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A comparison with an emphasis on electricity energy, 

in the light of food safety and retention of nutrients 

 

Christina Hagman 

Abstract  

The aim of this report has been to investigate the use of electricity energy before and after a 

conversion of foodservice. The ambition was also to highlight the food safety and the 

retention of nutrients in relation to the conversion. The methods being used were qualitative 

interviews, case studies, study visits and literature. The equipment and the use of energy was 

the same in 2008 as in 2011 for hot-holding of the tested component, sauce with ham. The 

chilled system used more than three times the energy and cost for one portion than one 

portion in the hot-hold system. The food safety is all about routines and quality programs, of 

course the chilled system must have more critical control points. Nutrients are often labile 

when heating, especially water-soluble vitamins. Vitamin C showed losses in each step in 

both systems. The conclusion is that the combined system is much more energy-demanding 

than the hot-holding. There are concerns in both systems on food safety and retention of 

nutrients. Used as here, with only the main component chilled and the rest of the meal 

prepared where the meal is served, the chilled system seems to give better quality than a hot-

holding system from nutrition- perspective. Maybe the greatest gain in food safety and 

retention would be to have cooking kitchen in most schools.  
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1. Inledning  
Organisationen av offentliga måltider har förändrats genom tiderna. Från 1940-talet framtill 

1960-talet byggdes systemet för skolmat till alla ut successivt (Halling, Jacobson och 

Nordlund 1990, 17). Redan på 1960-talet var man medveten om den försämring i kvaliteten 

som det innebar att tillaga maten på större enheter och sedan transportera maten 

varmhållen, ofta upp till fyra-fem timmar till skolor med mottagningskök. Ett sätt att 

motverka detta blev att använda olika sorters frysta helfabrikat samt tillagad kyld mat, vilket 

ofta ledde till en enformig kost och dyr produktion. (Halling, Jacobson och Nordlund 1990, 

24). I de flesta kommuner idag levereras varmhållen mat från centralkök (Naturvårdsverket 

2009, 18), men det finns också flera kommuner som har ställt om skolkök för att kunna 

hantera kyld mat. Anledningarna är flera och de som uppges när man inför ett nytt system är 

naturligtvis mest de positiva effekterna man tror sig få. Högre matkvalitet nämns ofta som 

det centrala. Förutom högre matkvalitet, nämns de investeringar som skulle behöva göras för 

att renovera kök som idag inte uppfyller kraven för tillagningskök. En parameter som dock 

aldrig verkar vara undersökt är om energianvändningen har förändrats eller förflyttats i 

samband med omställning till att producera kyld mat och i så fall hur. All energi som går åt 

måste produceras, det innebär dels en kostnad, dels i många fall en stor miljöpåverkan 

(Naturvårdsverket 2012). 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka och jämföra energianvändningen vid två 

olika flöden för matproduktion i Hagaskolans produktionskök och mottagningskök, samt 

Ersdungens mottagningskök i Umeå; tillagning och varmhållning, respektive tillagning, 

kylning och uppvärmning av mat. Studien visa hur energin används respektive eventuellt har 

förflyttats sedan metoden att kyla en del av den totala matproduktionen infördes 2011. Denna 

studie ska ge ett underlag för att kunna dra slutsatser av förändringen, samt göra relevanta 

val i framtiden. Studien ska också översiktligt undersöka hur valet av varm eller kyld 

produktionsmetod påverkar matkvaliteten, både utifrån livsmedelssäkerhet och 

näringsinnehåll.  

1.2 Frågeställningar 

a. Vilken utrustning användes i Hagaskolans produktionskök 2008 för att tillaga och 

varmhålla skinksås? 

b. Vilken utrustning användes i Hagaskolans produktionskök 2011 för att tillaga och 

senare i Hagaskolans mottagningskök varmhålla skinksås?   

c. Vilken utrustning användes 2011 i Hagaskolansproduktionskök för att tillaga, kyla 

ner och senare i Ersdungens mottagningskök värma upp skinksås?  

d. Hur stor energianvändning krävdes i det varmhållna flödet respektive det kylda 

flödet? 

e. Hur kan valet mellan varmhållen och kyld mat påverka ekonomin i samband med 

energianvändning? 

f. Hur påverkas livsmedelssäkerhet och näringsretention i kyld, respektive varmhållen 

mat? 

1.3 Avgränsning 

Studien innefattade elanvändning inom kökens väggar från beredning tills maten var färdig 

att bäras ut i kantinerna i matsalen. Endast en huvudkomponent har följts. Denna 

komponent, skinksås, förekom i båda produktionsflödena. Tillbehöret som i detta fall var 

pasta påverkar inte energianvändningen och redovisas därför inte i studien. El för 
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diskmaskiner, samt den el som används för att varmhålla maten ute i serveringen har inte 

tagits upp eftersom den inte skiljer sig åt mellan flödena. Tranporter berördes inte heller i 

studien.  

Jämförelsen mellan kyld och varmhållen mat med avseende på livsmedelssäkerhet och 

näringsretention begränsar sig till en enklare översikt. Jämförelsen ska ses som generell och 

underlag har endast tagits från litteratur i ämnet. De risker med livsmedel som behandlas i 

examensarbetet är de vanligast förekommande i tillagad mat, och ska inte ses som 

heltäckande. 

2. Bakgrund 

2.1 Sveriges nationella och lokala miljömål 

Sveriges riksdag har antagit 16 miljökvalitetsmål som ska fungera som stöd för miljöpolitiken 

vars övergripande syfte är att kunna lämna över ett Sverige till nästa generation där de stora 

miljöproblemen är lösta (Regeringskansliet 2013). För att nå dessa mål har man i regeringens 

proposition 2004/05:150 angett tre strategier där effektivare energianvändning är en del.  

Som komplement till de nationella miljömålen har Umeå kommun tagit fram lokala miljömål 

samt tre profilområden som anses särskilt viktiga eller intressanta för Umeå kommun att 

arbeta med. Däribland nämns ”Ett energihushållande samhälle” -där Umeå ska leda 

utvecklingen mot ett samhälle som enbart använder energi från förnybara källor och att 

”energihushållning är en självklarhet” (Umeå kommun 2008c). 

