
	  
	  

Restaurang- och hotellhögskolan 

Örebro Universitet 

 
 

 
 
 

 
 
 

En djupdykning i kebabköttets 
mikrobiota 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 25 Maj 2016                                                     Författare: Niklas Karlsson & 

Kursnamn: Måltidskunskap & värdskap C, Lise-Lotte Saxin 

Examensarbete, 15 hp                        Handledare: Wilhelm Tham 

Kursnummer: MÅ1607                                               Examinator: Agneta Yngve 

Provkod: 0101                                                            Betygsbedömd den:  

    Betyg: 
  

  



	  
	  

Restaurang- och hotellhögskolan 
Örebro universitet 
Examensarbete  

2016-05-25 
Kursnamn: Examensarbete 15 hp 

Kursnummer: MÅ1607 

Provkod: 0101 

Titel: En djupdykning i kebabköttets mikrobiota 

Författare: Niklas Karlsson & Lise-Lotte Saxin 

Handledare: Wilhelm Tham 

Examinator: Agneta Yngve 

 

Sammanfattning 
 

Introduktion: Kebab är en populär typ av mat som funnits i Sverige sedan 80-talet. Den kan 

serveras på flera olika sätt, som till exempel på pizza, i bröd eller i en sallad. Mat över lag 

medför alltid en risk vid förtäring. Det kan till exempel vara att maten innehåller för mycket 

patogena bakterier. Säker hantering av livsmedel är en viktig del i restaurangverksamheters 

arbete. Att jobba efter ett egenkontrollprogram underlättar för restaurangpersonal att 

förebygga matförgiftningar. Misstag vid livsmedelshantering kan vara korskontaminering och 

förvaring i felaktiga temperaturer. Genom att jobba efter fasta rutiner för råvaruhantering, 

rengöring och hygien kan matförgiftningar förebyggas. 
 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka förekomsten av patogena bakterier i kebab. 
 

Metod och material: En litteratursökning ligger till grund för bakgrunden. I den egna 

undersökningen har en kombination av intervju, observation och mikrobiologisk 

undersökning använts. 
 

Resultat: Den mikrobiologiska analysen visar att det kan förekomma mikrobiell tillväxt i 

kebab. Förvaringstemperatur och rutiner för råvaruhantering är viktiga för den 

mikrobiologiska kvalitén hos kebab. 
 

Slutsats: Kebabkött är inte farligt för konsumenten så länge det finns rutiner för 

råvaruhantering, personalhygien och hantering av det färdiga kebabköttet 
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Introduktion 

Kebab har de senaste åren blivit en populär rätt, som säljs i stort sett på varje pizzeria. Rätten 

kom till Sverige på 1980-talet och hade då influenser från Turkiet (Fernstål, Hellström, 

Minnbergh & Svanberg, 2015). Kebab kan serveras i många olika former. Den kan vara på 

pizza, i bröd, direkt på tallrik eller i en sallad (Ibid.). Vanligast är att man använder sig av 

dönerkebab, vilket är kebabkött som roterar vertikalt på ett spett, samtidigt som det grillas 

(Hosseini, Jamshidi, Basssami, Khaksar, Zeynali, Mousavi Khaneghah & Khanzadi, 2013). 

Allteftersom köttet tillagas skärs det färdiga köttet bort (Ibid.). Problemet med 

kebabstockarna är att de består av finmalet kött, vilket innebär att det finns risk för 

bakterietillväxt (Katrineholms kommun, 2014). Dessa bakterier dör vid höga temperaturer och 

utgör då ingen fara vid konsumtion. En felaktig hantering vid nedkylning, upphettning eller 

hantering kan däremot innebära att bakterietillväxt sker, som i sin tur kan leda till en 

matförgiftning (Ibid.). Kebabkött finns också att köpa som fryst, färdiggrillat kött i påse. 

Detta behöver endast upphettas till korrekt temperatur innan användning och innebär därmed 

färre riskmoment. För vilken typ av kött en verksamhet än väljer att använda krävs god 

kunskap i livsmedelshygien och livsmedelshantering (Ibid.). 
 

Livsmedelssäkerhet är inte det första alla tänker på när de ska hantera mat (Ozilgen, 2011). I 

en turkisk studie där universitetsstudenter deltagit var det ingen som hade säkerheten som 

högsta prioritet vid livsmedelshantering. Det spelade ingen roll om det var studenter som hade 

hälsa, mat eller annat som huvudämne (Ibid.). Forskningen visar också vikten av kunskap om, 

och attityden till livsmedelssäkerhet, samt att lära sig att hantera livsmedel. Traditioner, 

sociala och kulturella aspekter och egna attityder är viktiga faktorer som påverkar det egna 

beteenden vid livsmedelshantering (Ibid.). Det är viktigt med utbildning vid tidig ålder i 

livsmedelshygien för att minska risken för matförgiftning (Ibid.). 
 

En matförgiftning är när kroppen reagerar på att ha ätit mat som förorenats av 

mikroorganismer eller deras toxiner (Folkhälsomyndigheten, 2015). Symptomen vid 

matförgiftning kan variera beroende på vad som är orsaken (Ibid.). Vissa av symptomen är 

kräkningar eller diarréer, men kan även utgöras av feber, magont med mera (Ibid.). Vid 

matförgiftningar är det restaurangbranschen som står för flest rapporterade fall (Gormley, 

Rawal & Little, 2012). År 2014 i Sverige, rapporterades att 2650 personer insjuknat i någon 
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form av matförgiftning (Livsmedelsverket, 2015a). I dessa fall hade inte matförgiftningen 

berott på dricksvattenburna patogener eller överkänslighetsreaktioner (Ibid.). 

Fokus i denna studie ligger i att undersöka om kebab är en riskprodukt med tanke på 

livsmedelssäkerheten. Vi undersöker vilka bakteriegrupper som finns i kebab och i vilka 

mängder. 
 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

På Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan är ämnet Måltidskunskap och värdskap 

centralt. I flera kurser under ämnet ingår begreppet FAMM, Five Aspects Meal Model. 

FAMM är ett verktyg som bland annat kan användas som analysredskap, i utveckling, 

undervisning och utbildning, samt även inom forskning gällande måltider (Gustafsson, 

Öström, Johansson & Mossberg, 2006). De aspekter som ingår i FAMM är rummet, mötet, 

produkten, styrsystemet och stämningen (Ibid.). Ämnesrelevansen för Måltidskunskap och 

värdskap är direkt relevant för vårt valda uppsatsämne, då produkten som ska serveras måste 

vara tjänlig som livsmedel och inte orsaka matförgiftning hos konsumenten. Det innefattar 

råvarukännedom, produktförädling och hållbarhetsbefrämjande åtgärder. Anknytning till 

styrsystemet finns genom lagar och förordningar som måste följas. Att arbeta med livsmedel 

på ett säkert sätt och följa sitt upprättade egenkontrollprogram, där HACCP är en viktig del i 

livsmedelssäkerheten. 
 

 

Teoretisk bakgrund 

Bakgrunden är uppdelad i olika kategorier för att ge läsaren en bättre förståelse kring 

områdena livsmedelssäkerhet, mikrobiologi, bakteriekunskap och tidigare forskning. 

 

Forskning om kebab och livsmedelshygien 

Korskontamination innebär att bakterier förs över från en källa till en annan (Försvarsmakten, 

u å.). Det kan till exempel vara från ett livsmedel till ett annat livsmedel eller från en 

människa till ett livsmedel (Ibid.). Korskontaminering har betydelse för uppkomsten av 

matförgiftningar (Hosseini, et al., 2013). Spridning av Escherichia coli (E. coli) i tillagad mat 

kan förklaras genom korskontaminering om till exempel samma redskap används till rått och 
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tillagat kött (Ibid.). E.coli som normalt finns i tarmfloran hos djur och människor kan orsaka 

matförgiftning vid förekomst i livsmedel (Gerner-Smidt, 2014). Matförgiftningar kan också 

vara säsongsbaserade och förekommer mer frekvent sommartid än vintertid (Hosseini, et al., 

2013). Forskare som studerar kebab i Iran menar att med tanke på den låga infektionsdosen 

hos till exempel vissa typer av E.coli innebär förekomsten av dessa en risk i livsmedel 

(Hosseini, et al. 2013). Det är inte enbart köttet som utgör en risk, utan även från grönsaker 

kan korskontaminering ske (Ibid.). Integrering av HACCP-program (Hazard Analysis and 

Critical Control Points) kan förbättra den mikrobiologiska säkerheten och kvalitén på 

maträtterna (Ibid.). 
 

