   
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Livsmedels beteckning  
17-21§ i Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning och presentation av livsmedel 
2004:27 (H 125). Denna handlar om hur livsmedel ska betecknas och hur utformningar 
av detta ska ske och se ut. Den handlar också om hur man får använda sin varomärkning 
och märkesnamn. Man förklarar även vilka fysiska tillstånd och särskilda behandlingar 
som måste märkas ut för att inte vilseleda konsumenten.      
 
Ingrediensförteckningar  
Ingrediensförteckning enligt 22-39§§ 
Dessa lagar handlar om vilka livsmedel som omfattas av ingrediensförteckningen och 
vilka som inte omfattas. Den handlar även om hur man ska skriva sin 
ingrediensförteckning på produkten och om man har använt sig av koncentrerade 
tillsatser. Här beskrivs även under vilka halter som man inte behöver för in i sin 
ingrediensförteckning. 
 
Mäng av ingredienser och kategori av ingredienser    
Mängder av vissa ingredienser eller kategorier av ingredienser enligt 40-44§§. 
Här beskrivs i vilka mängder man har använt sig av en viss ingrediens och hur mycket 
den utgör av det totala innehållet i en produkt samt dessa lagar gäller även för hur man 
delar in sina ingredienser i kategorier. Här anges också vilka ingredienser som inte 
behöver kategoriseras.       
 
Nettokvantitet av livsmedel  
Nettokvantitet enligt 45-51§§  
Dessa lagar gäller för hur nettokvantiteten skall vara utmärkt samt i vilken enhet som 
livsmedlet har mätts i. Här beskriver man också vad man får använda istället för att ange 
nettokvantiteten. Här beskrivs även hur man ska nettokvantiteten på livsmedel som ligger 
i lag. Här beskriv även vilka livsmedel som inte behövs nettokvantifieras.   
 
Datummärkning  
Bäst före- dag eller sista förbrukningsdag enligt 52-54§§.  
I 52-54§ anges vilka livsmedel som inte behövs märkas med bäst före- dag. Man 
förklarar även i vilka utryck man ska förklara att just denna dag är det sista 
förbrukningsdatumet.    
 
 
Förvaringsanvisning  
Förvaring och hantering enligt 55-56§ handlar om produkter som har en sista 
förbrukningsdag och skall via detta ha en förvaringsanvisning av livsmedel. Och att man 
märker sådana livsmedel som har en förbrukningsdag som är viktig. Även uppgifter om 
ursprunget, bruksanvisning och den verkliga alkoholhalten ska finnas med.     
 
Namn och adress på tillverkare, förpackare och säljare  
Namn eller firma och adress enligt 57§, här beskriver vilka beteckningar som skall vara 
och som gäller tillverkare, förpackare, säljare och om denne är etablerad inom EES-
avtalet tillämpningsområde eller i Turkiet. 
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Ursprung  
Enligt 58§ skall även uppgifter om ursprunget, bruksanvisning och den verkliga 
alkoholhalten finnas med och det är det 58§ handlar om.         
 
Bruksanvisning  
Enligt 59§ som handlar om bruksanvisningar ska finnas med, så att konsumenten vet hur 
livsmedlet ska användas.5  
   
Livsmedels som ska märkas med särskilda uppgifter   
Enligt bilagan till LIVSFS 2002:47 H135 ska vissa livsmedel märkas med särskilda 
uppgifter om t.ex. livsmedel som vars hållbarhet har förlängts genom att man tillsatt 
förpackningsgaser. Sådant livsmedel är exempel köttfärs som packats i modifierad 
atomsfär.6  
 
Livsmedelstillsatser  
I Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelstillsatser LIVSFS 2007:15 H35 och enligt 
24§ ska förpackningsgaser anges på förpackningen om det använts.7 

Vad händer om inte märkningskraven följs?  
Om livsmedel märks i strid mot gällande bestämmelser, får tillsynsmyndigheten meddela 
de förelägganden eller förbud som behövs för att bestämmelserna ska uppfyllas vad gäller 
märkning. Tillsynsmyndigheten kan förbjuda ett livsmedel, om märkningskraven inte 
uppfylls. Tillsynsmyndigheten kan även förelägga en livsmedelstillverkare att rätta till, 
eventuella brister i märkningen. Om livsmedelstillverkaren inte rättar till bristerna, kan 
tillsynsmyndigheten förelägga om förbud och vite. 
Märkningskraven gäller alla som hanterar livsmedel. Det är tillsynsmyndighetens uppgift 
att anmäla överträdelser till polis eller åklagare. Den som bryter mot 
märkningsföreskrifterna kan dömas till böter eller fängelse. 8   
 

 
 
 
 

                                                 
5www.slv.se http://www.slv.se/upload/dokument/Lagstiftning/2000-2005/2004_27.pdf 
 
6 www.slv.se http://www.slv.se/upload/dokument/Lagstiftning/2000-2005/2002_47.pdf 
 
7www.slv.se http://www.slv.se/upload/dokument/lagstiftning/2007/2007_15.pdf 
 
8 www.slv.se 
http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelskontroll/vagledningar/Vagledning_markning_april2006.pdf 
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1.1.3 Riskklassificering av livsmedelsanläggningen  
Riksklassificering består av två delar. Förts arbetar man sig genom riskmodulen och 
sedan går man vidare till erfarenhetsmodulen. När man gått genom de två olika 
modulerna, får man ett antal poäng som ligger till grund för vilken placering man ska få i 
riskklassen, erfarenhetsklassen vilket ger en viss kontrolltid.  
I riskmodulen värderas olika riskfaktorer, som kan vara aktuella för en viss 
livsmedelsanläggning. Riskmodulen ger den första klassificeringen av 
livsmedelanläggningen och därmed en vis initial kontrolltid.  
Riskklassificeringen sker i samband med att livsmedelanläggningen genomgår 
godkännadeprövningen eller registreringen, då livsmedelanläggningen ändrat sin 
inriktning väsentligt.9 
När man bestämmer riskfaktorerna, utgår man idag från dagens kunskap och därmed ska 
livsmedelsutövaren se riskklassificeringen som ett dynamiskt verktyg som kan förbättras 
och utvecklas med tiden. Den generella klassificeringen, kompletteras sedan med 
uppgifter om erfarenheter med hjälp av erfarenhetsmodulen.9 I erfarenhetsmodulen, 
bedöms hur bra livsmedlsutövarens/livsmedelsföretagets system för egenkontroll 
uppfyller de lagar och krav som finns i livsmedelslagstiftningen. Kompletteringar sker 
regelbundet, detta eftersom nya erfarenheter kan ha gjorts eller tillkommit inom 
livsmedelföretaget. Alla lokaler som används för livsmedelframställning, ska 
riskklassificeras oavsett om de är godkända eller registrerade tidigare. Det enda som inte 
riskklassificeringen omfattar är primärproduktionen.9              
För att beräkna den årliga kontrollavgiften, måste man räkna ut antalet kontrolltimmar 
först. Detta görs genom att man beräknar riskfaktorerna i riskmodulen tabell 1. Från 
riksmodulen får man sedan ut ett antal riskpoäng enligt tabell 1, riksmodulen. Riskpoäng 
omvandlas sedan till riskklasser enligt tabell 2. Efter detta går man till 
erfarenhetsmodulen (tabell 3) och får ett visst antal erfarenhetspoäng, som omvandlas till 
erfarenhetsklass A, B, C och D enligt tabell 4. Efter detta går man till tabell 5 för att den 
gamla erfarenhetsklassen, ska omvandlas till en ny erfarenhetsklass. Då tar man sina 
erfarenhetspoäng och sin nuvarande erfarenhetsklass och möts i tabell 5 och får då ut en 
ny erfarenhetsklass.9  
I tabell 6 kan man se antalet kontrolltimmar som en vis livsmedelsanläggning ska 
tilldelas per år, det görs genom att man tar sin riskklass och sin nya erfarenhetsklass och 
möts i tabell 6.9 Genom att man vet antalet kontrolltimmar, kan man också räkna ut 
konstanterna för inspektionerna.9 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
9 www.slv.se 
http://www.slv.se/upload/dokument/livsmedelskontroll/vagledningar/Riskklassificering%20av%20livsmed
elsanläggningar%20och%20beräkning%20av%20kontrollavgifter.pdf 
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Tabell 1 Riskmodulen  
Riskfaktor  Riskpoäng  Bedömning  
1 Typ av verksamhet och 
livsmedel  

