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 Sammanfattning  ____________________________                                                   

Inledning: Det upplevs att en del restaurangpersonal har begränsad kunskap om matallergier. 

Denna studie undersöker därför vilken kunskap restaurangpersonal har om matallergier och 

hur den kan förbättras. Undersökningen genomfördes i samarbete med Astma- och 

Allergiförbundet som bl.a. arbetar med att informera om matallergier.  

 

Syfte: Syftet är att undersöka vilken kunskap restaurangpersonal har kring matallergier. 

 

Metod/material: Datainsamlingen till resultatet av denna undersökning skedde genom sju 

kvalitativa intervjuer. Intervjuerna genomfördes på respondenter som har erfarenhet av att 

hantera matallergier inom arbete i ett restaurangkök.  

 

Resultat: Undersökningens resultat visar att det finns en begränsad kunskapsnivå hos en del 

restaurangpersonal. Samtliga respondenter anser dock att de är viktigt att kunna hantera gäster 

med matallergi och att det krävs en förbättring kring ämnet.  

 

Slutsats: De respondenter som inte har någon utbildning inom hotell- och restaurang har en 

lägre kunskapsnivå om matallergier. För att uppnå ökad kunskap hos restaurangpersonal krävs 

utbildning och inspirationskurser.  

 

Nyckelord: Förbättring, hantering, kunskap, personal, utbildning 
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Begreppsförklaringar 

(Hämtade från Foucard, 2006).  

Allergener - Ämnen som ger upphov till uppkomsten av IgE- antikroppar. 

Anafylaxi - Livshotande allergisk reaktion som orsakar symtom från flera system i kroppen.  

Antihistamin - Ämnen som motverkar de histaminer som frigörs vid allergiska reaktioner.  

Atopi - Benägenheten för genetisk utveckling av IgE- antikroppar mot allergener.  

Enzymer - Ämnen som bryter ner andra ämnen i kroppen, t.ex. vid matsmältning 

IgE- antikroppar - Immunglobulin klass E, antikroppar som produceras hos personer med 

IgE- medierad matallergi för att skydda kroppen vid en allergisk reaktion.  

Immunförsvar - Försvarssystem i kroppen som består av antikroppar och immunaktiva 

celler.  

Intolerans - En överkänslighetsreaktion där immunsystemet inte är inblandat utan kroppen 

saknar det enzym som krävs för att bryta ner enzymet i livsmedlet.  
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Förord 

Föreliggande uppsats skrevs inom Måltidskunskap och värdskap på Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan. Arbetet gjordes i samarbete med Astma- och Allergiförbundet 

som bl.a. arbetar med att informera om allergier. Jag vill tacka Rikard Åsgård på Astma- och 

Allergiförbundet för att ha stöttat mig under arbetsprocessens gång och kommit med bra 

feedback som har bidragit till att arbetet fortsatt framåt. Ett stort tack går även till de 

restauranger och personal som har lagt sin tid och sitt engagemang på att medverka i 

undersökningen och deltagit i intervjuerna. Det var ert deltagande som gjorde denna uppsats 

möjlig. Jag vill också tacka min handledare Marianne Pipping Ekström och handledargruppen 

för konstruktiv kritik och bra feedback som har hjälpt mig att strukturera uppsatsen under 

arbetets gång. Det har varit ett roligt men även utmanande projekt och jag hade aldrig klarat 

det utan allt stöd och uppmuntran från alla omkring mig så ännu ett stort tack till er.  

 

Johanna Hedberg 
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Introduktion 

Matallergier är vanligt förekommande hos Sveriges befolkning (Johansson, 2014). Trots detta 

upplevs det att kunskapen kring dessa är begränsad hos en del personer som arbetar med mat. 

Det innebär ett problem, speciellt på restauranger där gäster med matallergi har mindre 

kontroll på vad de äter än vad de har hemma. Ansvaret ligger hos personalen att informera om 

vad maten innehåller. Utifrån egna erfarenheter både av att arbeta i kök och att äta på 

restaurang tillsammans med matallergiker, upplevde jag att rutinerna och hanteringen kring 

gäster med matallergier varit bristande på några av dessa restauranger. Det har vid 

återkommande tillfällen upplevts en ignorans hos en del restaurangpersonal angående 

hantering av mat som ska serveras till gäster med matallergi. Personalen har även upplevts 

besvärade av att tillaga mat som är anpassad utifrån det som gästen är allergisk mot. Detta kan 

möjligen ha sin grund i den bristande kunskap som finns kring matallergier hos 

restaurangpersonal, något som Borchgrevink, Elsworth, Taylor och Christensen (2010) 

beskriver i en studie. Deltagarna i deras studie var inte medvetna om de riktlinjer som fanns 

kring hantering av matallergier och vad de skulle informera om när det gäller matallergier. 

Den begränsade kunskapen upplevs bero på att det saknas information om matallergier på 

hotell- och restaurangutbildningarna och som personal på restaurang. Målsättningen med 

föreliggande uppsats var därför att undersöka vilken kunskap restaurangpersonal har kring 

matallergier och hur denna kan förbättras.   

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Gustafsson, Öström, Johansson och Mossberg (2006) redogör för att det krävs fem 

omfattande aspekter när det gäller förberedning, planering och servering av en måltid. Dessa 

aspekter utgör tillsammans The Five Aspects Meal Model (FAMM) och är samtliga 

betydande för skapandet av en måltid. Måltiden förverkligas i rummet, där produkten i form 

av mat och dryck serveras av personalen till gästen, vilkas interaktion utgör mötet. Hur 

verksamheten styrs bortom gästens synfält behandlas i styrsystemet, vilket har en betydelse 

för hur gästen upplever atmosfären av måltiden (Ibid.). Utbildningarna vid Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan som forskar kring ämnet måltidskunskap och värdskap har sin 

utgångspunkt i denna modell (Örebro universitet, 2016). Ämnet för föreliggande uppsats kan 

förknippas med två av aspekterna som ingår i FAMM och kan därmed relateras till 

Måltidskunskap och värdskap. En av aspekterna är mötet som skapas mellan gäster och 
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personalen under besöket på restaurangen (Gustafsson et al., 2006). Personalens beteende mot 

gästerna är avgörande för servicekvalitén på upplevelsen av besöket. Om de hanterar en 

situation med en gäst på ett professionellt sätt kan det förbättra restaurangens rykte, men det 

kan även innebära det motsatta om situationen hanteras med dålig attityd (Gustafsson et al., 

2006). Följande kan appliceras på hur en gäst med matallergier som är osäker på om maten 

innehåller några allergener bemöts av personalen. Gästen kan känna sig säkrare i situationen 

om de bemöts av kunnig personal som redogör för vilka alternativ som finns (Ibid.). Men om 

personalen verkar osäker på vad gästen kan äta kanske denne tar beslutet att gå någon 

annanstans.  

 

Produkten är den andra aspekten som kan kopplas till uppsatsämnet, den handlar om hur 

kockarna kan utveckla välsmakande rätter (Gustafsson et al., 2006). Det krävs teoretiskt, 

praktiskt- och hantverkskunnande i skapandet av produkter för att utveckla en optimal måltid 

till gästen. Nordin (2004) beskriver att alla delar är lika avgörande för utövningen av en 

praktik eftersom den grundar sig i att en människa vet vad som ska göras och varför. Detta är 

relevant för uppsatsämnet eftersom restaurangpersonal erfordrar information kring gästens 

matallergier men även kunskap om hur alternativa råvaror kan tillagas. Inom Måltidskunskap 

och värdskap är ett av de identifierade programområdena en säker och hållbar måltid (Örebro 

universitet, 2016). Området kan kopplas till uppsatsämnet genom att kockarna behöver 

kunskap om vilka livsmedel som är säkra för gäster med matallergier. Det är som Johansson 

(2014) konstaterar: ett livsmedel kan vara näringsmässigt nyttiga utan att de kan intas 

bekymmersfritt av alla människor. En del får överkänslighetsreaktioner av att äta vissa 

livsmedel. Detta kan ställas i relation till vad Gustafson et al. (2006) behandlar om kunskap. 

För att personalen på en restaurang ska kunna bemöta, hantera och erbjuda en fullständigt 

säker och tillfredställande måltid till en gäst med matallergier krävs det teoretisk kunskap. Att 

i föreliggande uppsats undersöka vilken kunskap restaurangpersonal har kring matallergier 

och hur denna kan förbättras är därför av betydelse för forskning inom Måltidskunskap och 

värdskap.  
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Teoretisk bakgrund 

Matallergier  

En del personer kan reagera i kroppen med olika symptom när de äter vissa livsmedel 

(Johansson, 2014). Det beror på att de är överkänsliga mot livsmedlet, vilket kan uttrycka sig i 

två olika former, allergi och intolerans. Matallergi innebär att immunförsvaret i kroppen 

reagerar mot ett eller flera av proteinerna som ett livsmedel innehåller (Johansson, 2014; 

Andersen, 2007). Den vanligaste typen av matallergi är att det bildas IgE - antikroppar mot 

proteinet första gången som en person äter livsmedlet, så kallad atopisk allergi. Reaktionen 

sker då först nästa gång de äter livsmedlet och den sker vanligtvis inom två timmar från det att 

livsmedlet intagits. Vid intoleranser är vanligtvis inte immunförsvaret inblandat utan det 

handlar istället om att kroppen saknar det enzym som krävs för att bryta ner enzymet i 

livsmedlet (Ibid.). Det är proteinet i ett livsmedel som ger upphov till en allergisk reaktion och 

därför kan alla livsmedel som innehåller protein producera allergiframkallande ämnen, även 

så kallade allergener. Det finns ett antal ingredienser som är kända för att skapa en reaktion 

hos vissa personer (Johansson, 2014; Livsmedelsverket, 2016b). Dessa måste alltid anges 

tydligt när de förekommer i ett livsmedel; gluten, kräftdjur, ägg, fisk, jordnötter, sojabönor, 

mjölk, laktos, nötter, selleri, senap, sesamfrön, lupin, blötdjur samt svaveldioxid och svavel i 

koncentrationer över 10 mg/kg (EU nr 1169/2011).  