Idag vet forskare att matförgiftningar kan ge långvariga, kroniska sjukdomar som kan 

försämra immunförsvaret (Bas, Ersun & Kivanc, 2006). Det finns många risker med kebaben 

då industrialiseringen har lett till längre och mer komplexa produktionskedjor. I och med den 

ökade turismen, gatukök och internationell handel ökar också risken för kontaminering 

(Ibid.). I den iranska kebab-studien var den dåliga livsmedelshanteringen kopplad till tidsbrist 

och felaktiga temperaturer (Ibid.). 

Riktade undersökningar i Sverige 

Med jämna mellanrum genomförs riktade kontroller där kebabkött undersöks. Södertörns 

Miljö- & Hälsoskyddsförbund genomförde år 2013 en riktad undersökning i kebabhantering i 

kommunerna Haninge, Tyresö och Nynäshamn (Baggström, Carvajal & Tiderman Björkblom, 

2013). De valde att undersöka 26 restauranger som hade kebabstock och 32 restauranger som 

hade färdigskuret, fryst kött. Mikrobiologiska prover togs endast hos 13 restauranger där 

närvaro av aeroba (syrekrävande) mikroorganismer med tillväxt vid 30°C, 

Enterobacteriaceae och koagulaspositiva stafylokocker kontrollerades (Ibid.). Kontroll av 

kebabhanteringen skedde på alla 58 restauranger genom att personalen fick svara på frågor 

enligt en checklista. Resultatet av de 13 proverna visade att alla var tillfredställande i de 

undersökta parametrarna. Kontrollen med checklista visade att hantering av kebab på stock 

innebär större risk då det medför fler riskmoment i hantering. Från kunskaps- och rutin-

synpunkt inom kontrollområdena upptining, tillagning, varmhållning och nedkylning stod 

restauranger med kebab på stock för 80% av avvikelserna. Undersökningen visar att en större 

kunskap i kebabhantering behövs om restaurangen väljer kebabstock som alternativ (Ibid.). 
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I januari 2016 genomförde miljö- och hälsoskydd i Kungsbacka en riktad undersökning 

(Kungsbacka kommun, 2016). Syftet var att få en överblick av mikrobiologisk aktivitet i 

kebabkött och rutiner i hanteringen av den. Totalt 28 restauranger ingick och sammanlagt togs 

32 prover. Analysparametrar som användes var totalantal aeroba mikroorganismer, 

Enterobacteriaceae, enterokocker, E. coli, Bacillus cereus, Clostridium perfringens, 

koagulaspositiva stafylokocker och salmonella. Resultatet visade att inget prov bedömdes 

som otjänliga. 17 prover bedömdes som godtagbara och 15 bedömdes tillfredställande. Ett 

prov som bedöms godtagbart indikerar att något fel skett i hanteringen, men inte så allvarligt 

att det bedöms otjänligt. Den mest frekventa anledning hos de 17 godtagbara var för hög halt 

av enterokocker, vilket var fallet i 14 prover. En möjlig anledning som diskuterades var om 

det kunde skett en otillräcklig värmebehandling. Hos de övriga som bedömdes godtagbara 

hade två för hög halt av totalantal aeroba mikroorganismer, vilket kan betyda att produkten 

börjar bli gammal. Ett av proverna hade för hög halt av både Enterbacteriaceae och 

enterokocker. Detta kan orsakas av fel temperatur, förvaringstid eller dålig hygien (Ibid.). 

Lagar och förordningar 

Inom EU finns det ett antal olika föreskrifter, förordningar och lagar som gäller för alla 

medlemsländer. Ministerrådet och Europaparlamentet i EU upprättade år 2002 en förordning 

om livsmedelssäkerhet (Europeiska Unionen, 2015). Förordningens syfte är att säkerställa att 

såväl människor som djur får livsmedel och foder av en säker kvalitét (Ibid.). Livsmedel som 

säljs till konsument får således inte vara skadliga eller otjänliga. Producenten har ett 

övergripande ansvar för spårbarhet i hela produktionskedjan (Ibid.). Livsmedelsföretagare är 

därför skyldiga att säkerställa säkerheten i livsmedlet som produceras. Detta sker genom ett 

fungerande egenkontrollprogram och bedömning genom riskanalys av kritiska styrpunkter. I 

artikel 5 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 står det om HACCP 

(Hazard Analysis and Critical Control Points): 

”Livsmedelsföretagare ska inleda, genomföra och upprätthålla permanent förfarande grundat 

på HACCP-principerna om faroanalys och kritiska styrpunkter” (Europeiska Unionen, 2004). 

Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) 

HACCP är en metod där man genom en faroanalys, systematiskt identifierar och kartlägger 

vilka faror som kan uppkomma inom verksamhetens livsmedelsproduktion (Europa 
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kommissionen, 2005). Syftet är att förebygga och förhindra att livsmedelssäkerheten 

äventyras (Ibid.). Metoden bygger på 7 punkter: 

1.   Identifiering av alla faror som måste förebyggas, elimineras eller minskas 

till en acceptabel nivå (faroanalys). 

2.   Identifiering av kritiska styrpunkter vid det eller de steg där kontroll är 

nödvändig för att förebygga eller eliminera en fara eller för att minska 

den till en acceptabel nivå. 

3.   Fastställande av kritiska gränser vid kritiska styrpunkter som skiljer en 

acceptabel nivå från en icke acceptabel för att förebygga, eliminera eller 

minska identifierade faror. 

4.   Upprättande och genomförande av effektiva förfaranden för att övervaka 

de kritiska styrpunkterna. 

5.   Fastställande av korrigerande åtgärder som skall vidtas när övervakningen 

visar att en kritisk styrpunkt inte är under kontroll. 

6.  Upprättande av förfaranden som skall genomföras regelbundet för att 

bekräfta att de åtgärder som avses i punkt 1–5 fungerar effektivt. 

7. Upprättande av dokumentation och journaler avpassade för 

livsmedelsföretagets art och storlek för att ge bevis på att de åtgärder 

som avses i punkt 1-6 tillämpas effektivt. (Europa kommissionen, 2005). 

Mikroorganismer och pH-värde 

Det finns flera olika mikroorganismer som kan orsaka sjukdom hos människan 

(Nationalencyklopedin, 2016a). En farlig mikroorganism benämns som patogen, vilket 

innebär att den är sjukdomsframkallande (Ibid.). Nedan ges information om några av de 

vanligaste matförgiftningsbakterierna. Även information om pH-värden ges då det är en viktig 

faktor för tillväxten av mikroorganismer. 

Bacillus cereus 

Bacillus cereus tillhör släktet Bacillus, och är en rörlig bakterie (Granum, 2014). 

Bakteriesläktet finns i två olika stadier, antingen i bakterie- eller sporform. I sporform är den 

väldigt överlevnadstålig och överlever både torkning, kokning och lågt pH, vilket den inte gör 

i bakterieform (Ibid.). De olika varianternas toxin ger olika typer av symptom vid 

matförgiftning (Ibid.). En variant ger illamående och kräkningar, medan den andra ger diarré. 
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För att förhindra att det bildas toxin i tillagad, överbliven mat måste livsmedel kylas snabbt, 

och vid återuppvärmning upphettas till över 70°C (Ibid.). 

Clostridium perfringens 

Clostridium perfringens (C. perfringens) är en sporbildande bakterie som förökas anaerobt, 

vilket betyder utan syre (Livsmedelsverket, 2016). Den finns i stort sett överallt, i jorden, 

vatten och damm, men är också vanlig i tarmfloran hos både människor och djur (Ibid.). 