  

a) Hög risk  55  
b) Mellan risk  35  
c) Låg risk  15  
d) Mycket låg risk  5  
2 Produktionsstorlek    
a) Mycket stor  55  
b) Stor  45  
c) Mellan  35  
d)Liten  25  
e) Mycket liten  15  
f) Ytters liten  5  
3 Konsumentgrupper    
Producerar/ Serverar 
livsmedel till känsliga 
konsumentgrupper  

  

 
Riskmodulen  
Principerna i riksmodulen är att man bedömer de potentiella riskerna som en viss 
livsmedelanläggning ger, med detta menas riskerna som finns för en vis verksamhet som 
inte fungerar tillfredställande. Man har valt denna typ av riskbedömning eftersom det 
speglar de inneboende riskerna med en anläggnings verksamhet. Som ett exempel på 
detta är det en större risk med ett livsmedel som innehåller patogener än med ett 
livsmedel som inte är färdigt för att ätas.9 
Hur bra en livsmedelsanläggning lyckas med sin verksamhet värderas i 
erfarenhetsmodulen. 
Begreppet risk beskriver sannolikheten för att en hälsostörning inträffar och vad 
konsekvensen kan bli av detta. Detta tar riskmodulen hänsyn till, genom att riskmodulen 
utgår både från anläggningens verksamhet samt om det producerar åt känsliga 
konsumenter. I riskmodulen gör man skillnad på individuella risker och samhällsrisker, 
t.ex. om en livsmedelsproducent producerar högriskprodukter som få personer äter, så 
utgör detta en hög risk för dem som äter produkten men ur en samhällsrisk är det inte 
något större problem. Riskmodulen väger in den årliga samhällsrisken och utgår därmed 
från livsmedelsanläggningens storlek.9 
 
Det enda som inte riksmodulen tillämpas på är importörer, matmäklare och sådana som 
inte har någon fysisk hantering av livsmedlet.9 
Riskklassificeringen baseras på att livsmedelföretaget får riskpoäng, utifrån följande 
riskfaktorer Typ av verksamhet, Produktionsstorlek, Konsumentgrupper.9                 
Klassningen baseras på vilken typ av livsmedel som man arbetar med och vad det är som 
ska produceras på livsmedelanläggningen. Riskfaktorerna 2 och 3 gäller för samma 
verksamhet och livsmedelstyp som har valts för riskklassificering, i riksfaktor 1.9 
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Om en anläggning eller livmedelsanläggning, producerar eller säljer olika 
livsmedelstyper, bör riskklassificeringen baseras på de livsmedel som ger högsta 
sammanlagda riskpoäng, vilket ger den högsta riskklassen.  
Om en butik t.ex. producerar och grillar kyckling, bedöms riskfaktorerna 1 till 3 för 
grillverksamheten, (inte för hela butiken) respektive för övriga butiken d.v.s. försäljning 
av oförpackade och förpackade livsmedel. Den del av en verksamhet som ger flest 
rikspoäng, avgör riskklassen och ligger till grund för vilken kontrolltid som tilldelas till 
livsmedelsföretaget.9 

  
Tabell 2 Riskklasser  
Riskklasser Riskpoäng 
1 > 100 
2 80-90 
3 60-70 
4 40-50 
5 < 30 
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Tabell 3 Erfarenhetsmodulen  
1 Har avvikelse/er noterats 
inom kontrollområdet 
redlighet och eller 
spårbarhet?   

Poäng  Bedömning  

a) Ja  50   
b) Nej  0   
2 Har ändamålsenliga 
åtgärder vidtagits mot 
tidigare avvikelser inom 
kontrollområde redlighet 
och/eller spårbarhet  

  

a) Ja  -25  
b) Nej   50   
3 Har avvikelse/er noterats 
som kan innebära att 
livsmedlet kan vara skadligt 
för konsumenternas hälsa    

  

a) Ja 50   
b) Nej  0   
4 Har ändamålsenliga 
åtgärder vidtagits mot 
tidigare avvikelse/er som 
innebär att livsmedlet kan 
vara skadligt för 
konsumenternas hälsa  

  

a) Ja  -25   
b) Nej   50   
   
* Fråga 2 besvaras bara om svaret på fråga 1 är Ja  
** Fråga 4 besvaras bara om svaret på fråga 3 är Ja    
 
 
 
Tabell 4 Erfarenhetsklasser  
Erfarenhetsklass Poäng 
A 0 
B 25& 50 
C 100&125 
D 200 
Poängsummorna 75, 150 och 175 kan inte erhållas  
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Tabell 5 Omplacering mellan erfarenhetsklasser är beroende på erhållna poäng i 
erfarenhetsmodulen.          
Tabell 5 Ny erfarenhetsklass 
Nuvarande 
erfarenhetsklass  

0p 25p 50p  100 & 
125p  

200p  

A A A/B* B B B 
B A B B C C 
C B B B C D 
D C  C C  C  D  
Poängsummorna 75, 150 och 175 kan inte erhållas  
* Kontrollmyndigheten får göra bedömning om anläggning ska vara kvar i A eller flyttas 
till B  
 
Tabell 6 Årliga kontrolltimmar  
Riskklass  Erfarenhetsklass    
 A B C D  
1 16 32 64 128 
2 8 16 32 62 
3 4 8 16 32 
4 2 4 8 16 
5 1 2 4 8 
 
 
 
Den angivna kontrolltiden som en anläggning tilldelas, är bara en schablon. Det innebär 
att en anläggning som är i riskklass 3 och erfarenhetsklass B, ska genomsnittligen ha 8 
kontrolltimmar per år. Första året kan den verkliga kontrolltiden, vara 10 timmar medan 
året efter, uppgår endast kontrolltimmarna till 6, genomsnittligen tilldelas 
livsmedelsanläggningen 8 kontrolltimmar per år. 9 
 
Första gången en anläggning riskklassificeras, används endast riskmodulen för att placera 
anläggningen i en vis riskklass. Anläggningen placeras lämpligen i erfarenhetsklass B. 
Det gäller då kontrollmyndigheten beslutar om årlig kontrollavgift för år 2007 och 
därefter för nya verksamheter.9  
Då erfarenhet erhållits av hur livsmedelsföretagarens syn på egenkontroll fungerar 
säkerställer man att livsmedelslagstiftningens krav uppfylls, eventuellt kan justering av 
antalet kontrolltimmar ske. 9  
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Erfarenhetsmodulen  
Med hjälp av riskmodulen har man fått ut en riskklassificering, riskmodulen kompletteras 
sedan med erfarenheter som myndigheten har erhållit vid den offentliga kontrollen som 
gjorts av verksamheten. Dessa kompletteringar sker med hjälp av erfarenhetsmodulen, då 
nya erfarenheter av livsmedelföretagarens efterlevnad av lagstiftningens krav. 
Erfarenhetsmodulen, använts i samband med att ny kontrollavgift ska tas ut per år. 
Erfarenhetsmodulen utgår från att myndigheterna bedriver årlig kontroll enligt 
Livsmedelsverkets vägledning om offentlig kontroll av livsmedel. I vägledningen 
beskrivs de kontrollområden som livsmedelslagstiftningen anger krav inom: 
 
A) Grundförutsättningar (utbildningar, personalhygien, vatten, skadedjur, rengöring, 
mottagning, utrustning, temperatur, avfall och utformning och underhåll av lokaler).9  
 
B) HACCP 
 
C) Redlighet 
 
D) Spårbarhet 
 
E) Mikrobiologiska och kemiska kriterier  
 
F) Övriga krav   
 
Den svenska livsmedelslagstiftningen ställer krav på att livsmedel ska vara säkra samt att 
information ska finnas så inte konsumenten vilseleds, spårbarhet ska finnas samt övriga 
krav. Vid bedömningar och kontroller utgår man från frågeställningarna: följs de rutiner 
som finns och är rutinerna ändamålsenliga? Vid bedömningarna används ofta checklistor/ 
hjälpredor som gäller för vissa livsmedel eller verksamheter. Om checklistor och 
hjälpredor saknas kan generella bedömningsgrunder som anges i verkets vägledning om 
offentlig kontroll användas. Inga ytterligare bedömningsgrunder ges i denna vägledning 
om riskklassificeringen av livsmedelsanläggningen samt beräkning av kontrollavgifter. 9   
 
