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Sammanfattning 
 

En av de viktigaste målsättningarna vid all livsmedelsproduktion är att producera livsmedel som 
tryggt kan konsumeras utan rädsla för att bli sjuk. Trots detta drabbas hundratals människor i 
Sverige av matförgiftningar nästan varje dag. De flesta fallen orsakas av en liten grupp så kallade 
patogena mikroorganismer (sjukdomsframkallande).  De som oftast drabbas är små barn, äldre 
människor, personer med nedsatt motståndskraft och gravida. Orsakerna som ligger bakom 
matförgiftningar är ofta okunskap och brister i livsmedelshygienen. De flesta av 
matförgiftningarna kan förebyggas genom kunskap och kontroll över livsmedelsverksamheten. 

 
Den 1 januari 2006 började en ny livsmedelslag att tillämpas i Sverige, vilken ställer högre krav 
på livsmedelsföretagare. Livsmedelsföretagarens ansvar för att livsmedlen är säkra förtydligas 
och det är livsmedelsföretagaren, som har huvudansvaret för att spåra och återkalla alla varor 
som utgör en fara för konsumenternas hälsa. 
 
HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) är ett internationellt erkänt 
processtyrningssystem för matsäkerhet och dessutom ett lagkrav. Enligt den nya livsmedelslagen 
är livsmedelsföretagare skyldiga att inrätta, genomföra och upprätthålla ett HACCP-system för 
att garantera säkra livsmedel. Det är en systematisk metod, vars syfte är att bedöma riskerna med 
livsmedel och sätta dessa under kontroll.  
HACCP är för närvarande den bäst lämpade och erkända metoden, för att kontrollera 
livsmedelsäkerheten inom livsmedelsindustrin.  
 
Syftet med detta examensarbete är att upprätta ett generellt HACCP-system för Varbergs 
kommuns samtliga tillagningskök och mottagningskök vilket ska säkerställa produktion av säkra 
maträtter. 
 
Idag finns det totalt åtta tillagningskök som tillagar ca 11 300 portioner om dagen och åttiosju 
mottagningskök som förser kommunens förskolor, skolor och äldreomsorg med mat varje dag. 
För att kunna upprätta ett generellt HACCP-system har vi granskat tillagningsköket i Peder 
Skrivare Skola, som tillagar ca 4 300 portioner/dag och ett närliggande mottagningskök. 
Dessutom har vi under arbetes gång varit i kontakt med fem andra tillagnings- och 
mottagningskök för att vidare kunna sammanställa HACCP-systemet. 
 

 

 



Abstract 
One of the main objectives of all food production is to produce foods that can safely be 
consumed without fear of being sick. Despite this hundreds of people are affected in Sweden of 
food poisoning almost every day. Most cases are caused by a small group of so-called pathogenic 
microorganisms. The most frequently affected are the small children, the elderly, persons with 
reduced resistance and pregnant. The reasons behind the food poisoning are often ignorance and 
lack of food hygiene. The majority of food poisoning can be prevented through knowledge and 
control over food operations. 

On January 1, 2006 a new food legislation started to be applied in Sweden, which sets higher 
requirements for food business. The food business responsibility for the food safety is clarified 
and that it is the food business which has the primary responsibility for tracking and recalling all 
products that pose a danger to consumer’s health. 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) is an internationally recognized process 
control system for food security and also a legal requirement. Under the new Food Act, food 
business operators are obliged to establish, implement and maintain a HACCP system to ensure 
safe food. HACCP is a systematic approach, which aims to assess the risks of food and bring 
them under control. For food industry, HACCP is currently recognized as the best method of 
controlling food safety. 

The purpose of this thesis is to establish a general HACCP system for all cooking and receiving 
kitchens in Varberg municipality to ensure the production of safe food.  

Today, there are eight cooking kitchens that prepare approximately 11 300 portions a day and 87 
receiving kitchens which supplies the municipal preschools, schools and the old people's home 
with food every day.  
In order to draw up an overall HACCP system, we examined the cooking kitchen in School 
Peder Skrivare, which prepares approximately 4 300 portions every day, and a receiving kitchen. 
Furthermore, we have during the work time been in contact with five other cooking and 
receiving kitchens to be able to compile the HACCP system. 
 
 
 

 

 

 



Förord 
Att skriva examensarbete om 15 högskolepoäng är ett obligatoriskt moment i vår utbildning 
Miljö- och hälsoskyddsprogrammet, 210 högskolepoäng, vid Halmstad Högskolan. Arbetet har 
pågått under hela vårterminen 2009 och är på C-nivå.  
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Definitioner 
Följande definitioner har använts i denna examensrapport: 
 
Fara (artikel 3.14 i förordning (EG) nr 178/2002) 
En fara av biologisk, kemisk eller fysisk komponent beträffande, livsmedel som kan påverka 
hälsan negativt. 
 
Faroanalys (artikel 3.10 i förordning (EG) nr 178/2002) 
Identifiering och värdering av faror och förhållanden som gör att dessa uppstår, för att bestämma 
vilka som är viktiga för livsmedelssäkerheten och som därför ska uppmärksammas i ett HACCP-
system. 
 
God hygienpraxis (GHP) (Codex Alimentarius) 
Rutiner som livsmedelsföretagare inför och tillämpar för att uppfylla hygienkraven i syfte för att 
uppnå säkra livsmedel. 
 
Grundförutsättningar (Codex Alimentarius) 
De planerade insatser som livsmedelföretagaren infört i sin verksamhet för att garantera att 
livsmedel inte blir hälsovådliga. Grundförutsättningarna är utbildning, personlig hygien, vatten, 
rengöring, skadedjur, lokaler mm. 
 
HACCP (Codex Alimentarius) 
Ett system som identifierar, bedömer och kontrollerar faror som utgör ett hot mot 
livsmedelssäkerheten. 
 
Kontaminering (artikel2.1.f  i förordning (EG) nr 852/2004) 
Innebär förekomst eller införande av en fara, antingen mikrobiologisk, kemisk eller fysisk. 
Kontaminering får inte orsaka att livsmedlet blir otjänligt. 
 
Kritisk styrpunkt (CCP) 
Ett hanteringssteg som måste vara under kontroll för att säkerställa att konsumenternas hälsa inte 
kommer till skada. 
 
Livsmedelsföretagare (artikel 3.3 i förordning (EG) nr 178/2002)  
Fysiska eller juridisk person som ser till för att kraven i livsmedelslagstiftningen uppfylls i de 
livsmedelsföretag de utövar. 
 
Livsmedelshygien (artikel 2.1.a i förordning (EG) nr 852/2004) 
Alla förutsättningar och åtgärder som är av betydelse för att garantera livsmedelssäkerhet och 
livsmedels lämplighet som föda i alla led av livsmedelskedjan. 
 
 
 



Livsmedelssäkerhet (Codex Alimentarius) 
Tillförsäkran att ett livsmedel inte är farlig för konsumenten när det preparerats och/eller förtärts 
på avsett sätt. 
 
Osäkra livsmedel (Codex Alimentarius, 2003) 
Livsmedel som är otjänliga att inta och därmed skadliga för konsumenternas hälsa. 
 
Primärproduktion (artikel 3.17 i förordning (EG) nr 178/2002)   
Delar av livsmedelskedjan som sträcker sig fram till och även innefattar exempelvis, slakt, skörd 
mjölkning, fiske mm. 
 
Rengöring (Codex Alimentarius) 
Att avlägsna smuts, jord, livsmedelsrester, fett eller andra trevliga ämnen från bänkar eller annan 
utrustning mm. 
 
Risk (artikel 3.9 i förordning (EG) nr 178/2002) 
Hur stor sannolikheten är för en negativ hälsoeffekt och påföljden av allvarlighetsgrad till följd 
av en fara. 
 
Spårbarhet (artikel 3.3 i förordning (EG) nr 178/2002) 
Att spåra varje livsmedel både bakåt och framåt genom alla skeden av produktion, bearbetning 
och distribution. 
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1 Inledning 

Eftersom vi båda intresserar oss för att i framtiden arbeta inom livsmedelsbranschen har vi inför 
vårt examensprojekt tagit kontakt med olika Miljö och Hälsoskyddskontor runt om i västra 
Sverige bland annat Halmstad, Helsingborg, Göteborg, Laholm, Ljungby och Ängelholm 
angående förslag på examensarbete. Varbergs Kommun var positiva och via 
livsmedelsinspektören Zoran Sobot fick vi kontakt med Suzanne Persson, som är enhetschef 
inom kost och städ i samma kommun. Det visade sig att det fanns ett behov av att införa ett 
generellt HACCP-system för de kommunala köken vilka ska garantera produktion av säkra 
maträtter. Vi hade lite kunskap om HACCP sedan tidigare tack vare kursen i livsmedelshygien, 
tyckte vi att detta skulle vara en mycket värdefull möjlighet för oss att skaffa erfarenheter inför 
framtiden.  

 
1.1 Bakgrund 

 I Sverige drabbas hundratals människor av matförgiftningar och livsmedelsburna infektioner 
nästan varje dag. En del blir svårt sjuka och ett stort antal blir så allvarligt sjuka att det kan leda 
till bestående men. De som oftast drabbas är små barn, gamla, sjuka eller på annat sätt 
försvagade och gravida. Orsakerna som ligger bakom matförgiftningar är ofta okunskap och 
brister i livsmedelshygienen (Richard A. Sprenger, 2007). Detta medför att livsmedel blir 
otjänliga som slutprodukt på grund av felhantering i själva produktionen. Dålig kylförvaring, 
otillräcklig upphettning eller kontamination via dålig personalhygien är goda exempel på 
felhantering.  

Konsumenter förväntar sig att de livsmedel som de äter är säkra ur hälsosynpunkt. Därför är det 
viktigt att alla som hanterar livsmedel måste känna till vilka faror som kan uppkomma i 
anslutning till just deras arbetsuppgifter och på vilket sätt dessa faror ska hanteras (Richard A. 
Sprenger, 2007).  De flesta av matförgiftningarna kan förebyggas genom bättre kunskap och 
kontroll över livsmedelsverksamheten. Alla livsmedelsföretagare har skyldighet att engagera och 
utbilda sin personal, så att de klarar av att göra sina arbetsuppgifter på ett korrekt sätt (Richard A. 
Sprenger 2007).  Det är av stor vikt att personer som arbetar med livsmedelhantering ska ha 
kunskap om livsmedelshygien, så att de hanterar livsmedel på ett hygieniskt sätt och säkert för 
konsumenten.1 
 

En av de vanligaste riskerna för matförgiftningar sker när färdig tillagad mat upphettas, för att 
sedan kylas ned och därefter återupphettas igen. Detta utgör ett bra exempel på ett hanteringssteg 
som kräver mycket god hygien och kontroll av rätt temperatur för att inget oförutsägbart ska 
inträffa.  
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Kontroll av temperaturer och tider vid kylförvaring, varmhållning, tillagning, nedkylning och 
återuppvärmning är av stor betydelse för livsmedelssäkerhet och hållbarhet. Förvaring av 
livsmedel under för lång tid i temperaturer som tillåter tillväxt av patogena mikroorganismer 
medför att risken för att en matförgiftning ska inträffa är sannolikt hög. De flesta 
mikrobiologiska organismer tillväxer i höga temperaturer men det finns ett stort antal bakterier 
som även kan föröka sig i låga temperaturer. Kylvaror som inte ska värmebehandlas före 
konsumering och som förvaras vid för höga temperaturer kan medföra stora risker. 

Allt detta har mynnat ut i en utveckling av bättre och effektiva kontroller för kvalitet och 
säkerhet. För att kunna tillhandahålla hygieniska livsmedel som uppfyller kraven på säkerhet och 
kvalitet, finns det olika verktyg och system som hjälper livsmedelsföretagare att på ett 
systematiskt sätt möta kraven från konsumenter och även andra intressenter. HACCP (Hazard 
Analysis and Critical Control Point) är en utmärkt komponent för att lyckas med en god 
livsmedelshygien och förebygga matförgiftningar. HACCP beskrevs för första gången 1971 i 
samband med USA:s rymdprogram där det ställdes höga kvalitetskrav på den mat som 
serverades till astronauterna på sin rymdresa. I USA började livsmedelsindustrin under 70- och 
80- talet att använda HACCP-system som ett verktyg för att säkra den mikrobiologiska 
kvaliteten och kvaliteten i övrigt (Thoughaard Varlund Madsen, 2001).  
 
Systemet används nu över hela världen och är internationellt erkänt som ett förebyggande 
produktsäkerhetssystem, vilket kan användas för att garantera säkra livsmedel i alla led i 
livsmedelskedjan från produktion till konsumtion. Att HACCP har fått spridning i Sverige och 
övriga nordiska länder beror säkerligen på internationaliseringen inom livsmedelsindustrin och 
de mycket höga kraven på kvalité och säkerhet när det gäller livsmedel (Maden, 1995).  
 
I Sverige är alla företag, som yrkesmässigt bedriver verksamheter i vilka livsmedel hanteras, 
skyldiga enligt livsmedelslagstiftningen att utöva egentillsyn som ska byggas på HACCP-
systemets principer (Hans Brådenmark, 1998). 
 

1.2 Syftet 

Syftet med vårt examensarbete är att upprätta ett generellt HACCP-system för Varbergs 
kommuns tillagnings- och mottagningskök vilka ska garantera produktion av säkra livsmedel fria 
från mikrobiologiska, kemiska, fysikaliska och allergena faror som är skadliga för 
konsumenternas hälsa.  

Examensarbetet inriktar sig endast till produktsäkerhetssystemet HACCP, eftersom det är själva 
systemet som ska studeras.  
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1.2.1 Mål 
 

I den här studien har vår ambition varit att upprätta en lätt begriplig och användarvänlig 
HACCP-plan för tillagnings- och mottagningskök. Vårt främsta mål är att kökspersonal och 
nyanställd personal ska kunna ta HACCP till sig. Att de förstår dess syfte, funktion och att 
fortsättningsvis kunna göra egna lämpliga anpassningar i den, utifrån hur köken är utformade och 
hur processtegen fungerar i de egna verksamheterna.  

 

2 Metod 

2.1 Litteraturstudie 

Examensarbetet påbörjades i februari 2009 med litteraturstudier för att få en bättre inblick i hur 
HACCP är strukturerad. Böcker som berör HACCP har lånats via högskolebibliotek och 
stadsbiblioteket i Halmstad. Vissa elektroniska dokument har inhämtats via Internet främst från 
livsmedelsverkets hemsida bl. a olika livsmedelslagstiftningar, vägledningar och riktlinjer för 
införandet av HACCP.  

Annat material som använts är Varbergs egenkontrollprogram, i vilken rutiner är upprättade 
utifrån grundförutsättningar (GF). Detta egenkontrollprogram använder sig alla kök av för att 
uppfylla livsmedelslagstiftningens krav.  

 

2.2 Studiebesök 

Studiebesök gjordes på Peder Skrivare skola tillagningskök och det närliggande 
mottagningsköket, för att se hur flödet är utformat i dessa kök under en vanlig arbetsdag. Syftet 
med besöket var att få en helhetsbild av hur båda livsmedelsverksamheterna fungerar, vilket var 
nödvändigt inför vårt examensarbete. Det var av vikt att få en bättre förståelse av olika 
sammanhang och hanteringssteg som råvarorna går igenom alltifrån inköp, varumottagning och 
tillagning ända fram till servering. 

Studiebesöket gjordes tillsammans med Suzanne Persson kostchef i Varbergs kommun, den 9 
februari 2009. En allmän rundvandring genomfördes där olika hanteringssteg presenterades och 
angelägna frågor diskuterades. 
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2.3 Intervjuer 
Kontakt togs per telefon med olika kök bland annat Östergård, Storegård, Södertull och 
Pederskrivare skola för att vidare undersöka, hur arbetsgången sker i de olika köken. Samtliga 
kök har varit tillmötesgående och svarat på våra frågor angående hur de arbetar i sina kök. De 
ställda frågorna har gällt alltifrån inköp, preparering, tillagning, servering samt vad som sker 
med den tillagade maten till serveringens slut.  