 

Livsmedelsverket (2016a) skriver att den allergiska reaktionen kan skilja sig åt mellan 

personer och vilket livsmedel de är allergiska mot. Vanliga symtom vid matallergi är 

andningssvårigheter, astma, diarré, eksem, huvudvärk, illamående, klåda, magsmärtor, 

nässelutslag, rinnande ögon och näsa, snuva, rodnader och svullnader kring munnen och 

ögonen (Astma- och Allergiförbundet, 2017a). Den allvarligaste reaktionen är anafylaxi, även 

kallad anafylaktisk chock eller allergichock. Tillståndet är vanligast vid IgE - medierade 

reaktioner och drabbar endast personer med svårare allergier (Ibid.). Anafylaxi är en akut 

allergisk reaktion som ofta infaller snabbt efter det att allergenen intagits. Reaktionen drabbar 

funktioner i hela kroppen och kan vara livshotande om personen inte får behandling och 

läkarvård omedelbart (Astma- och Allergiförbundet, 2016; Livsmedelsverket, 2016a). För att 

så snabbt som möjligt lindra reaktionen ska en adrenalinspruta ges mitt på utsidan av låret 

innan personen får läkarvård. Personer som riskerar att drabbas av en anafylaktisk chock ska 

alltid ha med sig en adrenalinspruta (Ibid.). Vid astmatiska besvär ska luftrörsvidgande 
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medicin insättas och vid klåda och nässelutslag ska personen ta antihistamintabletter för att 

lindra symptomen.  

  

Eftersom 25-30 % av befolkningen rapporterar att de är överkänsliga mot ett livsmedel anses 

det vara vanligt förekommande (Johansson, 2014). Däremot är förekomsten av matallergi som 

bildar IgE- antikroppar betydligt lägre, 4 - 6 %. Det finns därför en svårighet i att fastställa 

exakt hur många som egentligen lider av matallergi (Johansson, 2014). Personer som lider av 

allergi måste undvika det livsmedel de är allergiska mot för att förebygga en allergisk reaktion 

(Andersen, 2007; Malmheden 2006). Det är därför viktigt att livsmedelstillverkare märker 

livsmedlen med de vanligaste allergenerna och undviker kontaminering under 

tillverkningsprocessen (Ibid.). Detta för att göra det enklare för den allergiska personen att 

välja en säker produkt. 

 

Matallergier på restaurang   

Astma- och Allergiförbundet och Visita (2015) redogör i sitt utbildningsunderlag Hurra, en 

allergisk gäst! för att det är många människor i Sverige som lider av matallergi. En del har en 

så allvarlig allergi att de riskerar att drabbas av anafylaxi om de får i sig livsmedlet de inte tål 

(Malmheden, 2006). Andra har lindrigare besvär och har lärt sig att hantera hur de ska 

informera om sina allergier (Ibid.). Personer med matallergier kan aldrig vara helt säkra när de 

äter på restaurang, allergener kan tillföras i maten även om personalen är försiktiga i köket 

(Astma- och Allergiförbundet & Visita, 2015). Det krävs därför goda kunskaper för att 

personalen på en restaurang ska kunna erbjuda gäster specialanpassad mat utifrån deras 

matallergier. Det behöver varken vara svårare eller dyrare utan det viktigaste är att tänka efter 

före och hålla en god attityd (Ibid.). Det är gästens ansvar att hålla koll på vad de äter, men det 

är restaurangens ansvar att ha koll på sina rutiner och kunna informera om vad maten 

innehåller (Edberg, 2006). Om personalen har självförtroende och kan svara på gästernas 

frågor skapar det en säkerhet hos gästen (Ibid.). En gäst med matallergier som är nöjd med sitt 

besök kan i sin tur bli en bra talesman för restaurangen.  

 

Astma- och Allergiförbundet och Visita (2015) behandlar fyra enkla grundregler när det gäller 

att servera säker mat till gäster med matallergier.  
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 Ha kunskap om matens innehåll. 

 Kunna informera om matens innehåll. 

 Hålla isär råvaror och redskap i köket. 

 Hålla rent i köket.  

 

Dessa fyra i kombination med att trevligt bemötande skapar bra förutsättningar för att gästen 

ska komma tillbaka Astma- och Allergiförbundet & Visita, 2015). De som arbetar med att 

producera mat ska känna till livsmedelslagstiftningen för att veta vad som gäller när det 

kommer till att informera gästerna om matallergier (Ibid.). Det är livsmedelsföretagarens 

ansvar att servera säkra produkter med hjälp av ett system för att identifiera allergena faror. 

Restauranger ska tydligt informera om vad maten innehåller antingen skriftligt eller muntligt 

(Livsmedelsverket, 2016b; Edberg, 2006). De ska enligt EU-förordning nr 1169/2011 kunna 

informera om ingredienser från EU:s allergenlista (Ibid.). Livsmedel som är förpackade ska 

vara märkta med information om de innehåller allergener.  

 

För att tydligt informera för gästen vilka allergener som finns i maten kan restaurangen skriva 

ut alla ingredienser på menyn (Livsmedelsverket, 2016b). Restauranger bör dock vara beredda 

på att svara på frågor om de allergener som används i köket (Ibid.). Matens innehåll kan 

sammanställas i ett datasystem eller i en pärm som kan användas som informationskälla av 

personalen när gästerna har funderingar kring vad maten innehåller (Astma- och 

Allergiförbundet & Visita, 2015). Restaurangen kan också uppmana gäster som lider av 

matallergi att fråga om de undrar över något eller be dem att ta kontakt med köket i förväg. 

För att förenkla arbetet med matallergier är det en fördel att tänka på detta redan vid planering 

av menyerna (Ibid.). Restaurangen kan utveckla sina menyer utifrån de vanligaste 

allergenerna och erbjuda ett par rätter som inte innehåller dessa. För de gäster som lider av 

flera matallergier kan det vara enklare att utgå från det gästen tål  och skapa en rätt utifrån det 

(Astma- och Allergiförbundet & Visita, 2015). Istället för att se dessa gäster som ett problem 

borde kökspersonal tänka på dem som en utmaning och en chans att utvecklas.  

 

För att förhindra risken för kontaminering av allergener i restaurangköket krävs separata 

utrymmen där personalen kan hålla isär arbetsytor, redskap, utrustning och råvaror (Edberg, 

2006). Tydliga rengöringsrutiner på restaurangköken kan förhindra att allergener sprids till 

mat som är avsedd för gäster med matallergi. Största säkerhet uppnås om separata redskap 
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används för specialanpassad mat men om det inte är möjligt bör de diskas ordentligt i 

diskmaskin innan användning (Edberg, 2006). Alla arbetsytor bör rengöras emellan varje 

arbetsmoment om inte separata utrymmen används för specialanpassad mat. Det är även 

viktigt med hygienen hos kökspersonalen för att undvika kontaminering via händerna (Astma- 

och Allergiförbundet & Visita, 2015). De bör därför byta handskar och tvätta händerna mellan 

hantering av olika livsmedel. Kökspersonalen bör ta tid på sig när de hanterar mat som ska 

serveras till gäster med matallergi då stressade situationer kan öka risken för misstag (Ibid.). 

Ett exempel på när en sådan situation resulterade i allvarliga konsekvenser beskrivs här nedan.  

Figur 1. Utdrag ur artikel skriven av Lagerwall (2015, 16 september) i Dagens Nyheter. 

 

Trots att restaurangen gjort allt för att förhindra kontaminering av ett livsmedel kan det ändå 

finnas risk för att en allergisk reaktion sker (Astma- och Allergiförbundet & Visita, 2015). 

Såvida en gäst får en allergisk reaktion ska personalen först fråga gästen om de har några 

kända allergier och hur den mår. Om gästen har någon medicin mot matallergi ska denna ges 

omedelbart och sedan ska ambulans tillkallas om tillståndet inte förbättras. Någon från 

personalen ska stanna hos gästen tills ambulansen kommer och tala om för restaurangansvarig 

vad som har inträffat (Ibid.). För att göra det möjligt för en senare analys, bör personalen 

spara maten som gästen har ätit av och inte kasta förpackningen (Malmheden, 2006). De 

borde även skriva upp namnet på gästen för att kunna höra av sig efter händelsen och ta reda 

på vad som orsakat reaktionen. Livsmedlet ska därefter avlägsnas från den specialanpassade 

maten tills problemet utretts (Ibid.). För att händelsen inte ska upprepas ska restaurangen ta 

situationen på allvar och arbeta för att det inte ska hända igen. 

Den 16 september 2015 är det möjligt att läsa om en händelse i Dagens Nyheter 

där en 18-årig student fick en allvarlig allergisk reaktion på en studentmiddag. 

Studenten hade i förväg fyllt i en blankett till restaurangen där flertalet 

potentiellt livshotande matallergier beskrevs, däribland ägg. Trots detta 

serverades en kladdkaka som innehöll ägg när det egentligen skulle serveras en 

fruktsallad som var allergenfri. Enligt serveringspersonalen skulle det inte vara 

någon fara för studenten att äta kakan men tio minuter efter att han tagit de 

första tuggorna svimmade han. Studenten fördes till sjukhus med ambulans och 

hade troligtvis inte överlevt om vård inte hade insatts direkt. Köksmästaren 

skyllde misstaget på stress och att de hade flera allergier att ta hänsyn till under 

middagen. Att det var stressigt ansågs inte vara en ovanlig omständighet i ett 

restaurangkök och han blev därför dömd till 30 dagsböter för vållande till 

kroppsskada.  
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Kunskap  

För att definiera kunskap i föreliggande uppsats tillämpas Blooms taxonomi som används för 

att bedöma prestationer. Krathwohl (2002) redogör för att Blooms ursprungliga taxonomi 

utvecklade noggranna definitioner för var och en av de huvudsakliga sex kategorierna i den 

kognitiva domänen. Kategorierna var kunskap, förståelse, tillämpa, analys, syntes och 

utvärdering. Dessa utvecklades sedan till de 6 steg som presenteras i pyramiden nedan (se 

figur 2); minnas, förstå, tillämpa, analysera, värdera och skapa. Kunskap är därmed ett 

komplext begrepp som innehåller fler underkategorier.  