Kommunfullmäktige har sedan antagit ett övergripande mål för produktivitet där det anges 

att alla verksamheter ansvarar för att ha ett effektivt lokalutnyttjande, bland annat genom att 

minska ytor och sänka elkostnaderna (Umeå kommun 2012a). 

2.2 Energiförbrukning i skolor och i storkök 

STIL 2 (STIL står för statistik i lokaler) var ett samarbetsprojekt mellan Energimyndigheten 

och Boverket. I projektet ingick flera olika etapper som syftade till att förbättra statistik, 

bland annat vad det gäller energianvändning i olika lokaler. En inventering gjordes som 

behandlade energianvändning i skolor.  129 skolors energianvändning granskades 

(Energimyndigheten 2007, 17). Skolor tillfördes i genomsnitt energi på 216 kWh/m2 Atemp 

(Energimyndigheten 2007, 23). Definition av Atemp = Σ invändig area för respektive 

våningsplan, vindsplan och källarplan som värms till mer än 10 °C (Boverket 2011, 96). Då 

räknas både uppvärmningsel och verksamhetsel och hela skolans area enligt Boverkets 

definition.  

De största posterna för elenergi i skolor var belysning och ventilation.  De förbrukade 

tillsammans mer än 50 % av den totala elanvändningen.  (Energimyndigheten 2007, 26). 

Elanvändningen förutom uppvärmningsel var i genomsnitt 61 kWh/m2 Atemp på nationell nivå 

i skolor (Energimyndigheten 2007, 26). 

Den skola i undersökningen som använde mest elenergi exklusive uppvärmningsel hade 

också ett tillagande kök. (Energimyndigheten 2007, 25).  

Elanvändningen i skolornas storkök förändrades inte mellan 1990 och 2006, den var 8,5 

kWh/m2Atemp (Energimyndigheten 2007, 60).  Dock har inte undersökningen som gäller 

skolors energianvändning (Energimyndigheten 2007) gått på djupet när det gäller 

köksutrustning, och det finns ingen detaljerad undersökning som riktat sig mot utrustningen 
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i köken. Dock finns en annan del i STIL 2, som behandlar storkök i hotell, restauranger och 

samlingslokaler (Energimyndigheten 2007, 112).  

 

De områden som krävde mest elanvändning i storkök på hotell, restauranger och i 

samlingslokaler var tillagning, kylning och disk. Av dessa tre områden var det tillagningen 

som hade den stora elanvändningen, lite drygt hälften (Energimyndigheten 2011, 37). 

Tillagningen omfattade utrustning som kokgrytor, ugnar och stekhällar. Denna typ av 

utrustning hade oftast en hög eleffekt som användes under kort tid (Rolfsman m.fl. 2010, 

30). Kyl och frys som anslutits med stickpropp stod för 36 % av elanvändningen i storkök. I 

genomsnitt uppgick energianvändningen i dessa lokaler till 751 kWh per m² köksarea och år 

(Energimyndigheten 2011, 37) medan siffran för storkök i skolor var 8,5 kWh/m2 Atemp och år 

(Energimyndigheten 2007, 34).  Dessa uppgifter mellan kök i restauranger och kök i skolor 

går inte att jämföra, det är helt olika sätt att mäta elanvändning. I Energimyndigheternas 

båda rapporter saknas uppgifter om genomsnittlig yta i köken. Rapporten om skolornas 

storkök saknar uppgifter om hur många kök som är tillagningskök respektive 

mottagningskök. 

 

Det finns uppgifter om elanvändningen i restaurangkök och storkök i skolor räknat per 

portion och år exklusive uppvärmningsel. I restauranger var den i genomsnitt 2,6 kWh per 

portion och år. Den som använde minst energi per portion och år, ca 0,5 kWh, var en 

snabbmatsrestaurang som var öppen nästan dygnet runt och serverade mat hela tiden. Den 

som använde mest energi, använde ca 8,2 kWh per portion och år (Energimyndigheten 2011, 

40). I skolors storkök var elanvändningen 89 kWh per portion och år (Energimyndigheten 

2007, 34). Siffrorna för elanvändning per portion och år är inte heller jämförbara eftersom 

skolportionen baseras på en elanvändning per m2 Atemp och restaurangportionen baseras på 

elanvändning per m2. Det angavs inte något portionsantal, varken för kök i restaurang eller 

för kök i skolor eller hur många rätter de olika köken hade möjlighet att servera.  

2.3  Skolköken i Umeå kommun  

2.3.1 Fastighet och Måltidsservice  

Fastighet förvaltar kommunens intressen som fastighetsägare och ska bland annat ”anpassa 

det egna fastighetsbeståndet vid verksamhetsförändringar samt vid teknik- och miljökrav för 

ett effektivt och flexibelt utnyttjande” (Umeå kommun 2012 C).  

Sedan 2008 har Fastighet, Umeå kommun arbetat med ett energiprojekt kallat EPC. 

Förkortningen står för Energy Performance Contracting och är ett projekt som syftar till 

energieffektivisering i stora fastighetsbestånd. Metoden har varit att inventera kommunens 

fastigheter, identifiera möjliga åtgärder och genomföra dessa, för att sedan göra en 

uppföljning. Åtgärderna omfattar bland annat injustering av värmesystem, förbättra 

byggnadsskalet och sätta in nya ventilationsaggregat med effektiva fläktar och 

värmeåtervinning (Umeå kommun 2012c). I samband med detta har Fastighet velat 

undersöka hur den omställningen som har skett i några stora produktionskök har påverkat 

energianvändningen i köken (Larsson muntl.). 