Frågor har även gällt hur man hanterar de livsmedel som serveras till de grupper av konsumenter 
som är överkänsliga eller har allergibesvär. Vi ville veta hur specialkosten hanteras i de olika 
processtegen förvaring, preparering, tillagning, paketering och servering, eftersom det ställs 
särskilda krav på dessa livsmedel, rörande planering, hantering och servering. 

3 Livsmedelslagstiftning och offentlig kontroll 

Livsmedelslagstiftningen är utvecklad i avsikten att skydda konsumenternas hälsa och trygga 
livsmedelsäkerheten. Den garanterar en hög skyddsnivå för konsumenternas hälsa genom att 
behandla allt som påverkar livsmedelssäkerheten från produktion till slutkonsumtion. 
Livsmedelslagen erbjuder konsumenterna möjlighet att erhålla information som behövs för att de 
ska kunna göra egna val när det gäller intressen för livsmedel.2 
 

3.1 Allmänna livsmedelslagen 

I början av år 2002 beslutades en ny gemensam övergripande livsmedelslagstiftning i EU. Detta 
regelverk går under namnet Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 vilket 
ofta benämns som Allmänna europeiska livsmedelslagen. Bestämmelserna i lagen är bindande 
och gäller direkt i Sverige som svensk lag. Förordningen innehåller grundläggande principer för 
livsmedelslagstiftningen och hanterar frågor som gäller livsmedelsäkerheten (SOU 2 009:8) 

År 2004 kompletterades den allmänna livsmedelslagen med fyra olika förordningar om hygien 
och offentlig kontroll som gäller för alla medlemsstaterna inom EU (SOU 2 009:8). Två av dessa 
förordningar (EG) nr 852/2004 och (EG) nr 853/2004, handlar om hygien och riktar sig till 
företagare. Detta medför att högre krav ställs på alla verksamheter som i någon form hanterar 
livsmedel. I förordningarna förtydligas livsmedelsföretagens ansvar för att livsmedel är säkra och 
att även spåra och återkalla produkter som utgör en fara för konsumenternas hälsa (SOU 
2 009:8).   
De andra två förordningarna, (EG) nr 882/2004 och (EG) nr 854/2004, handlar om 
offentligkontroll och riktar sig till kontrollmyndigheten.3 Kontroll förordningen (EG) nr 
882/2004 är framtagen för att säkerställa efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen. 
Reglerna om hur den offentliga kontrollen ska utföras finns framtagna i förordningen (EG) nr 
854/2004 (SOU 2 009:8).   
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3.2 Nationell livsmedelslagen 

Den 1 januari 2006 började den nya Livsmedelslagen som finns i svensk författningssamling, 
(SFS 2 006:804) att tillämpas i Sverige som bygger på principerna i EG-förordningarna. Detta 
betyder att den nya livsmedelslagen innehåller hänvisningar till EG-förordningar på området 
(Richard A. Sprenger, 2007). Den nationella livsmedelslagstiftningen utgör idag ett komplement 
till EU: s lagstiftning ur Statens offentliga utredningar, (SOU 2 009:8).    
I samband med den nya livsmedelslagen trädde också en ny livsmedelsförordning (2006:813) 
ikraft där vissa av reglerna preciseras och dessa ges ett något mer ingående innehåll (Thomas 
Israelsson, 2006). 

Bland de förändringar som skett är att ”godkännande av livsmedelslokal” tagits bort och ersatts 
av det mer omfattande begreppet ”godkännande av anläggning”. Det medför att samtliga gamla 
lokalgodkännanden ska omprövas. Flera andra krav måste uppfyllas innan ett nytt godkännande 
ges bland annat lokalens lämplighet, uppbyggnad och utrustning. Ett nytt krav som de flesta av 
livsmedelsverksamheterna måste uppfylla är att redovisa ett egenkontrollprogram som ska bygga 
på god hygien och produktionspraxis (GHP) och HACCP (Faroanalys och kritiska styrpunkter) 8. 

 

 

3.3 Den allmänna hygienförordningen (EG) nr 852/2004   

Förordningen behandlar grundläggande krav kring hygien vilken omfattar alla sorters livsmedel. 
I förordningen klargörs det att livsmedelsföretagaren har huvudansvar i fråga om att 
tillhandahålla säkra livsmedel till konsumenter (Thomas Israelsson, 2006).  
 
I den allmänna hygienförordningen (EG) nr 852/2004 stadgas det att livsmedelsföretagare i alla 
led förutom i primärproduktionsledet ska inrätta, genomföra och upprätthålla ett 
egenkontrollprogram grundad på HACCP-principerna.4 Vidare beskrivs i förordningen vilka 
dessa principer är. Förordningen ger möjlighet till flexibel tillämpning av HACCP-principerna, 
vilket medför att tillvägagångssättet för att tillämpa principerna är många och olika för varje EU-
land. Trots detta är de grundläggande principerna desamma5. 
 
Förordningen är utvecklad för att omfatta alla verksamheter som i någon form hanterar livsmedel 
från primärproduktion av livsmedel till transport, lagring, försäljning och slutkonsumtion. Alla 
dessa typer av verksamheter går under namnet ”livsmedelsföretag” i förordningen (Thomas 
Israelsson, 2006). 
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3.4 Egenkontroll 

Alla företag som yrkesmässigt bedriver verksamhet där livsmedel hanteras är skyldiga att utöva 
egentillsyn och ha ett program för hur denna egentillsyn ska ske (Hans Brådenmark, 1998).6 

Detta sker med hjälp av interna kontrollmekanismer riktade mot den egna verksamheten.  
En jämförelse som även Thomas Israelsson har gjort i sin bok Offentlig kontroll enligt 
livsmedelslagen, 2006. Han menar också att egenkontroll är ett bra system för 
livsmedelsföretagare att använda sig av för att kontrollera sin produktion till en tjänlig och säker 
produkt. En väl utarbetad och planerad egenkontroll garanterar produktion av säkra livsmedel 
fria från faror som kan vara skadliga för konsumenternas hälsa. Detta är ett av de viktigaste 
skälen till att livsmedelsföretagaren har ålagts skyldighet att utföra och implementera 
kontinuerlig egenkontroll. 
 
Egenkontroll består av ett egenkontrollprogram vilket innehåller nödvändiga rutiner som 
livsmedelsföretagaren utvecklar för att hålla ordning och kontroll över sin verksamhet.  
För att skapa bra allmänna hygieniska förhållanden upprättas rutiner utifrån 
grundförutsättningarna exempelvis utbildning, personalhygien, rengöring, underhåll av lokal, 
temperaturövervakning mm. Dessa grundförutsättningar skall vara införda, tillämpade och 
verifierade, för att i nästa skede upprätta en HACCP. Livsmedelsföretagaren kommer på så vis få 
kännedom om vad som är viktigt att förebygga i den egna verksamheten för att den ska vara 
hygienisk och ofarlig. Det är inte exakt reglerat i någon lagstiftning hur ett egenkontrollprogram 
ska utarbetas, mer än att det ska byggas på god livsmedelshygien.7 
 

 

3.5 Offentlig kontroll 

Syftet med offentlig kontroll är att kontrollera efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen i alla led 
i produktionen, bearbetningen och distributionen av livsmedel. Ansvaret delas mellan 
Livsmedelsverket och de kommunala nämnderna. Livsmedelsverket utövar kontroll över vissa 
stora anläggningar medan Miljö och hälsoskyddsnämnd ansvarar för kontrollen över resterande 
livsmedelsföretag, (Richard A. Sprenger, 2007). 
 
Kontrollmyndigheten registrerar och godkänner alla livsmedelsanläggningar samt utövar 
offentlig kontroll, i en omfattning som avgörs beroende på verksamhetens art, storlek och 
risknivå. Varje livsmedelsverksamhet bör vara föremål för kontrollbesök en gång per år (Hans 
Brådenmark, 1998).  
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Den offentliga kontrollen inriktas i första hand på inspektioner, uppföljning av verksamhetens 
egenkontroll och provtagning. Den offentliga kontrollen är helt avgiftsfinansierad och det är 
Livsmedelsverket som fastställer dessa avgifter i särskilda föreskrifter (Richard A. Sprenger, 
2007).  
 
De behöriga myndigheter som utför kontrollbesök måste vara effektiva och rättvisa. För att 
myndigheterna ska kunna göra rättvisa bedömningar vid såväl godkännande som fortlöpande 
kontroll har Livsmedelsverket utgivit vägledningar. Om kontrollmyndigheten bedömer att en 
livsmedelsföretagare inte uppfyller de angivna kraven i lagstiftningen kan de stänga 
verksamheten eller förlägga den med vite beroende på hur omfattande bristerna av kraven är 
(Richard A. Sprenger, 2007). 

Livsmedelsföretagaren kan alltid överklaga kontrollmyndigheternas beslut om den anses som 
orättvis, (artikel 5 i 882/2004)11 

 

4 Livsmedelsburna hälsofaror 

En fara är något som kan förorsaka konsumenten skada eller sjukdom. Vanligen ingår en fara i 
någon av följande kategorier: mikrobiologiska, fysiska, kemiska och allergena (Richard A. 
Sprenger, 2007). 
Livsmedelsverket har skapat ett hjälpmedel för livsmedelsföretag att identifiera väsentliga faror i 
sin verksamhet. Hjälpmedlet utgörs av en lista över vilka olika faror som kan förknippas med en 
viss råvara eller produkt (se Bilaga 1). Det som är värt att nämnas är att farorna som finns med 
på listan inte är alltid förekommer i de specifika varorna, utan att dessa kan uppkomma under 
vissa förutsättningar. Det är flera faktorer som spelar en viktig roll när en fara förknippas till en 
viss produkt som t ex hantering, lagring, tillagningsmetod. Det är av stor betydelse att varje 
enskilt livsmedelsföretag ser till sin egen verksamhet vid identifiering av dessa faror 4. 
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4.1 Mikrobiologiska faror 

Mikrobiologiska faror är ibland sjukdomsframkallande och utgörs av bakterier, virus, parasiter 
och mögelsvampar. I regel uppkommer en mikrobiologisk fara då t ex patogena 
mikroorganismer kontaminerar ett livsmedel, tillväxer i livsmedel eller helt enkelt genom att 
patogena mikroorganismer överlever i ett livsmedel. Att patogena mikroorganismer överlever 
beror antingen på att prepareringen som var avsedd för att eliminera mikroorganismerna 
misslyckats eller att den har utförts på fel sätt t ex otillräckligt uppvärmning eller tillagning, 
(Richard A. Sprenger, 2007).  
 
Om en konsument äter ett livsmedel som är kontaminerat med patogena mikroorganismer 
innebär det inte nödvändigtviss att individen blir sjuk. Oftast är det flera faktorer som är 
avgörande, exempelvis typ av bakterie, hur stor dos konsumenten får i sig och dennes 
motståndskraft. Det finns dock bakterier som orsakar sjukdom bland annat 
matförgiftningsbakterier som överförs via livsmedel (Richard A. Sprenger, 2007).  
 
Matförgiftningar orsakas av giftiga ämnen i maten till exempel främmande ämnen som tillförts 
maten, naturliga ämnen som bildats i växter eller gifter som bildats av mikroorganismer. 
(Staphylococcus aureus är en vanlig bakterie som kan finnas på huden). Mögelsvampar finns 
överallt i vår miljö och kan bilda gifter, mykotoxiner som är giftiga för oss.  
Detta kan inträffa om livsmedel förvaras för länge på ett olämpligt sätt t ex vid för hög 
kylskåpstemperatur, (Thougaard Varlund Madsen, 2001). 
 
Bacillus cereus och Clostridium Perfingers är två jordbakterier som finns i form av s.k. sporer 
överallt i vår omgivning. De finns i kött, grönsaker och andra råvaror som används när man 
tillagar mat, se bilaga 1. Bakterierna kan bli farliga om de får möjlighet att föröka sig i livsmedel.  
 
I Sverige inkom det färre rapporter år 2007 angående matförgiftningar än året innan, 2006. 
Trots detta har antalet insjukna personer ökat från 1463 år 2006 till 1872 år 2007. Av antalet 
drabbade var det 58 % som uppgav virus som orsak till matförgiftning, medan 26 % uppgav 
bakterier eller toxiner som orsak medan resterande 16 % inte uppgav någon orsak alls.  Mörkertalet 
av antalet matförgiftade är mycket högre än vad siffrorna här ovan visar, eftersom inte alla 
matförgiftningar rapporteras in och kan redovisas. 9 
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4.2 Fysikaliska faror 

Fysikaliska faror se bilaga 2, kan till exempel vara metallflis, glasbitar, plastbitar och hårstrån. 
Dessa är oftast ofarliga men kan i många fall orsaka hälsoskador. Fysikaliska faror kan finnas i 
råvaror eller tillföras vid t ex preparering, tillagning, servering mm. De vanligaste källorna är 
förpackningsmaterial, personal, underhållsarbete samt rengöringsrutiner (Richard A. Sprenger, 
2007). 

 

4.3 Kemiska faror 
 

Kemiska faror kan bestå av olika ämnen som redan finns i livsmedel som inhandlas, tillagas och 
förtärs. Det kan vara olika miljöföroreningar och vidare andra ämnen som tillsatts livsmedel, för 
att exempelvis få en längre hållbarhet. Vidare kan det även bildas skadliga ämnen vid stekning 
och rökning av livsmedel till exempel akrylamid.  

De vanligaste kemiska farorna som kan förekomma i tillagnings- och mottagningskök som kan 
uppkomma är bekämpningsmedel i mat samt rengöringskemikalier, se bilaga 2. För att undvika 
kontaminering av kemikalier är det väldigt viktigt att skölja rikligt med vatten efter varje 
rengöringstillfälle.12 

 

4.4 Allergena faror 

Allergena är naturliga ämnen (se vidare i bilaga 2) som kan utlösa en reaktion i kroppens 
immunförsvar. En del individer drabbas av en allergisk reaktion, medan ett fåtal individer kan få 
en allvarlig allergichock med dödlig utgång. 

God kunskap om allergener är viktig för att kunna undvika risker i livsmedelsverksamheter. 
Noggrann rengöring av utrustning och redskap, avskilt förvaringsutrymme för allergikost varor 
och korrekt märkning av råvaror är några exempel på effektiva sätt att undvika allergena faror. 
Effektiv intern övervakning är i slutändan avgörande. Det gäller dock att försäkra sig om att 
vidtagna åtgärder fungerar som de ska, (Richard A. Sprenger, 2007). 
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5 HACCP  

Livsmedelslagstiftningen stadgar att livsmedelsföretagare inte får släppa ut livsmedel på 
marknaden om de är osäkra. De måste se till att produktionen av livsmedel i alla led uppfyller de 
relevanta hygienkraven. För att kunna åstadkomma detta enligt lagstiftningen skall 
livsmedelsföretagaren upprätta ett HACCP-system (Thomas Israelsson, 2006). 
 
  

5.1 Allmänt om HACCP 

HACCP står för ”Hazard Analysis and Critical Control Point”, på svenska ”Faraoanalys och 
kritiska styrpunkter”, och är ett system som identifierar, värderar och styr faror i produktionen. 
HACCP-systemet är ett verktyg som alla livsmedelsföretag använder sig av för att visa att de 
håller en hög hygienisk nivå. Förutom att garantera säkra produkter underlättar HACCP 
myndigheternas offentliga kontroll och främjar handeln, då tilltron till livsmedelsäkerheten ökar.  