 

 

Figur 2. Pyramid med de sex stegen i Blooms taxonomi. 

I föreliggande uppsats kommer fokus att ligga på de tre nedersta kategorierna i pyramiden (se 

figur 2), minnas, förstå och att tillämpa kunskap. Att minnas kunskap innebär att kunna 

redogöra för vad det är som gäller, att förstå syftar till att en är medveten om hur kunskapen 

kan användas och att tillämpa handlar om att en kan omvandla den teoretiska kunskapen till 

praktiskt kunskap. Enligt Gustafsson et al. (2006) och Nordin (2004) är alla dessa kategorier 

lika viktiga i skapandet av en helhetsupplevelse då det krävs både teoretiskt, praktiskt- och 

hantverkskunnande för att skapa en måltid. En praktik bygger således på att en person vet vad 

som ska göras och varför.  

 

Kunskap hos restaurangpersonal  

Måltider utanför hemmet kan innebära svårigheter för personer med matallergier (Radke et al., 

2016). De måste lita på att restaurangpersonalen kan tillaga allergifria måltider på ett säkert 

sätt. Enligt Lee och Xu (2015) är det 15 miljoner människor som lider av matallergi i USA. 

Det sker 100-200 dödsfall orsakade av anafylaktisk chock där varje år och de flesta 

reaktionerna sker på kommersiella restauranger (Ibid.). Det krävs förbättring inom vissa 

Skapa
Värdera

Analysera

Tillämpa 

Förstå

Minnas 
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kunskapsområden, vilket inkluderar hur en person kommer i kontakt med matallergier, hur 

allvarliga matallergier kan vara och symptomen vid allergiska reaktioner. Dödsfall som 

orsakats av en anafylaktisk chock ökar på platser där mat intas utanför hemmet (Bailey, 

Albardiaz, Frew och Smith, 2011). Detta upplevs bero på restaurangpersonalens bristande 

kunskap om matallergier. Personal som har högt självförtroende angående att de kan servera 

en säker måltid till gäster med matallergier men som sedan visar bristande kunskap om detta 

innebär en risk för allergiska reaktioner på restaurangen (Ibid.). Därför måste kunskapen 

förbättras hos personal som arbetar med mat som ska serveras till gäster med matallergier.  

 

Utbildning  

Restaurang- och livsmedelsprogrammet som gymnasieutbildning ska utveckla elevernas 

kunskaper inom hantverksmässiga metoder där man arbetar nära kunderna (Skolverket, u.å). 

De ska också lära sig om färdigheter kring livsmedelsproduktion, matlagning och servering av 

mat och utveckla deras kunskaper om helhetsperspektivet kring en måltid (Ibid.). 

Helhetsperspektivet är en central del av måltiden eftersom alla områden måste samverka för 

att skapa en måltidsupplevelse. I utbildningen ingår även kunskap om service, hygien, 

näringslära och specialkost. Branschen ställer krav på kreativitet och flexibilitet eftersom den 

ständigt utvecklas (Skolverket, u.å.). Utbildningen ska därför förbereda eleverna för yrkeslivet 

och ett fortsatt lärande inom branschen. De måste få tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta 

säkert och enlighet med de regler som gäller inom yrket (Ibid.). Det finns även möjlighet att 

inom programmet läsa tilläggskurser om specialkost där det ingår att ta fram kreativa recept 

och menyer och att tillaga specialkost.    

 

Astma- och Allergiförbundet (2017b) erbjuder utbildningar för personer som arbetar med mat 

i olika sammanhang. Ett av de utbildningsmaterial som uppdaterats under 2015 är Hurra, en 

allergisk gäst! som delvis presenteras under avsnittet matallergier på restaurang. Restauranger 

kan beställa utbildningar för sin personal från Astma- och Allergiförbundet med materialet 

Hurra, en allergisk gäst!, men det är även möjligt att ladda ner materialet som PDF. De har 

dessutom godkända utbildare som kan åka ut och hålla utbildningar med personalen om 

hantering av allergener (Ibid.). Utbildningen fungerar som en hjälp för restaurangpersonal att 

möta gästernas behov och bemöta gäster med matallergi (Astma- och Allergiförbundet, 

2017b). Den innehåller information om de krav som ställs på mat som ska serveras på en 

restaurang och ger restaurangpersonal en möjlighet att servera säker mat till matallergiker.  
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Utbildning hos restaurangpersonal  

Bailey et al. (2011) menar att ett bra sätt att undvika allergiska reaktioner hos gästerna är att 

kontinuerligt utbilda personalen om matallergier som en del av mathygienutbildningen. Det är 

dessutom viktigt att restauranger engagerar personal med mindre erfarenhet att delta i 

utbildningen (Radke et al., 2016). Det ingår för tillfället endast en liten mängd utbildning om 

matallergier i mathygien träningen som är obligatorisk för alla som hanterar livsmedel i 

Storbritannien (Bailey et al., 2011). Endast 33 % av deltagarna hade genomgått 

matallergiutbildning. De som hade låg kunskap om matallergier hade ingen ambition att delta 

i någon framtida utbildning. I en studie av Lee och Xu (2015) var det ungefär 80 % som 

indikerade att de genomfört utbildning om matallergier. Trots detta varierade kunskapen med 

en stor skillnad i resultatet. Detta måste enligt dem förbättras för att gäster med matallergi ska 

kunna äta en säker måltid på restaurang. Lee och Sozen (2015) redogör i en studie att de 

deltagare som genomgått tidigare utbildning om matallergier hade bättre kunskap om detta. 

Detta indikerar värdet av utbildning och ett väldesignat program kan vara mer framgångsrikt 

angående att involvera personalen och introducera kunskap om matallergier.  

 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet är att undersöka vilken kunskap restaurangpersonal har kring matallergier. 

 

Frågeställningar 

 Vilken utbildning har restaurangpersonal kring hantering av matallergier och kan detta 

kopplas till deras kunskapsnivå? 

 Hur hanterar restaurangpersonal livsmedel som ska serveras till en gäst med 

matallergier?  

 Hur kan kunskapen om matallergier förbättras hos restaurangpersonal?  

 

Avgränsningar 

Undersökningen genomfördes i en avgränsad del av Sverige. Undersökningen avgränsades till 

tre sedan tidigare kända restauranger inom ett och samma län.  
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Metod och material 

Litteratur- och databasinsamling 

Innan insamlandet av data påbörjades genomfördes en litteratursökning av befintlig litteratur, 

rapporter och tidskrifter om uppsatsämnet. Detta för att hämta sökord som kunde användas i 

det senare databassökandet (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2003). Databasen som 

användes för att samla in de vetenskapliga artiklarna var Summon. Detta eftersom det är en 

gemensam databas som söker i flera databaser samtidigt och skapar en tydlig överblick om 

vad som behandlats om ämnet tidigare. Det är enligt Bryman (2011) ett tydligt sätt att visa att 

det som behandlats om uppsatsämnet tidigare har hanterats på ett vetenskapligt sätt. Hur 

sökningen gick till samt vilka sökord som kombinerades presenteras i en sökmatris (se bilaga 

1). Sökorden var aktuella för att de resulterade i artiklar som var relevanta för uppsatsämnet 

och det som undersöks i denna uppsats. I bilaga 1 beskrivs även vilka inklusions- och 

exklusionskriterier som användes för de vetenskapliga artiklarna. Ytterligare litteratur som 

användes samlades in via tidigare kurslitteratur och utbildningsmaterial från olika 

organisationers hemsidor som informerar om matallergier.  

 

Metodval 

Metoden som valdes till föreliggande uppsats var en kvalitativ intervju. Detta för att det vid en 

kvalitativ intervju läggs fokus på att belysa respondenternas synpunkter om ämnet och vad de 

tycker är betydelsefullt (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2003), vilket var något som var 

önskvärt i detta arbete.  

 

Pilotstudie 

För att undersöka om formuleringen av intervjufrågorna var tydliga för respondenterna och 

resulterade i de svar som eftersträvades genomfördes en pilotstudie innan den faktiska 

undersökningen. Detta är enligt Bryman (2011) inte bara ett sätt att testa frågorna utan det är 

även en fördel för att kontrollera hur undersökningen fungerar i sin helhet. En del av frågorna 

som ansågs otydliga formulerades om till den egentliga undersökningen för att optimera 

utförandet. Enligt Patel och Davidson (2003) genomförs pilotstudien lämpligen på en grupp 

som är väsentlig för studien för att motsvara den egentliga undersökningsgruppen. Den 

genomfördes därför på en grupp av fyra studenter från restaurang- och hotellhögskolan som 

har erfarenhet av att arbeta med hantering av mat inom hotell- och restaurangbranschen. 
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Urval och rekrytering av respondenter  

Med motivationen att intervjua personer som var relevanta för studien användes ett 

målinriktat urval. Bryman (2011) menar att detta är en strategisk samplingsteknik för att 

skapa en överensstämmelse mellan frågeställningarna och urvalet. Detta utfördes genom att 

välja ut respondenter som har erfarenhet av att arbeta i ett restaurangkök där matallergier 

hanteras och därmed är relevanta för det huvudsakliga syftet till föreliggande uppsats. Tre 

restauranger som var kända sedan tidigare kontaktades via mail i förhoppningen att de ville 

medverka i undersökningen. Mailet innehöll information om vem som skulle genomföra 

undersökningen och i vilket sammanhang, detaljer om undersökningen och hur lång tid 

intervjuerna uppskattningsvis skulle ta. Tre stycken ur personalen från respektive restaurang 

valdes sedan ut för genomförandet av intervjuer. Vid intervjutillfället på restaurangerna 

skedde dock ett bortfall där en av respondenterna var sjuk och på en annan restaurang 

genomfördes intervjuerna mitt under förberedelse för lunchen, vilket gjorde att ytterligare en 

intervju inte hanns med. Detta bidrog till att det i slutändan endast blev sju intervjuer istället 

för nio som det var planerat.  