Kostnaderna för en inspektion i dag är ganska hög, kostnaderna skiljer sig från kommun 
till kommun, Hultsfreds kommun tar i dag 600 kronor per kontrolltimme, medan 
Linköpings kommun, tar 790 kronor per kontrolltimme.  
Det kan innebära att en butik som drivs i kommun A har en mycket högre timkostnad, än 
butiken som bedrivs i kommunen B.   
Butiker som har egen malning får ett högt antal kontrolltimmar eftersom de innebär en 
hög risk när man hanterar kött för malning samt paketering.10 Detta medför höga 
kostnader för en liten butik, vilket kanske gör att malning inte blir lönsamt i längden. Det 
kan vara en orsak till att antalet butiker med egen malning minskat. I en del kommuner 
ingår kontrollavgiften i godkännadeavgiften och skulle inte kommunen uppfylla de 
kontrolltimmar som de ska, får företagarna tillbaka pengar för de missade 
kontrolltimmarna. Att pengarna betalas tillbaka är dock inte vanligt, eftersom många 
kommuner anser schablonmässigt, att en inspektion innefattar extra arbete som t.ex. 
                                                 
10 Uppgifter hämtade från olika kommuner start 3/3-2008 
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instuderande av verksamheten, rådgivande telefonsamtal och därmed betalas inte 
kontrollavgiften tillbaks vid missade kontrolltimmar.10     
Det är viktigt att företagarna får ut något av inspektionstillfällena främst eftersom de är 
dyra timmar som de betalar för.10 

 

1.1.4 Bakterier i köttfärs   
VTEC står för Vetrotoxinproducerande Escherichia.coli och finns hos idisslare. VTEC 
orsakar ofta inte kliniska symptom, vilket gör det svårare för oss att identifiera VTEC. 
VTEC finns i mag-tarmkanalen hos idisslare men även hos andra djur som t.ex. svin, 
hästar, duvor, värphöns, broilers m.m. Människor smittas via kontakt med idisslare eller 
via deras träck. Bakterien finns även i livsmedel och smittas även från person till person. 
Ofta smittas personer från andra personer genom att personen som bär smittan har haft 
dålig hygien. Det viktigaste för att minska spridningen är att ha en god handhygien och 
att vara försiktig med kontakten med idisslare.11 
Kött och köttprodukter kan innehålla VTEC, främst genom kontaminering av 
slaktkroppar som har varit i kontakt med gödselbemängda hudar eller att tarminnehållet 
har kommit ut på slaktkropparna i sammanband med urtagningen. Man har hittat flera 
steg som är riskmoment i överförningen av VTEC bl.a. avhudning, uttag av mag- och 
tarmpaketet, putsning och överföring till kylrum. Man har sett att de hudar som innehåller 
mycket avföring är en stor risk för kontaminering av VTEC vid transporter, främst genom 
att djurkropparna hänger mycket tätt. Även kontaminering från personal, marskiner och 
redskap är ett stort problem, främst i länder utanför Sverige.11 
Förutom den initiala föroreningen av livsmedel påverkas även smittspridningen av 
bakteriens förmåga att tillväxa och överleva vid en fortsatt hantering. Det finns flera olika 
VTEC, den vanligaste kallas VTEC 0157 och det är den som orsakar sjukdom hos 
människan, den går ofta under namnet EHEC och ger upphov till diarré, njurproblem och 
5 % av de drabbade drabbas av njursvikt. Ofta är det människor med dåligt 
immunförsvar, som drabbas som t.ex. äldre och barn. Även om dosen av VTEC är låg 
kan det ge upphov till sjukdomsfall. Det är därför inte tillräckligt att endast förhindra 
eventuell tillväxt i livsmedlet. Det är viktigt att se över risken för kontaminering i de 
olika produktionstegen och att försöka minimera kontamineringen. VTEC kan växa både 
i närvaro av syre och frånvaro av syre och de klarar även av sura och basiska miljöer. 
Man tror i dag att bakterien kan leva i livsmedel som har ett pH mellan 3,9 till 10, den 
lägre gränsen beroende på syran. Många av våra livsmedel som vi har idag har ett pH 
mellan 3,9 till 10 och ligger därför i riskzonen. Svaga syror som t.ex. mjölksyra och 
ättiksyra hämmar effekten av VTEC. Det bör sägas att avdödning av VTEC i 
ogynnsamma miljöer, d.v.s. i miljöer där inte VTEC kan växa, går långsammare ju lägre 
temperaturen är. VTEC- bakterier kan växa vid temperaturer 7,5oC till 49oC och vid 
salthalter mellan 5 till 8,5 %, detta är beroende på temperaturen. En vattenaktivitet på 
0,95, brukar anges som den nedre gränsen under vilket VTEC inte kan tillväxa. 
Vattenaktiviteten är ett mått på tillgängligheten av vatten i ett livsmedel, där 1,0 
motsvarar rent vatten.11 

                                                 
11 www.sjv.se http://www.sjv.se/download/18.d1afd31104979e5ae80002903/riskprofil_ehec_2007.pdf 
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VTEC visar ingen tolerans mot nitrat eller nitrit. VTEC kan även växa i vakumförpackde 
livsmedel men klarar inte av att leva när det är förpackat vid 100 % CO2.  Däremot kan 
det växa i modifierat atmosfär, som inte innehåller 100 % CO2 . VTEC dör när man 
upphettar livsmedlet till 70 Co i 1-15 sekunder.11 
Fermenterade köttprodukter som inte genomgår någon värmebehandling bör fermenteras 
snabbt så tillväxtstadiet för VTEC blir så litet som möjligt. Avdödningen av VTEC 
påbörjas då avdödningshatigheten ökar med en ökad mognadslagrinstemperatur. 
Kylförvaring under 5Co vid mottagning och lagring motverkar VTEC och ger säkerhet 
hos produkterna. Har man höga halter av VTEC samt en långsam avdödning, medför det 
att bakterien kan vara länge kvar i produkten. Om fermenteringen går för långsamt eller 
misslyckas kan bakterien tillväxa. VTEC förekommer i inhemskt kött och kött som 
importeras från utlandet.11 

 
Fakultativa anaeroba, gramnegativa stavar  

Hos levande slaktdjur som är friska, där är muskler och inre organ fria från 
mikroorganismer. Dock finns det stora mängder mikroorganismer på djurens utsida och i 
deras tarmkanal. Något som är vanligt är smutsiga hudar hos djur, många av dessa hudar 
dras av det döda djuret vid slakt. Det är då viktigt att hudarna inte kommer i kontakt med 
köttet. Människans påverkan kan också spela in, därför är det viktigt med rena händer och 
redskap. Här nedanför beskrivs en del bakterier, som kan finnas i köttfärsen.12        
Familjen Enterobacteriaceae är bakterier som vanligtvis förekommer i tarmen hos djur, 
karaktäriseras av att de är katalaspositiva, oxidasnegativa, tål gallsalter, förjäser glukos, 
reducerar nitrat och är ofta rörliga.13 
Några av släkten innehåller patogena tarmbakterier t.ex. Salmonella, Yersinia och 
Shigella och visa släkten kan dessutom förekomma i jord, vatten och i förorenade 
livsmedel t.ex. Klebsiella, Proteus och Serratia.12 
Entrobakterierna har under åren delats upp i flera olika grupper. Från traditionell 
bakteriologisk vattenanalys finns begreppet koliforma bakterier, med det menas att de är 
laktospositiva(laktos–jäsande). Koliforma bakterier omfattar E.coli och närstående 
släkten. Av släkten Escherichia nämns här E.coli, ofta kallad för kolibakterien.12 

E.coli förekommer normalt i tarmfloran, framför allt i tarmkanalen och kan enbart föröka 
sig i tarmen hos varmblodiga djur och överlever endast en kort tid utanför tarmen. Om 
E.coli förekommer i livsmedel har det varit en fekal förening. Vanligen är E.coli 
apoatogen, vissa kan förkomma som patogena. Intag av E.coli leder ofta till diarré 
liknande tillstånd.  En av de vanligaste E. coli- bakterierna som kan ge upphov till 
infektioner är EHEC, vilket också kallas för VTEC O157:H7. Den kan orsaka 
magsmärtor som leder till diarré, blodig avföring även kräkningar kan förekomma.12  
Släkten Klebsiella tillhör också koliforma bakterierna, de är mycket lika kolibakterien. 
Den förekommer normalt i tarmfloran, kan växa till sig utanför tarmkanalen, men dess 
närvaro kan då inte betraktas som ett bevis på fekal förorening. Klebsiella är försedd med 
en slemkapsel och är orörlig vilket gör att den kan växa med feta slemmiga kolonier på 
ett agarsubstrat. Klebsiella är liksom kolibakterien vanligen apatogen. 12  