Flera faktorer spelar en väsentlig roll för att lyckas med HACCP bland annat engagemang från 
både ledning och personal. Studier bevisar att en kombination av starkt ledarskap och starka 
relationer bland de anställda inom företaget underlättar utveckling av HACCP, främst i de små 
och medelstora företagen (Taylor & Kane, 2004). Kunskap är av stor betydelse för att utveckla 
lämpliga och snabba HACCP-planer.  

I en studie gjord av Taylor och Kane (2004) i England, hade som syfte att minska svårigheterna 
med HACCP för små och medelstora företag. Det visade sig att brist på kunskap om HACCP-
metoden ledde till att det tog mellan tre till över tolv månader för de olika företagen att utveckla 
en HACCP-plan. 

Vid genomförandet av HACCP-systemet världen över, är tillgången till ekonomiska resurser, 
teknisk expertis och ledarskapsfärdigheter de avgörande faktorerna. Praktisk erfarenhet och 
litteraturstudier kring livsmedelsäkerhet är några exempel som är till hjälp för att övervinna 
hinder och utveckla ett framgångsrikt HACCP-system (Taylor& Kane, 2004).  

HACCP-system utarbetas enligt sju vetenskapliga och metodiska principer och identifierar 
specifika faror som ska kontrolleras för att livsmedelsäkerheten ska kunna garanteras.7 När alla 
dessa principer är utförda kommer livsmedelsverksamhetens egenkontrollprogram att innehålla 
uppgifter om vilka hälsofaror som förekommer under livsmedelshanteringen samt på vilket sätt 
dessa kan förebyggas. Tanken bakom HACCP är att vid produktion av livsmedel så ska man i ett 
tidigare skede i livsmedelshantering identifiera, bedöma och övervaka faror, så att möjliga risker 
förebyggs, (Hans Brådenmark, 1998).  
 
Vid identifiering, utvärdering, utformning samt tillämpning av HACCP måste hänsyn tas till 
råvaror och ingredienser som används för framställning av livsmedel. Dessutom måste hänsyn 
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tas till metoderna och deras roll för kontrollen av faror, produktens troliga slutanvändning och 
berörda konsumentgrupper10. 

 

Syftet med HACCP är att fokusera övervakningen till de kritiska styrpunkterna. Vid eventuell 
ändring av produkten eller av ett visst hanteringssteg ska tillämpningen av HACCP granskas och 
nödvändiga justeringar göras. Vid utformningen av HACCP är det av stor betydelse att vara 
flexibel där så är möjligt, beroende på verksamhetens omfattning och art. 10 
 

 

5.1 HACCP planen enligt sju principer 

HACCP-principerna är framtagna av livsmedelsorganisationen Codex Alimantarius inom WHO, 
(FN dokument CAC RCP, 2003). Principerna utgör ett hjälpmedel för företag att på ett 
systematiskt sätt ta reda på vilka faror som förekommer i deras verksamhet samt för att upprätta 
resultatrika HACCP-planer.  
Vi har följt dessa sju principer vid upprättandet av HACCP-planen och en mer detaljerad 
beskrivning av principerna följer nedan. 
 

5.1.1 Faroanalys – princip 1 

Det allra första steget i arbetet med HACCP- systemet är att ta fram en produktbeskrivning. En 
produktbeskrivning redogör för vilka produkter och råvaror som förekommer i verksamheten. I 
produktbeskrivningen beskrivs även tillagningsmetoder, vilken konsumentgrupp maträtterna är 
avsedda för samt vilka faror som kan uppstå.  
Vidare konstrueras ett flödesschema som visar olika hanteringssteg som råvaror genomgår, allt 
ifrån inköp och mottagning till färdig produkt och servering. En kort beskrivning görs av de olika 
arbetsmoment som förekommer i varje hanteringssteg, vilket underlättar identifiering av faror. 
 
Utifrån produktbeskrivningen, flödesschemat och processtegen kan arbetet med faroanalysen 
påbörjas och genomgången av olika faror som kan förekomma i livsmedelsverksamheten. För 
varje hanteringssteg ska alla kemiska, biologiska, fysikaliska och allergena faror identifieras. 
Alla faror som rimligen kan förväntas uppkomma i verksamheten ska listas, för att därefter 
värdera riskerna. 
 
Riskvärderingen beräknas genom att man för varje steg gör en värdering av hur sannolikhet det 
är att en viss risk uppstår samtidigt som en värdering av hur allvarlig effekten blir om risken blir 
ett faktum. Man kan använda sig av en fyrgradig skala, där till exempel 1 står för en händelse 
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som inträffar mycket sällan, 2 för en händelse som sällan inträffar, 3 för en händelse som ofta 
inträffar och 4 för en händelse som inträffar mycket ofta. 
På samma sätt sätter man 1 på låg allvarlighetsgrad, 2 på medium allvarighetsgrad, 3 på hög 
allvarlighetsgrad och 4 om allvarlighetsgraden är mycket hög. När man gått igenom alla steg kan 
man antingen addera eller multiplicera siffrorna för sannolikhet och allvarlighetsgrad. Detta 
underlättar när man avgör vilka hanteringssteg som är extrakänsliga, så kallade kritiska 
styrpunkter. 
 
Efter värdering av riskerna i de olika hanteringsstegen ska man ta fram förebyggande åtgärder 
som säkerställer att riskerna inte uppstår. Det är ganska tidskrävande att gå igenom hela 
verksamheten på detta sätt, men samtidigt får man en övergripande bild över vilka riskerna är 
och hur de effektivt kan förebyggas.  
 
 

5.1.2 Bestäm kritiska styrpunkter (CCP)- princip 2 

Efter faroanalysen identifieras kritiska kontrollpunkter. En kritisk styrpunkt, CCP, utgör ett steg i 
livsmedelhanteringen som måste vara under kontroll för att säkerställa att konsumenternas hälsa 
inte kommer till skada. Eftersom CCP-er måste övervakas bör de vara så få som möjligt. 

För att kunna avgöra vilka hanteringssteg som utgör kritiska styrpunkter på ett enkelt sätt kan 
man för varje risk och varje hanteringsteg ställa frågor enligt beslutsträdet (se sidan 38 och 59 )7.   

 

5.1.3 Fastställ kritiska gränser – princip 3 

När kritiska kontrollpunkter är identifierade måste kritiska gränser för varje kontrollpunkt 
bestämmas. Det handlar om att sätta gränsvärden för farorna som inte får överskridas under ett 
visst hanteringssteg, exempelvis att kärntemperaturen ska vara minst + 72 °C vid färdig 
tillagning.7 
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5.1.4 Övervakning av kritiska styrpunkter- princip 4 

Övervakning av CCP-er är nödvändigt för att kunna följa vad som sker vid varje kritisk 
styrpunkt. Detta sker genom att mäta de parametrar som bestämmer kritiska gränser. Genom att 
övervaka CCP kan det upptäckas om man förlorat kontrollen över dessa. Övervakningen brukar 
ge information i god tid så att man hinner korrigera felet och återfå kontrollen av CCP. Därför är 
det viktigt att mätningen är snabb och enkel, så att korrigerande åtgärder snabbt kan användas 
vid avvikelser från gränsvärden. Hur ofta mätningen ska genomföras måste anges för att kunna 
säkerställa att CCP är under kontroll. Erhållna mätvärden måste journalföras kontinuerligt7. 

 

5.1.5 Fastställ korrigerande åtgärder – princip 5 

Korrigerande åtgärder måste utformas för varje CCP, för att kunna hantera avvikelser som 
uppstår när övervakning av CCP inte är under kontroll. Vidare måste de vidtagna åtgärderna 
även omfatta den specifika produkten så att den tas om hand på rätt sätt. 

Det är viktigt att journalföra de korrigerande åtgärder som satts in. För att kunna undvika 
osäkerhet är det viktigt att dokumentera vem som har ansvar, för att de korrigerande åtgärderna 
genomförs7.  

 

5.1.6  Fastställ verifieringsrutiner  princip 6 

Verifieringsrutiner utgör ett viktigt moment då dessa säkerställer att mätningar utförs enligt 
planen och att rätt korrigerande åtgärd satts in. Principerna ett till fem fungerar bra om de 
formulerade verifieringsrutinerna görs regelbundet och effektivt. 

  

5.1.7 Fastställ rutiner för dokumentation  princip7 

Dokumentation görs för att företaget ska kunna påvisa för kunder och myndigheter att den håller 
ordning och kontroll över sin verksamhet. Sjunde principen anger att dokumentation ska göras i 
syfte för att livsmedelföretagare ska kunna bevisa att de föregående sex principerna tillämpats 
effektivt. Dokumentationen utgör också ett stöd vid utbildningen av nyanställd personal då man 
redan vet vilka risker som finns och på vilket sätt dessa ska förebyggas7, se hela HACCP-
systemet. 
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6 Resultat  HACCP i praktiken 
 

HACCP-teorin omsattes i praktiken och resulterade i två HACCP dokument, ett för 
tillagningskök och ett för mottagningskök. Vår ambition har varit att upprätta generella HACCP-
er och därför har vi försökt att tänka stort för att HACCP-erna ska kunna passa alla 
tillagningskök och mottagningskök. 
 
Likheter mellan HACCP- planer förekommer eftersom både tillagnings- och mottagningskök 
serverar likadana huvudkomponenter till målgrupper inom förskola, skola och äldreboende.  
Det serveras sallad varje dag till huvudkomponenten, vilken förbereds på liknande sätt i 
berednings- och prepareringsstegen.  
  
Tillagningsköken tillagar huvudkomponenter, paketerar och levererar ut den till 
mottagningsköken via transportfirma. I tillagningsköken hanteras det en ansenlig mängd 
livsmedelsvaror vilka kräver olika hantering. Det gör att listan över kända faror blir längre i 
faroanalysen. I processteget för nedkylning får endast nytillagad mat nedkylas omedelbart efter 
avslutad tillagning och endast i de tillagningskök som är utrustade med nedkylningsskåp. När 
mat återuppvärms i ett senare skede, ska kärntemperaturen vara plus sjuttiofem grader Celcius. 
I processteget för frysförvaring får upptining av frysta livsmedel endast ske i avsedda kylrum, 
och övertäckta, för att förhindra kontaminering. 
 
I mottagningsköket hanteras det färre livsmedel vilket gör att faroanalysen inte blir så 
omfattande som i ett tillagningskök, dock kan det ändå uppstå faror som kan vara skadliga för 
hälsan. I mottagningsköken kokar man potatis, ris, pasta samt grönsaker, till huvudrätten som 
anländer från tillagningsköket och serveras för dagen. 
I HACCP-n för mottagningskök saknas nedkylnings- och återuppvärmningsstegen, för att mat 
inte får nedkylas och återuppvärmas i dessa kök. Anledningarna är den långa varmhållningen och 
att näringsvärdet i maten inte längre är den samma som vid tillagning. 
Det förekommer upptining av frysta grönsaker i liten skala i processteget för upptining. 
 

Med utgångspunkt från den satta matsedeln där information ges om vad som kommer att serveras 
har en produktbeskrivning gjorts. Vidare gjordes flödesschema och arbetsbeskrivning och utifrån 
dessa har vi i faraoanalysen noterat de sannolika och troliga faror som kan uppstå i köken. Att 
utarbeta en faroanalys utifrån en eller två maträtter skulle medföra att farorna i verksamheterna 
blir väldig få och på grund av detta har vi valt att tänka brett och övergripande.   

De identifierade farorna bedömdes först utifrån hur farorna kan uppstå och sedan avgjordes 
orsakerna till dessa. Sannolikheten bedömdes utifrån ett flertal frågor bland annat, hur ofta 
farorna kan förekomma i råvarorna. För det andra har riskbedömningen gjorts utifrån hur allvarig 
skadan kan bli om den blir en realitet för konsumenten. Här togs hänsyn till hur stor inverkan 
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farorna kan göra på individens hälsa och de påföljder som farorna kan utgöra. Bedömning av 
risker baserades på information från livsmedelsverket hemsida och andra litteraturuppgifter. 

För varje hanteringssteg har vi beskrivit vilka förebyggande åtgärder båda köken kan tillämpa för 
att förhindra att faran uppstår. De flesta faror är sådana som verksamheterna själva kan 
förebygga så att de inte utgör någon fara för konsumenterna. Att råvarorna hanteras med god 
hygien och att genom värmebehandling reducera/eliminera bakterier eller virus som kan finnas i 
råvarorna är ett exempel. Detta uppnås genom att man ställer krav på leverantörer och att dessa 
även arbetar med kvalitetssäkring och att de levererar kvalitetssäkrade råvaror och produkter. 

 De hanteringssteg som fick  ≥ 8 i faroanalysen, har med hjälp av frågorna i beslutsträdet 
bedömts och en del av dessa utgör CCP. För tillagningsköket har vi identifierat fyra CCP-er som 
är avgörande för livsmedelssäkerheten och för mottagningsköket två CCP. Det är färre CCP i 
mottagningsköket än i tillagningsköket vilket beror på att inte förekommer någon tillagning, 
nedkylning och återuppvärmning av huvudkomponenter. De processteg som inte blev CCP och 
ändå har ≥ 8 och mer, har vi resonerat som så att genom bra rutiner och goda 
grundförutsättningar uppnås en god säkerhet. 
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6.1 Produktbeskrivning 
 

Serviceförvaltningen, Varbergs Kommun 
432 80 Varberg 
Tel: 0340-697182  
Kontaktperson: Susanne Person, enhetschef  
suzanne.persson@kommunen.varberg.se  
Organisations nummer: 212000-1249 
 
 
HCCP-grupp 
Vetca Attanius   
Tfn: 0735-45 27 16    
Mail: vetty_rom@hotmail.com 
  
Yaneth Rosander 
Mail: yanvar06@hh.stud.se  
 
 

Beskrivning av verksamheten 

I Varbergs kommun finns i dagsläget åtta stycken tillagningskök där alla sorters varma maträtter 
tillagas därutöver lagas specialkost till de elever och personer på äldreboende som är i behov av 
det. Utleverans av varm mat och i enstaka fall även kalla rätter sker från tillagningskök till 
mottagningskök runt om i hela kommunen. 

I Varbergs kommun finns i dagsläget 87 mottagningskök, där det sker kokning av potatis, pasta  
ris och grönsaker, medan huvudkomponenten levereras från tillagningsköken.  

 
Beskrivning av maträtter 

Olika sorters varma maträtter som tillagas utifrån en nio veckors rullande matsedel. De varma 
maträtterna utgörs av olika kötträtter av nött, fläsk och kyckling, fiskrätter, skaldjursrätter, 
lasagne och pasta lådor samt olika soppor.  

De huvudsakliga råvarugrupperna som köps in är nötkött, fisk, fågel, charkuteriprodukter, 
mejeriprodukter, spannmålsprodukter, frukt och grönsaker. Det görs även inköp av olika 
torrvaror såsom sopor, kryddor och övriga livsmedel som används vid tillagning, för att kunna 
servera måltider enligt den satta matsedeln. 

Tillagningsmetoder: De tillagningsmetoder man använder sig av är stekning, wokning i 
kombiung. Det förekommer även kokning i steamkittlar. 
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Förpackningsmaterial: Tillagad varm/kall mat förpackas i kantiner av rostfritt material för 
vidare transport till mottagningsköken. 

Servering: Självservering sker av varma maträtter och kalla sallader från varm/kyld buffévagn. 

Målgrupp: Barn och personer på äldreboende inklusive personer med allergibesvär. 