Optimal tillväxttemperatur för C. perfringens är över 40°C, men tillväxt kan ske mellan 15°C 

och 54°C (Lindström & Korkeala, 2014). Det är en värmetålig bakterie som kan undvikas 

genom att snabbt kyla ner överbliven mat, som sedan bör förvaras i kyla, under 8°C. Det är 

också viktigt att varmhållningen sker i korrekt temperatur, som lägst 60°C (Livsmedelsverket, 

2016).   

Enterobacteriaceae 

Enterobacteriaceae ingår i gruppen tarmbakterier och omfattar alla koliforma bakterier 

(Lantbrukarnas riksförbund, u.å). Bakterierna finns i den normala tarmfloran hos både 

människor och djur, men även flera arter som trivs i jord, vatten och på växter (Ibid.). De är 

fakultativt anaeroba, vilket innebär att de kan växa både med och utan syre. Närvaro av 

Enterobacteriaceae i livsmedel tyder på fekal förorening och dålig hygien (Ibid.). 
 

Ett exempel på en bakterieart inom Enterobacteriaceae är E. coli (Gerner-Smidt, 2014). E. 

coli finns hos både människor och djur (Ibid.). Symptomen är blodiga diarréer och vissa 

stammar kan även orsaka urinvägsinfektioner och blodförgiftning (Ibid.). Det krävs inte fler 

än tio E. coli bakterier för att bli smittad och utveckla symptom. Livsmedel som sallad eller 

andra grönsaker kan kontamineras av förorenat vatten eller gödsel (Ibid.). Bakterien är tålig 

och klarar infrysning och sura miljöer (Statens veterinärmedicinska anstalt, 2015). För att 

undvika smitta är det viktigt att malet kött genomsteks, att inte dricka och äta produkter av 

opastöriserad mjölk, samt att skölja grönsaker noggrant. Bakterien dör vid temperaturer runt 

65–70°C (Ibid.). 

Enterokocker 

Enterokocker är fakultativt anaeroba bakterier som kan tillväxa i temperaturer mellan 10 – 45 

°C (Trivedi, 2014). Deras optimala tillväxttemperatur är vid 37°C (Ibid.). De är relativt 

värmetåliga och kan överleva lågpastörisering (Ibid.). Lågpastörisering innebär att produkten, 
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till exempel mjölk, upphettas till minst 72°C i minst 15 sekunder. Detta dödar de 

sjukdomsframkallande bakterier som eventuellt finns i produkten (Arla, 2016). 

Bakteriegruppen finns normalt i tarmfloran hos människor och är oftast ofarlig, men det finns 

arter som är farliga och kan orsaka infektion (Trivedi, 2014). 

Stafylokocker 

Staphylococcus aureus (S. aureus) är en av de vanligaste matförgiftningsbakterierna i världen 

(Danielsson-Tham, 2014). Den finns på huden hos människan, oftast i näsan och på fingrarna 

samt runt nagelbanden (Ibid.). Vid matförgiftning av S. aureus är det mest troligt att det är 

kalla livsmedel som bearbetats direkt med händerna. Tillväxt och produktion av toxin kan ske 

om livsmedel förvaras för länge vid olämpliga temperaturer (Folkhälsomyndigheten, 2013). 

Optimal temperatur för tillväxt av S. aureus är runt 37°C, men tillväxt är möjlig mellan 6 och 

48°C (Danielsson-Tham, 2014). Enterotoxin kan bildas i temperaturer mellan 10 – 46 °C 

(Ibid.). Bakterien kan växa i sur miljö från pH 4, upp till pH 9.8 (Ibid.). För att förebygga 

matförgiftning av S. aureus bör inte arbete med livsmedel ske vid förkylning, samt om småsår 

finns på händer och armar. Hygienen bör vara god och varm överbliven mat bör kylas ner 

snabbt (Folkhälsomyndigheten, 2013). 

Totalantal aeroba mikroorganismer 

Totalantal aeroba mikroorganismer anger precis som namnet säger, värdet av totalantal aeroba 

mikroorganismer i det aktuella provet per gram livsmedel (Food diagnostics, u.å.). Ett högt 

antal bakterier kan ge en indikation om att något felaktigt kan ha inträffat vid hanteringen av 

livsmedlet. Det kan vara brister i hygien, en dålig råvara eller olämplig 

varmhållning/nedkylning (Ibid.). 

pH-värde 

Ett pH-värde berättar om en lösning är sur eller basisk efter en skala på 1 till 14 

(Nationalencyklopedin, 2016b). Ett värde på 7 anger att lösningen är neutral. Ett värde <7 

innebär att lösningen är sur och ett värde >7 innebär att lösningen är basisk (Ibid.). Ett pH-

värde mellan 6,5–7,5 klarar de flesta mikroorganismer bra, en sur lösning däremot, som runt 

pH 4, klarar få bakterier att tillväxa i (Livsmedelsverket, 2015b). 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka förekomsten av patogena bakterier i kebab. 

Frågeställningar 

• Hur frekvent förekommer patogena bakterier i kebab och vilka patogener är det? 

• Hur många patogener finns det? 

• Hur förebygger restaurangpersonalen korskontaminering? 

Avgränsningar 

Ingen DNA-analys av bakterier görs. Analys av Listeria- och Salmonellabakterier ingick inte i 

studien.   
 

 

Metod och material 

Undersökningen baserades på en litteraturstudie, strukturerade intervjuer med 

restaurangpersonal, observation av restauranglokal och mikrobiologisk analys av kebab. En 

kombination av metoder kan styrka trovärdigheten i resultatet (Bryman, 2011). Detta då olika 

metoder kan kompensera varandra för att ge en fullständig bild av ett problem eller en 

undersökning (Ibid.). Först gjordes litteraturgenomgången av insamlade artiklar. Även annan 

relevant information samlades in och formade bakgrunden. Därefter gjordes ett urval av 

restauranger som skulle besökas. Efter detta planerades den mikrobiologiska undersökningens 

tillvägagångssätt och till sist analyserades och diskuterades resultatet i livsmedelshygieniska 

laboratoriet vid Restaurang- och hotellhögskolan, Grythyttan. Antalet besökta restauranger 

och inköpta kebabprov är 11 stycken. Under följande rubriker förklaras metoderna i detalj. 

Litteratur- och databasinsamling 

Metoden som användes var en strukturerad litteraturgenomgång (Bryman, 2011) och 

datainsamling skedde genom databasen Summon. Litteratursökning gjordes även i  databasen 

FSTA (Food Science and Technology Abstracts). Dock har avgränsningarna gjort att 

databasen Summon passade bättre till denna studie och därmed användes enbart Summon. 

Litteratursökningen avgränsades till “Vetenskapligt granskat”, texter i fulltext samt att språket 
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skulle vara svenska eller engelska. Litteratursökningen följde ett strukturerat exempel och 

utgick ifrån en sökmatris med sökord (Bilaga 1). 

Materialinsamling av prover 

Undersökningsmaterialet samlades in under veckorna 15, 16, 17 och 18. Köpet av kebab 

skedde enligt följande. Restaurangerna kontaktades per telefon och en kebabtallrik beställdes. 

Önskan om att kött och sås skulle vara separat framfördes, detta för att minska risken för 

kontaminering. Restaurangerna placerade efter beställning maten i frigolittråg med lock 

gjorda för avhämtning av mat, förutom en restaurang som placerade köttet i ett plasttråg för 

take away sallad. Vidare placerades varje låda i en påse som numrerades med respektive 

nummer som varje restaurang fick. Vecka 15 inhandlades prover i Hällefors, vilket ligger ca 

tio minuters bilfärd från laboratoriet vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Här 

bedömdes det inte behöva någon kylväska vid transporten, utan proverna inhandlades under 

en timme och fördes sedan i bil till laboratoriet. Prover från Örebro inhandlades under 

veckorna 16 och 17. Proverna placerades i numrerade påsar i en kylväska med kylblock. 