Måltidsservice är ett kommunalt bolag som ansvarar för tillagning, transport och servering av 

skolluncher (Umeå kommun 2013). Ett övergripande mål för Måltidsservice 2012-2013 är 

bland annat att minska sin negativa miljöpåverkan (Umeå kommun 2012d).  
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2.3.2 Produktions- och mottagningskök 

De centrala produktionsköken i Umeå kommun har producerat och levererat varmhållen mat 

som enda produkt fram till 2008 (Levander, muntl.). Fortsättningsvis kommer uttrycket 

varm mat att användas beträffande den varmhållning som förekommer i produktionsköket 

och mottagningsköken i studien. 

Det finns ett antal olika definitioner av skolkök inom Umeå kommun (Levander, muntl.). 

Produktionskök är ett centralkök som levererar mat till andra enheter, varm eller kyld. 

Mottagningskök för kyld eller varm mat är ofta ett lite mindre utrustat kök som finns i 

nära anslutning till där maten ska serveras. De kök som tar emot varm mat gör i vissa fall 

inget mer än serverar maten, och det finns också de som enbart tar emot den så kallade 

huvudkomponenten i måltiden som i det fallet är varm. Huvudkomponenten är 

proteinkällan, såsom kött eller fisk. Då kokar mottagningsköket själv tillbehören, såsom 

potatis, ris eller pasta, och gör vissa sallader. Mottagningskök för kyld mat kokar alltid 

tillbehören själva. Vissa blandade sallader följer med leveransen men annars gör de allt utom 

huvudkomponenten. 

Tillagningskök är de kök som är tillräckligt utrustade för att laga egen mat och gör det till 

sin egen enhet.  

2.3.3 Beslut om omställning av köken 

Ansvarig nämnd inom kommunen kan ha riktlinjer och ta beslut när det till exempel gäller 

upphandling eller tillagning av skolmat. Dessa beslut kan gälla att minska tiden för 

varmhållning i syfte att maten ska behålla mer näring och smak (Livsmedelsverket 2007, 7). 

Under 2007 började ett planeringsarbete inom Måltidsservice. Umeå kommun stod inför ett 

stort renoveringsbehov i flera kök. Dessutom hade man svårt att uppfylla Livsmedelsverkets 

rekommendationer (Livsmedelsverket 2009, 29) om att inte varmhålla mat mer än två 

timmar (Levander, muntl). Målen med planeringsarbetet var flera. Det övergripande var att 

säkra och höja kvaliteten på skolmaten. Man ville också uppfylla Umeå kommuns mål att 

erbjuda heltidstjänster i den mån det var förenligt med verksamheten. Genom att erbjuda fler 

kök möjlighet att tillaga del av måltiden, såsom potatis, pasta eller ris ville man öka 

arbetsglädjen i köken. De mottagningskök som var aktuella för att ställas om var 2008 

mottagningskök för varm mat. En annan drivkraft i omställningen var att minska 

skollunchens miljöpåverkan genom att kunna minska antalet transporttillfällen (Levander, 

muntl.). Detta skulle möjliggöras genom att anpassa Östra gymnasiets kök till att kunna 

producera och leverera både varm och kyld mat. Juni 2008 togs beslutet att köket vid Östra 

Gymnasiet skulle ”anpassas och utrustas för att kunna fungera som en pilotanläggning för 

ändrad produktionsmetod” (Umeå kommun 2008b). Ett halvår senare beslutades det att 

Hagaskolans produktionskök skulle följa samma exempel (Umeå kommun 2008a).  

Till grund för beslut om att ändra produktionsmetod ligger ofta de ovan nämnda skälen. I en 

stor undersökning bland produktionskök på sjukhus om varför man beslutat sig för att 

producera antingen varm eller kyld mat, har de ansvariga fått gradera vikten av olika faktorer 

i beslutet (Nettles, Gregoire och Canter 1997, 626-631). Faktorerna var bland annat 

flexibilitet gentemot patient i fråga om tidpunkt och vilken mat de kunde serveras, 

tallrikssvinn, hur länge det skulle ta för att få tillbaka investeringen och patienters nöjdhet 

med matkvaliteten. De sjukhus som hade valt kyld mat tenderade att värdera faktorer kring 

matkvalitet högre än de som valde metoden varmhållen mat. I övrigt rankar de ansvariga de 
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olika faktorerna som lika viktiga(Nettles, Gregoire och Canter 1997, 626-631). Totalkostnad 

fanns med i undersökningen på olika sätt, men det gick inte att utläsa om energianvändning 

fanns med som en faktor att gradera. 

2.3.4 Måltidsservice utvärdering av omställningen av köken 

En utvärdering av omställningen av Hagaskolans och Östra gymnasiets produktionskök har 

gjorts (Måltidsservice 2012b). Där konstaterades det att de flesta av målen som var uppsatta 

hade nåtts. Dessa var att höja kvaliteten på måltiden genom kortare varmhållning, att fler 

personer kunde erbjudas heltidstjänster, att öka bredden på arbetsuppgifter i 

mottagningskök och att öka möjligheten till påverkan bland matgästerna. Man hade också 

uppnått ett bättre lokalutnyttjande genom att använda färre lokaler och i stället använda dem 

under en längre tid över dagen. Målet att minska transporterna uppnåddes också och 

därigenom kostnaderna för dessa. Det sista målet var att minska på svinnet. Det fanns ingen 

undersökning som visade hur stort svinnet var då köken enbart producerade varm mat. Tre 

restaurangföreståndare har fått beskriva sin upplevelse hur omställningen har påverkat 

svinnet. En föreståndare påpekade att svinnet var kopplat till vilken maträtt det var frågan 

om. Om det var en maträtt som tog kort tid att värma, kunde man vänta längre med att 

värma de sista portionerna utan att behöva vara rädd att maten inte var varm då den skulle 

behövas. En annan föreståndare menade att de beställde mat erfarenhetsmässigt, de värmde 

oftast allt, och väldigt lite brukade bli över. Den tredje restaurangföreståndaren uppgav också 

att de för det mesta värmde allt, men sparade ibland ett eller ett halvt bleck om de trodde att 

det inte skulle gå åt. Ett mindre svinn på 15-20 portioner är svårt att komma ifrån menades 

det i utvärderingen (Måltidsservice 2012b).  