 

Genomförande av intervjuer  

En semistrukturerad intervjuguide fanns till hands under intervjuerna (se bilaga 2), vilket 

innebär att intervjuaren har en strukturerad lista med frågeställningar som ska beröras men 

följdfrågor kan utformas utifrån vad respondenterna svarar (Bryman, 2011; Kvale & 

Brinkmann, 2014; Patel & Davidson, 2003). Intervjun inledes med frågor om respondenternas 

bakgrund för att de skulle känna sig bekväma i situationen. Frågorna i intervjuguiden 

utformades med utgångspunkt i specifika teman. Ledande frågor undveks för att det var 

önskvärt att respondenternas svar skulle röra sig i olika riktningar (Bryman, 2011; Trost, 

2003). Inspelningsutrustning användes under de 20 minuter som intervjun ägde rum för att 

kunna analysera materialet vid ett senare tillfälle. Detta är enligt Kvale och Brinkmann (2014) 

det lättaste sättet för att få en fullständig redogörelse av de utbyten som sker under intervjun 

och är vanligt vid kvalitativa intervjuer. En av intervjuerna blev dock inte korrekt inspelad så 

den kunde inte spelas upp i efterhand, detta kan ha påverkat transkribering eftersom det inte 

fanns inspelat exakt vad intervjupersonen sa och vissa aspekter kan ha utelämnats. 
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Metod för bearbetning och analys av data 

Efter intervjuerna gjordes en transkribering av det inspelade materialet, vilket innebär att talat 

språk överförs till skrift för att enklare kunna analyseras i efterhand. Detta resulterade i en 26 

sidor lång transkribering som skrevs ut och lästes igenom flera gånger inför den slutliga 

bearbetningen (Patel & Davidson, 2003). Det viktigaste markerades och indelades sedan efter 

de teman som identifierades.  

 

För att visa hur analysen av det transkriberade materialet gick till användes en kvalitativ 

analysmetod av Graneheim och Lundman (2004) som presenteras i en tabell. I tabell 1 (se 

nedan) visas ett exempel på hur citat valts ut från det transkriberade materialet och sedan 

komprimerats till kortare meningsenheter, som fungerar som nyckelord för vad 

intervjupersonen sagt. Dessa har sedan översatts till koder som representerar återkommande 

innehåll i det transkriberade materialet.  Koderna komprimerades sedan till ett antal teman 

som ligger till grund för presentationen av resultatet.  

 

Tabell 1. Exempel ur innehållsanalys (Graneheim och Lundman, 2004).  

Citat       Kondenserade citat Koder Teman 

Engagera alla nya som börjar på 

restaurangen och ge dem en utbildning 

innan de börjar (…) 

Engagera ny personal, utbildning för 

kökspersonal  

Engagemang, 

utbildning 

Förbättring  

 

 

Etisk planering för studiens genomförande  

I föreliggande studie har de etiska aspekterna setts över innan intervjuundersökningen 

genomfördes för att skydda respondenternas medverkan i studien. Inom svensk forskning 

behandlas fyra grundläggande etiska principer som rör frivillighet, konfidentialitet och 

anonymitet för respondenterna som deltar i undersökningen (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet 

2011). Innan intervjun påbörjas ska respondenterna informeras om undersökningens syfte och 

vilka villkor som gällde för deltagandet enligt informationskravet (Kvale & Brinkmann, 

2014). Deltagandet i undersökningen är frivilligt och respondenterna har rätt att hoppa av när 

de vill. För att förhindra detta tydliggörs att just deras bidrag är viktigt för studien (Patel & 

Davidson, 2003). De har rätt att bestämma över sin egen medverkan i undersökningen som är 

en del av samtyckeskravet (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). Respondenterna ska även 

informeras om alla detaljer kring undersökningen och lämna sitt samtycke innan 
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undersökningen påbörjas. Detta genom ett skriftligt informationsblad som redogörs för innan 

intervjun genomförs där detaljerna för studien beskrivs (se bilaga 3). De ska även informeras 

om att intervjun kommer att spelas in under hela samtalet. Uppgifterna som samlas in om 

respondenterna under intervjun kommer att behandlas enligt konfidentialitetskravet, vilket 

innebär att de ska skyddas från obehöriga och all identifierbar information ska uteslutas 

(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2011). Fingerade namn ska därför användas i 

transkriberingen och uppsatsen för att undvika att de som läser studien kan avslöja deras 

identitet utifrån vad de sagt. Det är endast uppsatsförfattaren som kommer att ha tillgång till 

de insamlade uppgifterna om respondenterna och de kommer endast att användas till 

forskningsändamålet. Detta i överensstämmelse med nyttjandekravet (Ibid.).   

  

  

Resultat 

Presentation av restaurangerna och respondenterna  

I tabell 2 (se nedan) presenteras de restauranger som deltagit i undersökningen.  

Tabell 2. Presentation av restaurangerna.  

Namn på restaurangen Typ av restaurang Typ av verksamhet 

Restaurang 1  Fristående  Serverar frukost, lunch, fika och á la carte  

Restaurang 2  Fristående  Serverar lunch och har dessutom catering och konferenser med 

mat och fika  

Restaurang 3  På hotell  Serverar frukost, lunch, á la carte och har även konferenser med 

mat och fika  

 

Det var tre restauranger från en avgränsad del av landet som medverkade i undersökningen 

och som har olika typer av verksamheter. Två av dem är fristående restauranger medan den 

tredje är lokaliserad på ett hotell. En av restaurangerna har endast servering på restaurangen 

till skillnad från de andra två som även har konferens och cateringverksamhet. 

 

I tabell 3 (se nedan) presenteras de respondenter som har deltagit i undersökningen. Sju män 

och en kvinna med olika positioner på restaurangen som de arbetade på deltog i intervjuerna. 

Respondenten som arbetat längst inom hotell- och restaurangbranschen hade gjort det i 32 år 

medan den som arbetat kortast hade gjort det i 5 år. Fem av respondenterna hade arbetat som 

kock inom branschen tidigare och en av dem hade även erfarenhet inom servering och bar. De 

övriga respondenterna hade ingen tidigare erfarenhet inom branschen men hade sålt produkter 

och hade tidigare ägt en egen verksamhet. 
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Tabell 3. Presentation av respondenterna.  

Namn Restaurang och position År i branschen Tidigare erfarenheter inom branschen  

Erika  Kock 12 Ägt egen verksamhet och sålt produkter  

Patrick Restaurangägare 12 Ingen innan nuvarande verksamhet 

Jonas  Restaurangägare 32 Arbetat som kock 

Daniel Kökschef 12 Arbetat som kock 

Philip Kock 5 Arbetat inom servering och bar 

Tim Kökschef 13 Arbetat som kock mestadels på hotell 

Jesper  Souschef 12 Arbetat som kock på restauranger och hotell 

 

Presentation av teman 

I tabell 4 (se nedan) sker en redovisning av hur innehållsanalysen genomfördes för att komma 

fram till de teman som kommer att användas vid presentationen av resultatet. 

Innehållsanalysen resulterade i sex teman som skapar en överblick av vilka ämnen som 

behandlats under intervjuerna; utbildning, kunskap, information, bemötande, hantering samt 

förbättring.  

 

Tabell 4. Presentation av teman ur innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004).  

Kondenserade citat Koder Teman 

Endagarskurs om matallergier  Kurser Utbildning 

Hotell- och restaurang utbildning  Gymnasieutbildning   

Egen mataffär, erfarenhet försäljning  Praktisk erfarenhet  

De vanligaste allergierna, hur man spårar, 

undviker, vad maten innehåller 

Redogöra för  Kunskap 

Mat säkerhet, koll på råvaror, ursprung  Medvetenhet  

Kan laga, alltid finnas spår Obestämda händelser   

Genomgång, förmedla till gästerna  Personlig kommunikation Information 

De vanligaste allergenerna, prata med kockarna Restaurangens ansvar  

Säker mat, personlig kontakt Gästens behov Bemötande 

Anmäler i förväg, helhet Gästens ansvar  

Separata utrymmen Tillämpning Hantering 

Får veta i tid, inga problem med hantering Förberedelse    

Inspirationskurs Inspiration  Förbättring 

Engagera ny personal, utbildning för 

kökspersonal 

Förebyggande åtgärder  

Gott anseende, nöjda gäster Rykte  
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Utbildning 

Majoriteten av respondenterna har en gymnasieutbildning inom hotell- och restaurang och 

hälften av dem har därmed även läst kurser som behandlar ämnet matallergi. De respondenter 

som inte har gått någon gymnasieutbildning inom branschen uttrycker att de är självlärda 

genom praktiskt utförande och tidigare erfarenheter av liknade branscher.  

 

Jag hade en egen mataffär med min man innan så hade lite erfarenhet av att sälja produkter 

och äga en verksamhet (Erika, kock).  

 

Respondenterna som berättade att de inte hade läst någon utbildning inom ämnet matallergi 

säger att matallergier inte var något som var aktuellt när de gick i skolan. På restaurangen de 

arbetar på nu har de använt sig av andra källor för att informera personalen om detta. Några 

av respondenterna har själva läst sig till informationen medan andra har gått kurser som 

erbjudits av utomstående organisationer.  

 

Jag har gått en endagarskurs kurs genom miljö- och hälsa angående matallergier (Patrick, 

restaurangägare).  