                                                 
12 Grundläggande Mikrobiologi med livsmedelsapplikationer sidan 269  
13 Grundläggande Mikrobiologi med livsmedelsapplikationer sidan 103-109  
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Salmonella släktet förekommer av flera serovarer, ända upp till 3000 stycken. Men det 
finns bara en art S.enterica. Många av dessa orsakar liknade symptom som Salmonella. 
Salmonella Typhi orsakar tyfoidfeber, bakterien angriper ofta tarmslemhinnan först och 
infekterar sedan organismen. Efter tillfrisknade finns dock en del salmonella bakterier 
kvar i avföringen under en viss tid. Det brukar tag ett par veckor innan alla bakterier är 
borta, 5 % av alla insjuknade kommer efter tillfrisknandet att utsöndra bakterien livet ut. 
Det är främst de friska smittbärarna som för smittan vidare.  De personer som har smittats 
av salmonnela och tillfrisknat måste följa speciella regler för att inte smittan ska föras 
vidare. Salmonella Paratyphi är mycket lika Salmonella.typhi, är dock mildare och 
betydligt kortvarigare.12 

Salmonellos är en akut mag- och tarm sjukdom och orsakas av olika Salmonellatyper 
tillhörande den så kallade gastroenteritgruppen där S. Typhimurium och S. Enteritids är 
de två farligaste.  I motsatsen till förhållandena vid paratyfoidfeber och tyfoidfeber går 
bakterien vid Salmonellos inte över i blodet och livslånga smittbärare förekommer inte.12 

I Sverige förekommer salmonella mycket sällan men utomlands förekommer den 
vanligtvis bland grisar och höns. I många länder har utbrott av salmonella ökat mycket, 
det finns multiresistenta former som inte kan bekämpas med antibiotika i dagsläget.12 
Shigella likar Salmonella men är orörliga, Shigella orsakar sjukdomen dysenteri och 
drabbar slemhinnan i tjocktarmen. Sjukdomen förekommer normalt i länder med dålig 
hygieniska förhållanden, och spridds framförallt med förorenat vatten och mjölk.  
Släktet Yersinia som bl.a. besår av Y. enterocolitica, innehåller ett antal olika 
serovarianter. Det är framför allt Y.enterocolitica O:3 som förekommer i Sverige och kan 
orsaka gastroenterit vilket är mag-tarmsjukdomar hos människan.12  
Bakterien förekommer hos friska slaksvin och kan överföras till livsmedel vid slakt. 
Tillväxt kan ske i ett livsmedel som förvaras länge vid låga temperaturer eftersom 
bakterien är psykrotrof. 12 
Släktet Proteus omfattar den mycket rörliga entrobakterier som skiljer sig från övriga 
laktosnegativa släkten, främst genom att den spjälkar urea. Protesu–arterna är utpräglade 
förruttnelsebakterier. De spjälkar även gelatin och svavelväte. Proteus förekommer 
vanlig i ruttnande organiskt material, förorenat vatten och i gödslad jord. Normalt är 
proteusarterna apatogena. Proteus utgör en viktig del av föroreningsfloran i livsmedel där 
de kan bryta ner protein, de är psykrotrofa och har en stor betydelse vis förstörelse av 
färsk frukt, kylförvarat kött och ägg. Bakterierna växer mycket snabbt på agarsubstrat.12 

Erwinia släktet skiljer sig från enterobakterier, främst genom att de inte uppför sig som 
normala tarmbakterier. Erwinia-bakterien har störst betydelse främst för sin tillväxt på 
växtmaterial där den bryter ner pektin och löser upp grönsaker.12  
Familjen Vibrionaceae omfattar huvudsakligen vattenbakterier, både från salt- och 
sötvatten. Vibrionaceae karaktäriseras av att de är raka eller böjda stavar, är 
oxidaspositiva, katalaspositiva, förjäser glukos och är rörliga med hjälp av polära 
flageller. Vibro cholera orsakar sjukdomen kolera, vilket är en tarmsmitta som överförs 
från vatten. Sjukdomen yttrar sig som diarré som kan resultera i dehydrering(uttorkning), 
den insjuknade patienten kan dö om patienten inte tillförs vatten. Vibro vulnificus ger en 
sårinfektion, ofta leder den till allvariga följder såsom amputation. Vibro parahemolyticus 
är halofil och förekommer därför ofta i havsvatten. 12                                                                             
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För att exakt vet hur mycket bakterier som finns i köttfärsen som säljs i Sverige skulle 
man behöva kontrollera all köttfärs som säljs, nu går inte detta. Därför har man i 
lagstiftningen valt en annan väg, man har valt att inför ett provtagningsprogram. Målet 
med programmet är att företagaren ska få en uppfattning om hur 
produktionsförhållandena i verksamheten fungerar. Med resultatet som provtagningen ger 
är det sedan möjligt för företagaren att analysera de olika stegen i sin produktion och om 
det är nödvändigt att förbättra sina rutiner. När det gäller malet kött är det flera faktorer 
som spelar in på hur bra slutresultatet ska bli. Det är viktigt att köttet som ska malas har 
en god hygienisk kvalité, att transporterna från slakteri och styckningsföretag sker i en 
oavbruten kedja, att all personal som hanterar köttet har en bra hygien samt att köttet 
rengörs innan det skivas och att valet av paketering är lämplig för just respektive kött.13  
Malet kött är ett mycket känsligt livsmedel ur en mikrobiologisk synpunkt, därför finns 
det ett beslut om program för hur man ska hålla kolla på mängde bakterier i köttfärs.  
Dessa bestämmelser finns i Förordningen (EG) nr 2073/2005 och i (EG) nr 1441/2007  
som handlar om mikrobiologisk kriterier i livsmedel, dock ger de inte ett absolut besked 
om hur mycket bakterier det får finnas i malet kött.14  
I Tabellen 2.1.6, Förordningen EG nr 2073/2005 bilaga 1, finns en vägledning om hur 
mycket bakterier som är rimliga och vid vilken bakterienivå livsmdelsföretagaren måste 
uppmärksamma att det kan finnas brister i produktionen som skulle kunna medföra att 
slutprodukten malet kött inte är säker för konsumenterna.13  
 
Förklaringar till tabell 2.1.6 Förordningen EG nr 2073/2005  
Totalantalet bakterier: man undersöker en vis mängd malet kött med en vis metod som 
tillåter alla bakterier att tillväxa. Svaret på undersökningen ger en bild av hur hygienen i 
produktionen fungerar.   
Litet n står för antalet prov som ska tas vid varje provtillfälle, c står för antalet prov som 
inte får ha högre värden för cfu/g än som anges av m och M, d.v.s. i detta fall mellan 
5x10^5 och 5x10^6 cfu/g. (där cfu/g står för kolonibildande enheter per gram av provet). 
Det innebär att 3 av 5 prov måste ha ett lägre värde. 
När man avläser antalet bakterier räknar man antalet bakteriekolonier där varje koloni, 
representerar en bakterie i ursprungsmaterialet.13  
 
För att förstå hur provtagningsprogrammet fungerar kan det vara användbart att i 
praktiken vet hur en bakterie beter sig. Bakterier förökar sig genom delning vid rätta 
livsbetingelser. För bakterier är detta rätt temperatur, fuktighet och närring. Är 
livsbetingelserna de rätta kan bakterier dela sig var 20.e minut, detta ger enorma mängder 
bakterier under kort tid ex 1+1=2, 2+2=4 och så vidare efter 5 timmar finns det 9976 
bakterier och efter 7 timmar finns det 638464 bakterier och efter 8 timmar finns det 
5107712 bakterier. Dessa siffror kan det ge en uppfattning om att antalet bakterier inte 
spelar så oerhört stor roll i praktiken. Rätt temperatur för bakterierna är ofta samma som i 
människans kropp d.v.s. 37oC, och är den optimala för delning. Köttfärs ska därför 
förvars i så låg temperatur som möjligt för att minska bakteriernas tillväxt.15  