Både Hagaskolans och Östra gymnasiets produktionskök ansåg att den största vinsten med 

kombinationen av att producera varm och kyld mat i samma kök var att köket kunde 

utnyttjas hela dagen och att det därför gick att producera betydligt mer mat på befintlig 

personal. Personal har omplacerats inom organisationen och på så sätt sparades 12 

årsarbeten in (Måltidsservice 2012b).  

Dock beskrivs att gränsen för att öka portionsantalet nog är nådd. Utvärderingen tog också 

upp nackdelar såsom att man fick känslan av en matfabrik. Dessutom följde det mycket lyft 

med så stor produktion samt en risk för brännskador. Mottagningsköken tog upp det positiva 

i att dofterna spred sig mer från mottagningsköket då man värmde den kylda maten 

(Måltidsservice 2012b). 

Utvecklingspotential fanns i alternativa rätter och att minska på svinnet. Det kommer att 

behöva föras en dialog med föreståndarna för att bättre kunna utnyttja möjligheten att spara 

ej uppvärmd mat. Hagaskolan håller på att undersöka om det går att endast ha tre dagar för 

transport (Måltidsservice 2012b).  

Det fanns också en önskan om att utvärdera hur tillagningskök skulle stå sig jämfört med 

mottagningskök för kyld mat. De senare är oftast bra utrustade och det skulle bli en 

besparing i transportkostnader, dock skulle personalkostnader öka. Måltidsservice vill 

undersöka var gränsen går ekonomiskt, hur mycket mer personal som krävs, och om 

livsmedelssäkerheten skulle kunna upprätthållas i små tillagningskök där det kan vara 

problem att få kvalificerade vikarier (Måltidsservice 2012b). 
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2.3.5 Hagaskolans produktionskök 

Hagaskolans produktionskök har fungerat som ett sådant sedan överskådlig tid. Hela tiden 

har man lagat och levererat varm mat. Ett problem har varit långa varmhållningstider. Ett 

stort antal portioner och ett stort antal leveranser medförde att det var svårt att hålla en bra 

kvalitet (Levander 2012). Enligt skollag (SFS 2010:800) 10 kap 10§ ska eleverna erbjudas 

näringsriktiga skolmåltider. Vad som är en näringsriktig måltid har regeringen bedömt det 

vara icke möjligt att tydligare uttrycka. Dock ska de svenska näringsrekommendationerna 

”vara en utgångspunkt” (Prop. 2009/10:165) 

År 2008 levererades ca 2300 portioner varm mat per dag (Måltidsservice 2008). Baserat på 

178 skoldagar om året som läsåret ska ha enligt skolförordningen, (SFS 2011:185), blir det 

409 400 portioner per år. Den nya produktionsmetoden som infördes under 2011 innebar att 

köket fyra dagar i veckan, skulle tillaga två flöden, ett varmt, och ett som kyldes ner direkt för 

att sedan upphettas i ett mottagningskök för kyld mat (Levander, muntl). 

2011 levererade Hagaskolans produktionskök 3 400 portioner varje dag utom måndagar. Av 

dessa var 1 000 portioner varm mat och 2 400 portioner kyld mat (Måltidsservice 2011). 

Siffrorna varierar något. Räknat på skolårets 178 dagar blir det 178 000 varma portioner. Det 

kylda flödet beräknades här på 138 dagar, portionsantalet blir då 331 200 kylda. Då har 

hänsyn tagits till att det kylda flödet produceras fyra dagar i veckan och det varma femdagar. 

Det kylda flödet utgjorde alltså ca 71 % och det varma ca 29 %. Sammanlagt producerades 

alltså ca 509 200 portioner år 2011.  

De kök som tar emot kyld mat kokar utan undantag sina egna tillbehör såsom potatis, ris 

eller pasta. De kan också koka eller ugnsbaka grönsaker. Jämte den tillagade maten serveras 

ett stort utbud av blandade sallader som är tänkta att vara den stora vitaminkällan, Det kan 

vara traditionella med till exempel isbergsallad, proteinrika med till exempel bönor som bas, 

eller kolhydratrika med morötter eller kål som bas. Dessa skickas med maten, till 

mottagningskök för både kyld och varm mat, dessutom gör vissa mottagningskök för kyld 

mat sina egna sallader. I många mottagningskök bjuds också skuren frukt i salladsbaren 

(Hardeland, muntl.) 

2.3.6 Hagaskolans och Ersdungens mottagningskök 

Hagaskolans mottagningskök som ligger några hundra meter ifrån Hagaskolans 

produktionskök, tar emot både varm och kyld mat. Dagligen rör det sig om ca 480 portioner 

varm och ca 50 portioner kyld mat. Ersdungens mottagningskök tar enbart emot kyld 

huvudkomponent, dagligen ca 200 portioner. Den värms upp och de flesta tillbehör tillagas i 

mottagningsköket. I Ersdungens mottagningskök arbetar en föreståndare och två 

ekonomibiträden (Dellsand muntl.).  

2.4 Livsmedelshantering 

Livsmedelsverkets arbete handlar till stor del om att maten vi alla äter ska vara säker 

(Livsmedelsverket 2012h).  

Temperatur och förvaringstid är parametrar som styr ett livsmedels hållbarhet och säkerhet. 

Om ett livsmedel förvaras i en temperatur där det finns förutsättningar för mikroorganismer 

att växa till, kan livsmedlet vid senare förtäring ge upphov till exempelvis matförgiftning, 

kräkningar eller diarréer (Lindblad och Boysen 2004). 
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I Livsmedelsverkets föreskrifter om hantering av livsmedel (SLVFS 1996:5) står det att 

färdiglagad mat ska förvaras vid minst 60°C och färdiglagad mat som inte varmhålls ska 

förvaras vid högst 8°C.  

De flesta livsmedel innehåller bakterier. Inte ens när maten är tillagad är maten fri från dessa 

mikroorganismer. (Livsmedelsverket 2012a).  Livsmedlet kan också förorenas under 

hantering.   Många mikroorganismer behövs för att till exempel utveckla smak eller 

konsistens medan andra är människopatogena. Gemensamt för mikroorganismer är att de är 

beroende av vissa förhållanden för att kunna föröka sig. Det är till exempel temperatur, 

syretillgång och pH-värde (Livsmedelverket 2012e). 