Mikrobiologiska faror 

Kött (av nöt, fågel eller fläsk ):      EHEC  
-  Salmonella 
- Camphylobakter 
- Clostridium botulinum 
- Clostridium perfingers 
- Bacillus cereus 

 
Fisk och skaldjursrätter:        -     Clostridium botulinum 
                                              -      Listera Monocytogenes 
                                              -     Calicivirus 
 
Lasagne och pasta rätter:        -     EHEC 

- Campylobakter 
- Clostridium perfingers 
- Bacillus cereus 
- Clostridium botulinum 

 
Soppor:   -     Clostridium perfingers 

- Salmonella 
- Bacillus cereus 
- Campylobakter 

 
Sallader (grönsaker):              -     Calicivirus 

- Shigella 
- Salmonella 
- Clostridium botulinum 
 

Allergi reaktioner och överkänslighet kan uppstå vid intag av mat som individer inte tål. 
 
Förebyggande åtgärd: Riskerna förebyggs genom kombination av olika åtgärder bland annat 
kylförvaring av varorna vid högst + 8°C, korrekt värmebehandling, god hygien och god kunskap 
om ingående ingredienser.                                                  
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6.3 Flödesschema tillagningskök 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Processteg som kräver temp. ≤  + 8 °C 
 

Processteg som kräver temp. ≥ +  60°C 
 

Processteg vid rumstemperatur 
 

Processteg som utgör CCP- er 

1. Inköp 

3. Frysförvaring 3b. Kylförvaring 

2. Varumottagning

  6b. Preparering 

   4. Upptining  5b. Grönsaks beredning 

3a. Torrförvaring

7. Paketering 

6. Tillagning 10b.  Salladsbuffé 

5. Preparering 

7b. Utleverans 

7a. Varmhållning 

9. Nedkylning 

10. Varmservering

9a. Återuppvärmning

8. Varmhållning
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6.3 Processbeskrivning tillagningskök 

Processteg                             Arbetsbeskrivning 

1. Inköp 
Beställning av varor sker kontinuerligt fyra gånger i veckan och de 
leverantörer som anlitas idag är: 

• Menigo som är huvudleverantör och heltäckande på alla 
varugrupper.  

• Arla levererar mejeriprodukter.  
• Feldts fisk levererar både färsk och fryst fisk. 
• Olsegården är lokal distributör på frukt och grönsaker.  
• Lokala bagerier levererar bröd.  
• En del mindre förskolor köper in varor lokalt vid behov.  

2. Varumottagning Mottagningskontroll sker enligt 6.1 Ankomstkontroll av kylvaror, 
frysvaror, övriga varor och emballage i egenkontrollprogrammet.  

Ankomsttemperatur för kyl och frysvaror kontrolleras med 
insticktsgivare eller IR-termometer. 
 
Avemballering sker i varumottagningen där levererade varor 
kontrolleras så att de överensstämmer med beställning varefter de 
ställs in i respektive förvaringsutrymme. De varor som inte uppfyller 
kraven avvisas liksom skadade förpackningar om det kan antas att 
livsmedlets beskaffenhet påverkas negativt. Vid fel kontaktas 
respektive leverantör för korrigerande åtgärd. 
 
 Ytteremballage sorteras och slängs enligt 8 Avfallshantering i 
egenkontrollprogrammet.  

3. Frysförvaring 
 

Djupfrysta varor placeras i kylutrymmen vid -18°C eller lägre. Lagring 
sker enligt principen först in först ut. De äldsta varorna förvaras längst 
ut för att omsättas först.  
Livsmedel förvaras i originalförpackningar eller förpackade i 
livsmedelsgodkänt tättslutande förpackningsmaterial. 
Varor avsedda för allergikost förvaras på särskilda hyllsektioner i 
samma frys alternativt i separata frysutrymmen. 
Golvförvaring förekommer inte. 
 

3a. Torrförvaring Torrvaror (t. ex kryddor, mjöl, pasta) förvaras på hyllsektioner i 
torrförråd. Varorna förvaras i originalförpackning alternativt 
omförpackade i livsmedelsgodkänt tättslutande förpackningsmaterial.  

Omförpackade livsmedel märkts enligt 9.2 Spårbarhet i  

egenkontrollprogrammet.  
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Torrvarorna som används för specialkost förvaras på separata 
hyllsektioner, åtskilt från övriga varor.  

Lagring sker enligt samma princip som vid kyl/frysförvaring och ingen 
direkt golvförvaring av livsmedel sker. 

3b. Kylförvaring Kylvaror placeras i kylskåp/kylrum vid högst + 8°C (rå fisk högst + 
2∙C). Alla kylvaror placeras på hyllsektioner och lagring sker enligt 
samma princip som vid frysförvaring, d v s äldsta varorna förvaras 
längst ut på hyllor för att omsättas först.  
Alla livsmedelförvaras i originalförpackningar eller förpackade i 
livsmedelsgodkänt tättslutande förpackningsmaterial. Omförpackade 
livsmedel märkts enligt 9.2 Spårbarhet i egenkontrollprogrammet 
 
Kylvarorna separeras på följande sätt: 

• Råvaror och ätfärdiga produkter förvaras åtskilt i olika 
kylar. 

• Grönsaker och frukt förvaras åtskilt på hyllsektioner i 
samma kyl, eventuellt olika kylar. 

• Jordiga grönsaker förvaras i separat kyl  
• Varor för specialkost eller allergikost placeras åtskilt 

från övriga råvaror på separata hyllsektioner.  

Varor avsedda för allergikost förvaras i separata kylar alternativt i 
samma kyl på separata hyllsektioner beroende på köksutrymme. 

Egenförpackade livsmedel som förvaras i kylskåp märks enligt 9.2 
Spårbarhet i egenkontrollprogrammet. 
 

4. Upptining Viss upptining av livsmedel förekommer av t.ex. fryst kyckling, 
hamburgare, fisk. Intervallet på upptiningstemperaturen ligger mellan 
+4°C och +8°C beroende på vilken sort av livsmedel som upptinas. 
Upptining sker i kylrum och alla frysta livsmedel går inte igenom 
upptiningsprocessen eftersom vissa livsmedel tillagas direkt. 
Upptining av specialkosten förekommer och detta sker i små bleck 
separat från övriga livsmedel. 
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5. Preparering  
    varma rätter 
 

Grundregeln är att inte mer än vad som beräknas förtäras under en dag 
ska beredas. 
Preparering av huvudrätten sker enligt den satta matsedeln och delar av 
processen beskrivs nedan: 

• Kött, fågel och fisk i rått tillstånd hanteras på separata 
arbetsbänkar. 

• Tärnade/skivade rotfrukter, erhålls från renseriet.  
• Beroende på öppnas konservburkar vars innehåll används vid 

tillagningen. 
• Beroende på huvudrätt tillsätts kryddor och örter 
• Vid preparering av specialkosten används speciellt avsedda 

varor, kryddor och övriga ingredienser samt avsedd redskap 
och utrustning. 

• Preparering av specialkosten hanteras på separata arbetsbänkar. 
 

5b. Grönsaks- 
      beredning 

Grönsakerna förbereds i renseriet och grundregeln är att inte mer än 
vad som beräknas förtäras under en dag ska beredas. 
Följande steg sker: 

• Ansning, rensning, sköljning av rotfrukter och (jordiga) 
grönsaker.  

• Dessa hälls upp i djupa bleck/kantiner som förses med lock och 
kylförvaras i väntan på vidare beredning. 

• Konservburkar som används för sallader öppnas vars innehåll 
hälls i små kantiner vilka förvaras övertäckta i väntan på vidare 
hantering. 

•  
All sallad förbereds och prepareras för den egna självserveringen men i 
enstaka fall förekommer att sallad bereds och levereras ut till 
mottagningskök. 
 

6. Tillagning Värmebehandling sker: 
• tills livsmedlets kärntemperatur är minst +72° C 
• rostbiff och fisk tillåts dock ha en kärntemperatur mellan +55-

65°C av sensoriska skäl. 
 
Specialkosten tillagas separat avskilt från den övriga tillagningen. 

Kärntemperaturen övervakas och dokumenteras enligt 6.3 
Temperaturkontroll uppvärmning i egenkontrollprogrammet.  
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6b. Preparering av 
      grönsaker 
 

Beredning av grönsaker sker enligt följande: 
 

• Grönsaker t. ex sallad tomat, gurka, paprika, hackas och skivas 
till sallad och kylförvaras i avvaktan för servering. 

• Avsköljd frukt läggs i skål i väntan på servering 
• Konservburkar öppnas och hälls över i kantiner/skålar vilka 

förvaras övertäckta i vänta på servering. 
 

Sås till sallad prepareras i samband med preparering av grönsaker. 
Såsen hälls i kantiner vilka förses med lock och ställs in i kylskåp i 
väntan på servering. 

 
7. Paketering Direkt efter avslutad tillagning fylls varma maträtter i kantiner och 

bleck vilka förses med lock.  

Specialkosten paketeras i särskilda kantiner med lock som märks med 
innehåll och datum. 

7a. Varmhållning 
 ( av paketerad mat) 
 
 

Direkt efter paketering ställs den färdig paketerade huvudrätten i de 
uppvärmda värmeskåpen. 
De märkta kantinerna med specialkost placeras längst upp i 
värmeskåpen. 
 
Värmeskåpen måste vara högre ställda för att klara att hålla den 
paketerade maten vid lägst +60C. 
 

7b. Utleverans Efter paketering ställs värmeskåpen med de varma/kalla rätterna in i 
transportfordon för vidare leverering till mottagningsköken.  

8. Varmhållning 
(servering)          

Vid varmhållning ska maträtten ha en temperatur på minst + 60°C. 
Specialkosten varmhålls åtskilt från övrig mat i värmeskåp eller på 
värmeplattor. 

Varmhållning: 
• sker i serveringsdiskarna  
• sker i ungefär två timmar 

 
Varmhållning övervakas enligt 6.4 Temperaturkontroll för 
tillagningskök i egenkontrollprogrammet. 
 

9. Nedkylning All överbliven mat som varmhållits och exponerats slängs, detsamma 
gäller specialkosten. 
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 Nylagad mat som inte exponerats nedkyls efter avslutad tillagning. 
Temperaturkontroll görs inom fyra timmar sedan avsvalning har 
påbörjats. Om livsmedel inte har nått den angivna temperaturen (+8°C 
eller lägre) inom den satta tiden kasseras den. De livsmedel som nått 
angiven avsvalningstemperatur förses med lock alternativt plastfilm 
och ställs sedan in i kylskåp. 

Avsvalning sker alltid i låga bleck för en snabbare avsvalning.  

För att kunna spåra livsmedel vid en eventuell matförgiftning, sparas 
en portion på ca 50g varje dag av den tillagade maträtten. 

9a. Återuppvärmning Livsmedlets kärntemperatur skall vara minst +72°C efter 
återupphettning. Kärntemperatur på livsmedel som återupphettats, 
värmekontrolleras innan rätten placeras i serveringsdiskarna före 
servering. 

Kontroll av kärntemperatur sker varje gång rätter återupphettas enligt 
6.3 Temperaturkontroll uppvärmning i egenkontrollprogrammet. 

9b. Salladsbuffé Sallad med tillhörande sås och övriga mejeriprodukter (mjölk, smör) 
placeras i kyld serveringsvagn för att självserveras. Sallader och 
dressingar exponeras i små, djupa kantiner vilka byts ut vid behov av 
påfyllning. Överblivna rester slängs vid lunchens slut.  

Specialkosten serveras i separat serveringsdisk åtskild från övrig mat. 

Det sker en visuell kontroll och rengöring av serveringsdiskarna under 
hela serveringstiden. 

10. Varm servering Färdig tillagad mat placeras i serveringsdiskarna och självserveras. Vid 
servering förses varje kantin eller skål med serveringsredskap. Varm 
mat påfylls kontinuerligt från värmeskåp under hela serveringstiden 
vid behov, detta gäller även för sallad. 

Specialkosten serveras från egen serveringsvagn alternativt 
värmeplatta. 

En visuell kontroll och rengöring av serveringsdiskarna sker under 
hela serveringstiden.  
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6.4 Faroanalys för tillagningsköket 
 

 

 
 

 
 
M= Mikrobiologiska, F= fysiska, K= kemiska, A= Allergena 

Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total Förebyggande åtgärd 

1.   Inköp 1.1 M Livsmedelsvaror kan 
innehålla höga halter av 
patogena bakterier och 
virus t.ex. Salmonella, 
EHEC, Bacillus Cereus, 
Clostridium Prefingers, 
Camphylobakter. 

6 1 7 Ställ krav på leverantören 
samt kontrollera att denne 
har ett egentillsyn 
program. 
 

  1.2 M Skadedjur kan angripa 
skadade eller brutna 
förpackningar vilket kan 
uppstå hos leverantör eller 
under transport. 

4 1 5 Ställ krav på leverantören 
angående helt och rent 
emballage.  
Utför en visuell kontroll 
vid mottagning av varor. 

  1.3 F Varor kan förorenas av 
fysikaliska objekt t.ex. 
sten, glas, metallflis vilket 
sker hos leverantör eller 
under transport.  

4 1 5 Ställ krav på leverantören 
angående 
transportfordonens 
beskaffenhet. Endast rena 
fordon ska användas för 
transport av livsmedel. 

HACCP-plan Faroanalys för tillagningsköket

 Utfärdat av: Vetca Attanius och Yaneth Rosander
Utahan: 090520  

Riskvärdering 
Allvarighetsgrad                            Sannolikhet 
Låg                     2                          Mkt sällan                 1     
Medium             4                           Sällan                       2 
Hög                    6                           Ofta                          3 
Mkt hög             8                           Mkt ofta                   4 
Addera poängen, om summan ≥ 8 gå vidare med beslutsträd för 
att bestämma om faran är en CCP.   Detta gäller faror som inte 
kontrolleras tillfredställande genom grundförutsättningar GF         
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  1.4 K I varor kan det uppstå 
kemisk kontaminering 
p.g.a. av att ej godkända 
förpackningsmaterial 
används hos leverantör. 

2 1 3 Ställ krav på leverantören 
angående 
förpackningsmaterial, 
endast godkända 
förpackningar skall 
användas. 

  1.5 A Livsmedel kan 
kontamineras av allergener 
t.ex. nötter, gluten p.g.a. 
ofullständig märkning av 
varor. 

6 1 7 Ställ krav på leverantören 
angående fullständig 
innehållsförteckning i 
varorna. 

Nr  Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total Förebyggande åtgärd 

2 Varumottagning 2.1 M Tillväxt av patogena 
bakterier, sporer och virus t 
ex Salmonella, EHEC, 
Campylobakter, Bacillus 
cereus p.g.a. för hög 
temperatur på kyl och 
frysvaror under transport. 

4 2 6 Gör en temperaturkontroll 
med stickprov i 
varumottagningen, följ 
6.1 Ankomstkontroll av 
kylvaror, frysvaror, 
övriga varor och 
emballage i 
egenkontrollprogrammet. 
Utför visuell kontroll för 
att säkerställa varans 
skick och kontrollera att 
varan är färsk. 

  2.2 M Risk för tillväxt av 
patogena mikroorganismer 
om varorna inte 
omhändertas omgående 
t.ex. kyckling, fläskkött 
och mejeriprodukter. 

4 2 6 Omedelbar hantering av 
inkomna varor in i 
respektive 
förvaringsutrymme. 
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  2.3 F I brutna eller skadade 
emballage/förpackningar 
kan det uppstå främmande 
föremål t.ex. glas, sten, 
skadedjur.  

4 1 5 Kontrollera att 
emballage/förpackningar 
är hela och rena vid varje 
leverans. 

Nr Hanteringssteg                           Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total Förebyggande åtgärd 

3 Frysförvaring 3.1 M Tillväxt av patogena 
bakterier i livsmedel t ex 
Salmonella, 
Campylobakter, Lysteria 
Monocytogenes p.g.a. för 
hög temperaturförvaring. 

