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Du som livsmedelsföretagare har ett ansvar att producera och sälja säkra livsmedel till era kunder 
och se till att kraven i lagstiftningen är uppfyllda. Basen i lagstiftningen är de så kallade 
grundförutsättningarna. Ert mål ska vara att skapa goda grundförutsättningar genom att 
kontrollera den egna verksamheten med hjälp av en egenkontroll.  
 
Genom att införa rutiner baserade på grundförutsättningarna i din egenkontroll skapar du bättre 
livsmedelshygien, nöjdare kunder och en godare ekonomi. En bra egenkontroll tjänar alla på.  
 
Följande punkter är exempel på vad som bör finnas i din egenkontroll. Det är viktigt att du 
anpassar dessa till din verksamhet och ser till att de fungerar och följs.  
 
Lokaler, utrustning och fordon 
Lokaler, utrustning och fordon ska hela tiden underhållas och vara utformade så att de är lätta att 
rengöra. Det är viktigt att ha en underhållsplan med datum för åtgärd. Tänk på att undvika 
korsande flöden, med ren och oren hantering.  
 
Material i kontakt med livsmedel 
Det är viktigt att material som kommer i kontakt med livsmedel är godkänt för detta annars kan 
skadliga ämnen överföras till livsmedlet. Förpackningsmaterial som är i kontakt med oförpackade 
livsmedel t.ex. plastfilm, plastpåsar, plastkärl, aluminiumfolie, tråg m.m. ska var godkänt för 
livsmedel. Något av följande märkning skall finnas på förpackningen: 

- orden ”för livsmedel” 

- speciell beteckning där avsedd användning framgår 

- speciella symboler - 
 
Separering och förvaring 
Rutiner skall finnas för hur olika produkter och råvaror hålls åtskiljda vid förvaring. 
Några exempel:  
 

- Oförpackade köttprodukter och oförpackade rotfrukter/jordiga produkter skall förvaras i 
separata kylutrymmen  

- Oförpackade råa livsmedel skall vara separerade från oförpackade färdiglagade livsmedel  

- Städredskap/kemikalier skall förvaras i städskåp  
 
Vidare ska oförpackade livsmedel vara försedda med varuskydd och varor ska inte förvaras direkt 
på golvet, dels för att undvika förorening av arbetsytor som kommer i kontakt med dem och dels 
för att förenkla rengöring. 
 
Rengöring 
Rutiner ska finnas som beskriver vad som ska rengöras, på vilket sätt och hur ofta. Det behövs 
städrutiner för både daglig städning och städning som behöver göras mera sällan. Att använda en 
checklista för hur ofta städning ska göras kan vara en bra hjälp. Det är också viktigt att 
städutrustningen är ren och att den förvaras på ett lämpligt sätt.  
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Personlig hygien  
Rutiner ska finnas för hur skyddskläder, skor och hårskydd förvaras och används, för att 
förhindra spridande av smitta. Rutiner ska också finnas för rökning/snusning, användande av 
nagellack, bärande av smycken, klockor och vad som gäller vid sår, infektioner och sjukdom. 
Detta gäller även besökare, hantverkare, varuleverantörer etc. Det ska finnas handtvättställ med 
flytande tvål och pappershanddukar nära till hands. 
 
Utbildning 
All personal som hanterar livsmedel måste ha tillräckliga kunskaper om de varor och 
tillverkningsmetoder som används. Därför krävs det regelbunden utbildning av personalen. det 
ska finnas rutiner för utbildning, handledning och instruktioner.  
 
Temperatur 
Vid all hantering där temperaturen spelar en viktig roll behövs rutiner så att livsmedel håller rätt 
temperatur. Det är viktigt att kylkedjan inte bryts och att upptining, varmhållning och nedkylning 
sker på ett säkert sätt. Kontrollera att kyl- och frysvaror som kommer till verksamheten har rätt 
temperatur, samt gör temperaturkontroll på ankommande varm och kall mat. Termometer ska 
finnas för att kunna mäta temperaturen, se till att termometern är kalibrerad så att den visar rätt 
mätvärden. 
 
 Detta är bra att ha rutiner för:  
 

 Temperatur i kyl, högst +8° C beroende på livsmedel  

 Temperatur i frys, högst -18° C  

 Upptining, på vilket sätt man tinar frusna livsmedel 

 Tillagning, riktvärde är en kärntemperatur på lägst +70° C 

 Varmhållning, t.ex. vid bufféservering. Lägsta temperatur är +60° C i högst 2 timmar. 
Ta stickprov på känsliga livsmedel som soppa, köttgryta, ris m.m. 

 Nedkylning, i nedkylningsanläggning eller t.ex. vattenbad. Temperaturen ska nå+8° C 
inom 4 timmar 

 Återuppvärmning, riktvärde är en kärntemperatur på +70° C i minst två minuter 
 

Information och märkning 
Det som står på menyn ska vara det som serveras, skriver du till exempel fetaost kan du inte 
servera salladsost 
Du ska ha kunskap om vilka allergener som finns i maten du serverar och kunna informera dina 
kunder om dessa.  
För omförpackade livsmedel som förvaras i kyl/frys ska märkning finnas med namn/ingredienser 
och datum. 
Säljer du förpackade livsmedel är det ditt ansvar att de är korrekt och tydligt märkta  
 
Vatten 
Rutinen ska säkerställa att vattnet/isen som används i verksamheten uppfyller lagstiftningens krav 
på tjänligt vatten. Det ska framgå om eget vatten används. Rutiner ska finnas för rengöring av 
kranar, spolmunstycken, slangar, ismaskiner, vattenautomater och munstycken till syrupmaskiner. 
Analyssvar från vattenprovtagning ska finnas om egen brunn används. 
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Skadedjur 
Skadedjur och tamdjur kan föra med sig olika smittor till maten och ska därför hållas borta från 
livsmedelslokaler. Rutiner ska finnas för att förebygga att skadedjur tar sig in i lokalen och hur 
problemet hanteras om skadedjur har kommit in. Kontrollera att fönster och dörrar är täta och 
hålls stängda alternativt är försedda med nät. Se till att området utanför lokalen hålls rent. 
Om bekämpning med gift är nödvändigt, ska det framgå av en karta var betesstationerna finns 
och vilket skadedjursbolag som sköter detta.  
 
Avfall 
Rutiner på hur avfall ska förvaras, hur ofta och på vilket sätt det avlägsnas från utrymmen där 
livsmedel hanteras samt rengöring av behållare och soprum. 
 
Spårbarhet  
Följesedlar eller fakturor ska finnas på plats så att livsmedlen kan spåras vart de kommer från, vid 
händelse av reklamation eller fel. 
Rutiner ska finnas om hur felaktiga produkter ska stoppas efter försäljning till kund. 
Dokumentera hur ni hanterar kundklagomål på hygien, märkning och misstänkt matförgiftning.  
 
HACCP 
Ett system som identifierar, bedömer och kontrollerar risker som är av betydelse för 
livsmedelssäkerheten. Om du har ett större företag krävs det oftast en HACCP. Det kan också 
vara bra för det mindre företaget att fundera över vilka faror och risker det finns i verksamheten 
 
 
 
Vill ni veta mer? 
Välkommen att kontakta oss på Livsmedelsenheten 
Tel. 0431-870 00 

 
 