Särskilt problematiska är de sporbildande bakterierna. Det är bland annat Clostridium 

perfringens och Bacillus cereus och just dessa brukar nämnas som de främsta källorna till 

matförgiftning. Problemet uppstår då maten varmhålls vid för låg temperatur alternativt att 

den har kylts för långsamt (Lindblad och Westöö 2006, 10). Sporbildande bakterier kan 

överleva höga temperaturer i sporform och när temperaturen sedan blir gynnsam, det vill 

säga under 60°C, kan de ombildas till levande bakterier som börjar föröka sig (Lindblad och 

Westöö 2006, 6).  

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002, artikel 17, är det 

livsmedelsföretagaren som är skyldig att se till att livsmedel som förekommer i deras företag 

uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen. Livsmedelsföretagaren ska också kontrollera att 

dessa krav uppfylls. Livsmedelsföretagaren måste enligt Europaparlamentets och rådets 

förordning nr 852/2004, om livsmedelshygien, punkten 7 i inledningen, inrätta rutiner 

grundade på HACCP-principerna. HACCP är en förkortning för Hazard analysis critical 

controlpoint, på svenskafaroanalys. Dessa principer ska tillämpas vilken metod köket än 

väljer för distribution och ska göras för att garantera konsumenten livsmedelssäkerhet. Att 

arbeta med HACCP innebär att identifiera, förebygga och reducera faror till en acceptabel 

nivå. För att uppnå detta identifieras de kritiska styrpunkterna och gränserna i dessa 

styrpunkter fastställs (Livsmedelsverket 2006b). 

2.5 Näringsretention 

För att mäta och ange retention, det som är kvar av näringsämnen i livsmedel, används 

uttrycket retentionsfaktor. Retentionsfaktor visar hur mycket av ett näringsvärde som finns 

kvar efter beredning (Livsmedelsverket 2012b). Retentionsfaktor = 1 betyder att ingen 

förändring har skett, medan en näringsförlust uttrycks som en retentionsfaktor <1. 

Det är oundvikligt att näringsinnehållet påverkas vid tillagning och varmhållning av 

livsmedel (Livsmedelsverket 2012d). Varmhållning påverkar också utseende smak och lukt 

(Livsmedelsverket 2012d). De allra flesta vitaminer är känsliga för upphettning, och de 

vitaminer som oftast har undersökts för förluster vid tillagning, varmhållning och 

återupphettning är C-vitamin, Folat, Vitamin B6, Retinol, Tiamin, Riboflavin och Niacin. 

Bland dessa har C-vitamin, Folat och vitamin B6 visat sig vara känsligast (Williams 1996). 

Endast C-vitamin kommer att beröras i detta arbete.  

C-vitamin brukar på grund av sin känslighet användas som indikator på retention eller 

kvarhållning av andra näringsämnen (Bergström 1994, 24-25). Vidare är varmhållning något 

som påverkar framför allt vattenlösliga vitaminer (Livsmedelsverket 2012d).  
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2.6 Metoder för varm mat respektive kyld uppvärmd mat  

Den varma maten har i de flesta kommuner varit den metod som har funnits jämsides med 

halvfabrikat. Metoden innebär att man tillagar maten, lägger över den i bleck och ställer in 

den i förvärmda värmevagnar (För flöden, se tabell 1). Dessa ansluts sedan igen efter 

transport. Från värmevagnarna sätts maten sedan ut i kantiner för att serveras (Hardeland 

muntl.). 

Tabell 1. Det varma flödet passerar två stadier och det kylda flödet passerar fyra, alternativt fem stadier. 

Varma flödet Kylda flödet 

Tillagning  Tillagning 

Varmhållning Kylning 

 Kylförvaring  

 Upphettning 

 Ev varmhållning 

 

Det centrala i metoden att tillaga och leverera kyld mat är ett genomtänkt kvalitetsprogram. 

Kvalitetsprogrammet innebär att kylkedjan övervakas genom temperaturkontroller, så att 

temperaturförändringar uppmärksammas. I övrigt innebär metoden att maten tillagas på 

konventionellt sätt för att sedan kylas ner. (Livsmedelsverket 2012g). Maten transporteras 

sedan i förkylda kylvagnar som ansluts i mottagningsköket. Blecken lastas ur och in i ugnar 

för att värmas upp (Hardeland muntl.). Maten får förvaras i högst fem dagar, inklusive 

tillagningsdag och serveringsdag. När den sedan ska värmas upp måste den nå 72°C och hålla 

minst 63°C då den serveras. (Livsmedelsverket 2012g).  

2.7 Exempel från andra kommuner 

Det finns kommuner som har arbetat med kyld mat under en längre tid. En del av dem har 

valt att återgå till decentraliserad produktionen av skollunch och utöka tillagningsköken 

(Tibro kommun 2008, 4). Nästan all tillagning i Tibro kommun, ca 740 000 portioner per år, 

skedde år 2008 med metoden för kyld mat. (Tibro kommun 2008, 3). 2008 gjordes en 

utredning som skulle jämföra två olika alternativ samt ett nolläge. Nolläget var att fortsätta 

som det var, det vill säga med kyld mat i samma omfattning, ett alternativ var att 

centralproducera allt och använda kyld mat utan undantag, det andra var att övergå till att 

varje skola skulle laga sin egen mat (Tibro kommun 2008, 5). Utredningen pekade på att 

även om investeringarna blev större initialt, vägde ändå fördelarna över för att satsa på att 

decentralisera och uppgradera befintliga mottagningskök till tillagningskök. Utredningen 

kom fram till att en decentralisering skulle sänka energiförbrukningen med 10 000 kWh/år 

genom att maten inte kyldes och värmdes upp på nytt (Tibro kommun 2008, 13). Övriga 

fördelar man bedömde att en decentralisering skulle ge, var högre matkvalitet med bättre 

näringsinnehåll, mindre miljöpåverkan och något lägre personalkostnader (Tibro kommun 

2008, 14). 