Innan placeringen i kylväskan fick proverna först svalna i ca 15 min, detta för att värme och 

kondens från proverna inte skulle isoleras i kylväskan. Temperatur i kylväskan uppmättes till 

7°C. Därefter skedde transport med bil i ca en timme till Grythyttan. Inköpen skedde mellan 

kl 11.00 och 12.30 och start av analys i laboratoriet skedde vid kl 14.00. Köpet av prov nr 11 

skilde sig i tillvägagångssättet då kebaben inte beställdes över telefonen, utan över disk av en 

av undersökarna. Undersökaren/köparen var inne i lokalen och observerade samtidigt som 

varan tillagades. 

 

Urval 
De restauranger som bidragit till undersökningen har valts ut genom bekvämlighetsurval 

(Bryman, 2011). För att restaurangerna skulle kunna vara med i studien skulle dessa kriterier 

uppfyllas: 

• Restaurangen skulle vara belägen i Örebro eller Hällefors. 

• Restauranger i Örebro skulle haft avvikelser vid tidigare offentlig livsmedelskontroll. 

• Restaurangen skulle servera lunch. 

Restaurangerna skulle vara belägna i Örebro eller Hällefors för att livsmedelsbiologiska 

laboratoriet finns vid Restaurang- och hotellhögskolan, Grythyttan. I Hällefors finns inte 

tillräckligt många restauranger som serverar kebab för studien. Därför ingick även 
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restauranger från Örebro i studien. Att restaurangerna i Örebro skulle haft avvikelser vid 

livsmedelskontroller var för att hitta restauranger som nyligen haft brister med säker hantering 

av livsmedel. En restaurang som ej fått avvikelser vid kontroll, har förmodligen fungerande 

rutiner och hantering, medan en med avvikelser kan ha brister. Information om detta finns 

som offentliga uppgifter på Örebro kommuns hemsida. Med dessa som grund är 

förhoppningen att ge en bild av vilka risker som finns med hanteringen av kebabkött. 

Restaurangerna skulle servera lunch av skälet att undersökarna antar att den största 

kebabförsäljningen sker under lunchtid. Därför antas det att risken för matförgiftning är stor 

på grund av att personalen vid restaurangerna är stressade och slarvar med temperaturer vid 

förvaring av mat (Bas, et al., 2006). 

 

Intervju och observation 

En strukturerad intervjuguide utformades efter Brymans (2011) exempel. Frågorna ska enligt 

Bryman (2011) vara lättförstådda för att minska risken för missförstånd av respondenten. En 

strukturerad intervju innebär att samma frågor ställs i samma ordningsföljd till varje 

respondent. Detta ger alla respondenter samma förutsättningar. Intervjufrågorna är utformade 

för att ge så korta och lätta svar som möjligt. Därefter utformades även ett 

observationsschema (Ibid.). Betalning skedde alltid med kontanter, detta för att se om 

personalen som tagit i pengar tvättade händerna efter momentet. Efter betalningen berättade 

undersökarna för restaurangpersonalen om studien och dess syfte. Ett informationsblad med 

uppgifter om projektet och kontaktuppgifter till undersökarna överlämnades (Bilaga 2). 

Personalen i kassan blev också tillfrågad om möjligheten att besvara några frågor (Bilaga 3). 

De blev även informerade om att det skedde på frivillig basis och att alla medverkande är 

anonyma. En i restaurangpersonalen, eller restaurangchefen fick besvara frågorna som den 

ena av undersökarna ställde i kronologisk ordning. Den andra av undersökarna observerade 

matsalen och kök utifrån observationsschemat (Bilaga 4) i den ordning som ansågs passande i 

respektive restaurang. Det antecknades också om restaurangen hade kebabgrill och om den 

användes vid besöket. Fem av restaurangerna hade inte tid för intervju när inköp av kebab 

skedde. Dessa kontaktades vid senare tillfälle för intervju över telefon. Vid analys av både 

intervju- och observationsstudien ska dessa ställas mot mikrobiologiska studien som en del i 

en flermetodstudie (Bryman 2011). 
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Genomförande av Mikrobiologisk undersökning 

Vid genomförandet av analysen mättes 10 gram av varje kebabprov upp och placerades i en 

stomacherpåse tillsammans med 90 ml fysiologisk koksaltlösning. För att minska risk för 

kontaminering vid uppvägning användes sterila verktyg som pincett och sax. Påsen med 

provet placerades i en Stomacher-maskin, där provet bearbetades i fyra minuter till en 

homogen vätska. Spädningen i stomacherpåsen utgjorde därmed spädning 1/10, (-1). Från 

spädning -1 togs sedan en ml upp med hjälp av pipett och piléusboll, och fördes över till ett 

provrör innehållande nio ml fysiologisk koksaltlösning. Innehållet blandades med hjälp av en 

vortex, vilket innebär att spädningen skakas om och homogeniseras. Innehållet i rör ett 

utgjorde då spädning 1/100, (-2). Samma procedur upprepades i en spädningsserie från 

provrör två, till provrör tre, och från provrör tre till provrör fyra, för att få spädning 1/1000, (-

3), 1/10 000, (-4) och 1/100 000, (-5) (Se figur 1). Spädning -5 gjordes endast på den första 

provomgången. Då antalet bakterier var lågt i så utspädd spädning ansågs det efter 

överläggande med handledare Tham att det räckte med spädning -4 på resterande prov. 

Figur 1. Illustration av spädningsschema (Personlig kommunikation Tham, W. Sept, 2015) 
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Vid den mikrobiologiska undersökningen användes fyra olika substrat i agarplattor. Före varje 

moment finns en kort beskrivning över vad kombination av vad substrat och temperatur 

indikerar för parameter. Innan spädningarna fördes över i agarplattor märktes plattorna upp 

med respektive provnummer, vilken spädning och vilket substrat som skulle användas. 
 

Blodagar används för att hitta svårodlade, humanpatogena bakterier. De visar även 

särskiljning av hemolyserande (förmågan att bryta ned röda blodkroppar) och icke 

hemolyserande mikroorganismer. Blodagar användes också för att se anaerob tillväxt 

(vetbact, u. å.) På blodplattorna tillfördes 0,1 ml spädningsvätska, som spreds ut med hjälp av 

en rackla. Blodplattorna placerades sedan både aerobt och anaerobt i 37°C. 
 

VRGG 37°C, Violettrött-gallaglukosagar, används för att identifiera mikroorganismer som 

tillhör familjen Enterobacteriaceae. Konfirmering sker genom ett oxidastest (Danielsson-

Tham, 1999). VRGG 44°C, används för att selektera E. coli (vetbact, u. å.). Vid odling på 

VRGG plattor gjuts spädningsvätska med prov in i agaren, vilket innebar att först 

applicerades en ml spädningsvätska i en tom petriskål. VRGG-agar tillsattes och plattorna 

fördes runt på bänken, i form av en åtta, för att innehållet skulle blandas. Avslutningsvis 

tillsattes ett lager VRGG-agar över ingjutningen (Ibid.). VRGG placerades i både 44°C och 

37°C, detta för att möjliggöra tillväxt av olika typer av Enterobacteriaceae. 
 

PCA, Plate count agar, används för att se totalantalet av aeroba mikroorganismer och är inte 

selektivt (Ibid.). PCA-plattorna applicerades en ml spädningsvätska med prov till tomma 

petriskålar, som sedan tillsattes med PCA-agar. Även dessa fördes runt i form av en åtta för 

att substrat och spädning skulle blandas. PCA-plattorna placerades i inkubator med 

temperaturen 30°C. Efter 72 timmar lästes PCA-plattorna av genom räkning av totalantalet 

bakterier i proverna. 
 

BP, Baird-Parker, selektivt medium för Staphylococcus aureus (Danielsson-Tham, 1999). 

Till BP plattorna tillfördes 0.1 ml från varje spädning och spreds ut med hjälp av en rackla 

(Ibid.). BP-plattorna placerades sedan i 37°C.  
 