 

Kunskap  

Enligt respondenterna kan de utan problem servera en säker måltid till en gäst med 

matallergier och att de har de kunskaper som krävs.  

 

Jag tror att man är medveten om matsäkerheten, för den går in i så mycket andra delar också 

att man måste ha koll på råvaror och ursprung (Tim, kökschef). 

 

Samtliga respondenter kan redogöra för vad det är för kunskaper som ligger till grund för att 

de känner sig säkra i serveringen av specialanpassad mat till matallergiker. De kan nämna de 

vanligaste matallergierna och de vet vilka allergener som är aktuella för respektive matallergi. 

De vet även hur man spårar allergenerna, hur man undviker att kontaminera andra livsmedel 

och har rutiner för hur man ska informera om matens innehåll till gästerna. Respondenterna är 

dessutom medvetna om att det inte alltid går att garantera att en måltid som ska serveras till en 

gäst med matallergi är helt fri från allergener. Om det nämnda livsmedlet hanteras i köket kan 

det finnas spår av den även om personalen arbetar med största försiktighet i hanteringen. 
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Jag tänker i största allmänhet på att man kan laga maten men vi har ju alla produkter i köket 

så det kommer ju alltid att kunna finnas spår av allergener (Jesper, souschef).  

 

Respondenterna kan räkna upp några av de allergener som ingår i EU:s allergenlista men 

några av dem missar flera av de allergener som hanteras i köket och som ska informeras om 

enligt livsmedelslagstiftning. De flesta nämner gluten, laktos, mjölkprotein, nötter och selleri 

medan endast några av dem kan räkna upp ägg, sojabönor, fisk, skaldjur, blötdjur och lupin. 

Ingen av respondenterna vet att även sesamfrön, senap och svavel ingår i EU:s allergenlista.  

Hur många allergener respondenterna kan räkna upp upplevs ha en koppling till om de har 

någon utbildning om matallergier. De som har en utbildning inom hotell- och restaurang kan 

räkna upp fler allergener än de som inte har det. Respondenterna är medvetna om att en gäst 

med matallergi kan dö om de intar ett allergen och att de behöver vård snabbt. De kan även 

identifiera flera symptom som uppstår om en gäst skulle få i sig ett livsmedel som de inte tål 

och kan koppla dessa symptom till matallergi. Symptom som benämns är magsmärtor, klåda, 

svullnad i halsen, svårt att andas och utslag. Vissa av respondenterna uttrycker att 

överkänslighet kan vara lite av ett påhitt och att gästen inte blir lika sjuk som vid matallergi.  

 

Information 

Samtliga restauranger har rutiner för hur de informerar gästerna om vad maten innehåller men 

de gör det på lite olika sätt. Majoriteten av restaurangerna märker upp de vanligaste 

allergenerna på menyerna och lägger till en rad där de uppmanar gästerna att fråga personalen 

om de undrar över någonting. En del av restaurangerna inriktar sig på ett lite mer personligt 

tillvägagångssätt och berättar för gästerna ute i matsalen vad maten innehåller inför respektive 

serveringstillfälle.  

 

Vi har genomgång med serveringen innan service om vad allt innehåller och sedan så får de 

förmedla det till gästerna (Philip, kock).  

 

Dessa rutiner följer även livsmedelslagstiftningens riktlinjer om vad restauranger är skyldiga 

att informera om även om respondenterna var osäkra på vilka regler det var som gällde. 

Rutinerna på restaurangerna var att informera om vad maten innehåller, främst om de 
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innehåller några av de allergener som ingår i EU:s allergenlista, och att de även kan fråga 

personalen om de undrar över någonting.  

 

[…]A4 som alla gäster kan läsa om vad som innehåller de vanligaste allergenerna. Plus att 

de får prata med oss om de funderar över någonting (Daniel, kökschef).  

 

Bemötande 

När respondenterna får frågan om hur de hanterar gäster som kommer till restaurangen och 

har en matallergi svarar de att de försöker hantera det på bästa sätt och att det inte ska vara 

någon skillnad på dem och ”vanliga” gäster. De försöker personligen informera gästerna om 

vad maten innehåller på ett sätt så de känner sig trygga i att de kan äta maten som serveras.  

 

Vi försäkrar dem om att de kan äta det vi erbjuder och ibland så kan även kockarna gå ut och 

förklara så det blir lite mer personligt (Philip, kock).  

 

Respondenterna på en av restaurangerna uttrycker även att det är mycket enklare för dem som 

kockar att bemöta sina gäster på ett trevligt sätt om de anmäler sina matallergier i förväg och 

inte först när de sitter vid bordet på en fullbokad restaurang. Kockarna känner att de då har tid 

att tänka efter vad gästen kan äta och fundera på vad de kan tillaga utifrån det så att alla i 

sällskapet får lika förutsättningar. De tror att det enkelt kan brista i hanteringen när de ska 

skapa en maträtt under stress för att alla gäster ska vara nöjda i sällskapet. 

 

Jag tror att får man veta saker, eller folk som ringer hit och berättar vad de är allergiska mot 

så är det så mycket lättare för oss. Att få ihop en helhet (Tim, kökschef).  

 

Hantering 

Restaurangerna har rutiner för hur de ska hantera livsmedel som innehåller allergener för att 

undvika kontaminering och riskera att en gäst blir sjuk. De hanterar allergener separat från 

livsmedel som ska serveras till en gäst med matallergier och använder alltid ren utrustning. 

Respondenterna tvättar alltid händerna mellan varje arbetsmoment och byter handskar när de 

hanterar olika råvaror. Livsmedel som innehåller allergener förvaras på egna hyllor i kylar 

och förrådd för att undvika att det skulle ske en förväxling.  
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[…]så håller vi det separat i både tillverkningshistorien och i kylar och förråd (Jonas, 

restaurangägare).  

 

En av respondenterna uttrycker vikten av att gästerna anmäler sina matallergier i förväg till 

restaurangen då det underlättar för kockarna vid hanteringen av eventuella allergener.  

 

Bara vi vet det i tid så då är det inga problem med hanteringen heller liksom med separering 

och sådär (Tim, kökschef).  

 

Ingen av restaurangerna har en handlingsplan på hur de ska agera om en gäst får i sig ett 

livsmedel de är allergiska mot, men samtliga respondenter säger att de vet hur de skulle agera 

om situationen uppstår. De skulle börja med att fråga gästen hur de mår och vad de är 

allergisk mot, sedan skulle de kolla om det är någon medicin som skulle ges för att som sista 

åtgärd ringa 112 om situationen inte förbättras. Alla respondenter uttrycker dock att de inte 

varit med om att en gäst fått en allvarlig allergisk reaktion på restaurangen de arbetar på.  

 

Förbättring  

Alla respondenter är överens om att det krävs förbättring när det gäller kunskapen kring 

matallergier hos restaurangpersonal och utbildning är något som alla restauranger är överens 

om att det skulle behövas mer av.  

  

Engagera alla nya som börjar på restaurangen och ge dem en utbildning innan de börjar 

speciellt i köket på restaurangen (Erika, kock).  

 

Respondenterna tror även att det skulle vara lättare att motivera restaurangpersonal att 

medverka i dessa utbildningar om det skulle genomföras någon form av inspirationskurs. 

Istället för att sitta och lyssna på en föreläsare som berättar hur matallergier ska hanteras anser 

respondenterna att det skulle vara bättre om personalen kunde få möjlighet att gå en kurs där 

de lär sig att laga allergifria maträtter.  

 

Att man kan få gå någon sådan kurs där man lär sig att tillaga roliga och bra produkter utan 

ägg eller gluten […] (Jesper, souschef). 
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Restaurangerna hade inte hört talas om utbildningarna som Astma- och Allergiförbundet kan 

erbjuda till restauranger i samband med det frivilliga egenkontrollprogrammet. De flesta 

respondenterna tyckte dock att det skulle var ett bra sätt att engagera restaurangpersonal att 

medverka i en gemensam utbildning angående matallergier.  

 

 

Resultatdiskussion  

Utbildning och kunskap 

Resultatet visar att de flesta respondenter som deltog i denna undersökning hade 

gymnasieutbildning inom hotell- och restaurang och har läst kurser om matallergier. Enligt 

skolverket (u.å.) så är en gymnasieutbildning inom hotell- och restaurang ett bra sätt att 

utveckla elevernas kunskaper om service, hygien, näringslära och specialkost. Utbildningen 

ställer dessutom krav på att de ska få tillräckliga kunskaper för att säkert kunna arbeta efter de 

regler som ingår i branschen. De respondenter som inte hade utbildning inom hotell- och 

restaurang uttryckte att de var självlärda genom praktiskt utförande och tidigare erfarenheter.   

Frågan är då om restaurangpersonal med utbildning har bättre kunskap om matallergier  än de 

som inte har det? Den här studien påvisar en viss skillnad i kunskapsnivån mellan de 

respondenter som inte har någon utbildning gentemot de som har det. Detta överensstämmer 

med Lee och Sozens (2015) studie, deltagarna som hade tidigare utbildning hade en högre 

kunskapsnivå om matallergier och hur dessa ska hanteras.  

 

De respondenter som deltog i denna undersökning och hade genomgått en utbildning inom 

hotell- och restaurang kunde redogöra för fler allergener från EU:s allergenlista. Dessa måste 

alltid anges tydligt när de förekommer i ett livsmedel då de är kända för att skapa en allergisk 

reaktion hos en del personer (Johansson, 2014). Det är därför viktigt att känna till dessa som 

personal i ett restaurangkök för att undvika kontaminering av livsmedel som ska serveras till 

en gäst med matallergier. Resultatet i denna studie visar att respondenterna missade några av 

de allergener som hanteras i ett restaurangkök och kan ge upphov till en allergisk reaktion, 

vilket kan tyda på att det krävs mer omfattande utbildning inom matallergier. Trots att det 

finns vissa brister i respondenternas kunskap så kan de identifiera flera symptom som kan 

uppstå om en gäst med matallergi får i sig ett livsmedel de inte tål. Den allergiska reaktionen 

kan dock skilja sig åt mellan personer och vilket livsmedel de är allergiska mot (Astma- och 

Allergiförbundet, 2017a). Symptom som benämns av respondenterna är magsmärtor, klåda, 
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svullnad i halsen, svårt att andas och utslag. De är även medvetna om att en gäst som får i sig 

ett allergen kan få en livshotande reaktion.  