4 2 6 Kontrollera temperatur 
dagligen och följ 
6.1Temperaturkontroll av 
kyl- och frysutrymmen i 
egenkontrollprogrammet. 
 

  3.2 M Livsmedel i förpackningar 
kan kontamineras av 
patogena bakterier vid 
direkt golvförvaring.  

4 2 6 Ingen golvförvaring får 
förekomma, använd 
trallar eller liknande. 

  3.3 F Livsmedel i förpackningar 
kan kontamineras av 
fysikaliska objekt t.ex. 
grus, vid direkt 
golvförvaring.  

4 2 6 Ingen golvförvaring får 
förekomma, använd 
trallar eller liknande. 

  3.4 F Isbildning i frys och 
livsmedel p.g.a. att stora 
mängder livsmedel 
förvaras samtidigt vilket 
leder till temperatur-
svängningar och eventuell 
tillväxt av patogena 
bakterier. 

2 2 4 Frysförvara lämpliga 
mängder livsmedel så att 
isbildning i frys och 
livsmedel inte uppstår. 
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  3.5 M Livsmedel försämras 
snabbare för att förvarings-
temperaturen är för hög, 
vilket leder till bakterie 
tillväxt. 

4 1 5 Kontrollera temperaturen 
dagligen och kassera de 
varor som inte uppfyller 
hållbarhetskravet. 
 

Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total Förebyggande åtgärd 

3a Torrförvaring 3a.1 M Dålig ventilation i 
förvaringsutrymmen leder 
till att patogena bakterier, 
svamp och mögel tillväxer. 

2 1 3 Kontrollera att erforderlig 
ventilation finns så att 
lämplig förvaringsmiljö 
för torrvaror erhålles. 

  3a.2 M Smutsiga 
förvaringsutrymmen där 
patogena mikroorganismer 
tillväxer. 

4 1 5 Rengöra 
förvaringsutrymmen 
regelbundet enligt 4.1 
Rengöringsrutiner i 
egenkontrollprogrammet. 

  3a.3 M Uppkomst av skadedjur i 
förpackningar. 

2 1 3 Kontrollera att inga 
skadedjur förekommer i 
förpackningar/lokaler 
samt rengöra regelbundet. 
Avtal med 
skadedjurskontroll. 

  3a.4 M Livsmedelsförpackningar 
kan kontamineras av 
patogena bakterier vid 
direkt golvförvaring.  

4 2 6 Ingen golvförvaring får 
förekomma, använd 
trallar eller liknande. 

  3a.5 F Risk för kontaminering från 
fysiska objekt vid direkt 
golvförvaring av 
livsmedelsförpackningar. 

4 2 6 Ingen golvförvaring får 
förekomma, använd 
trallar eller liknande. 
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  3a.6 A Livsmedelsförpackningar 
som ej är tillräckligt 
förslutna kan kontamineras 
av allergener. 

6 1 7 Återförslut öppnade 
förpackningar och se till 
att varorna som är 
avsedda för allergikost 
inte kommer i kontakt 
med övriga varor. 

Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total    Förebyggande åtgärd 

3b Kylförvaring 3b.1 M Tillväxt av patogena 
bakterier i livsmedlen t ex 
Salmonella, 
Campylobakter, Bacillus 
cereus, Clostrudium 
Perfingers. p.g.a. för hög 
förvaringstemperatur och 
utgångna livsmedel. 

6 2 8 Rätt lagringstemperatur i 
kylrum dock högst +8°C. 
Kontrollera temperatur 
dagligen och följ 6.2 
Temperaturkontroll för 
kyl och frys i 
egenkontrollprogrammet. 
Kontrollera varornas 
hållbarhetsmärkning. 

  3b.2 
 

M Bakteriell kontamination till 
livsmedlen, t ex L. 
Monocytogenes, som 
uppstår vid undermålig 
rengöring av kylutrymme. 

4 2 6 Noggrann rengöring av 
kylarna och följ 4.1 
Rengöringsrutiner i 
egenkontrollprogrammet. 
 

  3b.3 M Risk för bakteriell 
kontamination vid direkt 
golvförvaring av 
livsmedelsförpackningar. 

4 2 6 Ingen golvförvaring får 
förekomma, använd 
trallar eller liknande. 

  3b.4 A Ofullständig märkning av 
varor som leder till att 
korrekt information inte kan 
återges av de ingående 
allergenerna vid en 
eventuell förfrågan. 

6 1 7 Alltid namnmärka 
varan/rätten, och ange 
datum för tillagning. Följ 
9.1 Varumärkning kontra 
matsedel i 
egenkontrollprogrammet. 



29 

 

  3b.5 A Otillräckligt förslutna 
förpackningar kontamineras 
av allergener.  

6 1 7 Återförslut öppnade 
förpackningar noga och se 
till att varorna som är 
avsedda för allergikost 
inte kommer i kontakt 
med övriga varor. 

  3b.6 K Livsmedel riskerar att 
kontamineras kemisk, om 
man ej använder godkänt 
förpackningsmaterial. 

4 1 5 Vid omförpackning av 
olika varor, använd endast 
godkända förpackningar. 
 

Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total Förebyggande åtgärd 

4 Upptining 4.1 M Tillväxt av t ex Salmonella, 
Campylobakter i livsmedel 
p.g.a. att upptiningsmiljön 
har högre temperatur än 
rekommenderad. 

4 2 6 Upptining skall ske i 
kylrum vid en temperatur 
mellan + 8°C och +4°C. 

  4.2 M Risk för tillväxt av patogena 
bakterier i livsmedel, t. ex 
Listeria monocytogenes 
p.g.a. undermålig rengjord 
utrustning. 

4 2 6 Gör visuell kontroll av 
bleck som används vid 
upptining samt följ 4. 
Rengöringsrutiner i 
egenkontrollprogrammet. 

  4.3 M Tillväxt av patogena 
bakterier i livsmedlen, p.g.a. 
trasigt emballage. 

4 2 6 Se till att varan är 
skyddad och att 
emballaget är oskadat. 

  4.4 F Brutna eller skadade 
emballage, där livsmedel 
riskerar att kontamineras av 
främmande föremål t ex 
glas, damm mm  

4 1 5 Se till att varan är 
skyddad och att 
emballaget är oskadat. 
Följ 4. Rengöringsrutiner 
i 
egenkontrollprogrammet. 
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Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet  Total    Förebyggande åtgärd 

5 Preparering av 
varma rätter         

5.1 M Tillväxt av patogena 
bakterier i livsmedel, p.g.a. 
långtidsförvaring i 
rumstemperatur t.ex. 
Bacillus cereus, 
Campylobakter, 
Clostridium Perfingers. 

2 2 4 Ingen långvarig förvaring 
i rumstemperatur får ske. 
Livsmedel ska tas fram ur 
förvaringsutrymmen i 
samband med 
användning. 

  5.2 M Livsmedel riskerar att 
kontamineras av patogena 
bakterier, t ex Listeria 
monocytogenes p.g.a. 
undermålig rengöring av 
redskap, utrustning och 
arbetsbänkar. 

4 2 6 Följ 4. Rengöringsrutiner 
i 
egenkontrollprogrammet. 
Gör regelbundna 
kontroller med hjälp av 
tryckplattor enligt  
4a. Kontroll av 
tryckplattor i 
egenkontrollprogrammet. 

  5.3 M Livsmedel riskerar att 
kontamineras av patogena 
bakterier t ex 
Staphylococcus aureus, 
p.g.a. otillräcklig 
personalhygien. 

6 3 9 Tvätta händerna 
ordentligt innan 
hanteringen av livsmedel 
påbörjas samt använd 
handskar om små sår 
förekommer på händerna.  
Följ 2. Rutin för 
Personalhygien i 
egenkontrollprogrammet. 

  5.4 M Korskontaminering mellan 
livsmedel vid hantering av 
råa och ätfärdiga livsmedel 
på samma skärbrädor, 

4 2 6 Kontrollera att separata 
skärbrädor används för 
olika livsmedel, se 5.1 
Underhåll av lokal, 
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arbetsbänkar mm. inredning och utrustning i 
egenkontrollprogrammet. 

  5.5 F I livsmedel kan främmande 
föremål uppstå t.ex. 
hårstrån, naglar, plast från 
personalen.  

2 3 5 Följ 2. Rutin för 
Personalhygien i 
egenkontrollprogrammet. 

  5.6 F Livsmedel kan 
kontamineras av främmande 
föremål från 
förpackningsmaterial t ex 
papper, plast mm.  

1 2 3 Utför visuell kontroll vid 
öppning av 
livsmedelsförpackningar. 

  5.7 K Kemikalier som riskerar att 
kontaminera livsmedel 
p.g.a. undermålig rengöring 
av arbetsbänkar, utrusning 
och redskap. 

4 1 5 Skölj/torka efter 
rengöring med rikligt med 
vatten och överdosera inte 
rengöringskemikalierna. 

Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total    Förebyggande åtgärd 

5b Grönsaks- 
beredning 

5b.1 M Kontaminering av patogena 
bakterier till livsmedel t ex 
Listeria monocytogenes 
Bacillus cereus p.g.a. 
undermålig rengöring av 
arbetsytor, redskap och 
utrustning. 

4 2 6 Följ 4.1 
Rengöringsrutiner i 
egenkontrollprogrammet. 
Gör en regelbunden 
kontroll av resultat med 
hjälp av tryckplattor. 

  5b.2 M Kontaminering av patogena 
bakterier till livsmedel t ex 
Staphylococcus aureus som 
orsakas av undermålig 

6 3 9 Tvätta händerna 
ordentligt innan hantering 
av grönsaker påbörjas. 
Viktig att använda 
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personalhygien. handskar om små sår 
förekommer på händerna.  
Följ 2. Rutin för 
Personalhygien i 
egenkontrollprogrammet. 
 

  5b.3  F Främmande föremål kan 
hamna i livsmedel t.ex. 
hårstrån, naglar, plast från 
personalen. 

2 3 5 Följ 2. Rutin för 
Personalhygien i 
egenkontrollprogrammet. 

Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total    Förebyggande åtgärd 

6 Tillagning 6.1 M Överlevnad av patogena 
bakterier t ex EHEC, 
Salmonella Campylobakter, 
Bacillus cereus, 
Staphylococcus aureus 
p.g.a. för kort tillagningstid.  

8 2 10 Tillaga tills temperaturen 
blir den rätta, + 75 °C, se 
6.3 Rutin för 
Temperaturkontroll 
uppvärmning i 
egenkontrollprogrammet. 

  6.2 

 

F 

 

Främmande föremål kan 
hamna i livsmedel t.ex. 
hårstrån, naglar, plast från 
personalen. 

2 3 5 Följ 2. Rutin för 
Personalhygien i 
egenkontrollprogrammet. 

  6.3 A Risk för indirekt 
kontaminering till livsmedel 
av allergener via t ex 
arbetskläder, redskap, 
utrusning. 

 

6 1 7 Rengör effektivt all 
utrustning och redskap. 
Kontrollera 
arbetskläderna noga innan 
hantering av 
specialkosten påbörjas.  
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Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total    Förebyggande åtgärd 

6b 
 

Preparering av 
Grönsaker 

6b.1 M Överföring av patogena 
bakterier till livsmedel, t ex 
Listeria monocytogenes 
p.g.a. av undermålig 
rengöring av redskap, 
arbetsbänkar och utrustning. 

4 2 6 Följ i 4.1 
Rengöringsrutiner 
egenkontrollprogrammet 

 

  6b.2 M Vid hantering av grönsaker 
kan kontamination uppstå 
p.g.a. otillräcklig 
personalhygien. 

6 3 9 Tvätta händerna noga, rör 
ej vid mun, näsa m.m. och 
använd handskar om sår 
förekommer på händerna. 
Följ 2. Rutin för 
Personalhygien i 
egenkontrollprogrammet 

  6b.3 M Otillräcklig sköljning av 
jordiga grönsakerna leder 
till att bakterier blir kvar, 
t.ex. Bacillus cereus, 
Clostridium Perfingers mm. 

6 2 8 Viktigt att skölja och 
rensa de jordiga 
grönsakerna noga. 
Använd endast avsedda 
skärbrädor och redskap.  

  6b.4 K Kemisk kontaminering till 
livsmedel vid dåligt sköljda 
redskap, utrusning och 
arbetsbänkar 

4 1 5 Överdosera inte 
rengöringskemikalierna 
och skölj med rikligt med 
vatten efter rengöring. 
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Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total    Förebyggande åtgärd 

7 Paketering av 
färdigt lagad 
mat 

7.1 M Kontaminering av patogena 
bakterier till färdiga 
maträtter t.ex. Listeria 
monocytogenes från 
undermåligt rengjord 
utrustning t.ex. kantiner. 

4 1 5 Visuell kontroll av 
kantinerna eller rengöra 
dessa noggrant efter varje 
leverans och följ 4.1 
Rengöringsrutiner i 
egenkontrollprogrammet. 

  7.2 F Färdiga maträtter förorenas 
genom nedfall av 
främmande föremål från 
personalen t.ex. hårstrån 
eller från omgivningen t.ex. 
glas. 

2 3 5 Utför visuell kontroll vid 
paketering och följ 2. 
Rutin för Personalhygien 
i egenkontrollprogrammet 

  7.3 A Felaktig märkning av 
allergikost p.g.a. att fel 
etikett används på kantiner. 

6 1 7 Se alltid till att 
uppgiftsinnehållet på 
etiketten stämmer överens 
med det verkliga 
innehållet i kantiner. 

Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total    Förebyggande åtgärd 

7a 
 

Varmhållning 
av paketerad 
mat   

7a.1 M Tillväxt av patogena 
bakterier i livsmedel p.g.a. 
för låg temperatur. 

6 1 7 Gör en 
temperaturkontroll, 
varmhållning av 
paketerad mat skall alltid 
hålla minst +60°C. Följ 
6.7 Temperaturkontroll 
vid utskick av varm/kall 
mat i 
egenkontrollprogrammet. 
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Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total    Förebyggande åtgärd 

7b    Utleverans 7b.1 M Tillväxt av patogena 
bakterier i varma rätter vid 
för låg temperatur under 
transport. 

4 2 6 Ställ krav på transport 
leverantören angående 
leverans. 

  7b.2 M Tillväxt av patogena 
mikroorganismer i sallader 
p.g.a. för hög temperatur. 

4 2 6 Ställ krav på transport 
leverantören angående 
leverans 

Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total Förebyggande åtgärd 

8 Varmhållning 
  (vid servering) 

8.1 M Tillväxt av patogena 
bakterier i livsmedel vid för 
låg temperatur. 

8 1 9 Gör en 
temperaturkontroll, 
varmhållningen skall ske 
vid minst +60 °C 6.4 
Temperaturkontroll 
tillagningskök i 
egenkontrollprogrammet. 

  8.2 M Otillräckligt 
exponeringsskydd gör att 
livsmedel kontamineras och 
tillväxt av patogena 
bakterier kan ske. 

4 2 6 Placera 
varmhållningsutrustning 
på ett sådant sätt att 
nedfall undviks. 

  8.3 F Fysikaliska föremål kan 
hamna i livsmedel, vid 
otillräckligt 
exponeringsskydd. 

2 3 5 Placera 
varmhållningsutrustning 
på ett sådant sätt att 
nedfall undviks. 
 
 



36 

 

Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total    Förebyggande åtgärd 

9 Nedkylning 9.1 M Tillväxt av patogena 
bakterier i livsmedel vid 
långsam nedkylning. 

8 2 10 Mät temperaturen inom 
fyra timmar sedan 
avsvalningen påbörjades, 
följ 6.6 
Temperaturkontroll 
nedkylning i 
egenkontrollprogrammet.   

  9.2 M Otillräckligt 
exponeringsskydd gör att 
livsmedel kontamineras och 
tillväxt av patogena 
bakterier kan ske. 

4 1 5 Nedkylningen ska ske i 
särskilt nedkylningsskåp, 
övertäckt och separat från 
övriga maträtter.  