Plattorna kontrollerades efter 24 timmar för att säkerställa att det inte skett något misstag vid 

sättning av proverna. Efter 36–48 timmar togs plattorna ut för att göra en tillväxtkontroll av 

bakterierna. Detta gjordes genom att räkna antalet typiska bakterie-kolonier som eventuellt 
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fanns på de olika plattorna, och på så vis avgöra om livsmedlet var tjänligt för konsumtion. 

Därefter gjordes andra analyser om presumtiva patogener upptäcktes. Dessa analyser är 

DN:as-test (koagulastest) av stafylokockerna och oxidastest av Enterobacteriaceae.  

 

Oxidastest 

I oxidastestet undersöks om Enterobacteriaceae är oxidasnegativa. Detta för att konfirmera 

om det är Enterobacteriaceae som vuxit på VRGG-plattan eller om det är någon annan 

bakterie. För att utföra testet behövs det minst en bakteriekoloni från en VRGG-platta. 

Kolonin stryks ut på ett filtrerpapper som blivit blött av en droppe oxidasvätska. Om 

bakterien är oxidaspositiv ska bakteriekolonin på filterpappret bli blå eller purpurblå inom 30 

sekunder. 

 

Koagulastest 
Testet skiljer på koagulaspositiva och koagulasnegativa stafylokocker och används för att 

konfirmera tillväxt av Staphylococcus aureus (Danielsson-Tham, 1999). Då våra BP plattor 

stått i kyl en tid gjordes ett renstryk av de förmodade Staphylococcus aureus kolonierna på 

blodplattor, och inkuberades i 37°C, 24 h. Detta för att pigga upp bakterierna lite. Ett renstryk 

innebär att en befintlig koloni togs från BP-plattorna och ströks ut på en ny blodagar (vetbact, 

2013). Efter 24 h, dag 1, togs en koloni och fördes ner med en steril plastögla i ett provrör, 

innehållande brain heart infusion, BHI. BHI fungerar här enbart som tillväxt medium. Röret 

inkuberades sedan i 37°C, 24 h. Dag 2 togs 1,5 ml sterilt vatten och tillsattes i en flaska med 

frystorkad kanin-plasma. Flaskan skakades så lösningen blandades. Efter det blandades 0,5 ml 

från plasmablandningen och 0,5 ml av BHI-blandningen i ett provrör. Lösningarna blandades 

och inkuberades i 37°C, 24 h. Dag 3. Provröret kontrollerades om innehållet hade koagulerat, 

vilket skulle innebära att bakteriekolonin var koagulaspositiv, och alltså en Staphylococcus 

aureus. Som referens gjordes testen även på en bekräftad Staphylococcus aureus. 

Metod för analys av datan 

Den mikrobiologiska analysen utgick ifrån att ställa resultatet från proverna i förhållande till 

gränsvärden som är framtagna av Alcontrol Laboratories (u. å.a). Alcontrol Laboratories som 

är ackrediterade av SWEDAC, Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll, jobbar för att 

säkra den mikrobiologiska kvalitén på bland annat livsmedel och vatten (Alcontrol 

Laboratories, u. å.b). 
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Etisk planering för studiens genomförande 

Studien följer de fyra grundläggande etiska principerna som bör beaktas. Dessa är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman, 

2011). Informationskravet uppfylldes genom att ett informationsbrev med studiens upplägg 

och moment överlämnades till deltagarna i studien. Där fanns även kontaktuppgifter till 

undersökarna. Samtyckeskravet uppfylldes genom att personalen avgjorde själva om de ville 

delta i studien genom att svara på en kort intervju. Konfindentialitetskravet uppfylldes genom 

att deltagande restauranger är anonyma och alla uppgifter är konfidentiella. Nyttjandekravet 

uppfylldes genom att den insamlade informationen endast kommer användas i detta arbete. 

 

 

Resultat 

Resultatet är uppdelat i två delar. Den första delen omfattar den mikrobiologiska analysen av 

kebabkött och den andra delen behandlar intervju- och observationsstudien. Restaurangerna är 

anonymiserade i studien och visas efter provnummer istället för namn. Proven presenteras 

med siffrorna 1 till 11. 

Mikrobiologisk analys 

Resultatet av den mikrobiologiska analysen ställdes mot gränsvärdena för varmhållen mat, 

framtagna av Alcontrol Laboratories (u. å.a).  

Tabell 1. Gränsvärden för bakterier i varmhållen mat (Alcontrol Laboratories, u. å.a) 

Parameter Tjänligt med anmärkning* 

Totalantal bakterier 5.0 

Enterobacteriaceae 2.0 

Koagulaspositiva stafylokocker 2.0 

*Värdena uttrycks i logaritmer för att lättare kunna avläsas. 
 
Antalet tillåtna mikroorganismer i ett livsmedel (tabell 1) uttrycks med logaritmer (Ibid.) som 

gränsvärde. Detta för att underlätta avläsningen av tabellerna och undvika mycket siffror som 

lätt kan bli förvirrande. Logaritmerna avser också cfu/g (koloniformande enheter) och läses av 

på följande sätt: Om logvärdet visar 1 innebär det att antalet koloniformande enheter i provet 
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är 10 stycken. Visar logvärdet 2 är det 100, om logvärdet är 3 är det 1000 koloniformande 

enheter, och så vidare (Alcontrol laboratories, u. å.c). 
 

Resultatet av den mikrobiologiska analysen av kebabköttet har sammanställts i Tabell 2. 

Bakterieantalet uttrycks i logaritmer för att underlätta avläsningen. Provnummer avser de 

olika restaurangernas kebab. De parametrar som undersökts är uppställda i tabell 2 vars 

värden är fetmarkerade om ett prov gett utslag. 

Tabell 2. Resultat av livsmedelmikrobiologisk analys 

Provnummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Totalantal bakterier 2.0 2.8 <5.0 2.5 1.5 2.9 1.0 1,8 5.6 1.0 5.0 

Koagulaspositiva 
stafylokocker 

<2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 

Enterobacteriaceae 
37°C 

<2.0 <2.0 <2.0 1.3 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 

Totalantal anaeroba 
bakterier 

<5.0 2.3 <5.0 2.0 2.3 3.2 <5.0 <5.0 5.3 <5.0 2.0 

pH 6.3 6.3 6.3 6.2 6.3 6.6 6.3 6.6 6.6 6.4 6.2 

Klassificering* Tj. Tj. Tj. Tj. Tj. Tj. Tj. Tj. Tj. m. 
anm. 

Tj. Tj.m. 
anm. 

Parametrar som visat koloniformande enheter är fetmarkerade. 
*Klassificeringarna anger om kebaben är tjänlig (Tj.) eller tjänlig med anmärkning (Tj. m. 
anm.). 
 

Den mikrobiologiska analysen visade detektion av bakterier i vissa kebabprover. Prov 9 har 

visat att det finns ett stort totalantal bakterier i provet. Totalantalet bakterier överskrider 

referensvärdet på 5.0 (Tabell 1). Prov 3 är helt utan bakterietillväxt. Två av proverna har visat 

tillväxt av stafylokocker, men de var inte koagulaspositiva och klassas därför inte som S. 

aureus. Ett prov visade tillväxt av Enterobacteriaceae 37°C. Denna koloniväxt visade sig 

vara oxidasnegativ i oxidastest vilket bekräftade att det var Enterobacteriaceae. Inget av 

proverna visade tillväxt av Enteribacteriaceae 44°C och är därför inte redovisade i Tabell 2. 

Samtliga prover utom prov 3 hade tillväxt på de aeroba blodplattorna. Tillväxten på 

blodplattorna stämmer överens med PCA-plattorna och har fungerat som indikatorer på att 

totalantalet bakterier gått rätt till. Blodplattorna visade även ett antal hemolyserande bakterier 
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vilket PCA inte kunde. Blodplattorna som inkuberades anaerobt visade tillväxt av totalantal 

anaeroba bakterier. pH- mätningen visade varierade resultat mellan 6.2 (lägsta mätningen) 

och 6.6 (högsta mätningen). 