Sundsvalls kommun var förebilden för Umeå kommun i omställningsprocessen av köken 

(Dellkrans, muntl.). Där har man också försiktigt börjat övergå till fler tillagningskök. Ett 

pilotförsök pågår där med tre kök som har ställts om till tillagningskök från att ha varit 
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mottagningskök för kyld mat. I Sundsvall nämner man fördelar med matkvaliteten och den 

positiva känslan man upplever att skolan får, när det lagas mat på plats.  (Frisentorp muntl.). 

Även i Borlänge hade man sedan länge använt kyld mat i vissa av sina kök, men bestämde sig 

år 2008 för att ställa om från mottagningskök till vad man kallar beredningskök, ett kök där 

maten kan tillagas från grunden. En utredning pekade på att kommunen skulle få flera 

fördelar genom att mat skulle lagas från grunden i fler kök, såsom kvalitet, klimat och miljö, 

psykosocial arbetsmiljö och kostnader. Man pekade även på argument som att känna 

delaktighet, att kunna påverka och känna arbetsglädje (Brodin 2008). 

3. Metod och material 

3.1 Förberedande möten och intervjuer 

Flera olika metoder har använts i arbetet såsom kvalitativa intervjuer, fallstudier, 

studiebesök och litteraturstudier. 

Ett möte hölls i maj 2012 med handledare på Fastighet, då ett litet material med 

portionsantal för några olika produktionskök i skolor i Umeå presenterades (Måltidsservice 

2008 och 2011). Mötet ägde rum i Fastighets lokaler i Stadshusets gårdsannex. En inledande 

diskussion fördes om vilka frågor som fastighet ville fokusera på, och vilket material det 

fanns att tillgå.  

Två förberedande möten hölls med Måltidsservice, det första i maj 2012 och det andra i 

augusti 2012. Kostchef, kvalitetsutvecklare och enhetschefer på Hagaskolans och Östra 

gymnasiet deltog i dessa möten som hölls i Måltidsservice lokaler i Umestan.  

Under det första mötet beskrevs frågeställningarna som skulle ingå i examensarbetet såsom 

de såg ut då, jämförelsen i energianvändning 2008 och 2011 samt en frågeställning kring 

matkvalitet. Här beskrevs också vilka åtaganden som examensarbetet skulle medföra för 

kökens enhetschefer och dess personal. Här framkom ett önskemål från Måltidsservice, om 

att undersöka vitaminretention i kokta grönsaker och eller rotfrukter. Mötet varade cirka en 

timme. 

Vid det andra mötet gjordes en kvalitativ gruppintervju rörande bakgrunden till beslutet att 

ställa om Hagaskolans och Östra gymnasiets produktionskök från att enbart leverera varm 

mat, till att leverera både varm och kyld mat (Bilaga 1). Kvalitativa intervjuer kännetecknas 

ofta av att intervjuaren ställer enkla frågor och får utförliga, förklarande svar (Trost 2010, 

25). Intervjun hade en låg standardisering, det vill säga att de intervjuade fick bestämma 

ordningsföljden på frågorna och att de efterföljande frågorna berodde på de svar som tidigare 

framkommit (Trost 2010, 39). Frågornas exakta formulering och ordning var därmed inte 

planerad i förväg.  

Eftersom det inte skiljde nämnvärt i processen mellan köken ansågs det räcka med att 

koncentrera undersökningen till ett av produktionsköken (Hardeland och Bäckman, muntl.). 

Hagaskolans produktionskök valdes ut eftersom det skulle göras justeringsarbeten i 

produktionsköket på Östra gymnasiet. Denna intervju sträckte sig över cirka två timmar. 

Flödet skulle följas från ett produktionskök till dels ett mottagningskök för varm mat och ett 

annat för kyld mat. Inte heller när det gäller mottagningskök med samma flöde skiljer 

processen sig åt. Därför valde enhetschefen för Hagaskolans produktionskök ut 



3 
 

mottagningskök, där ett examensarbete inte skulle upplevas betungande. Hagaskolans 

mottagningskök valdes ut för att följa den varma maten och, Ersdungens mottagningskök för 

att följa den kylda maten.  

En intervju gjordes i oktober 2012 med enhetschef och driftsansvarig kock i Hagaskolans 

produktionskök (Bilaga 1). Detta besök varade i cirka två timmar. Samma dag gjordes ett kort 

besök för att se utrustningen i Hagaskolans mottagningskök för varm mat. Intervjun syftade 

dels till att få en förståelse för arbetsflödet i ett storkök, dels till att få en beskrivning på hur 

flödet såg ut år 2008 och hur de båda flödena såg ut efter omställningen år 2011. Även här 

användes kvalitativ metod, eftersom metoden i första hand hade ett syfte för att skapa en 

förståelse (Trost 2010, 32) för flödena i köken. Vid samma tillfälle gjordes en rundvandring i 

produktionsköket då den utrustning som skulle användas vid tillagning och varmhållning 

respektive kylning pekades ut och fotodokumenterades för att kunna jämföras med 

maskinlistor som begärdes ut från Storköksservice (Bilaga 3 och 4). Det begärdes även ut en 

maskinlista för Ersdungens mottagningskök (Bilaga 5). Maskinlistorna användes sedan för 

att få fram produktblad som skulle visa varje utrustningsdels toppeffekt. En dialog fördes 

sedan med tillverkarna för att uppskatta den energianvändning som sker då utrustningen 

inte går på maximal effekt.  

Ett särskilt klockningsschema togs fram för att övervaka flödet (bilaga 6). Samma schema 

användes sedan på alla undersökta enheter. 

 

Efter diskussioner med ansvariga i köket och kvalitetsutvecklare på Måltidsservice valdes en 

huvudkomponent ut; skinksås. Kriterierna för urvalet av komponent var att den skulle finnas 

med i de båda flödena, det enda som skulle skilja flödena åt var att det ena flödet tillagades, 

kyldes ner och värmdes upp igen, det andra flödet att det tillagades och varmhölls. Ett 

ytterligare kriterium var att dessa båda flöden skulle hållas åtskilda under hela processen. 