  9.3 M Tillväxt av patogena 
bakterier sker i andra varor, 
om nedkylning sker i 
samma kyl eftersom det blir 
en förhöjd temperatur i 
kylskåp.  

4 1 5 Nedkylningen skall ske i 
särskilt nedkylningsskåp 
övertäckt och separerat 
från övriga maträtter.   

Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total    Förebyggande åtgärd 

9a Åter- 
uppvärmning 

9a.1 M Överlevnad av patogena 
bakterier vid för låg 
kärntemperatur. 

8 1 9 Gör en 
temperaturkontroll, 
kärntemperaturen ska 
vara 75° C, se 6.3 
Temperaturkontroll vid 
uppvärmning i 
egenkontrollprogrammet. 
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  9a.2 M Tillväxt av patogena 
bakterier eller aktivering av 
sporer vid för långsam 
återuppvärmning. 

8 1 9 Se till att 
återuppvärmning sker 
snabbt och upp till rätt 
temperatur. 

  9a.3 K Produktion av toxiner vid 
för långsam 
återuppvärmning. 
 
 

8 1 9 Se till att 
återuppvärmning sker 
snabbt och under 
omrörning. 

 

Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Summa    Förebyggande åtgärd 

10 Varmservering 10.1 M Förekomst av patogena 
bakterier p.g.a. orent 
serveringsgods. 

4 2 6 Gör alltid en kontroll av 
disktemperaturer, se 6.8 
Temperaturkontroll 
diskmaskin i 
egenkontrollprogrammet. 

 

  10.2 F Kontaminering sker i 
livsmedel p.g.a. nedfall från 
kunder t.ex. hår, damm vid 
otillräcklig 
exponeringsskydd. 

 

4 2 6 Se till att serveringen sker 
på ett sådant sätt att 
nedfall av främmande 
föremål undviks. 

  10.3 K Förorening av kemikalier 
p.g.a. orent serveringsgods. 

4 1 5 Överdosera ej 
rengöringskemikalierna 
vid diskning. 
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Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Summa    Förebyggande åtgärd 

10b Salladsbuffé 10b.1  Förekomst av patogena 
bakterier p.g.a. orent 
serveringsgods. 

4 2 6 Gör alltid en kontroll av 
disktemperaturer, se 6.8 
Temperaturkontroll 
diskmaskin i 
egenkontrollprogrammet. 

  10b.2  Kontaminering av patogena 
bakterier genom nedfall från 
kunder p.g.a. otillräcklig 
exponeringsskydd. 

4 2 6 Se till att serveringen sker 
på ett sådant sätt att 
nedfall av bakterier i 
största mån undviks. 

  10b.3  Förorening av kemikalier 
p.g.a. orent serveringsgods 

4 1 5 Överdosera ej 
rengöringskemikalierna 
vid diskning 
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6.5 Identifikation av CCP för tillagningskök (Critical Control Point) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 1: beslutsträd för CCP 

Ja

Ja

 

          CCP 

Nej 

Nej 

Nej 

   Nej

Nej 

Ja 

     Ej CCP 
Riskvärderig är 
felaktig om åtgärd 
          ej krävs 

     Ej CCP 
Grundförutsättning?

      
         Ej CCP 
 

Finns 
förebyggande 
åtgärd för den 
identifierade 
risken? 

Är detta steg 
speciellt ämnat för 
att eliminera eller 
reducera risken? 

Kan något hända 
här, t ex 
kontamination eller 
tillväxt som ökar 
risken.  

Kommer ett senare 
steg i processen att 
kunna eliminera 
den identifierade 
risken eller 
reducera den till en 
acceptabel nivå? 

Ja

Införa en förebyggande åtgärd i 
steget eller modifiera den.

Börja 
här 

Krävs 
förebyggande 
åtgärder i detta steg 
för att få en säker 
produkt? 

Fortsätt 
till nästa 
identifiera
de risk! 

 1

 4

 3

 2

Ja 
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M= Mikrobiologiska, F= fysiska, K= kemiska, A= Allergena (Tillagningskök) 
Resultat Beslutsträd för 
CCP 

Processteg Nr.       Faror – möjligt CCP Resonemang 

Fråga 
1 

Fråga 
2 

 

Fråga 
3 
 

Fråga 
4 

CCP
 

Kylförvaring 3b.1 M Tillväxt av patogena bakterier 
i livsmedlen p.g.a. för hög 
förvaringstemperatur. 

Säkerhet uppnås genom rutiner för 
GF. Tillse att det är rätt 
förvaringstemperatur. Vid 
felhantering reduceras riskerna i 
tillagningssteget. 
 

   Ja    Nej   Ja   Ja   _ 

Preparering av 
varma rätter 

5.3 M Tillväxt av patogena bakterier 
som orsakas av otillräcklig 
personalhygien. 

Säkerhet uppnås genom rutiner för 
personalhygien som finns i GF. 
Riskerna reduceras i 
tillagningssteget. 

   Ja    Nej    Ja  Ja   _ 

Grönsaks- 
beredning 

5b.2 M Tillväxt av patogena bakterier 
i livsmedel som orsakas av 
undermålig personalhygien. 

Säkerhet uppnås genom rutiner för 
personalhygien som finns i GF.  

   Ja  Nej Ja  Ja     _ 

Tillagning 6.1 M Överlevnad av patogena 
bakterier p.g.a. för kort 
tillagningstid eller för låg 
tillagningstemperatur.   

Säkerhet uppnås genom 
uppvärmning till +75°C. Om faran 
kvarstår så finns inget i kommande 
processer som reducerar faran. 
 

   Ja   Ja    CCP

Nr 1 

Preparering av 
grönsaker 

6b.2 M Otillräcklig personalhygien 
gör att grönsaker 
kontamineras av bakterier. 

Säkerhet uppnås genom rutiner om 
personalhygien som finns i GF.  

   Ja Nej  Ja Ja   _ 
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Resultat Beslutsträd för 
CCP 

Processteg Nr.       Faror – möjligt CCP Resonemang 

Fråga 
1 

Fråga 
2 

 

Fråga 
3 
 

Fråga 
4 

CCP
 

 6b.3 M Otillräcklig sköljning av 
grönsaker leder till att 
bakterier blir kvar. 

Rutiner i GF ser till att faran ej 
förekommer. Skölj alltid noga.  
Vid felhantering kan en snabb 
kylförvaring reducera faran till 
acceptabel nivå. 

   Ja Nej  Ja Ja   - 

Varmhållning 
(servering) 

  8.1 M Tillväxt av patogena bakterier 
vid för låg temperatur. 

Korrekt varmhållning reducerar 
faran. Vid felhantering inget 
processteg som eliminerar faran i 
nästkommande steg. 

  Ja Ja   CCP
Nr 2 

Nedkylning 9.1 M Långsam nedkylning kan leda 
till tillväxt av patogena 
bakterier. 

Säkerhet uppnås genom korrekt 
och snabb nedkylning. Om faran 
kvarstår så finns inget i kommande 
processer som reducerar faran. 

  Ja Ja   CCP
Nr 3 

Åter- 
uppvärmning 

9a.1  M Överlevnad av patogena 
bakterier p.g.a. för låg 
kärntemperatur vid 
återuppvärmning. 

Säkerhet uppnås genom korrekt 
värmebehandling. Om faran 
kvarstår så finns inget i kommande 
processer som reducerar faran. 

  Ja Ja   CCP
Nr 4 

9a.2 M Tillväxt av patogena bakterier 
eller aktivering av sporer vid 
för långsamt 
återuppvärmning. 

Samma som ovan, 9a.1.    Ja Ja   CCP
Nr 4 

 

9a.3 K Produktion av bakteriella 
toxiner vid för långsamt 
återuppvärmning 

Samma som ovan, 9a.1.    Ja Ja   CCP
Nr 4 
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6.6 Sammanställning av CCP er för tillagningsköket 

CCP nr 1 – 6.1 Tillagning 
                           Övervakning Korrigerande åtgärdFara Kritiskgr

äns Vad När Vem Hur Vem 
Verifiering Dokumentat

ion 
Överlevnad av 
patogena 
bakterier p.g.a. 
låg 
kärntemperatur. 

Kärntemp
eraturen 
får inte 
understiga  
+75 °C. 

Temperatur 
mätning med 
insticksgivare. 

Varje 
tillagnings 
tillfälle. 

Ansvarig 
kökspersonal. 

Fortsatt tillagning tills 
rätt kärntemperatur 
uppnås.  

Ansvarig 
kökspersonal. 

- Kontroll av 
termometrar 
1ggr/år.  
Mikrobiologisk 
provtagning av 
färdiglagad mat, 
2ggr/år. 
- Granskning av 
ifyllda journaler 
1ggr/mån. 

Daglig 
journalföring 
av 
temperaturen 
vid 
varmhållning. 

CCP nr 2 -  8.  Varmhållning 
                            Övervakning Korrigerande åtgärdFara Kritiskgrä

ns Vad När Vem Hur Vem 
Verifiering Dokumentation 

Låg temperatur 
vid 
varmhållning 
leder till 
tillväxt av 
patogena 
bakterier. 

 

 

Temperatur
en vid 
varmhållnin
g ska vara 
minst 
+60°C. 

Temperatur 
mätning med 
insticksgivare. 

 

Varje 
varmhållnings 
tillfälle 

Ansvarig 
kökspersonal. 

- Justera termostat. 
- Utifrån det understigna 
gränsvärdet görs en 
bedömning angående 
kassering av mat från fall 
till fall.  Produkterna 
kasseras dock alltid om 
temperaturen understigit 
55 °C.               

Ansvarig 
kökspersonal.

Mikrobiologisk 
provtagning 
2ggr/år. 
- Kontroll av 
termometrar 
1ggr/år. 
- Granskning 
av journaler 
1ggr/mån. 

Daglig 
journalföring av 
temperaturen vid 
varmhållning. 
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CCP nr 3 – 9a. Återuppvärmning 

                     Övervakning Korrigerande åtgärd Fara Kritiskgräns 
Vad När Vem Hur Vem 

Verifiering Dokumentation 

Låg 
återuppvärmni
ngs temperatur 
leder till 
ökning av 
patogena 
bakterier.  

Temperatur vid 
återuppvärmnin
g skall ej vara 
lägre än +75 °C. 

Temperaturmät
ning med 
insticksgivare.  

Varje 
återuppvär
mningstillf
älle. 

Ansvarig 
kökspersonal. 

Fortsatt 
värmebehand
ling tills rätt 
temperatur 
uppnås. 

Ansvarig 
kökspersona
l. 

- Kontroll av 
termometrar 
1ggr/ år.     
- Prov 
tagning av 
återuppvärmd 
mat 2ggr/år. 
- Granskning av 
ifyllda journaler 
1ggr/mån 

- Daglig 
journalföring av 
temperaturen i 
återuppvärmd mat. 
- Labbrapport från 
ackrediterad labb. 
- Avvikelse rapport. 

CCP nr 4 – 7b. Nedkylning 
                       Övervakning Korrigerande åtgärd Fara Kritiskgräns 
Vad När Vem Hur Vem 

Verifiering Dokumentation 

Tillväxt av 
patogena 
bakterier p.g.a. 
att 
nedkylningen 
går för 
långsamt. 

Temperaturen ska 
vara om högst 
+8°C inom 4 
timmar. 

Mätning av 
temperaturen 
efter 4 timmar. 

Varje 
nedkylnings 
tillfälle. 

Ansvarig 
kökspersonal. 

- Nedkyl små 
portioner. 
- Höj kyleffekt 
- Temperatur 
mätning inom 
3,5 timmar 
efter påbörjad 
nedkylning. 

Ansvarig 
kökspersonal 

- Kontroll av 
termometrar 
- Mikrobiologisk 
provtagning 
2ggr/år. 
- Loggen 
- Granskning av 
ifyllda journaler. 
 

- Journalföring av 
temperatur vid 
nedkylning. 
- Labbrapport från 
ackrediterad labb. 
- Avvikelse rapport. 
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6.7 Flödesschema mottagningskök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Processteg som kräver temp. ≤  + 8 °C 
 

Processteg som kräver temp. ≥ +  60°C 
 

Processteg vid rumstemp 
 

Processteg som utgör CCP- er 

 

3a. Torrförvaring 

1. Inköp 

2. Varumottagning

3b. Kylförvaring 3. Frysförvaring 

5b. Grönsaksberedning 

8b. Salladsbuffé 

5b. Preparering 5. Preparering 

7. Varmhållning 

   6. Tillagning 

8. Varm Servering

   4. Upptining 



46 

 

6.8 Processbeskrivning mottagningskök 

Processteg                              Arbetsbeskrivning 

1. Inköp Beställning av varor sker kontinuerligt och de leverantörer som anlitas idag är:
• Menigo vilken är huvudleverantör och är heltäckande på alla 

varugrupper.  
• Arla levererar mejeriprodukter.  
• Feldts fisk levererar både färsk och fryst fisk. 
•  Olsegården är lokal distributör på frukt och grönsaker.  
• Lokala bagerier levererar bröd.  

En del mindre förskolor köper in varor lokalt vid behov. 
2. 
Varumottagning 

Mottagningskontroll sker enligt 6.1 Ankomstkontroll av kylvaror, frysvaror, 
övriga varor och emballage. Ankomsttemperatur för kyl och frysvaror 
kontrolleras med termometer. 
 
Avemballering sker i varumottagningen där levererade varor kontrolleras så 
att de överensstämmer med beställning varefter de ställs in i respektive 
förvaringsutrymme. Vid avvikelse av felaktigt levererade varor, kontaktas 
respektive leverantör för korrigerande åtgärd.   

Ytteremballage sorteras och slängs enligt 8 Avfallshantering 

Mottagning av huvudrätten sker i värmeskåp från tillagningsköket och 
placeras i matsalen för vidare varmhållning. 

De kalla värmeskåpen placeras också i matsalen inför själva serveringen. 

3. Frysförvaring 
 

Djupfrysta varor placeras i kylutrymmen vid -18°C eller lägre. Lagring sker 
enligt principen först in först ut, äldsta varor förvaras längst ut på hyllor för att 
omsättas först. Livsmedel förvaras i originalförpackningar eller förpackade i 
livsmedelsgodkänt tättslutande förpackningsmaterial. 
Fryst specialkost förvaras på separata hyllsektioner 
Ingen direkt golvförvaring sker av livsmedel. 

3a. Torrförvaring Livsmedel förvaras i originalförpackning alternativt omförpackade i 
livsmedelsgodkänt tättslutande förpackningsmaterial på hyllsektioner. 
Torrvaror som används för specialkost förvaras åtskilt på separata 
hyllsektioner . 
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 Lagring sker enligt samma princip som vid kyl/frysförvaring. Omförpackade 

livsmedel märkts enligt 9.2 Rutin för Spårbarhet. 

3b. Kylförvaring Kylvaror placeras i kylskåp/kylrum vid högst + 4°C. Alla kylvaror placeras på 
hyllsektioner och lagring sker enligt principen först in först ut. De äldsta 
varorna förvaras längst ut på hyllor för att omsättas först och utgångna 
livsmedel kasseras. Alla livsmedelförvaras i originalförpackningar. Ingen 
direkt golvförvaring av livsmedel sker. 
 