                                                 
14 www.slv.se http://www.slv.se/templates/SLV_xform.aspx?id=16935&epslanguage=SV 
  
15 www.slv.se http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2007/1_322/1_32220071207sv00120029.pfd 
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När man gör provtagningen på köttfärsen gynnar man bakteriernas tillväxt för att få fram 
en siffra på vad den provtagna färsen hade för hygienisk kvalitet.  
Provtagning görs av slaktkroppar, slakterier och i lokaler där det framställs malet kött och 
köttberedningar. De destruktiva och de icke-destruktiva metoderna, val av 
provtagningställen samt om bestämmelser av hur transporter och förvaring av proverna 
enligt ISO-standard 17604.14  
Man ska slumpmässigt välja ut fem slaktkroppar som ska användas vid varje provtillfälle. 
Provtagningen ska ske på olika ställen beroende på vilken slaktteknik som används vid 
slakteriet.14 För provtagning för analys av Enterobacteriaceae samt för totalantalet 
bakterier ska provet tas på fyra olika ställen. Man ska vid provtagningen ta fyra 
vävnadsprover som utgör 20cm2 och skall erhållas genom den destruktiva metoden. Om 
man istället skulle användas sig av den icke-destruktiva metoden skulle provytan täcka 
100cm2 per provtagning, detta gäller dock inte får och getter där ytan ska vara 50cm2.14 
 
Provtagning av Salmonella görs med en grov svamp. Ytan som ska täckas vid varje 
provtillfälle vara 100cm2. Alla tagna prov från slaktkroppen ska slås samman (poolas) 
innan analysen görs.14  
 
Företagare inom livsmedelsbranschen som hanterar kött såsom slaktkroppar, malet kött, 
köttberedningar och marskinurbenat kött, skall minst en gång i veckan tag prov för en 
mikrobiologisk analys. För att minska eventuella felprov bör provtagningsdagen ändras 
varje vecka så att alla dagar täcks in. Om prov tas för kontroll av E.coli och totalantalet 
bakterier i köttberedningar, malet kött och för provtagning på slaktkroppar kan 
frekvensen av antalet prov minska till var fjortonde dag, om resultatet av tidigare prov 
understiger sex på varandra följande veckor. När det gäller provtagning av Salmonella, 
kan provtagningen minskas till var fjortonde dag om resultatet är tillfredsställande, då 
under 30 på varandra följande veckor.14 
Provtagningsfrekvensen kan minskas genom att det finns ett regionallt eller nationellt 
program för salmonellaprovtagning samt att provtagningen omfattar liknande tester som 
ovan beskriva provtagningar. Provtagningsfrekvensen kan vidare minskas genom att de 
regionala eller nationella provtagningprogrammet visar att det finns låga halter av 
salmonella. Gränsvärden för hur mycket bakterier det får vara i köttfärsen anges i 
Förordningen (EG) nr 2073/2005 och i Förordningen (EG) nr 1441/2007.14    
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2 Syfte      
Syftet med projektet är att undersöka om livsmedelsbranschen har förändrats efter fusket 
upptäcktes på ICA i november 2007. Vad har i så fall förändrats? Upplever butikerna i 
Halmstadsregionen med egen malning och packning att deras förtroende har minskat?  
Har butiker sett någon förändring i sin försäljning av köttfärs, efter att fusket upptäcktes 
och kan det vara så att någon butik gynnats efter att fusket upptäcktes?  

 

 

3 Metod 
I mitt examensarbete har jag valt att använda mig av en enkät, med tio enkla frågor som 
ansvariga i butiken ska svara på antingen via ett möte, via telefon eller via  
e-mail. Frågorna har valts utifrån eget intresse samt för att jag själv tror att ansvariga kan 
svara på dem utan att det tar för mycket tid för dem. Detta eftersom många butiker i 
dagsläget inte har mycket tid över för annat än sådant som rör deras verksamhet. I 
projektet ingick även en litteraturstudie inom området.   
De ansvariga som besvarat enkäten kan vara charkansvarig, butikschef och 
färskvarochefer.   
Resultatet ska visa hur branschen ser på fusket med köttfärsen och om branschen har 
ändrat sig och i så fall hur branschen har förändrats.  
Svaren har grupperats på olika sätt för att kunna jämför svaren på enkätfrågorna. 
Chitvåtestet har använts för att säkerställa skillnader mellan de olika variablerna.  
 
Jag har jämfört fem olika kombinationer för att se hur resultatet påverkas, de fem olika 
kombinationerna är Halmstad/ övriga butiker, Stora butiker/ små butiker, Coop/ övriga 
butiker, ICA/ övriga butiker och ICA, Coop/ övriga butiker.     
 
Chitvåtestet:  
 
Signifikansnivå: 0,05  
 
Antalet frihetsgarder vid r* k-tabell är df = (r-1)*(K-1). 
 
Testfunktionen: X2 = ∑ (O-E )2  
                                           E 
                                         
df= (3-1)*(2-1) = 216 
 

                                                 
16 Statistik för hälsovetenskaparna  
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4 Resultat  
I projektets start kontaktades 45 stycken butiker, varav 30 stycken ville vara med och 
besvara enkäten. Dessa 30 butikerna har varit fördelade på Halmstad, Falkenberg, 
Varberg och Laholm. 
I Halmstad deltog 16st butiker, i Falkenberg deltog 6st butiker, i Varberg deltog 4 butiker 
och i Laholm deltog 4 butiker.  
Av dessa butiker utgjorde Coop 11st, ICA utgjorde 10st, Willys utgjorde 3st, Hemköp 
utgjorde 3st, Matöppet utgjorde 2st och Tempo utgjorde 1st.  
Stora och små butiker har varit huvudjämförelse i projektet.  
 
Jag har i mitt arbete med enkätfrågorna använt mig av chitvåtestet för att försöka 
säkerställa skillnader mellan svaren. Jag har även testat om Ica eller Coop butikerna 
svarade annorlunda mot vad de andra butikerna svarade samt om svaren från butikerna i 
Halmstad skiljde sig från butiker runt om Halmstads region.  
 
I figur 1 har butikerna svarat på frågan om de tycker att branschen rykte har påverkats av 
fusket, där tycker de stora butikerna i större utsträckning att branschens rykte har 
påverkats. Hela 91 % av de stora butikerna svarade ja på den frågan medan endast 68 % 
av de små butikerna svarade ja på samma fråga. 
I figur 2 har butikerna svarat på om deras köttfärsförsäljning har påverkats efter att fusket 
upptäcktes, 45 % av de stora butikerna tyckte det, 37 % av de små butikerna tyckte det, 
dock är det många butiker som inte sett någon förändring i sin försäljning alls.  
I figur 3 har butikerna svarat på frågan om deras köttfärsförsäljning har påverkats efter att 
fusket upptäcktes, 25 % av butikerna från halmstad svarade ja medan 57 % av de övriga 
butikerna svarade ja på samma fråga.           
I figur 4 var frågan om butikerna tycker att de lagar och krav som finns för hantering, 
malning och paketering av köttfärs är för hårt ställda. Där har samtliga stora butiker 
svarat nej på frågan, medan 16 % av de små butikerna tycker att de är för hårt ställda.  
I figur 5 var frågan om den kontrollavgift som tas ut i dag är för hög, På den frågan har 
stora och små butikerna svarat mycket jämt 64 % respektive 63 % har svarat ja på fråga, 
medan 27 % respektive 26 % har svarat nej på frågan. 
I figur 6 var frågan om butikerna tror att fusket varit vanligt. Där har 55 % av de stora 
butikerna svarat ja, medan 42 % av de små butikerna har svarat ja. Här är det dock många 
butiker som svarat vet ej. Hela 27 % respektive 26 % av de stora och små butikerna har 
svarat vet ej.  
I figur 7 var frågan om butikerna tror att fusket finns kvar i dag. Här har de små butikerna 
i större uträckning svarat ja, hela 58 % svarade ja samt 46 % av de stora butikerna svarat 
ja. 
I figur 8 var frågan om det finns fördelar med egen malning. Där har 80 % av de små 
butikerna svarat ja på frågan, medan endast 45 % av de stora butikerna svarat ja. 
I figur 9 var frågan om branschen vunnit ekonomiskt på fusket, där var svaren från de 
stora och små butikerna mycket jämna 63 % av de stora och 68 % av de små butikerna 
har svarat ja på frågan. Det är även många som inte sett någon vinst på grund av fusket 
37 % av de stora och 26 % av de små butikerna tycker inte att de sett någon vinst efter att 
fusket upptäcktes.  
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I figur 10 var frågan om butikerna har ändrat några rutiner sedan fusket upptäcktes. Där 
är det stora butikerna som i störst utsträckning svarat ja. Hela 63 % har svarat ja på den 
frågan medan det endast är 10% av de små butikerna som svarat ja på samma fråga. Just 
på denna fråga är det ingen som har svarat på svarsalternativet vet ej. 
I figur 11 var frågan om de små butikerna i större uträckning har påverkats mera av 
fusket än de stora butikerna där är det endast 18 % respektive 26 % av de stora och små 
butikerna som svarat ja medan det är många som svarat vet ej på frågan. Hela 50 % 
respektive 42 % av de stora och små butikerna har svarat så.   
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I figur 1 visar hur stora butiker och små butiker har svarat på frågan om fusket har 
påverkat branschens ryckte? Antalet butiker som svarade på frågan var 30 varav 11 stora 
och 19 är små butiker. 