Observation och intervju 

Observation och intervju gjordes för att få en bedömning av den hygieniska kvalitén på 

restaurangen. Bedömningen gjordes utifrån följande punkter: 

• Personalens kunskap om råvaruhantering. 

• Personalhygien 

• HACCP 

• Matomsättning 

• Renlighet 

Dessa punkter har stor betydelse i risken för korskontaminering av livsmedel, och kan ge en 

förklaring till varför ett livsmedel uppvisar ett för högt antal bakterier. Först presenteras 

resultatet av den egna observationen. Därefter presenteras resultatet av intervjustudien med 

hjälp av tabell 3 och en kompletterande text. 

Observationsstudie 

Observationsstudien visade att samtliga restauranger använde redskap vid råvaruhanteringen. 

Observation av restaurangpersonalens händer skedde snabbt, och inga sår uppmärksammades. 

Det var heller ingen av personalen som använde handskar vid råvaruhanteringen. All personal 

hade hela och rena kläder förutom vid restaurang 1 och 9 där det förekom fläckar eller mjöl 

på kläderna. Alla kök var rena förutom köket i restaurang 5. Detta kök hade matrester/spill, 

mjöldamm och fläckar på golvet. I samtliga restauranger hanterade personalen både pengar 

och livsmedel. Personalen vid restaurang 8 var den enda som tvättade händerna efter 

pengahanteringen. Endast fem restauranger hade en kundtoalett. Dessa var 1, 2, 3, 4, och 8. På 

alla kundtoaletter fanns tvål och pappershanddukar. Alla restauranger hade rent i 

gästlokalerna förutom restaurang 5. Där fanns det mycket mjöldamm på glaset på och runt 

beredningsbänken och på golvet. Det fanns dessutom en stor dammig tv i hörnet av lokalen. 

På åtta av restaurangerna fanns det en kebabgrill, men endast vid restaurang nr 1, 3 och 10 

användes den vid besöket. Det vill säga det var kött i den. Hos restaurang nummer 2, 5 och 11 

observerades ingen grill. 
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Intervjustudien 

Alla restauranger har uppgett att de använder sig utav ett egenkontrollprogram. De har 

berättat att de tvättar händerna kontinuerligt under dagen för att hålla en god hygienisk 

kvalité. Restaurang 2, 3 och 7 använder handsprit när de tvättat händerna. Restaurang 4, 5, 6 

och 8 använder inte handsprit. Samtliga av restaurangernas personal använder hett vatten och 

tvål när de tvättar händerna samt att de torkar händerna med papper eller pappershanddukar. 

Vid alla restaurangerna rengörs ytorna kontinuerligt under dagen efter beställningar och efter 

behov.   

Tabell 3. Resultat av intervjustudie 

Restaurang 2* 3 4 5 6 7 8 

Antal sålda 

kebabmåltider/dag 

100 100 50 Okänt 30 50–60 170–180 

Förvaring Vatten-

bad 

Vatten-

bad 

Grillspett Frys/ 

kyl 

Vattenbad Vattenbad Vattenbad 

Förvarings-

temperatur 

70°C 83–

84°C 

* 7°C 65°C 70–74°C 60–70°C 

Serverings-

temperatur 

70°C 80°C 20–30°C Vet 

inte 

63–65°C 70°C 60–70°C 

Siffrorna 2, 3, 4 och så vidare betecknar restaurangen. 

*Köttet håller ca 20°C. Roterar kontinuerligt i en grill som är 200–300°C varm 

 

Antalet sålda kebabrätter visar åtgången av måltider och därmed omsättningen av produkten. 

Samtliga restauranger förutom nummer 4 förvarar sin tillagade kebab i vattenbad med 

temperaturer mellan 65°C och 84°C. Vid servering är temperaturen mellan 63°C och 80°C. 

Restaurangerna 2 och 5 berättade att de använde sig av färdiglagat fryst kebabkött i påsar. 

Restaurang 4 har sin kebab roterande på grillspett och grillas mot grillaggregat i 200°C till 

300°C. Vid servering var restaurang 4 avvikande och uppgav att de serverade sin kebab med 

temperatur mellan 20°C och 30°C. 
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Resultatdiskussion 

Den mikrobiologiska analysen visade att det är liten tillväxt av bakterier i kebabkött och 

tillväxten påverkas av hantering, hygien och rutiner. Bakteriegrupperna som påvisats stämmer 

väl överens med resultaten från de riktade undersökningar som gjorts av Kungsbacka 

kommun (2016) och Södertörns Miljö- och Hälsoskyddsförbund (2013). Där påvisades 

stafylokocker eller Enterobacteriaceae. Nio prover i studien bedömdes vara tjänliga för 

konsumtion och två bedömdes tjänligt med anmärkning (Alcontrol Laboratories, u. å.a). 
 

Prov nummer 9 uppvisade log 5,6 i Totalantal aeroba mikroorganismer, vilket inte är 

godtagbart för varmhållen mat (Ibid.). Prov nr 9 hade också högst cfu/g (koloniformande 

enheter/gram) på de övriga substraten som ingick i analysen. Ett högt antal bakterier kan visa 

att en felaktig hantering skett (Kungsbacka kommun, 2016) och rutinerna bör ses över för att 

förhindra att en matförgiftning inträffar. Den aktuella restaurangen hade ett stort fint kök som 

såg rent och fräscht ut. Däremot fanns inte kebab på grillen, så köttet vi fick var förmodligen 

grillat dagen före, nedkylt och återuppvärmt. Det observerades också att personalens kläder 

inte var rena, trots att besöket var tidigt på dagen. Detta indikerar att samma kläder använts 

dagen före. Då de valt att inte svara på våra intervjufrågor är det endast spekulationer om hur 

hanteringen gått till, men undersökarna anser att det brustit i både hygienen och hanteringen. 
 

Ett prov påvisade Enterobacteriaceae 37°C. Det var prov nr 4 som påvisade 

Enterobacteriaceae i log 1,3. Även om det inte uppnår nivån för maximalt antal tillåtna 

bakterier i varmhållen mat anser vi att det ändå är värt att tänka på. Livsmedel som 

kontaminerats med Enterobacteriaceae tyder på fekal förorening och brister i hygienen 

(Lantbrukarnas riksförbund, u. å.). Personalen på restaurang 4 pratade mycket och gärna om 

deras kebab-hantering. De ansåg själva att de hade bra kunskap eftersom att de arbetat med 

kebab i många år. Det var även rent och fräscht i både restaurang och kök, men de använde 

inte handsprit efter handtvätt. Personalen berättade också att de precis tagit över restaurangen 

och förra ägaren hade inte kebab i sitt utbud. Detta gjorde att den dagliga åtgången var svår att 

beräkna. Nu sa de i intervjun att överblivet kött kastades vid dagens slut, men om det dagligen 

blir kött över är det inte ekonomiskt försvarbart att i längden kasta det. Kanske skulle det vara 

bättre att ordna klara rutiner för hanteringen med nedkylning och återuppvärmning. Här fanns 

inte kebabkött framme på grillen, vilket då troligtvis innebar att köttet som serverades var från 

gårdagen. Vid frågan om vilken temperatur kebabköttet hade vid servering svarade de mellan 
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20°C och 30°C. Detta är en helt felaktig temperatur för varmhållning, vilket indikerar att 

kunskapen är bristfällig. För att inte riskera bakterietillväxt bör varmhållning ske i minst 60°C 

(Kungsbacka kommun, 2016). Då det även påvisades tillväxt i totalantal aeroba bakterier, log 

2,5 skulle en orsak till bakterietillväxt kunna vara bristande hygien och korskontamination 

(Ibid.). 
 

Anmärkningsvärt är också prov 3 som hade lägre cfu/g än vad som kunde detekteras i 

spädningarna. Detta kan tyda på tillräcklig upphettning och mycket god hygien, samt en 

korrekt temperatur vid eventuell varmhållning. De var en av dem som hade kebab på grillen, 

vilket troligtvis var anledningen till att ingen bakterietillväxt fanns. En korrekt hantering, samt 

grillning vid hög temperatur dödar de bakterier som allteftersom grillning sker kommer till 

ytan på köttet (Katrineholms kommun, 2015). De använde också handsprit efter handtvätt 

vilket är en effektiv hjälp i att upprätthålla en god hygienisk standard (Sterisol, u. å.). 
 