 

Resultatet visar att respondenterna har en del kunskap kring matallergier, men vad innebär 

egentligen kunskap? Krathwohl (2002) beskriver sex kategorier inom Blooms taxonomi som 

används för att bedöma prestationer: minnas, förstå, tillämpa, analysera, värdera och skapa. 

Dessa kategorier presenteras i en pyramid där komplexiteten ökar ju högre upp i pyramiden 

de kommer (se figur 1). I denna undersökning är det de tre nedersta kategorierna som är 

aktuella när det kommer till begreppet kunskap. Det första steget är att minnas kunskap, vilket 

innebär att kunna redogöra för vad det är för kunskaper en har. Det andra steget är att förstå 

hur kunskapen kan användas och det sista steget är att tillämpa den teoretiska kunskapen 

praktiskt. Respondenterna kan redogöra för vilka kunskaper de har och förstår även hur den 

kan användas för att förbättra en restaurangupplevelse för en gäst med matallergier och 

förhindra att en allergisk reaktion uppstår på restaurangen. Att tillämpa den teoretiska 

kunskapen handlar i den här undersökningen om hur restaurangpersonal kan använda den 

kunskapen de redogör för i hanteringen av allergener. Detta har inte stöd i resultatet för denna 

undersökning då de respondenter som har lägre kunskap från utbildningar ändå vet hur de ska 

hantera gäster med matallergier. Det kan bero på att de lärt sig att tillämpa kunskapen genom 

praktiskt utförande men inte kan redogöra för den när de tillfrågas.  

 

Information och bemötande  

Gemensamt för alla de restauranger som deltog i undersökningen var att de på olika sätt 

informerade gästerna om matens innehåll. Detta är en av grundreglerna i samband med 

servering av säker mat till gäster med matallergier som Astma- och Allergiförbundet och 

Visita (2015) beskriver. Restaurangerna i undersökningen delger denna information genom att 

märka upp de allergener som ingår i EU:s allergenlista och uppmana gästerna att ta kontakt 

med personalen om de är osäkra. Detta tillvägagångssätt överensstämmer med det som 

livsmedelslagstiftningen kräver att det ska informeras om (EU nr 1169/2011). Alla 

ingredienser kan delvis skrivas ut på menyn för att tydligt informera om vad maten innehåller 

men restaurangerna ska även vara beredda på att svara på gästernas frågor när det gäller vilka 

allergener som används i köket. Informationen förmedlas även muntligt av de deltagande 

restaurangerna genom att de har genomgång om vad maten innehåller med serveringen innan 

de öppnar, som sedan delger denna information till gästerna vid serveringstillfället. 
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Livsmedelsverket (2016b) och Edberg (2006) skriver att matens innehåll ska informeras om 

och att detta kan ske antingen skriftligt eller muntligt.  

 

Men vad är egentligen det bästa sättet för att informera gästerna om vad maten innehåller? 

Det upplevs att en kombination av dessa ovanstående metoder är det tydligaste sättet. Gäster 

med flera matallergier kan kanske inte alltid äta någonting från menyn och behöver därför 

ytterligare vägledning om vilka alternativ som finns. Att informera om allergenerna endast 

genom att märka upp de på menyn kan vara tydligt för vissa gäster men kanske inte alltid för 

alla. Det kan därför vara bra att uppmana gästerna att de kan prata med personalen om de 

undrar över någonting då detta annars kan vara en situation som upplevs besvärande för en 

gäst med matallergier. Edberg (2006) menar att om personalen kan svara på gästernas frågor 

med ett självförtroende skapar detta en säkerhet hos gästen om att personalen vet vad de 

pratar om. Gästen med matallergier blir dessutom en bra talesperson för restaurangen om de 

får ett bra bemötande av personalen när de kommer dit.  

 

Det har diskuterats en del kring vad restaurangerna har för ansvar kring att informera om 

matallergier men vad har egentligen gästerna för skyldigheter? Edberg (2006) anser att det är 

restaurangens ansvar att ha rutiner för hur de ska informera om vad maten innehåller medan 

de är gästen ansvar att veta vad de äter. Respondenterna berättar att det är enklare för dem att 

bemöta gästerna på ett bra sätt om de informerar om sina matallergier innan de kommer till 

restaurangen. Om en gäst anmäler sina matallergier först när den kommer till restaurangen tar 

det längre tid för kökspersonalen att förbereda maten och det kan leda till att de blir irriterade. 

Detta handlar inte om att de blir irriterade på gästen utan att de hamnar efter i sin planering i 

köket. Malmheden (2006) skriver att gäster som har matallergier ofta är rutinerade när det 

gäller att informera om sina matallergier. Respondenterna upplever att detta stämmer på de 

gäster som har allvarligare matallergier och kan bli riktigt sjuka av att äta det livsmedel de inte 

tål medan de som har intoleranser och överkänslighet kanske glömmer bort att anmäla. Detta 

uppfattas av respondenterna som att de gäster som har lättare överkänsligheter mot mat inte 

tar detta lika seriöst då de inte blir lika sjuka som de med allvarligare matallergier. 

Astma- och Allergiförbundet (2016) och Livsmedelsverket (2016a) beskriver att om en gäst 

med matallergier får i sig ett livsmedel de inte tål så kan de drabbas av en allergisk reaktion 

som kallas för anafylaxi som är ett tillstånd som drabbar personer med svårare allergier. 

Tillståndet uppstår snabbt och kan vara livshotande om personen inte får läkarvård direkt. 

Detta upplevs vara en av anledningarna till att gäster med matallergier är bättre på att anmäla 
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än de med intolerans och överkänslighet. De är medvetna om att de kan dö om de får i  sig ett 

livsmedel de inte tål.  

 

Vid överkänslighet så tror respondenterna att de även kan vara lite av ett påhitt och att det 

snarare handlar om att gästen kan få lite ont i magen. Denna uppfattning upplevs vara vanligt 

förekommande hos restaurangpersonal och kan påverka hur de bemöter en gäst som kommer 

till restaurangen och berättar att de inte tål ett livsmedel. Detta kan leda till att gästen med 

matallergier går till en annan restaurang om de upplever att personalen inte tar det de säger på 

allvar. Det kan också öka risken för att gästen får en allergisk reaktion då personalen inte 

upplever att de behöver vara lika noggranna i hanteringen. Därför anses det att 

restaurangpersonal alltid ska ta en gästs ord på allvar även om det handlar om en 

överkänslighet mot ett livsmedel. Det kan vara svårt att avgöra hur allvarlig reaktionen blir 

om gästen faktiskt får i sig livsmedlet. Gästen upplever troligtvis situationen lika besvärande 

även om det handlar om de får ont i magen eller att de får svårt att andas, vilket leder till att de 

inte kommer tillbaka till restaurangen. För att bibehålla dessa gäster som sina kunder är det 

därför alltid bäst att arbeta utifrån talesättet ”gästen har alltid rätt”.  

 

Hantering och förbättring  

Restaurangerna som deltog i undersökningen hade rutiner för hur de hanterar livsmedel som 

skulle serveras till gäster med matallergier. Detta är enligt Andersen (2007) viktigt för att 

undvika kontaminering vid tillagning, då en gäst med matallergier inte kan äta ens en liten 

mängd av en allergen utan att bli sjuk. Respondenterna arbetar med största försiktighet för att 

undvika kontaminering genom att förvara allergener separat från andra livsmedel och använda 

noggrant rengjord utrustning. Detta är även något som Edberg (2006) beskriver är ett bra sätt 

för att minska risken av kontaminering tillsammans med tydliga rengöringsrutiner i utrymmen 

där de hanteras. Utöver att hantera allergener på separata arbetsytor berättar respondenterna 

att det är viktigt att tvätta händerna och byta handskar mellan varje arbetsmoment och vid 

hanteringen av olika råvaror. Astma- och Allergiförbundet och Visita (2015) betonar även 

dem vikten av hygienrutiner hos restaurangpersonalen för att undvika att kontaminering sker 

via händerna. Att hantera livsmedel som ska serveras till en gäst med matallergier verkar inte 

vara några problem för restaurangerna som deltog i undersökningen så länge de informeras 

om vilka matallergier gästerna har i tid. Då har de möjlighet att i lugn och ro förbereda den 
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specialanpassade rätten i förväg utan stressen från att ett sällskap där flera gäster har 

matallergier sitter och väntar på sin mat.  

 

Astma- och Allergiförbundet och Visita (2015) beskriver att stressiga situationer kan öka 

risken för misstag och att kökspersonal bör ta sin tid när de serverar en maträtt till en gäst med 

matallergier. Detta var fallet i den händelse som rapporteras om i Dagens Nyheter den 16 

september 2015, när en 18-årig student fick en allvarlig reaktion på en studentmiddag 

(Lagerwall, 2015). Studenten hade anmält sina matallergier i förväg och kökspersonalen hade 

förberett ett annat alternativ som aldrig kom fram till gästen pga. en miss i kommunikationen 

mellan köket och serveringen. Köksmästaren skyllde på att det var stressigt i köket och att de 

hade fler allergier att ta hänsyn till. Detta bedömdes dock inte vara någonting ovanligt i ett 

restaurangkök. Frågan som väcks av denna händelse är om det verkligen går att servera en 

helt allergenfri maträtt till en gäst med matallergier? Gästen hade i det här fallet anmält sina 

matallergier, kökspersonalen hade förberett ett allergenfritt alternativ men ändå så åkte 

studenten till akuten efter en allergisk reaktion. Här upplevs det vara en miss i 

kommunikationen som var orsaken till att denna situation uppstod. Om serveringspersonalen 

blivit informerad om vilken specialkost som skulle serveras så hade de kunnat upptäcka 

misstaget innan det var för sent. Det upplevs därför viktigt att det finns en kommunikation 

inte bara mellan gästen och personalen utan även mellan serveringen och köket. Trots denna 

händelse tros restauranger kunna servera en allergenfri maträtt till gäster med matallergi då 

denna typ av händelse är mycket ovanlig. Det gäller dock för restauranger att se över sina 

rutiner för hur de ska hantera matallergier och etablera dessa hos all sin restaurangpersonal. 