 

Figur 2 visar hur butikerna har svarat på frågan om fusket har påverkat försäljning av 
köttfärs? Antalet butiker som svarade var 30 varav 11 är stora och 19 små butiker.     
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Har fusket påverkat er försäljning av köttfärs? 
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Figur 3 visar hur butikerna har svarat på frågan om fusket har påverkat försäljningen av 
köttfärs? Antalet butiker som svarade var 30 varav 16 var från Halmstad och 14 från 
övriga delar av halland.   
 
 
 

Är de lagar och krav som gäller hantering och 
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Figur 4 visar vad butikerna svarat på frågan om de lagar och krav som finns för hantering 
och malning om de är för hårt ställda? Antalet butiker som svarade var 30 varav 11 är 
stora och 19 små butiker     
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Är den kontrollavgift som tas ut idag för hög? 
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Figur 5 visar hur butikerna svarat på frågan om den kontrollavgift som tas ut idag om den 
är för hög? Antalet butiker som svarade var 30 varav 11 är stora och 19 små butiker     
 
 

Tror du fusket varit vanligt? 
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Figur 6 visar hur butikerna svart på frågan om de tror att fusket varit vanligt? 
Antalet som svarade på frågan var 30 varav 11 är små och 19 är stora butiker.  
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Tror du fusket finns kvar i dag? 
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Figur 7 visar hur butikerna svarat på frågan om de tror att fusket finns kvar i dag?  
Antalet butiker som svarade var 30 varav 11 är stora och 19 små butiker     
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Figur 8 visar hur butikerna svarat på frågan om det finns fördelar med egen malning?  
Antalet butiker som svarade var 30 varav 11 är stora och 19 små butiker     
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Har branschen vunnit ekonomiskt på fusket? 
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Figur 9 visar hur butikerna svarat på frågan om branschen vunnit ekonomiskt på fusket?  
Antalet butiker som svarade var 30 varav 11 är stora och 19 små butiker     
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Figur 10 visar hur butikerna svarat på frågan om de ändrat några rutiner sedan fusket 
upptäcktes? Antalet butiker som svarade var 30 varav 11 är stora och 19 små butiker     
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Beräkning av Chitvåtestet på fråga butikerna har ändrat några rutiner sedan fusket 
upptäcktes:              
                                     Stora butiker %                       Små butiker %           Totalt antal % 
Svarsalternativ               
  
Ja                                  7    63%                                     2     10,5%                         9    30% 
 
Nej                               4     37%                                    17    89,5%                        21   70% 
 
Vet ej                           0     0%                                       0     0%                             0      0%  
 
Totalt antal                  11                                               19                                      30 
 
 
Vi har här en 3 * 2-Tabell (3 rader och 2 kolumner) Genom hypotesprövning skall man 
kunna dra slutsats angående om butikerna har ändrat några rutiner inom sin verksamhet.  
 
 
H0: Det finns ingen skillnad mellan Stora butiker och Små butiker vad gäller svaren på 
fråga 9 i enkäten   
 
H1: Det finns skillnad vad gäller svaren från Stora butiker och Små butiker. 
 
Signifikansnivå: 0,05  
 
Antalet frihetsgarder vid r* k-tabell är df = (r-1)*(K-1). 
 
Testfunktionen: X2 = ∑ (O-E)2  
                                         E 
df= (3-1)*(2-1) = 2  
Det förväntade antalet stora butiker som svarade Ja på fråga 9 kan beräknas till  
9*11/ 30 = 3.3, eftersom cellens radsumma är 9 och dess kolumnsumma är 11.  
Logiken bakom beräkningen är: att stora butiker utgör 36,7% av alla butiker som 
tillfrågades.  
Om det inte finns någon skillnad i svaren från fråga 1 (enligt H0) skall fördelningen 
mellan klasserna var det samma för butiker som är stora och butiker som är små. 
Det förväntade värdet blir härigenom 9* 36,7% vilket blir 3,3. 
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Fråga 9                        Stora butiker                         Små butiker                 Totalt antal  
                                    O                E                        O               E 
Svarsalternativ 
 
Ja                                 7             3,30                       2              5,7                       9 
 
Nej                              4              7,70                      17            13,30                   21 
 
Vet ej                          0              0,00                       0             0,00                     0 
 
Totalt antal                 11                                          19                                       30 
 
 
X2 =   (7-3,30)2  +   (4-7,70) 2 +   (0-0,00) 2  + (2-5,70) 2  +(17-13,30) 2 + (0-0,00) 2 =  9,35 
             3,30               7,70             0,00             5,70               13,30             0,00 
 
Det kritiska värdet för signifikansnivån: 0,05 och för df:2 är 5,991  
 
Eftersom det beräknade 9,35 är större än det kritiska värdet kan jag förkasta H0. Jag har 
med detta påvisat att det finns skillnader i svaren från Stora butiker och Små butiker vad 
gäller om de har ändrat några rutiner sedan fusket upptäcktes.  
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Figur 11 visar hur butikerna har svarat på frågan de små butikerna har påverkats mera av 
fusket än de stora butikerna. Antalet butiker som svarade var 30 varav 11 är stora och 19 
små butiker.     
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5 Diskussion  