I prov nummer 6 och 7 fanns tillväxt på BP plattorna, som selekterar Staphylococcus aureus. 

Kolonierna visade sig dock inte vara koagulaspositiv, och var således inte patogena. Tillväxt 

av Stafylokocker tyder på korskontaminering, dålig hygien eller olämplig 

tid/temperaturförvaring (Folkhälsomyndigheten, 2013d). Vid restaurang nummer 6 sattes 

precis en ny kebabstock upp som höll på att avplastas i grillen vid vår ankomst. Således kan vi 

anta att kebabköttet som serverades var från föregående dag. Tabell 4 visar att deras 

varmhållning sker vid 65°C, vilket kanske skulle kunna ökas till minst 70°C för att få en 

säkrare hantering och mindre risk för bakterietillväxt. Enligt intervjun använder de sig heller 

inte av handsprit efter handtvätt, vilket är att rekommendera (Sterisol, u. å.). 
 

I prov nummer 11 påvisades log 5,0 i totalantal aeroba mikroorgansimer, vilket är gränsen för 

tjänligt med anmärkning för varmhållen mat (Alcontrol, u. å.a ). Vid observationen 

uppmärksammades ingen grill utan köttet som användes var ett fryst färdiglagat kött som 

värmdes på stekbord. Även om färdigt fryst kött innebär mindre risk för felhantering 

(Katrineholms kommun, 2014) så finns den fortfarande. Av egen erfarenhet kan vi säga att det 

är lätt att plocka upp livsmedel med bara händerna för att det ska gå fort, och förmodligen är 

det en efterkontaminering som skett här. Då de inte har svarat på intervjufrågorna finns ingen 

information om deras rutiner. 
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Vid intervjuerna svarade nästan alla att de kastar överblivet kött vid dagens slut. Endast en av 

dem svarade att överblivet kebabkött kyls ner och sparas för återuppvärmning kommande 

dag. Vid besöken kunde dock noteras att endast tre av dem hade en “kebab-stock” uppsatt i 

grillen. Då köpen skedde vid tidig lunchtid och restaurangerna precis hade öppnat, är det 

relevant att ställa sig frågan vad för kött som serverades där inget kött grillades för tillfället. 

Den troligaste förklaringen är att köttet är från dagen före och alltså är återuppvärmt. Det kan 

antas att restaurangpersonalen inte svarat sanningsenligt på frågan hur de hanterar sitt 

kebabkött och vilka rutiner som finns gällande nedkylning och återuppvärmning. 
 

I arbetet med att förebygga korskontaminering arbetar alla restaurangerna som svarat på 

intervjun efter ett egenkontrollprogram (Europeiska Unionen, 2004). Kontinuerlig handtvätt 

sker också, men endast tre uppger att de använder handsprit. Handsprit är annars bra för 

desinficering av händerna, och vi är vana att det ska finnas i lokaler där hantering av 

livsmedel sker (Sterisol, u. å.). En allmän god hygienisk standard upplevs i alla 

restaurangerna, förutom vid nr 5. Första intrycket vid vår ankomst dit var att både kök och 

den lilla restaurangdel som fanns var väldigt smutsiga. Både beredningsbänk och golvet runt 

den täcktes av gammalt mjöldamm och det var uppenbarligen länge sedan det städades. 

Nedanför pizzaugnen stod det även en kontorsstol med en jacka slängd över stolsryggen och 

på bänken fanns massa pappersark liggande. Över Babs-paylink terminalen fanns ett lortigt 

plasthölje, visserligen som skydd för terminalen vilket kanske var en bra tanke, men 

upplevdes som väldigt smutsigt. Dessa iakttagelser gav sammantaget en insikt att vi som 

gjorde studien skulle aldrig äta något som tillagats där. 

 

Metod- och materialdiskussion 

Nedan diskuteras de metoder som använts i studien. Diskussioner förs gentemot vad som gått 

bra, vad som kunnat göras bättre och vad som kanske kan ha hänt om något gjorts annorlunda 

vid utförande. 

Litteraturstudie 

Litteraturen som ligger till grund för den teoretiska bakgrunden är insamlat från vetenskapliga 

artiklar, myndigheter och andra organisationer som ansågs relevanta för studiens syfte. 

Artiklarna hittades genom att söka i databaserna Summon och FSTA. Sökningarna logfördes 
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med hjälp av en sökmatris (Bilaga 1). FSTA ansågs av undersökarna inte ha artiklar som 

ansågs relevanta för studien. Därför användes senare enbart Summon för artikelsökningen. 

Detta kan ha begränsat vilka typer av artiklar som framkommit i sökningen. Det hade kanske 

framkommit andra artiklar som även dessa varit relevanta för studien om fler databaser hade 

inkluderats i litteratursökningen. Avgränsningarna har inneburit att artiklar som rör andra 

typer av matförgiftningar än de som undersökts har uteslutits. Detta kan ha inneburit att 

information missats som berör maträtten kebab. Den teoretiska bakgrunden är skriven för att 

ge läsaren en förståelse för området livsmedelshygien och vilka faktorer som spelar roll för att 

hålla en god hygienisk standard. Förutom det tidigare nämnda är det även viktig information i 

bakgrunden för att läsaren ska kunna relatera till och förstå resultatet av studien. 

Intervju och Observation 

Intervjuerna följde ett strukturerat exempel vars tillvägagångssätt beskrivs av Bryman (2011). 

Genom att ha det strukturerade tillvägagångssättet har alla restauranger haft samma möjlighet 

att besvara frågorna. Detta för att minska risken att frågorna uppfattas olika. Detta har gått bra 

vid de restauranger som besvarat frågorna vid intervjun. Personalen har varit på sin vakt när 

frågorna ställdes, men ingen har vägrat besvara en fråga när de ställdes. Undersökarna har 

spekulerat i om restaurangpersonalen tror att undersökningens syfte är att hitta fel vid deras 

hantering. Fem av restaurangerna har valt att inte vara med i intervjun trots upprepande försök 

att prata med dem. Anledningen är oklar, men undersökarna tror att det kan upplevas som 

skrämmande att någon vill göra en mikrobiologisk undersökning, och kanske ifrågasätta 

kvalitén på maten som tillagas. En pilotstudie hade kanske kunnat motverka detta då frågorna 

hade kunnat formuleras annorlunda (Bryman, 2011). Nu var tillvägagångssättet att maten 

beställdes per telefon och undersökarna presenterade sig själva och studien efter betalning. 

Detta för att få en minimal påverkan av val av kebabkött. Det går endast att spekulera i, men 

kanske hade fler valt att svara om undersökarna fört en dialog först och förklarat studiens 

syfte mer ingående. 

Mikrobiologisk analys 

Detta moment har varit den viktigaste delen i undersökningen och det är även den del där 

noggrannheten har störst fokus. För att minska risken att få fel resultat, eller att kontaminera 

proverna har stor försiktighet vidtagits vid bearbetning av provmaterialet. Studien har 

genomförts med redan fungerande laborationsmetoder för att säkerställa kvalitén på resultatet. 
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Kebabkött från elva olika restauranger har undersökts. Detta kan upplevas som få prover, 

dock har det varit tillräckligt många som rymts inom tidsramen för detta examensarbete. 

Kebabproverna förvarades i livsmedelstråg under transporten från restaurangerna till 

livsmedelshygienlaboratoriet i Grythyttan. Trågen är inte sterila, vilket kanske kunde önskas 

vid en mikrobiologisk analys. Däremot är det så som kunden får produkten vilket speglar på 

verkligheten. Beredningen av proverna har gått bra i laboratoriet vid alla tillfällen utom ett. 