Valet av komponent styrde vilka dagar undersökningen skulle äga rum eftersom matsedeln är 

planerad långt i förväg. 

 

Kontakt togs via telefon med Sundsvalls kommun, Umeå kommuns förebild i processen med 

omställningen av köken. Samtalet ägde rum i december 2012 och fördes med ansvarig för 

omställningen av köken i Sundsvalls kommun. Det som diskuterades var bakgrunden till 

deras omställning av köken, hur situationen såg ut idag och om energi hade diskuterats i 

samband med omställningen. 

 

En litteraturstudie gjordes för att ta reda på vad som var gjort tidigare när det gällde elenergi 

i skolkök. Handledare bistod med de undersökningar inom energianvändning som brukar 

användas som referensmaterial i dessa sammanhang (Fastighet 2012). Litteratursökning 

gjordes i databasen Web Science, på Livsmedelverkets och Umeå kommuns hemsidor, samt 

sökningar på sökmotorn Google på Internet.  De sökord som användes var energi, skola, 

storkök, varmhållning, cook chill, kyld mat, matkvalitet, livsmedelssäkerhet. 

3.2 Fallstudie, energianvändning 

För att undersöka och jämföra energianvändningen i de båda flödena användes recept på den 

utvalda rätten, ett flödesschema (bilaga 7), samt att det utfördes klockningar. 

Undersökningen genomfördes den 8 november i Hagaskolans produktionskök då det kylda 

flödet tillagades och kyldes. Dagen efter (9 november) då det varma flödet tillagades och 

varmhölls utfördes klockningarna i produktionsköket på Hagaskolan. Vid samma tid utfördes 
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klockningarna i Ersdungens mottagningskök för kyld mat. Klockningarna utfördes för varje 

steg i processen, för de båda flödena. Portionsantalet som anges för varje utrustningsdel 

bestämdes efter den utrustning som användes (Tabell 2 och 3). 

En uträkning gjordes sedan på hur många kilowattimmar som varje flöde förbrukade. 

Resultatet multiplicerades sedan med antal producerade portioner per dag i 

produktionsköket 2011 (Umeå kommun 2011), (Tabell 5). 

Samma resultat användes sedan för att framräkna en energianvändning som teoretiskt skulle 

motsvara att man varje skoldag under ett år skulle tillaga och leverera denna rätt, skinksås. 

Detta resultat uttrycktes per portion och år. Uträkningen var som följer:                   

Uppskattad effekt * tid /  portionsantal* 178 skoldagar                                                   

Ytterligare en beräkning gjordes för att belysa kostnaden för energianvändningen för den 

kombinationslösning som 2011 användes i Umeå kommun, jämfört med om 

produktionsköken skulle producera enbart varm, respektive enbart kyld mat (Tabell 6).  

Ingen hänsyn togs i beräkningarna till att det kylda flödet enbart producerades fyra dagar per 

vecka eftersom uppvärmningen av läggrätter kan antas medföra ungefär samma 

energianvändning. 

Beräkningen av energianvändningen har utgått från den av tillverkare angivna förbrukningen 

för varje utrustningsdel. Den klockning som har skett har enbart varit representativt för det 

tillfället, med den mängden, med förtemperaturen vid det tillfället. 

Två olika sätt att beräkna energianvändningen har använts då utrustningen har kommit till 

inställd temperatur. Kokgrytan har beräknats använda en procentandel som har utgått från 

en angiven skala, såsom ett vred, numrerat ett till fem. Utrustning som har någon form av 

kompressor har beräknats gå med full energiprestanda, men under korta tidsintervaller. Då 

samtal har förts om detta är ett lämpligt sätt att beräkna energianvändningen, med både 

tillverkare, säljare och energikunnig personal på Fastighet, Umeå kommun, kan det antas 

vara rimligt. 

Dessutom gjordes vid ett senare tillfälle i november en kort mätning i köket där tiden 

loggades då en tom kyld Blast Chiller och en tom varm värmevagn arbetade. För att mäta 

energianvändningen för värmevagnen användes en Energimätare, modell EMT707CTL med 

noggrannhet kWh ≤±1%. För att mäta energianvändningen för Blast Chiller klockades tiden 

som kompressorn hördes.  

3.3 Energianvändning 2008 

Som referens gjordes en uppskattning av energianvändningen för tillagning av samma rätt år 

2008. Uppskattningen gjordes genom att med hjälp av driftsansvarig kock och enhetschef gå 

igenom hur rätten tillagades och vilken utrustning som användes (Bilaga 1). 

3.4 Litteraturstudie om livsmedelssäkerhet och näringsretention 

gällande varm och kyld mat. 

En litteraturstudie gjordes i databasen Web Science och på Livsmedelsverkets hemsida. 

Sökord som användes var energi, skola, storkök, varmhållning, cook chill, kyld mat, 

matkvalitet, livsmedelssäkerhet. Studierna som har använts för att belysa begreppet 

matkvalitet i det här examensarbetet har mestadels gjorts på vårdrelaterad måltidsservice. 
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3.5 Avslutande intervju 

Efter genomförd fallstudie hölls en avslutande kvalitativ intervju med enhetschef och 

driftansvarig kock i Hagaskolans produktionskök (Bilaga 8) 

4. Resultat 
Enligt driftsansvarig kock, är arbetsordningen i Hagaskolans produktionskök olika varje dag. 

Brytningspunkten mellan det varma och det kylda flödet ligger olika i tiden varje dag, 

vanligast är mellan klockan nio och elva på förmiddagen. Orsakerna till detta är flera, dels 

tillagas eller påbörjas vissa rätter, oberoende av varmt eller kylt flöde dagen innan de ska 

serveras. Exempelvis i fallet Biff Stroganoff som lagas med strimlat nötkött, där görs rätten 

färdig dag 1 i båda flödena. Det finns utrymme för lite längre koktid i det kylda flödet, vilket 

gör att köttet hinner bli mört. Det får till följd att det är större mängd som ska kylas ner dag 1 

och det är mindre arbete i det varma flödet som behöver göras dag 2. Det kan också bero på 

vilken rätt som lagas i det andra flödet och vilken utrustning som är upptagen. Ibland behövs 

samma utrustning till det varma flödet på morgonen, som sedan behövs till kylda senare på 

dagen. Då försenas hela processen och det händer att den kylda maten står kvar i Blast 

Chiller över natten, vilket är den utrustning för snabbkylning som används i Hagaskolans 

produktionskök, istället för att flyttas över till transportvagnarna dag 1, som beskrivs i 

fallstudien och som är normalfallet.  