Kylvarorna separeras på följande sätt: 

• Råvaror och ätfärdiga produkter förvaras i separata 
kylskåp/kylrum 

• Grönsaker och frukt förvaras åtskilda på hyllsektioner i 
grönsakskylen 

 
Egenförpackade livsmedel som förvaras i kylskåp märks enligt 9.2 Spårbarhet

4. Upptining Upptining sker endast av frysta grönsaker t ex frysta ärtor och bukett 
grönsaker. 
  

5. Preparering 
   (varma rätter) 

Grundregeln är att inte mer än vad som beräknas förtäras under en dag ska 
tillagas: 

• beroende på huvudrätt så man mäter upp ris, pasta och potatis till antal 
portioner som serveras för dagen 
 

 5b. Grönsaks-  
       beredning 

Grundregeln är att inte mer än vad som beräknas förtäras under en dag ska 
beredas. 
Följande steg sker: 

• Ansning, rensning, sköljning av rotfrukter och (jordiga) grönsaker.  
• Dessa hälls upp i djupa bleck/kantiner som förses med lock och 

kylförvaras i väntan på vidare beredning. 
• Konservburkar som används för sallader öppnas vars innehåll hälls i 

små kantiner vilka förvaras övertäckta i väntan på vidare hantering. 
 

6. Tillagning Tillagning sker av ris, pasta och potatis beroende på vilken huvudrätt som 
erhålls från tillagningsköket. 

6b. Preparering    
      (grönsaker) 

Preparering av sallad sker i följande steg: 
• Grönsaker t. ex sallad, tomat, gurka, paprika hackas och skivas till 

sallad och kylförvaras i avvaktan för servering. 
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 • Avsköljd frukt läggs i skål för vidare hantering 
• Till sallad serveras kall sås som prepareras i samband med 

salladsberedningen. 
• Kantiner med sås förses med lock och ställs in i kylskåp innan 

servering. 
• Konservburkar öppnas och hälls över i kantiner/ skålar vilka förvaras 

övertäckta i vänta på servering. 

7. Varmhållning Vid varmhållning skall maträtten ha en temperatur av lägst + 60°C. 
Temperaturen övervakas enligt 6.4 Temperaturkontroll för mottagningskök. 

 
Varmhållning: 

• sker i kantin eller bleck försedda med lock i vattenbad samt värmeskåp 
• sker högst i två timmar, potatis och kokta grönsaker högst en timme. 

 
 

8. Varm 
servering 

Den färdiga tillagade maten placeras i serveringsdiskarna och självserveras. 

Mat påfylls kontinuerligt från värmeskåp under hela serveringstiden vid 
behov. Tänger och slevar har långa skaft för att hindra att de glider ner i 
maten. Överblivna rester slängs vid lunchens slut.  

Det sker en visuell kontroll och rengöring av serveringsdiskarna under hela 
serveringstiden, för att förhindra att maten kontamineras. 

8b Salladsbuffé Sallad med tillhörande sås och övriga mejeriprodukter placeras i kyld 
buffévagn. Sallader och dressingar exponeras i små, djupa kantiner och 
påfyllning sker under hela serveringstiden. Tänger och slevar har långa skaft 
för att hindra att de glider ner i maten. Överblivna rester slängs vid lunchens 
slut.  

Det sker en visuell kontroll och rengöring av serveringsdiskarna under hela 
serveringstiden, för att förhindra att maten kontamineras. 
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 6.9 Faroanalys för mottagningskök 
 
 
 
 
 

 

M= Mikrobiologiska, F= fysiska, K= kemiska, A= Allergena 

Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total Förebyggande åtgärd 

1.  Inköp 1.1 M Livsmedelsvaror kan innehålla 
höga halter av patogena 
bakterier och virus t.ex. 
Salmonella, EHEC, Bacillus 
Cereus, Clostridium Prefingers, 
Camphylobakter. 

6 1 7 Ställ krav på 
leverantören samt 
kontrollera att denne har 
ett egentillsynprogram. 
 

  1.2 M Skadedjur kan angripa skadade 
eller brutna förpackningar vilket 
kan uppstå hos leverantör eller 
under transport. 

4 1 5 Ställ krav på 
leverantören angående 
helt och rent emballage.  
Utför en visuell kontroll 
vid mottagning av varor. 

Riskvärdering 
Allvarighetsgrad                            Sannolikhet 
Låg                     2                          Mkt sällan                 1     
Medium             4                           Sällan                       2 
Hög                    6                           Ofta                          3 
Mkt hög             8                           Mkt ofta                   4 
Addera poängen, om summan ≥ 8 gå vidare med beslutsträd för 
att bestämma om faran är en CCP. Detta gäller faror som inte 
kontrolleras tillfredställande genom grundförutsättningar GF.        

HACCP-plan Faroanalys för mottagningskök

 Utfärdat av: Vetca Attanius och Yaneth Rosander
Utgåva: 090520  
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  1.3 F Varor kan förorenas av 
fysikaliska objekt t.ex. sten, 
glas, metallflis vilket sker hos 
leverantör eller under transport. 

4 1 5 Ställ krav på 
leverantören angående 
transportfordonens 
beskaffenhet. Endast 
rena fordon ska användas 
för transport av 
livsmedel. 

  1.4 A Risk för kontaminering av 
allergener t.ex. nötter, gluten 
p.g.a. ofullständig märkning av 
varor. 

6 1 7 Ställ krav på 
leverantören angående 
fullständigt 
innehållsförteckning på 
varorna. 

Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total Förebyggande åtgärd 

2 Varumottagning 2.1 M Tillväxt av patogena bakterier 
p.g.a. för låg temperatur i färdig 
lagad mat vilket kan ske i 
tillagningsköket eller under 
transport. 

4 2 6 Kontrollera att färdig 
lagad mat erhåller en 
temperatur om minst 
+60°C vid ankomst i 
varumottagning. Se 
6.5Temperaturkontroll 
mottagningskök i 
egenkontrollprogrammet.

  2.2 M Risk för tillväxt av patogena 
bakterier ifall att varma 
maträtter inte hålls på fortsatt 
varmhållning. 

4 2 6 Omedelbar fortsatt 
varmhållning av den 
varma maträtten. 
Temperaturen vid 
varmhållning ska vara 
minst +60°C. 

  2.3 M Risk för tillväxt av bakterier i 
grönsaker t ex Bacillus cereus 

4 2 6 Omedelbar hantering av 
grönsaker in i 
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om dessa inte omhändertas 
omgående. 

kylutrymmen. 

  2.4 A Allergener kan kontaminera 
livsmedel vid felmärkning av 
allergikost.  

6 1 7 Kontroll av 
specialkosten vid 
ankomst, se till att 
innehåll överensstämmer 
med märkning 

  2.5 A Risk för kontaminering i 
specialkosten av allergener 
under dåliga 
transportförhållanden. 

6 1 7 Kontrollera matens skick 
när denna anländer. Ställ 
krav på transportfirma 
angående säkra 
leveranser. 

  2.6 F Uppkomst av glas, sten, 
skadedjur och andra främmande 
föremål i brutna/skadade 
livsmedelsförpackningar. 
 

4 1 5 Kontrollera vid varje 
leverans att, 
emballage/förpackningar 
är hela. 
 
 

Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total Förebyggande åtgärd 

3 Frysförvaring 3.1 M Risk för ökning av patogena 
bakterier vid för låg 
förvaringstemperatur. 

4 2 6 Kontrollera temperatur 
dagligen och följ 6.1 
Temperaturkontroll av 
kyl- och frysutrymmen i 
egenkontrollprogrammet.

  3.2 M Livsmedel i förpackningar 
riskeras att kontamineras av 
patogena bakterier vid direkt 
golvförvaring.  

4 2 6 Ingen golvförvaring får 
förekomma, använd 
trallar eller liknande. 
Rengör regelbunden 
enligt 4.1 
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Rengöringsrutiner i 
egenkontrollprogrammet.

  3.3 M Livsmedel försämras snabbare 
för att förvarings-temperaturen 
är för hög, vilket leder till 
bakterie tillväxt. 

4 1 5 Kontrollera temperaturen 
dagligen och kassera de 
varor som inte uppfyller 
hållbarhetskravet. 
 
 

  3.4 F Öppnade 
livsmedelsförpackningar kan 
kontamineras av fysikaliska 
objekt t.ex. grus, vid direkt 
golvförvaring. 

4 2 6 Ingen golvförvaring får 
förekomma, använd 
trallar eller liknande. 
Rengör regelbunden 
enligt 4.1 
Rengöringsrutiner i 
egenkontrollprogrammet.
 

Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total Förebyggande åtgärd 

3a. Torrförvaring 3a.1 M Tillväxt av patogena bakterier, 
svamp och mögel p.g.a. dålig 
ventilation i 
förvaringsutrymmen. 

2 1 3 Kontrollera att 
erforderlig ventilation 
finns så att lämplig 
förvaringsmiljö erhålls 
för torrvaror. 
 

  3a.2 M Kontaminering i livsmedel av 
patogena bakterier p.g.a. 
smutsiga förvaringsutrymmen. 

4 1 5 Rengör regelbunden 
enligt 4.1 
Rengöringsrutiner i 
egenkontrollprogrammet.
 

  3a.3 M Uppkomst av skadedjur som 
överför patogena bakterier, virus 
mm. 

4 1 5 Kontrollera att inga 
skadedjur förekommer i 
förpackningar och rengör 
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utrymmen regelbundet. 
Avtal med 
skadedjurskontroll. 

  3a.4 A Kontaminering i livsmedel av 
allergener vid ihop blandning av 
t ex olika pastasorter. 

6 1 7 Se till att pasta 
innehållande ägg eller 
gluten alltid torrförvaras 
separat från övrig pasta. 
Detsamma gäller för alla 
livsmedel av specialkost. 
 

  3a.5 A Livsmedel i förpackningar som 
ej är tillräckligt förslutna kan 
kontamineras av allergener. 

6 1 7 Återförslut öppnade 
förpackningar och se till 
att varorna som är 
avsedda för allergikost 
inte kommer i kontakt 
med övriga varor. 
 

Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total Förebyggande åtgärd 

3b Kylförvaring 3b.1 M Tillväxt av patogena bakterier i 
livsmedel t ex Listeria 
Monocytogenes, Yersinia, 
Bacillus cereus, Clostridium 
perfringens vid för höga 
förvaringstemperaturer. 

4 2 6 Rätt lagringstemperatur i 
kylrum dock högst +8°C. 
Kontrollera temperatur 
dagligen och följ 6.2 
Temperaturkontroll för 
kyl och frys i 
egenkontrollprogrammet.
Kontrollera varornas 
hållbarhetsmärkning. 
 

  3b.2 M Bakteriell kontamination till 
livsmedlen, t ex L. 
Monocytogenes, som uppstår vid 

4 2 6 Noggrann rengöring av 
kylar. och följ 4.1 
Rengöringsrutiner i 



54 

 

undermålig rengöring av 
kylutrymmen. 
 

egenkontrollprogrammet.

  3b.3 A Livsmedel i förpackningar som 
ej är tillräckligt förslutna kan 
kontamineras av allergener. 

6 1 7 Återförslut öppnade 
förpackningar och se till 
att varorna som är 
avsedda för allergikost 
inte kommer i kontakt 
med övriga varor. 
 

  3b.4 A Ofullständig märkning av 
interna varor kan leda till att ej 
korrekt information kan återges 
vid en förfrågan. 

6 1 7 Alltid namnmärka 
varan/rätten, och ange 
datum för tillagning. Följ 
9.1 Varumärkning 
kontra matsedel i 
egenkontrollprogrammet.
 

  3b.5 K Livsmedel riskerar att 
kontamineras kemisk, om man 
ej använder godkänt 
förpackningsmaterial. 

4 1 5 Vid omförpackning av 
olika varor använd 
endast godkända 
förpackningar. 
 

Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total Förebyggande åtgärd 

4 Upptining 4.1 M Tillväxt av patogena bakterier 
t.ex. Bacillus cereus, p.g.a. att 
upptiningsmiljön har högre 
temperatur än rekommenderad. 

4 2 6 Upptining skall ske i 
kylrum vid en temperatur 
mellan + 8 °C och +4 °C. 

  4.2 M Risk för kontaminering av 
patogena bakterier till livsmedel, 
t.ex. Listeria Monocytogenes 
från undermålig rengjord 
utrustning. 

4 2 6 Gör visuell kontroll av 
bleck som används vid 
upptining samt följ 4. 
Rengöringsrutiner i 
egenkontrollprogrammet.
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Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total Förebyggande åtgärd 

5 Preparering 
( potatis, pasta, 
grönsaker, ris)  
 

5.1 M Livsmedel riskerar att 
kontamineras av patogena 
bakterier t ex Staphylococcus 
aureus som orsakas av 
otillräcklig personalhygien. 

 

6 3 9 Tvätta händerna 
ordentligt innan 
hantering av livsmedel 
påbörjas, använd 
handskar om små sår 
förekommer på 
händerna.   
Följ 2. Rutin för 
Personalhygien i 
egenkontrollprogrammet.
 

  5.2 M Korskontaminering mellan 
livsmedel, vid hantering av råa 
grönsaker och ätfärdiga 
livsmedel om samma 
skärbrädor, arbetsbänkar 
används. 

4 2 6 Kontinuerlig kontroll av 
att separata skärbrädor 
används vid hantering av 
olika livsmedel, se 5.1 
Underhåll av lokal, 
inredning och utrustning 
egenkontrollprogrammet.

  5.3 F Förorening av främmande 
föremål i livsmedel från 
kökspersonalen t ex hårstrån, 
naglar, smycken mm. 

2 

 

 

3 5 Följ 2. Rutin för 
Personalhygien i 
egenkontrollprogrammet.

Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total Förebyggande åtgärd 

5b Grönsaks- 
beredning 

5b.1 M Grönsaker kan kontamineras av 
patogena bakterier t.ex. Listeria 
monocytogenes, Bacillus cereus 
p.g.a. undermålig rengöring av 

4 2 6 Följ 4.1 
Rengöringsrutiner i 
egenkontrollprogrammet.
Gör regelbundna 
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arbetsytor, redskap och 
utrustning. 

provkontroller med hjälp 
av tryckplattor. 

  5b.2 M Kontaminering av patogena 
bakterier till grönsaker t ex 
Staphylococcus aureus som 
orsakas av undermålig 
personalhygien. 

6 2 8 Tvätta händerna 
ordentligt innan 
hantering av grönsaker 
påbörjas. Viktig att 
använda handskar om 
små sår förekommer på 
händerna. Följ 2. Rutin 
för Personalhygien i 
egenkontrollprogrammet 
 

  5b.3 M Risk för att bakterier t ex 
Lysteria monocytogenes, EHEC, 
Salmonella blir kvar vid 
otillräcklig sköljning. 

4 2 6 Skölja grönsakerna noga.

  5b.4 F Förorening med främmande 
föremål från personalen t ex 
hårstrå, naglar, mm. 

2 3 5 Följ 2. Rutin för 
Personalhygien i 
egenkontrollprogrammet.
 

Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total Förebyggande åtgärd 

6 Tillagning 6.1 M Överlevnad av patogena 
bakterier  
t ex Campylobakter, Bacillus 
cereus, Clostridium Perfingers i 
ris, pasta, potatis och frysta 
grönsaker p.g.a. för låg 
tillagningstemperatur.   

8 2 10 Tillaga maten tills rätt 
temperatur uppnås,  
minst +72°C. Se 6.3 
Rutin för 
Temperaturkontroll 
uppvärmning i 
egenkontrollprogrammet.
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  6.2 F Kontaminering i livsmedel av 
främmande föremål från 
personalen, t ex hårstrån, naglar 
mm. 

2 3 5 Följ 2. Rutin för 
Personalhygien i 
egenkontrollprogrammet.

  6.3 A Risk för indirekt kontaminering 
av allergener via t ex, redskap 
och utrusning. 

 

6 1 7 Rengör effektiv all 
utrustning och redskap 
och kontrollera att dessa 
är rena innan man 
påbörjar hantera 
specialkosten.  

Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total Förebyggande åtgärd 

6.b Preparering av 
grönsaker 
 

6b.1 M Livsmedel kontamineras av 
patogena bakterier t ex L. 
monocytogenes p.g.a. av 
undermålig rengöring av 
redskap, arbetsbänkar och 
utrustning. 

4 2 6 Följ i 4.1 
Rengöringsrutiner 
egenkontrollprogrammet 

 

  6b.2 M Bakteriell kontamination av 
grönsaker t ex Staphylococcus 
aureus som orsakas av 
otillräcklig personalhygien.  

6 2 8 Tvätta händerna noga, 
rör ej vid mun, näsa mm 
under beredningen. 
Använd handskar om sår 
förekommer på 
händerna. Följ 2. Rutin 
för Personalhygien i 
egenkontrollprogrammet 
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6b.3 M Otillräcklig sköljda jordiga 
grönsakerna kan leda till att 
bakterier t ex Bacillus cereus, 
Clostridium Perfingers blir kvar. 

6 2 8 Viktigt att skölja och 
rensa de jordiga 
grönsakerna noga och att 
endast använda avsedda 
skärbrädor och redskap.  

  

6b.4 K Kemisk kontaminering till 
livsmedel p.g.a. dålig sköljning 
av redskap, utrusning och 
arbetsbänkar. 

4 1 5 Överdosera inte 
rengöringskemikalierna 
och skölj med rikligt 
med vatten efter 
rengöring. 

Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total Förebyggande åtgärd 

7 Varmhållning 7.1 M Tillväxt av patogena bakterier 
p.g.a. för låg temperatur. 

8 1 9 Gör en 
temperaturkontroll, 
varmhållningen skall ske 
vid minst +60 °C, se 
6.4Temperaturkontroll 
tillagningskök i 
egenkontrollprogrammet 

  7.2 M Tillväxt av patogena bakterier 
p.g.a. för lång varmhållning. 

8 1 9 Se till att temperaturen 
aldrig understiger +60°C 
vid för lång 
varmhållning. 

  7.3 F Kontaminering av fysiska 
föremål i livsmedel vid 
otillräckligt exponeringsskydd. 

4 2 6 Placera 
varmhållningsutrustning 
på ett sådant sätt att 
nedfall undviks. 
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Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total Förebyggande åtgärd 

8 Varm servering 8.1 M Förekomst av patogena bakterier 
p.g.a. orena serveringsgods. 

4 2 6 Gör alltid en kontroll av 
disktemperaturer, se 6.8 
Temperaturkontroll 
diskmaskin i 
egenkontrollprogrammet.

  8.2 F Kontaminering i livsmedel av 
fysikaliska föremål genom 
nedfall från kunder p.g.a. 
otillräcklig exponeringsskydd. 

4 2 6 Se till att serveringen 
sker på ett sådant sätt att 
nedfall av främmande 
föremål undviks. 

  8.3 K Förekomst av kemikalier p.g.a. 
dåligt avsköljd utrustning, 
serveringsgods mm. 

4 1 5 Överdosera ej 
rengöringskemikalierna 
vid diskning. 

Nr Hanteringssteg Fara/Orsak Allvarighet Sannolikhet Total Förebyggande åtgärd 

8b Salladsbuffé 8b.1 M Förekomst av patogena bakterier 
p.g.a. orena serveringsgods. 

4 2 6 Gör alltid en kontroll av 
disktemperaturer, se 6.8 
Temperaturkontroll 
diskmaskin i 
egenkontrollprogrammet.

  8b.2 M Kontaminering i livsmedel av 
fysikaliska föremål genom 
nedfall från kunder p.g.a. 
otillräcklig exponeringsskydd. 

4 2 6 Se till att serveringen 
sker på ett sådant sätt att 
nedfall av främmande 
föremål undviks. 

  8b.3 K Förekomst av kemikalier p.g.a. 
orena serveringsgods 

4 1 5 Överdosera ej 
rengöringskemikalierna 
vid diskning. 
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6.10 Identifikation av CCP för mottagningskök (Critical Control Point) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
                                                                                                                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: beslutsträd för CCP 
 
 

Ja

Ja

 

          CCP 

Nej 

Nej 

Nej 

   Nej

Nej 

Ja 

     Ej CCP 
Riskvärderig är 
felaktig om åtgärd 
          ej krävs 

     Ej CCP 
Grundförutsättning?

      
         Ej CCP 
 

Finns 
förebyggande 
åtgärder för den 
identifierade 
risken? 

Är detta steg 
speciellt ämnat för 
att eliminera eller 
reducera risken? 

Kan något hända 
här, t ex 
kontamination eller 
tillväxt som ökar 
risken. 

Kommer ett senare 
steg i processen att 
kunna eliminera 
den identifierade 
risken eller 
reducera den till en 
acceptabel nivå? 

Ja

Krävs 
förebyggande 
åtgärder i detta 
steg, för att få en 
säker produkt? 

Fortsätt till 
nästa 
identifiera
de risk! 

 1

 4

 3

 2

Införa en förebyggande åtgärd i 
steget eller modifiera den

Börja 
här 

Ja 
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M= Mikrobiologiska, F= fysiska, K= kemiska, A= Allergena (Mottagningskök) 
Resultat Beslutsträd för CCP Processteg Nr       Faror – möjligt CCP Resonemang 
Fråga 1 Fråga 2 

 
Fråga 3 
 

Fråga 4 
CCP
 

Preparering 5.1 M Kontaminering i livsmedel 
av patogena bakterier p.g.a. 
av otillräcklig 
personalhygien 

Säkerhet uppnås genom rutiner 
för personalhygien som finns i 
GF. Riskerna reduceras i 
tillagningssteget. 

Ja Nej Ja Ja ‐ 

Grönsaks -
beredning 

5b.2 M Kontamination kan ske i 
livsmedel vid hantering av 
grönsaker p.g.a. otillräcklig 
personalhygien, 

 

Säkerhet uppnås genom rutiner 
för personalhygien som finns i 
GF.  

  Ja  Nej Ja Ja ‐ 

Tillagning 6.1 M Överlevnad av patogena 
bakterier vid för låg 
tillagningstemperatur.   
 

Säkerhet uppnås genom 
uppvärmning till +75°C. Om 
faran kvarstår så finns inget i 
kommande processer som 
reducerar faran. 
 

   Ja   Ja    CCP
Nr 1 

Preparering 
av grönsaker 

6b.2 M Bakteriell kontamination av 
grönsaker vid otillräcklig 
personalhygien.  

 

Säkerhet uppnås genom rutiner 
om personalhygien som finns i 
GF.  

   Ja Nej  Ja Ja   _ 

 6b.3 M Dåligt sköljda grönsaker 
leder till att jordbakterier blir 
kvar. 
 

Rutiner i GF ser till att faran ej 
förekommer. Vid felhantering, 
snabb kylförvaring som kan 
reducera faran till acceptabla 
nivåer. 

   Ja Nej  Ja Ja   - 
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Resultat Beslutsträd för CCP Processteg Nr       Faror – möjligt CCP Resonemang 

Fråga 1 Fråga 2 
 

Fråga 3 
 

Fråga 4 

CCP
 

Varmhållning 7.1 M Tillväxt av patogena 
bakterier vid. för låg 
temperatur. 

Korrekt varmhållning 
reducerar faran. Vid 
felhantering inget processteg 
som eliminerar faran i 
nästkommande steg. 

   Ja Ja    CCP
Nr 2 

 7.2 M Tillväxt av patogena 
bakterier vid för lång 
varmhållning. 

Samma som i 7.1.    Ja Ja   CCP
Nr 2 
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6.11 Sammanställning av CCP er för mottagningskök

CCP nr 1 – 5. Tillagning 
                           Övervakning  Korrigerande åtgärd Fara Kritiskgräns 
Vad När Vem Hur Vem

Verifiering Dokumentation 

Överlevnad av 
patogena bakterier 
p.g.a. låg 
kärntemperatur. 

Kärntemperatu
ren får inte 
understiga  
+75 °C. 

Temperatur 
mätning med 
insticksgivare. 

Varje 
tillagnings 
tillfälle. 

Ansvarig 
kökspersonal. 

Fortsatt 
tillagning 
tills rätt 
kärntempera 
tur uppnås.  

Ansvarig 
kökspersonal. 

- Kontroll av 
termometrar 1ggr/ 
år.  
- Mikrobiologisk 
provtagning av 
färdiglagad mat 
2ggr/år. 
- Granskning av 
ifyllda journaler 
1ggr/mån. 

Daglig 
journalföring av 
temperaturen vid 
varmhållning. 

CCP nr 1 – 6. Varmhållning 
                           Övervakning  Korrigerande åtgärd Fara Kritiskgräns 
Vad När Vem Hur Vem

Verifiering Dokumentation 

Låg temperatur vid 
varmhållning leder 
till tillväxt av 
patogena bakterier 

Temperaturen 
vid 
varmhållning 
ska vara minst 
+60 °C  

Temperatur 
mätning med 
insticksgivare  

Varje 
varmhållnings 
tillfälle 

Ansvarig 
kökspersonal. 

Justera 
termostaten.  

Ansvarig 
kökspersonal. 

- Justera 
termostaten. 
- Utifrån det 
understigna 
gränsvärdet görs en 
bedömning 
angående kassering 
av maträtterna från 
fall till fall.  
Produkterna 
kasseras dock alltid 
om temperaturen 
understiger +55°C.    

Daglig 
journalföring av 
temperaturen vid 
varmhållning. 
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7 Diskussion och kommentarer  

För att kunna lyckas med upprättandet av HACCP-systemet har vi i första skedet inhämtat 
information om vad HACCP innebär. Det är av stort betydelse att inneha kunskap om HACCP 
innan arbetet med systemet kan påbörjas. Detta har vi gjort med hjälp av litteratur, kurser, 
studiebesök, verksamheternas grundförutsättningar, livsmedelsverkets hemsidor och annan extern 
hjälp. Efter att ha skaffat oss tillräckligt med information och kunskap, satte vi igång med 
tillämpningen av HACCP-principerna.  

De delar av arbetet som vi upplevde svåra var faroanalys, riskbedömning och sammanställning av 
CCP. Faraoanalys är ett omfattande arbete eftersom varje hanteringssteg gås igenom för att kunna 
ta fram information om vilka faror som kan uppkomma i samtliga kök och hur dessa kan 
förebyggas. Det svåra var att lista alla rimliga och väsentliga faror för samtliga processteg och 
detta moment tog huvuddelen av hela arbetstiden.  

Svårigheterna med riskbedömningen var att värdera de olika farorna vad gäller sannolikheten och 
allvarlighetsgraden.  Det är allmänt svårt att göra en riskbedömning då vana och träning saknas, 
men med lite extern hjälp har vi kunnat utföra detta på ett effektivt sätt. 

I sammanställningen av CCP-erna var det besvärligt att gå igenom alla frågorna i beslutsträdet och 
kunna avgöra vilka av de högt värderade processtegen i faroanalysen som skulle vara CCP-er. Det 
gäller att finna rätt CCP-er eftersom dessa hamnar i fokus vad det gäller övervakning. Att utse fel 
CCP skulle leda att övervakningen hamnar på fel processteg och medföra att livsmedelssäkerheten 
blir mindre effektiv i verksamheten.  

Enligt en undersökning som gjordes i Finland där anställda inom 30 företag tillfrågades om vad 
som var svårast med införandet av ett HACCP-system så tyckte de flesta att bestämningen av 
CCP-er var den besvärligaste delen. (S. Hielm m.fl,2006).  

Nackdelar med HACCP är att det tar tid resurser att införa och det kan även uppstå problem när 
teorin ska sättas i praktiken om motivation och förståelse saknas. Detta är i enlighet med en studie 
som genomfördes i Turkiet för att fastställa hinder för HACCP och livsmedelsäkerhets program i 
landets livsmedelsföretag, (Muras Bas m. fl, 2005). En brist på förståelse för HACCP 
identifierades som ett av de främsta hindren att genomföra och att det var alltför komplicerat. Brist 
på motivation bland anställda var också en bidragande orsak  

Fördelarna är att HACCP är ett utmärkt verktyg som livsmedelsföretagare kan använda sig av för 
att hålla hälsofarorna i sin verksamhet under kontroll. Tanken bakom HACCP är att flytta fokus 
från kontroll av slutprodukt till förebyggande åtgärder under själva produktionen av livsmedlet. 
Den kontinuerliga tillämpningen av grundförutsättningarna, dokumentation av exempelvis 
temperaturer och tider, avvikelserapporter och provrapporter från labbet mm, säkerställs att 
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livsmedelsverksamheter tillhandahåller säkra produkter till konsumenter. Dessutom är HACCP är 
ett bevis på att livsmedelsverksamheter följer kraven i livsmedelslagstiftningen eftersom det är 
dokumentationen som kontrolleras av myndigheter när den offentliga kontrollen genomförs.   

Eftersom vi har upprättat ett generellt HACCP för samtliga kommunala tillagnings- och 
mottagningskök i Varbergs kommun har det varit svårt att anpassa den till varje kök. Detta ansvar 
och intresse ligger hos alla inblandade aktörer i tillagnings- och mottagningsköken att vidare 
justera och göra den mer anpassad till de egna verksamheterna. Båda HACCP-erna är utformade 
på ett sådant sätt att anpassningar och korrigeringar kan göras utan stora hinder. Även under själva 
praktiseringen av HACCP-systemen kommer säkerligen nya faror att upptäckas såväl som behov 
av nya förbättrade dokumentationsrutiner vad det gäller övervakningsresultat och verifiering, 
vilket medför att HACCP-systemet måste uppdateras. Kökspersonalen har den bästa kunskapen 
om hur själva verksamheterna fungerar och de erfarenheterna är viktiga i detta sammanhang.  

Trots att vi har stött på olika svårigheter under införandet av HACCP-systemet har arbetet i sin 
helhet varit väldigt lärorikt och givande inför framtiden. Eftersom vi båda är intresserade att i 
framtiden arbeta med livsmedelsfrågor, är vi väldigt tacksamma över att vi fick möjligheten att 
fördjupa oss i införandet av HACCP.  
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Bilaga 1 
Mikrobiologiska faror Produkt 

Bacillus cereus Kryddor 
Mejeriprodukter 
Omgivning  
Spannmålsprodukter 
Äggprodukter 

Campylobakter Frukt  
Grönsaker 
Kött (fläsk, lamm, fågel) 
Vatten 

Clostridium perfringens Köttprodukter 
Kryddor 
Omgivning 

Clostridium botulinum Helkonserver 
Köttprodukter 
Omgivning 

EHEC Frukt 
Grönsaker 
Nötkött 
 

Hepatit A- virus Frukt 
Grönsaker 
Skaldjur och skaldjursprodukter 
Vatten 

Listeria monocytogenes Frukt 
Fisk och fiskprodukter 
Grönsaker 
Köttprodukter 
Omgivning 
Skaldjur och skaldjursprodukter 

Mykotoxiner Frukt  
Grönsaker  
Kryddor 
Omgivning 

Parasiter Fläskkött 
Vatten 
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Salmonella Frukt  
Grönsaker  
Kryddor 
Köttprodukter 
Ägg och äggprodukter 

Shigella Frukt 
Grönsaker 
Skaldjur och skaldjursprodukter 
Vatten 

Staphyloccocus aureus Helkonserver 
Personal 
Köttprodukter 

Vibrio Fisk och fiskprodukter 

Yersinia entercolitica Fläskkött 
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Bilaga 2 
Fysiska faror Kemiska faror Allergena 

Glas 
Metallflis 
Plast 
Papper 
Hårstrån 
Naglar 
Damm 
Insekter 
Skadedjur 
 

Rengöringsmedel 
Bekämpningsmedel 
Läkemedelsrester  

Gluten 
Nötter 
Ägg 
Fisk 
Mjölk 
Skaldjur  

 

 