Den mänskliga faktorn har spelat en betydande roll då förväxling mellan spädningarna kan ha 

skett vid prov 5. Dock kan ett resultat ändå visas där då spädning -1 har gjorts enligt korrekt 

metod och utan misstag. Ju närmare orginalprovet spädningen är, desto säkrare är det att 

bakterieantalet stämmer, och att kontamination inte skett.     

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 

Det har varit ett stort etiskt dilemma som diskuterats innan införskaffande av proverna. 

Nämligen om restaurangpersonalen skulle få veta om uppsatsens syfte innan eller efter 

provmaterialet mottagits av uppsatsförfattarna. Genom att inte berätta förrän när 

provmaterialet mottagits har det minimerat möjligheten att fått “extra nytt kött” eller extra 

tillagat kött. Det som mottagits är det kött som skulle serverats till vilken kund som helst. 

Detta har gjort provmaterialet mer sanningsenligt och minimal påverkan av 

restaurangpersonal att eventuellt försöka förbättra sin hygieniska standard har stoppats. Vad 

som också kan diskuteras är om verksamheterna verkligen har gett samtycke att medverka i 

studien. Till viss del anser vi att så har skett. Då studien grundar sig på flera metoder har 

verksamheterna gjort ett aktivt val i den del där den mänskliga kontakten finns, vilket är i 

intervjun. Observationen och den mikrobiologiska delen har genomförts även om 

restaurangen inte medverkat vid intervjun. Att göra en observation anser undersökarna att 

vilken konsument som helst kan göra och därmed är det offentliga uppgifter. Den 

mikrobiologiska analysen har getts möjlighet för restaurangpersonal att avsäga sig då 

informationen om studien delats ut, både muntligt och skriftligt efter att inköpet av kebab 

skett. Kanske kunde upplägget ha varit på ett annat vis där verksamheterna tagit större del. Att 

man presenterat sig först och inlett ett samarbete som båda tjänar på. Till exempel att 

verksamheterna fått ta del av laboratorieresultatet som en gratis undersökning för chans att 

förbättra sin produkt. Samtliga restauranger fick ett informationsblad (Bilaga 2) och även 

muntlig information om undersökningen. Även information om deras anonymitet och hur 
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materialet skulle användas för enbart uppsatsens ändamål. Då samtliga restauranger och 

personal är anonyma och att liknande undersökningar kan göras av myndigheter vars 

uppgifter blir offentliga anses detta vara ett etiskt korrekt genomförande. Genom att personal 

fått avgöra själva om de skulle svara på intervjuerna eller inte har de haft möjligheten att 

avstå. Observationen har enbart skett i de lokaler som är offentliga för allmänheten inne i 

restaurangerna och den mikrobiologiska analysen har enbart haft som syfte att mäta den 

mikrobiologiska kvalitén. 

 

Slutsats 

Kebabköttet utgör enligt denna studie inte någon risk för den som vill förtära livsmedlet. 

Detta då varken Enterobacteriaceae eller stafylokocker har hittats i den mängd som kan 

klassas otjänligt. Däremot kan bristande hygien eller okunskap göra att kebabköttet blir farligt 

för konsumenten. Det går inte att se direkta samband mellan det mikrobiologiska resultatet 

och verksamheternas hygien, men genom att kontinuerligt arbeta mot att upprätthålla en god 

hygienisk standard och undvika korskontamineringar kan matförgiftningar förhindras .   

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Studiens syfte är att undersöka förekomsten av patogena bakterier i kebab och undersöka 

vilka rutiner restauranger har för att säkerställa den hygieniska kvalitén. Denna studie belyser 

också värdet av att arbeta med rutiner för städning och hygien. Kunskapen om 

korskontaminering är till nytta för både konsument och forskare i arbetet att förebygga 

matförgiftningar. Kunskapen kring hygienen på restaurangerna kan även ge konsumenterna 

en säker måltid. 
 

Genom att replikera studien med ett större antal blandade restaurangverksamheter (till 

exempel pizzerior, à la carterestauranger) skulle sannolikheten att drabbas av matförgiftningar 

från kebab kunna preciseras. Att replikera studien i flera olika länder för att se om det skiljer 

sig länder emellan skulle ge ett större perspektiv på kebaben. Nationella studier skulle kunna 

visa om risken för matförgiftning av kebab är vanligare utanför Sverige eller inte. Det skulle 

också vara intressant att komplettera denna studie med analyser av Listeria och Salmonella då 

dessa inte undersökts. 
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                                                                          Bilaga 2 
Information om uppsatsprojektet 

Kebaben och livsmedelshygienen 

En analys av kebabens mikrobiota 

Projektets undersökare är blivande måltidsekologerna Niklas Karlsson och Lotta Saxin vid 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Projektet löper under våren 2016 och 

avrapporteras i början av sommaren 2016. 

Bakgrund till projektet 

Under 80-talet gjorde kebaben entré i Sverige. Det fick sitt genombrott och är idag vanlig på 

många pizzerior och andra restauranger landet över. Tidigare forskning har visat att 

korskontaminering är en vanlig orsak till smittospridning i restauranger. Det kan vara att 

samma köksredskap används vid hantering av rått och tillagat kött, men det finns även andra 

orsaker. 
 

I projektet kommer en mikrobiologisk analys av kebabköttet att göras. Där ska det undersökas 

hur stor bakterietillväxten i kebabkött är, och även vilka bakteriegrupper som finns. Vi har 

även för avsikt att göra en mindre observation och lättare intervju med restaurangpersonal för 

att få en bredare bild av arbetet med livsmedelshygienen. Studien kommer att publiceras 

offentligt och alla informanter och företag kommer förbli anonyma i projektrapporten. 

Kontaktuppgifter: 

Niklas Karlsson 

Email: Niklaskarlsson89@gmail.com 

Telefonnummer: 0720376623 

Lotta Saxin 

Email: lottasbykrog@hotmail.com 

Telefonnummer: 0703111009 

 

 

 

 
 
 



	  

	  
	  

 
 
                                                                              Bilaga 3 
Intervjuguide. 

Vid restaurangbesöket är det två undersökare närvarande. Den ena undersökaren betalar den 

förbeställda maten och berättar för restaurangpersonalen om studien och dess syfte. Därefter 

frågar undersökaren om personalen kan svara på några frågor och om de godkänner det ställs 

följande frågor i kronologisk ordning. 

Frågor: 

1. Vad är det för kebabkött vi köpt? 

2. Hur många kebabrätter säljer ni om dagen? 

3. Tillverkar ni kebaben själva? 

4. Hur förvarar ni kebaben under dagen? 

5. I vilka temperaturer förvaras den? 

6. Vad gör ni med det kebabkött som inte säljs under dagen? 

7. Hur hanterar ni köttet och de andra råvarorna? (tång, händerna, annat?) 

8. Har ni ett egenkontrollprogram (HACCP)? 

9. Hur ofta tvättar personalen händerna? 

10. Vad används när personalen tvättar händerna? (tvål, sprit, pappershandduk, handduk?) 

11. Hur varm är kebaben när den serveras? 

12. Hur ofta gör ni rent på köksytorna under dagen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  

	  
	  

 
 

                                                                                                                               Bilaga 4 
Observationsschema: 
Vid restaurangbesöket är två undersökare närvarande. Den ena undersökaren betalar den 
förbeställda maten och ställer intervjufrågorna. Den andra undersökaren undersöker 
restauranglokalen efter följande observationsschema. Följande punkter observerades i 
passande ordning: 

Frågor Ja Nej 

Används redskap vid råvaruhantering? 
  

Har personalen sår på händerna? 
  

Används handskar 
  

Är det god kroppshygien hos personalen? (Rena och hela kläder) 
  

Är det rent i köket? 
  

Hanterar kassapersonal livsmedel? 
  

Förekommen direktkontakt med pengar hos personalen? 
  

Finns det flytande tvål på gästtoaletten? 
  

Finns det pappershanddukar/papper på gästtoaletten? 
  

Är det rent i gästlokalerna? 
  

Anteckningar: 
  

 
 
 
 
 
 

 
	  