5.1 Enkäten  
På frågan om fusket har påverkat branschens ryckte figur 1 svarade 91 % av de stora 
butikerna att så är fallet, vilket jag själv tycker är högt. Det kan bero på att det var de 
stora butikerna som under upptäckten av fusket hängdes ut i media och därför känner de 
stora butikerna att deras rykte tagit skada av fusket. 
I figur 2 ser man att de stora butikernas försäljning av köttfärs har påverkats mera än de 
små butikernas försäljning av köttfärs. Nu vet vi inte om det har påverkat positivt eller 
negativt, vilket kanske gör att frågan kan ha uppfattas på ett felaktigt sätt. Många av de 
mindre butikerna har skrivit på enkäten, att de har påverkats positivt av att fusket 
upptäcktes och sett en förhöjd försäljning av köttfärs under en kortare tid. Försäljning har 
efter en tid gått tillbaka till det normala . 
I figur 3 ser man att de övriga butikernas försäljning av köttfärs har påverkats mera än de 
butiker i Halmstad som säljer köttfärs. Nu vet vi inte om de har påverkats positivt eller 
negativt så frågan kan uppfattas på ett felaktigt sätt. Att det är så stor skillnad mellan 
butiker från Halmstad och övriga butiker kan bero på flera olika faktorer, dels att det är få 
av de stora butikerna i halmstad som besvarat frågan och att det var många av de stora 
butikerna som hade sett en förhöjd försäljning av köttfärs. I den övriga gruppen ingår det 
en stor del av stora butiker, det kanske är ett skäl till att just fördelning ser ut som den 
gör.  
Figur 4 handlar om hur butikerna ser på att lagarna och kraven samt om de är för hårt 
ställda, vad gäller hanteringen och malningen av köttfärs. Det är inte många som tycker 
att lagarna och kraven är för hårt ställda när det gäller malning och hantering av köttfärs, 
dock bara 16 % av de små butikerna som tycker det. Ingen av de stora butikerna tycker 
det. Detta kan bero på fler olika faktorer som t.ex. antalet anställda på företaget, har 
företaget få anställda och då hinner kanske butiksägaren inte med att sätta sig in i all 
lagstiftning kring malning och paketering av köttfräs dels för att lagstiftningen som berör 
malning, hantering, paketering samt märkning är stor. Många av de stora butikerna har 
personal som endast jobbar med lagar och ser därför inte detta som ett problem.   
Figur 5 handlar om kontrollavgiften som tas ut idag och om den är för hög, vilket både 
stora och små butiker tycker. Tyvärr är det så med alla avgifter, oavsett vad det är för 
avgift så tycker man att den är för dyr. I figur 5 ser vi att det är 64 % respektive 63 % av 
de stora och små butikerna tycker att avgiften är för hög. Många av de små butikerna har 
egen malning, vilket höjer avgiften. Skulle det vara så att någon av de små eller stora 
butikerna haft problem med sin hantering, malning, paketering eller märkning så skenar 
avgiftskostnaderna i väg, därför tycker kanske många att avgiften är för hög.  
Många av de större butikerna som jag varit och besökt har inte haft egen malning men 
ändå tyckt att avgiften för kontroll var för hög, vilket jag tycker är lite kostigt. När jag 
varit ute och besökte butikerna, har många butiksägare sagt att de skulle vilja ha mer råd 
och vägledning från miljö och hälsoskyddsinspektörerna. Då skulle avgiften inte ses så 
negativ utan det skulle hjälpa mera än stjälpa.  
Figur 6 handlar om fusket varit vanligt. Det som är intressant är att 55 % av de stora 
butikerna tror att fusket varit vanligt vilket jag själv tycker är skrämmande för oss 
konsumenter. Det är dock inte så stor skillnad mellan svaren från stora och små butiker. 
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Det kanske är så att butikspersonalen och butiksägaren, ser och hör mer än vad vi 
konsumenter gör, vilket gör att antalet som svarat ja blev så många . 
Figur 7 som handlar om fusket finns kvar i dag? Där är det de små butikerna som i större 
utsträckning tror att fusket finns kvar idag. Vad det grundar sig på är svårt att säga. Det 
kan det vara så att de mindre butikerna misstror de större butikerna eftersom att det var de 
som hängdes ut i tv när fusket upptäcktes.  
Figur 8 handlar om det finns fördelar med egen malning. Där är det de små butikerna som 
tycker att det finns fördelar med egen malning. Hela 80 % tycker det. Många av de små 
butikerna som jag varit och besökt säger att det finns fördelar med egen malning, främst 
för att det går åt mindre råvaror, det behövs inte slängas en massa köttfärs som inte har 
sålts och att kunderna själv kan välja hur mycket de vill ha. Detta kan man inte när man 
köper fabrikspackat kött. Det är oftast paketerat i 500g, 1000g 1200g eller 1600g 
förpackningar. Många butiksägare säger att det är många av de äldre konsumenter som 
vill ha butiksmald köttfärs och att många av de yngre kunderna väljer fabrikspackade 
köttfärs. Den butiksmalda köttfärsen kanske försvinner med tiden allt eftersom den yngre 
generationen tar över. En del av de butiker som jag varit ute och besökt har både 
butiksmald och fabriksmald köttfärs för att kunna tillgodose alla sina kunders önskemål.  
Figur 9 handlar om butikerna vunnit ekonomiskt på fusket, det som är intressant är att 
många av både stora och små butikerna tror sig ha vunnit på att fusket upptäcktes, vilket 
är konstigt tycker jag. Jag kan förstå att många av de små butikerna har vunnit på att 
fusket upptäcktes men inte att många av de stora butikerna har vunnit på fusket. Genom 
att 63 % av de stora butikerna menar att de vunnit på fusket, har de också besvarat frågan 
om, deras försäljning av köttfärs har påverkats positivt. Det kan det vara så att kundernas 
förtroende har ökats efter att fusket upptäcktes, oavsett om det är hos små eller stora 
butiker. Det kan det också vara så att många kunder inte vågar att misstro sina butiker där 
de handlar,  
Figur 10 handlar om butikerna har ändrat några rutiner sedan fusket upptäcktes?  
I figur 10, har 63 % av de stora butikerna svarat att de ändrat någon rutin sedan fusket 
upptäcktes. Det kan det vara så att butiksägarna har missförstått frågan och trott att frågan 
gäller allmänt för hela deras verksamhet eller är det så att många som har ändrat sina 
rutiner för att de inte har fungerat riktigt bra? Själv tror jag att många butiker har sett över 
sina rutiner vad gäller hanteringen av köttfärs och har därmed kryssat ja i enkäten. Men 
att det kanske inte har varit så stora förändringar i rutinerna. När jag har varit ute och 
besökt butikerna har jag förklarat att det gäller deras hantering av köttfärs. Detta har inte 
förklarats när butiksägare har velat ha enkäten via mail, där kan det finns en möjlighet för 
feltolkning.                     
Av de små butikerna är det endast 10 % som har ändrat sina rutiner, detta kan beror på att 
de små butikerna är mer rädda om sitt ryckte och det skulle vara skadligt för företaget om 
det skulle inträffa en händelse som beroende på dåliga rutiner och därför har de haft 
kontroll på sina rutiner.  
Figur 11, handlar om att de små butikerna har påverkats mer av fusket än de stora 
butikerna. De små butikerna anser att de påverkats mera av fusket än de stora butikerna. 
Detta tror jag beror på att de fått en ökad försäljning av köttfärs, under en kort tid så de 
anser att de påverkats mera än de stora butikerna, dock har många som tillfrågats inte 
vetat om de påverkats. Vilket tyder på fel person som har svart på just den frågan. Man 
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kanske skulle ha gjort så att man tillfrågade den person som var butikschef för de borde 
veta detta.     
Den enda frågan som jag kunnat statistiskt säkerställa någon skillnad mellan svaren var 
frågan om butikerna har ändrat några rutiner sedan fusket upptäcktes. Här har de stora 
butikerna i mycket större utsträckning svarat ja. Detta tycker jag är intressant eftersom 
det troligen finns problem i butikernas rutiner vilket har skapat risker för deras 
konsumenter. Det var främst de stora butikerna som enligt enkäten hade ändrat sina 
rutiner. Detta kan bero på att stora butiker har en större omsättning och att det är ett högre 
tempo i de större butikerna och på grund av detta har rutinerna halkat efter. Efter 
upptäckten av fusket har man sett över sina rutiner. Att många av de större butikerna har 
svart ja på frågan om de ändrat några rutiner efter fusket upptäckt behöver inte innebära 
att de haft stora problem med sina rutiner. Utan att de har ändrat sina rutiner så att de har 
blivit bättre och effektivare för kundernas säkerhet. 
Det mest positiva med att göra ett sådant här examensarbete är att få komma ut till alla 
butiker och prata och diskutera det som inträffat. Tyvärr har jag inte kunnat åka till alla 
butiker.  
     

5.2 Felkällor i undersökningen   
I mitt examensarbete var ett problem att inte alla butiker ville ställa upp och svara på 
enkäten. Jag ringde 45 butiker, många var positiva vid första telefonsamtalet. Men när 
man ringde andra gången var de inte lika positiva. Tillslut ställde 30 butiker upp och 
besvarade på enkäten. Allt från stora butiker som t.ex. ICA maxi till små butiker som 
närbutiker är med i undersökningen . Det fick räcka som underlag för undersökningen.  
Om man ska göra om undersökningen skulle man nog ha flera butiker med, kanske göra 
en enkätundersökning som inkluderar hela södra Sverige för att få ett bra 
underlagsmaterial. Nu går det inte att göra under detta examensarbete på grund av den 
korta tid som jag haft på mig att göra detta. Däremot tror jag att man inte ska använda sig 
av flera frågor eftersom många av dem som jobbar i våra butiker i dag är mycket 
stressade och har mycket ont om tid. Flera frågor skulle leda till att butiker inte skulle 
ställa upp och besvarar enkäten. 
När jag gjorde min enkätundersökning fick jag boka tid med nästa alla butikerna. Ofta 
när jag kom dit hade de endast tid några få minuter.  
Många av de 10 frågorna gick inte att statistiskt säkerställa några skillnader mellan 
svaren. Detta kan bero på flera olika faktorer, jag kanske hade för få butiker med i 
undersökningen, det kan vara så att jag hade för många svarsalternativ så svaren blev för 
utspridda. Det kan också vara så att de som svarat på enkäten inte är insatta i allt och det 
skulle kanske ha behövts flera personer som svarade på enkäten. 
Det finns flera olika faktorer som påverkar ett resultat t.ex. hur många som är med i 
undersökningen, om den som tillfrågades svarar ärligt på frågorna, hur frågan uppfattas 
och hur personen ställer frågorna. När jag gjorde enkätundersökningen fick jag många 
gånger inte prata med butikschefen som borde veta hur fusket har påverkat just deras 
verksamhet. Många av de svar där jag fått höga procent kan beror på att fel person 
svarade på frågan. Jag skulle kanske ha gjort olika enkäter till olika personer inom 
verksamheten för att få så bra resultat som möjligt. Det är tydligt att uppmärksamheten 
runt frågor som berör märkning och hantering av köttfärs har ökat sedan upptäckten av 
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fusket inom ICA-koncernen. Ica har efter att fusket upptäcktes börjat arbetat med en 
enhetlig kvalitetsstandard för kötthanteringen som ska börja användas så snart som 
möjligt. Inom ICA-koncernen planeras även att tillsätta en speciell ansvarsnämnd som 
ska kunna straffa eventuella fuskare i framtiden. 
Under vårvinter utfördes 24 stycken inspektioner i Varberg hos butiker som hanterar 
oförpackade livsmedel. Vid inspektionerna såg man vissa förbättringar sedan tidigare 
inspektioner men brister fanns fortfarande kvar. Hälften av alla saknade diskmaskin, hade 
för få arbetsbänkar och hälften hade brister i ursprungsmärkningen. Samtliga av de 
inspekterade butikerna saknade egenkontrollprogram.     
    

