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Hur	  motiverar	  man	  anställda	  att	  uppnå	  god	  matsäkerhet?	  

Jag	  studerar	  till	  kostvetare	  och	  har	  förhoppningsvis	  insikt	  om	  hur	  man	  lagar	  mat	  till	  många,	  med	  allt	  
vad	  det	  innebär,	  när	  jag	  är	  klar.	  Men	  jag	  har	  frågat	  mig	  om	  hur	  jag	  kan	  applicera	  den	  här	  kunskapen	  
och	  framförallt	  hur	  jag	  kan	  kommunicera	  denna	  kunskap.	  Det	  problemet	  har	  jag	  redan	  fått	  uppleva	  i	  
mitt	  arbete	  på	  en	  storvaruhandel	  där	  vi	  har	  ett	  café	  med	  fikabröd	  och	  korv.	  Hur	  motiverar	  man	  
medarbetare	  utan	  kunskap	  och	  tid	  om	  hur	  viktig	  egenkontroll	  och	  hygienrutiner	  är?	  Det	  kan	  tänkas	  
att	  jag	  inte	  är	  ensam	  med	  detta	  problem	  och	  därför	  vill	  jag	  sammanfatta	  en	  artikel	  som	  kanske	  ger	  
lite	  insikt	  om	  hur	  man	  kan	  hantera	  detta.	  I	  artikeln	  Educating	  future	  managers	  to	  motivate	  
employees	  to	  follow	  food	  safety	  practices	  har	  man	  använt	  sig	  av	  fokusgrupper	  för	  att	  få	  mer	  
kännedom	  om	  hur	  deltagarna	  resonerar	  och	  motiverar	  de	  anställda	  att	  följa	  hygienrutiner	  och	  uppnå	  
god	  matsäkerhet.	  Det	  var	  sammanlagt	  36	  deltagare	  från	  USA	  som	  var	  chefer	  inom	  måltidservice	  samt	  
personer	  som	  studerar	  till	  det.	  	  

Frågeställningarna	  var	  bland	  annat	  vilken	  roll	  deltagarna	  hade	  i	  matsäkerhetssammanhang	  samt	  hur	  
de	  kunde	  arbeta	  mer	  effektivt	  med	  detta.	  Vidare	  om	  vad	  de	  skulle	  ha	  velat	  lära	  sig	  mer	  om	  för	  att	  
kunna	  bli	  en	  bättre	  ledare	  i	  matsäkerhetsfrågor	  och	  hur	  de	  skulle	  lära	  sig	  detta.	  Utifrån	  dessa	  
frågeställningar	  kom	  det	  upp	  vissa	  problemområden	  som	  det	  senare	  diskuterades	  lösningar	  till.	  	  

Fem	  stycken	  problemområden	  och	  motivationsstrategier	  till	  ökad	  matsäkerhet	  identifierades.	  Den	  
första	  var	  anpassning,	  alltså	  att	  olika	  personer	  samt	  olika	  åldrar	  har	  skilda	  inlärningsstilar.	  För	  att	  
anpassa	  sig	  kan	  man	  fråga	  hur	  personalen	  vill	  ta	  in	  kunskap	  kring	  matsäkerhet,	  till	  exempel	  så	  var	  den	  
yngre	  generationen	  positiva	  till	  datorer	  vid	  inlärning	  men	  inte	  den	  äldre.	  Det	  som	  föredrogs	  var	  att	  
arbetsledaren	  lyssnade	  in	  och	  anpassade	  inlärningen	  utefter	  individ.	  

Det	  diskuterades	  personalresurser	  kombinerat	  med	  matsäkerhet	  då	  de	  intervjuade	  upplevde	  att	  det	  
var	  en	  stor	  rundgång	  på	  personal	  inom	  måltidservice.	  Det	  kan	  därmed	  vara	  svårt	  att	  se	  vilka	  som	  har	  
genomgått	  matsäkerhetsträning	  eller	  inte.	  För	  att	  möta	  det	  här	  problemet	  föreslogs	  det	  att	  en	  
effektiv	  och	  simplifierad	  matsäkerhetsinlärning	  behövdes.	  

Majoriteten	  av	  deltagarna	  föredrog	  aktivitetsbaserad	  träning	  när	  det	  diskuterades	  metod	  för	  
inlärning.	  Det	  diskuterades	  att	  de	  etablerade	  matsäkerhetskraven	  och	  inlärningsmaterialet	  kunde	  
vara	  effektivt	  men	  var	  svåra	  att	  förstå	  och	  applicera	  i	  praktiken.	  En	  lösning	  till	  detta	  föreslogs	  genom	  
att	  skriva	  mer	  praktiskt	  om	  hur	  dem	  ska	  tillämpas.	  Men	  framförallt	  krävs	  det	  en	  förklaring	  till	  varför	  
man	  ska	  följa	  just	  det	  kravet,	  då	  det	  är	  en	  stor	  faktor	  för	  att	  bli	  motiverad	  att	  följa	  det.	  

Resultaten	  visade	  även	  att	  kommunikation	  var	  ett	  problemområde.	  Till	  exempel	  diskuterades	  det	  om	  
hur	  nya	  lagar	  och	  regler	  skulle	  kommuniceras	  ut	  till	  de	  anställda	  och	  hur	  dem	  inte	  kan	  följas	  om	  ingen	  
vet	  om	  dem.	  Men	  även	  att	  alla	  kanske	  innehar	  kunskapen,	  men	  vet	  inte	  hur	  man	  ska	  motivera	  eller	  
motiveras	  till	  att	  tillämpa	  den.	  Slutsatsen	  var	  att	  när	  man	  utbildar	  ledare	  inom	  måltidservice	  bör	  man	  
inte	  bara	  lära	  ut	  vad	  man	  ska	  göra	  utan	  hur	  man	  ska	  kunna	  kommunicera	  detta	  till	  olika	  sorters	  
individer	  genom	  varierande	  metoder.	  Jag	  upplever	  att	  detta	  tränas	  i	  min	  utbildning	  då	  vi	  
genomgående	  får	  hålla	  i	  muntliga	  och	  skriftliga	  presentationer	  där	  vi	  ska	  berätta	  om	  något	  som	  våra	  
medstudenter	  inte	  vet.	  Men	  kanske	  behövs	  det	  ännu	  mer	  pedagogisk	  utbildning	  i	  form	  av	  hur	  olika	  
inlärningsstilar	  kan	  identifieras	  och	  tillmötesgås.	  

Till	  sist	  framhävdes	  nyttan	  av	  att	  debattera	  matsäkerhet	  för	  ökad	  förståelse.	  Genom	  att	  arbetsledare,	  
personal	  och	  studenter	  återkommande	  diskuterar	  och	  värderar	  olika	  rutiner	  och	  risker	  kring	  
mathantering	  tror	  jag	  att	  kunskap	  och	  motivation	  kan	  främjas.	  Om	  man	  försöker	  uppmuntra	  alla	  att	  
ifrågasätta	  vissa	  rutiner	  kanske	  man	  kan	  utveckla	  dem	  att	  blir	  mer	  effektiva	  samt	  
verksamhetsanpassade.	  	  	  
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