Restaurangerna som deltog i denna undersökning hade ingen handlingsplan för hur de skulle 

hantera om en gäst fick en allergisk reaktion men alla visste hur de skulle agera om det 

uppstod. Respondenterna i denna studie upplevdes ha bra rutiner för hur de skulle hantera 

gäster med matallergier då ingen av dem hade varit med om att en allvarlig allergisk reaktion 

uppstått på restaurangen de arbetar på.  

 

Resultatet visar att respondenterna tycker att förbättring av kunskapen om matallergier är 

aktuellt hos restaurangpersonal. Att genomföra en gemensam utbildning kontinuerligt på 

restaurangen för att uppdatera befintlig personal och informera nyanställd personal om vad 

som gäller kring matallergier är något som upplevs viktigt. Detta är även något som Bailey et 

al. (2011) redogör för, de menar att kontinuerlig utbildning av personalen är ett bra sätt att 

undvika allergiska reaktioner hos gäster som kommer till restaurangen. Utbildning om 
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matallergier utgör endast en begränsad del i den obligatoriska mathygienträningen för de som 

arbetar med hantering av livsmedel i Storbritannien. Radke et al. (2016) menar också att det är 

av betydelse att engagera nyare personal i utbildningen. Respondenterna i föreliggande studie 

tycker att de utbildningar som Astma- och Allergiförbundet (2017b) erbjuder om matallergier 

kan vara ett bra sätt för att engagera restaurangpersonal att lära sig mer om ämnet. Bailey et 

al. (2011) beskriver dock att de respondenter som deltog i deras studie och upplevdes ha låg 

kunskap om matallergier inte var intresserade av att delta i någon utbildning om matallergier.  

 

Frågan är då hur man motiverar restaurangpersonal att medverka i utbildningar om 

matallergier? De respondenter som deltog i intervjuerna för denna undersökning berättar att 

det kan vara svårt att lära sig om en föreläsare endast beskriver vad de får göra och vad de inte 

får göra när det gäller matallergier. Detta kan kopplas till det Lee och Xu (2015) beskriver i 

sin studie, att 80 % av deltagarna hade genomfört en utbildning om matallergier men att det 

ändå var en stor kunskapsskillnad. Utbildningarna som finns är inriktade på teoretisk kunskap 

och måste utvecklas till personalens behov för att fler ska delta. Respondenterna anser att en 

inspirationskurs där personalen får lära sig att tillaga maträtter utan allergener skulle fungera 

bättre när det gäller att motivera restaurangpersonal att delta i dessa utbildningar eftersom de 

ofta är praktiskt lagda. Gustafsson et al. (2006) och Nordin (2004) menar att teoretisk kunskap 

är viktigt för att kunna utföra någonting praktiskt eftersom det krävs att en människa vet vad 

som ska göras och varför. Därför förmodas det att teoretisk kunskap genom utbildning i 

kombination av praktiskt utförande i form av inspirationskurser är det mest optimala sättet att 

förbättra kunskapen om matallergier hos restaurangpersonal.  

 

 

Metod- och materialdiskussion  

Metodval  

Kvalitativa intervjuer passade syftet för uppsatsämnet eftersom de resulterade i fylliga svar 

som gav en bredd till resultatet. De lyfte även fram respondenternas uppfattning vad de tycker 

är relevant inom ämnet (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2003). Det var något som 

eftersträvades i denna undersökning eftersom det var relevant för resultatet att veta hur ämnet 

värderades av respondenterna och om det ansågs viktigt. Vid intervjuerna användes en 

semistrukturerad intervjuguide, denna fungerade som ett stöd under genomförandet för att inte 

glömma bort någonting som tänkts fråga om (Bryman, 2011; Kvale & Brinkmann, 2014; Patel 
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& Davidson, 2003). Det var även positivt då det gav intervjuaren möjlighet att utforma 

följdfrågor utifrån vad respondenterna svarade och få ut det mesta av deras uppfattning av 

ämnet.  

 

Urval och rekrytering av respondenter 

I och med att ett målinriktat urval användes var respondenterna kapabla att svara på 

intervjufrågorna på ett sätt som gav relevanta svar på studien, då de var bekanta med 

uppsatsämnet. Alla tre restauranger som kontaktades via mail var intresserade av att medverka 

i undersökningen. Tanken var att tre intervjuer skulle genomföras på varje restaurang med 

personer som hade olika positioner. Vid intervjutillfället skedde ett bortfall från två av 

restaurangerna, vilket resulterade i sju intervjuer istället för nio. Detta kan ha påverkat 

resultatet i det avseende att det inte gav en lika tydlig överblick om hur kunskapen såg ut på 

de restaurangerna. Om ytterligare en intervju hade genomförts på restaurangerna hade det 

eventuellt bidragit till ett mer representativt resultat och bidragit till en tydligare jämförelse av 

resultaten dem emellan.  

 

Genomförande av intervjuer  

Vissa av respondenterna hade uppfattningen av att de kanske inte skulle kunna svara på alla 

frågor, vilket var något som de uttryckte innan intervjuerna påbörjades. Intervjuerna 

påbörjades därför med frågor som handlade om respondenternas bakgrund, vilket bidrog till 

att respondenterna blev mer avslappnade då det var frågor som de enkelt kunde svara på. 

Detta överensstämmer med det som Patel och Davidson (2003) beskriver om hur frågorna ska 

ställas vid kvalitativa intervjuer. Eftersom frågorna utformades med ett språk som ansågs vara 

begripligt för respondenterna var det inga problem med att få svar på frågorna, vissa frågor 

som ansågs otydliga av respondenterna fick dock förtydligas. Detta kan bero på att ledande 

frågor undveks för att få en variation i respondenternas svar. Enligt Bryman (2011) och Trost 

(2003) är det ett bra tillvägagångssätt för att svaren ska röra sig i olika riktningar. Eftersom 

uppsatsämnet inte diskuteras till vardags så uppstod vissa svårigheter med att få direkta svar 

av de respondenter som var bekanta sedan tidigare. Det kan vara ett känsligt ämne att prata 

om då det lyfts fram som ett väldigt viktigt ämne i denna undersökning. Det upplevdes att de 

tog upp gemensamma händelser som inte var direkt relevanta för frågorna och de kunde 

komma ifrån ämnet ibland. Trots detta var respondenterna väldigt måna om att svara på 

frågorna och de var öppna i sina svar när de vant sig med intervjusituationen. Vissa av 
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respondenterna hänvisade frågan tillbaka till intervjuaren när de var osäkra på vad de skulle 

svara. Respondenterna styrdes då tillbaka till frågan och det förklarades att deras svar var 

viktigt för studien även om de inte kunde ”rätt” svar.    

 

Inspelningsutrustningen kommenterades av respondenterna innan intervjuerna påbörjades då 

det ansågs professionellt att spela in samtalet och att utrustningen upplevdes modern. Efter att 

intervjun påbörjades gavs dock ingen uppmärksamhet på inspelningsutrustningen utan de 

riktade sin koncentration på att svara på frågorna. Intervjuernas ungefärliga längd 

informerades om innan intervjun påbörjades och de upplevdes lagom långa av respondenterna 

eftersom de var koncentrerade under hela intervjun. Dock kunde längden på intervjuerna 

variera något beroende på hur mycket respondenterna hade att säga på respektive fråga. Det 

upplevdes som att respondenterna med längre erfarenhet av branschen ofta hade mer att 

berätta. Att spela in intervjuerna var ett bra sätt då allt fokus kunde läggas på vad 

respondenterna hade att säga och ändå fånga allt utan att behöva anteckna under tiden (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Det inspelade materialet transkriberas sedan i efterhand för att 

underlätta analysen av materialet. Eftersom en av intervjuerna blev felaktigt inspelad 

antecknades denna direkt efter genomförandet för att komma ihåg det som respondenten sa. 

Vissa aspekter kan dock ha utelämnats eftersom människans minne är opålitligt (Bryman, 

2011). Detta kan ha haft inverkan på analysen av det insamlade materialet för den berörda 

intervjun, men verkade inte påverka resultatet eftersom kunskapsnivån upplevdes vara den 

samma.  

 

 

Forskningsetisk uppföljning   

Restaurangerna informerades för första gången om studiens syfte och detaljer för 

undersökningen i mailet som skickades ut vid rekrytering av deltagare. Mailet innehöll även 

information om vem som skulle genomföra undersökningen, i vilket sammanhang och hur 

lång tid intervjuerna uppskattningsvis skulle ta. Vid genomförandet av intervjuerna fick de 

läsa ett informationsblad som innehöll detaljer om studien och ge sitt samtycke (se bilaga 3). 

Detta i enlighet med samtyckeskravet som Bryman (2011) och Vetenskapsrådet (2011) 

beskriver som en de etiska reglerna som gäller vid svenska forskning. Respondenterna 

upplevde detta som en upprepning av informationen som stod i mailet men då detta endast 

skickats till restaurangen och inte direkt till respondenterna var det önskvärt att informera om 
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detta igen. Detta för att försäkra att alla som medverkade tog del av denna information 

eftersom det är en viktig aspekt i informationskravet (Kvale & Brinkmann, 2014). Det 

insamlade materialet bearbetades på ett sätt så att alla respondenter fick göra sin röst hörd för 

att visa att allas bidrag var viktiga för studiens resultat. Det är endast uppsatsförfattaren som 

har tillgång till de insamlade uppgifterna och fingerade namn har använts för att skydda 

respondenternas identitet, vilket överensstämmer med konfidentialitetskravet (Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2011). I enlighet med nyttjandekravet har samtliga uppgifter och insamlat 

material endast använts till forskningsändamålet och för att fullfölja resultatet för denna 

undersökning.  