 

6 Slutsats  

6.1 Slutsats av enkätundersökningen 
Slutsatsen av min enkätundersökning är att det inte är lätt att göra en enkätundersökning 
under en så kort tid som jag har haft på mig under examensarbetet, det har heller inte 
varit lätt att få butiker att ställa upp och besvara på enkäten. Det har behövts en del 
övertalan för att de ska medverka. En del butiker har varit mycket positiva till enkäten 
medan andra har varit mycket negativa.  
En butiksägare sa under besöket att det är ``skönt att vädra ord om det som har hänt inom 
livsmedels Sverige´´ vilket jag själv ser som positivt.     
Alla besvarade enkäten anonymt, vilket för många var en förutsättning för att de skulle 
medverka in enkätundersökningen.  
Hade inte butikerna fått vara anonyma hade det blivit ett betydligt mindre antal butiker 
som besvarade enkäten vilket skulle leda till att enkätundersökningen inte gick att 
genomföra. Anonymiteten har varit mycket viktig.  
Enkätens utformning har varit en viktig del. Hade enkäten haft fler frågor än de tio 
frågorna som enkäten innehöll hade många butiksägare inte ställt upp och svarat på grund 
av för lite tid.    
Enkätens utformning vad gäller frågor har valts utifrån vad jag själv tycker är intressant 
och som jag tror att butikerna har tid och kan svara på. Det var därför omöjligt att t.ex. ta 
reda på hur mycket i pengar som branschen hade vunnit på fusket något som en del 
personer föreslog att jag skulle tag med som en fråga. Då hade examensarbetet handlat 
mer om att jag skulle hitta svar på frågor genom att ha kontakt med SCB (Statistiska 
Centralbyrån). Vilket jag själv inte hade tyckt varit intressant. Jag kom snabbt fram till 
frågor där butikerna skulle få uppskatta ett svar var helt omöjligt att genomföra.   
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6.2 Slutsats resultatet  
Resultatet från enkätundersökningen visade att det var många frågor som jag inte kunde 
statistiskt säkerställa någon skillnad mellan. Detta kan bero på att frågorna var svåra att 
tyda, att butikerna inte har svarat ärligt på frågorna eller att de helt enkelt inte har varit 
tillräckligt med butiker med i enkätundersökningen. 
Det är dock en fråga som jag som jag har kunnat statistiskt säkerställa en skillnad mellan 
svaren från stora och små butiker, Det är frågan om butikerna har ändrat några rutiner 
sedan fusket upptäcktes. Det är främst de stora butikerna som svarat ja på den frågan, 
hela 63 % svarade ja. Det var endast 10 % av de små butikerna som uppgav att de ändrat 
några rutiner sedan fusket upptäcktes. Att de stora butikerna i större utsträckning har 
ändrat sina rutiner kan bero på flera olika faktorer, dels att de endast sett över sina rutiner 
och gjort små justeringar, dels att de var de stora butikerna som hängdes ut i tv och har 
via detta genomfört kontroller av sina rutiner och svarade därmed ja. Själv tror jag att 
många av de små butikerna inte vågar riskera att rutinerna misskötts, främst för att de är 
rädda om sina kunder.  
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Bilaga 1 Enkäten  
Inledning  
På grund av den mycket intensiva debatten som uppstod efter avslöjandet om fusket med 
hanteringen av köttfärs görs nu en enkätundersökning för att se hur handlarna ser på 
fusket.        
Kontaktperson: Jesper Fredricsson  
Telefon= 0705138085  
 
Frågorna svaras antigen ja, nej eller vet ej/inte aktuellt. 
Du skall markera med ett kryss i den ruta som du tycker stämmer in bäst med din 
uppfattning. 
 
 
Typ av befattning:  
 
Jag som besvarar enkäten är:  
 
Kvinna                         Man                              Ålder: 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Frågor Ja Nej Vet ej/inte 
aktuellt 

1. Har fusket med köttfärsen 
påverkat branschens rykte?  

   

2. Har fusket påverkat er 
försäljning av köttfärs?  

   

3. Är de lagar och krav som gäller 
hantering och mallning av 
köttfärs för hårt ställda? 

   

4. Är den kontrollavgift som tas ut 
idag för hög? 

   

5. Tror du att fusket varit vanligt?    

6. Tror du fusket finns kvar i dag?    

7. Finns det fördelar med egen 
mallning? 

   

8. Har branschen vunnit 
ekonomiskt på fusket? 

   

9. Har ni ändrat några rutiner 
sedan fusket upptäcktes? 

   

10. Har de små butikerna påverkats 
mera av fusket än de stora?  
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Bilaga 2 Databasen  
 
 

 

Butiker med  malning= grön färg  
 
 
      
 
 
 
 
 

ID  Befattning   
Fråga 

1 
Fråga 

2 
Fråga 

3 
Fråga 

4 

Fråga 
5 

Fråga 
6 

Fråga 
7 

Fråga 
8 

Fråga 
9 

Fråga 
10  1=ja 

a001 Köpman   1 1 2 1 1 1 1 2 1 2  2=nej 

b002 Färskchef   1 1 2 2 1 2 1 1 2 2  
3=vet 
ej  

c003 Butikschef  1 2 2 3 3 2 1 2 1 2
d004 Butikschef  3 2 2 1 1 1 1 2 2 1
e005 Föreningschef  1 1 2 2 1 1 1 2 2 1
f006 Köpansvarig  3 1 2 1 2 2 1 2 2 2
g007 Butikschef  2 2 1 1 1 1 1 2 2 2
h008 Ägare   1 2 2 2 1 1 1 1 1 1
i009 Butikschef   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
j0010 Butikschef  2 1 2 2 1 1 1 2 2 1
k0011 Ägare   1 2 2 3 3 2 1 2 2 3
l0012 Köttansvarig   1 2 2 2 1 1 1 2 2 3
m0013 Charkansvarig   2 2 2 1 2 1 1 2 2 3
n0014 Matchef   1 1 2 1 1 1 3 1 2 2
o0015 Butikschef   1 1 2 1 2 2 1 2 2 2
p0016 Butikschef   1 1 2 1 3 3 1 3 2 3
q0017 Butikschef   1 2 2 1 2 2 1 1 2 2
r0018 Butikschef   1 2 2 1 2 1 2 2 2 2
s0019 Butikschef  1 2 2 2 2 2 1 1 2 2
t0020 Butikschef  1 2 2 1 3 3 2 2 2 2
u0021 Färskchef   1 2 2 1 1 1 2 2 1 2
v0022 Butikschef  1 1 1 1 2 1 1 2 1 1
z0023 Butiksägare   1 1 2 3 1 1 3 2 2 1
y0024 Ägare   3 1 2 2 3 3 1 2 2 3
å0026 Styckmästare   1 2 2 1 1 1 1 2 2 2
ö0027 Ägare   2 3 2 1 1 1 2 2 2 2
ö0028 Ägare   1 2 2 2 2 2 1 1 2 3
ö0029 Butikschef  1 2 2 1 3 3 1 2 2 3
ö0030 Butikschef  1 2 2 1 3 3 1 2 2 3
ö0031 Butikschef   1 2 2 1 3 3 1 2 2 3
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