 

 

Slutsatser 

Kunskapsnivån om matallergier skiftar mellan de respondenter som deltog i undersökning. De 

som inte hade någon utbildning om matallergier inom hotell- och restaurangbranschen hade 

en lägre kunskap i det avseende att de inte kan räkna upp de vanligaste allergenerna. 

Hanteringen av livsmedel som ska serveras till gäster med matallergier är dock jämlik oavsett 

om respondenterna hade en utbildning eller inte. En kombination av kunskap och att kunna 

hantera allergener anses vara det mest optimala när de gäller att servera en måltid till en gäst 

med matallergier. Utifrån resultatet av denna undersökning krävs det en förbättring kring 

kunskap om matallergier hos restaurangpersonal inom vissa områden: vilka allergener som 

ingår i EU:s allergenlista och vad det är som ska informeras om till gästerna enligt 

livsmedelslagstiftningen. Det optimala sättet för att uppnå ökad kunskap hos 

restaurangpersonal upplevs vara en kombination mellan teoretisk utbildning och 

inspirationskurser där de praktiskt får tillaga allergifria maträtter.  

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Föreliggande uppsats kan användas för att förmedla kunskap om matallergier till restauranger 

och dess personal. Uppsatsen kan även motivera restaurangpersonal att förbättra sin kunskap 

med hjälp av utbildning och inspirationskurser som erbjuds av organisationer, som Astma- 

och Allergiförbundet. Detta kan vara en fördel för restauranger eftersom gäster med 

matallergier är en ökande kundkrets med särskilda behov. Om dessa behov inte tillfredsställs 

när gästen går på restaurang kommer de med säkerhet att gå någon annanstans där de får sina 
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behov uppmärksammade. Att kunna bemöta gäster med matallergier kommer därför att bli allt 

viktigare för restauranger för att bibehålla denna ökande del av befolkningen som sina gäster.   

 

Vidare forskningen kan utföras på ett större urval av restaurangerna i Sverige. Eftersom 

undersökningen i denna uppsats endast genomfördes på tre restauranger inom ett län är det 

omöjligt att säga att den begränsade kunskapen om matallergier som upptäcktes på dessa 

restauranger representerar kunskapen hos all restaurangpersonal. Det kan även vara relevant 

att undersöka hur gäster med matallergi upplever restaurangpersonals kunskap om 

matallergier och om detta faktiskt överensstämmer med den kunskap som restaurangpersonal 

anser att de har. Att restaurangpersonal tycker att de har god kunskap om matallergier och att 

de informerar om dessa på ett tydligt sätt behöver inte alltid innebära att gästerna 

överensstämmer med detta. Dessutom kan restaurangägaren ha satt upp bestämda rutiner för 

hur det ska fungera vid dessa situationer men att de inte alltid följs av alla anställda på 

restaurangen. Det kan därför finnas begränsningar att endast undersöka en del av de anställda 

på en restaurang och inte hur det ser ut på restauranger i sin helhet. Vidare forskning inom 

uppsatsämnet kan därför ge ett bredare perspektiv för hur det faktiskt ser ut i hela Sverige när 

det gäller kunskap om matallergier hos restaurangpersonal och hur arbete för en förbättring 

kan distribueras.  
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Bilaga 1 Sökmatris 
Inklusionskriterier: 

 Artiklar relevanta för studiens syfte 

 Vetenskapligt granskade artiklar 

 Artiklar i fulltext 

 Svenska och engelska artiklar 

 

Exklusionskriterier:  

 Artiklar publicerade innan 2010   

 

Datum Databas Sökord  Antal 

träffar 

Antal 

lästa 

abstrac

t  

Antal 

lästa 

artiklar 

Antal 

använda 

artiklar 

2017-03-29 Summon Allergy 780 526 0 0 0 

2017-03-29 Summon Foodallergy 83 5 2  2 

2017-03-29 Summon Restaurant 148 416 3 0 0 

2017-03-29 Summon  Foodallergy AND 

restaurant 

37  0 0 0 

2017-03-29 Summon Allergy AND 

restaurant  

2 478 8 5 3  

2017-03-29 Summon Knowledge  2 788 679 0 0 0 

2017-03-29 Summon  Staff  77 853  0 0 0 

2017-03-29 Summon  Education  2 313 808 0 0 0 

2017-03-29 Summon Allergy AND 

knowledge 

45 778 3 0 0 

2017-03-29 Summon  Foodallergy AND 

knowledge  

33 0 0 0 

2017-03-29 Summon Restaurant AND 

knowledge 

29 862 2 0 0 

2017-03-29  Summon  Knowledge AND staff 389 663 0 0 0 

2017-03-29 Summon Restaurant AND staff 14 063 0 0 0 

2017-03-29 Summon Staff AND education 366 527 0 0 0 

2017-03-29 Summon Knowledge AND 

education  

889 580 0 0 0 

 

Sökord: 

 Allergy 

 Foodallergy 

 Restaurant 

 Knowledge  

 Staff  

 Education  
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Bilaga 2 Intervjuguide  

Bakgrundsfakta om intervjuperson 

Hur länge har du arbetat inom hotell- och restaurangbranschen? 

Vad har du för tidigare erfarenhet inom hotell- och restaurangbranschen? 

Vad har du för position på restaurangen du arbetar på nu? 

 

Utbildning  

Vad har du för utbildning inom hotell- och restaurang?  

Vad har du för tidigare utbildning om matallergier?  

Vad har du fått för utbildning på restaurangen du arbetar på nu om matallergier? Fick du den i 

samband med att du började arbeta på restaurangen? 

 

Kunskap om matallergier  

Anser du att du har den kunskapen som krävs för att säkert kunna servera en säker måltid till 

en gäst med matallergier? Vad är det för kunskaper du anser att du har? 

Vad är restaurangföretagare skyldiga att informera om enligt livsmedelslagstiftningen när det 

gäller matallergier? 

Vilka ingredienser ingår i EU:s allergenlista? Kan du räkna upp några?  

Vad är skillnaden mellan matallergi och överkänslighet för mat? 

Om en gäst får i sig ett livsmedel de är allergiska mot, vilka symptom kan då vara ett tecken 

på detta?  

 

Hantering av matallergier  

Hur går ni till väga för att informera om matallergener på er restaurang? 

Vad har ni för rutiner för hur ni ska hantera eventuella matallergier hos gästerna?  

Hur hanterar ni gäster med matallergier som kommer till er restaurang? 

Hur hanterar ni livsmedel som ska serveras till en gäst med matallergier? (ex. separata 

utrymmen, rena redskap, undviker kontaminering) 

Har ni på restaurangen någon handlingsplan för vad som ska göras ifall en gäst får en 

allergireaktion? 

Hur skulle du agera om en gäst får i sig ett livsmedel som de är allergiska mot? 

Har du varit med om att en gäst fått i sig en allergen på restaurangen du arbetar på? Om det 

har hänt kan du berätta mer om vad som hände då?  
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Förbättring av kunskap och hantering av matallergier på restaurang 

Vad tror du krävs för att förbättra kunskapen kring matallergier hos restaurangpersonal?  

Har du hört talas om det frivilliga egenkontrollprogrammet som Astma- och allergiförbundet 

gör i samarbete med restauranger angående information om matallergier?  

Är det något du skulle vara intresserad av att veta mer om eller medverka i?  

Är detta något ni skulle vara intresserade av att medverka i så kan ni ta kontakt med Rikard 

Åsgård på Astma- och allergiförbundet för mer detaljer om programmet.  
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Bilaga 3 Informationsblad   

Information om studien 

Jag heter Johanna Hedberg och studerar sista året till kulinarisk kock och måltidskreatör vid 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan, Örebro universitet. Under denna termin skriver 

jag mitt examensarbete i samarbete med Astma- och Allergiförbundet. Arbetet handlar om 

matallergier, vilket är ett område som jag har stort intresse för.  

 

Jag vill gärna intervjua restaurangpersonal om detta tema. Intervjuerna beräknas att ta ungefär 

20 minuter och hela samtalet kommer att spelas in. Deltagandet i undersökningen är frivilligt 

och du har rätt att avbryta din medverkan när du vill fram till att arbetet publiceras i slutet av 

maj.  

 

Uppgifterna som samlas in under intervjuerna kommer att behandlas konfidentiellt. Det är 

endast jag som har tillgång till dem och de kommer endast att användas till 

forskningsändamålet. Restaurangerna och respondenternas namn kommer att vara anonyma i 

uppsatsen och all identifierbar information kommer att uteslutas.  

 

Den som vill kan läsa uppsatsen när den är klar. Hör av er till mig vid intresse.  

 

Tack för att du vill medverka i min undersökning! 

Hälsningar Johanna Hedberg  

 

Kontaktuppgifter   

Johanna Hedberg  Rikard Åsgård 

Studerande Ombudsman på Astma- och Allergiförbundet 

Tel. nr: 0721-73 34 24  Tel. nr: 0728-58 85 57  

E-post: johanna_hedberg94@live.se  E-post: rikard.asgard@astmaoallergiforbundet.se 

    

Marianne Pipping Ekström 

Docent vid Göteborgs universitet  

Handledare    

Tel. nr: 0707-30 19 40    

E-post: marianne.p-e@telia.com 

mailto:johanna_hedberg94@live.se
mailto:rikard.asgard@astmaoallergiforbundet.se
mailto:marianne.p-e@telia.com