4.1 Arbetsordningen under dagen i Hagaskolans produktionskök  

En normal dag i skolköket startar med tillagning av det varma flödet, när det är klart, ska det 

kylda flödet tillagas och kylas. Det kylda flödet står sedan kvar i produktionsköket för att 

hämtas och levereras nästa dag, till mottagningskök för kyld mat. Samma rätt som tillagades 

och kyldes dag 1 och levererades dag 2, tillagas i det varma flödet dag 2, vilket gör att alla 

barn erbjuds samma rätt under samma dag (Tabell 2.). På fredagar tillagas inget kylt flöde, 

och följaktligen levereras det inget kylt flöde på måndagen. På måndagar serverar de skolor 

som har mottagningskök för kyld mat så kallade läggrätter, någon form av halvfabrikat 

(Hardeland, muntl.). Till mottagningskök för varm mat, sker leverans varje dag.  

Tabell 2. Flödet under veckan i Hagaskolans produktionskök för varmt respektive kylt flöde. 

Flöde/dag måndag tisdag onsdag torsdag fredag 

Varmt flöde Rätt 1 lagas 

och levereras  

Rätt 2 Lagas och 

levereras  

Rätt 3 lagas och 

levereras  

Rätt 4 lagas och 

levereras   

Rätt 5 lagas 

och levereras   

Kylt flöde Rätt 2 lagas 

och kyls  

Rätt 2 levereras, 

rätt 3 lagas och 

kyls  

Rätt 3 levereras, 

rätt 4 lagas och 

kyls 

Rätt 4 levereras, 

rätt 5 lagas och 

kyls 

Rätt 5 

levereras 

 

I Hagaskolans produktionskök arbetar en driftsansvarig kock som varannan dag ansvarar för 

det kylda/varma flödet. Övriga kockar roterar och ansvarar veckovis för det kylda/ varma 

flödet, på så sätt följer kocken sin rätt och lagar alltså samma mat två dagar i följd 

(Hardeland, muntl.). 

4.2 Flödet 2008 

Driftsansvarig kock och Enhetschef i Hagaskolans produktionskök har i intervju beskrivit 

flödet i köket år 2008 (Bilaga 1). Vid denna tid producerades enbart varm mat. Skinksås 

tillagades på samma sätt år 2008 som den tillagas i det varma flödet 2011. Kokgrytan som 
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användes till skinksåsen har inte bytts ut sedan 2008, inte heller värmevagnarna har bytts ut. 

 

4.3 Fallstudie, det varma flödet 2011 

 

 

 

 

Figur 1. Det varma flödet. Siffran för kilowattimmar (kWh) är den sammanlagda energianvändningen i varje 

utrustningsdel och anges per portion.  

 

 Electrolux kokgryta, EBP300, toppeffekt 53 kW (Electrolux AB 2011, 79). 

Användes för tillagning av skinksåsen. Grytan hade fem effektsteg  (figur 1).. 

 Scanbox Ergoline Hot H14, effekt 0,8 kW (ScanBox Thermo Product AB 2012), 

en förvarings- och transportbox. Den användes för att förvara den varma skinksåsen 

efter tillagningen och för transport till mottagningskök för varm mat. Denna typ av 

värmeboxar pluggas in klockan 7.15 på morgnarna. Det tar ungefär en timme för dem 

att nå upp till 80°C. Elementet i boxen går ca 4 ggr i timmen för att hålla värmen. 

Enligt Johan Folkesson, Scanbox Thermo Product AB motsvaras E12G i maskinlistan 

(Bilaga 4) av Ergoline Hot H14 (Folkesson, muntl.) (figur 1). 

 

4.3.1 Det varma flödet, fas 1 -tillagningen 

Det varma flödet startade den 9 november klockan 07.15 med att kokgrytan (Electrolux AB 

2011, 79) sattes på toppeffekt med lök och olja för att fräsas. (Figur 1) De andra 

ingredienserna tillsattes eftersom. Klockan 08.00 var alla ingredienser tillsatta och 

kokgrytans effekt sänktes från max, till markering fyra av fem. Skinksåsen tjocknade fram till 

08.45 då kokgrytan stängdes av. Grytan innehöll 1000 portioner skinksås. 

Energianvändningen för tillagningen var 0,072 kWh/portion (Tabell 2).  

4.3.2 Det varma flödet, fas 2 – förvaring 

Värmevagnar för förvaring och transport startades klockan 07.15 och uppnådde inställd 

temperatur 08.05. Skinksåsen ställdes i vagnarna klockan 09.00. Det var två vagnar med 

sammanlagt 500 portioner som 09.30 kördes till Hagaskolans mottagningskök. Det är den 

genomsnittliga energianvändningen som presenteras. Kompressorn i transportvagnen för 

varm mat arbetar ca 4 gånger i timmen nära toppeffekt, ca fyra minuter per tillfälle för att 

behålla upparbetad värme. (Folkesson muntl.) Energianvändningen för förvaringen var 

0,006 kWh/portion (Tabell 2) 

4.3.3 Det varma flödet, fas 3 – i mottagningsköket 

De två värmevagnarna kom fram till mottagningsköket på Hagaskolan klockan 10.00 (Tabell 

3). De anslöts. Härifrån sattes maten ut i serveringen. 

4.3.4 Den sammanlagda energianvändningen och energikostnaden i det varma 

flödet 

Energianvändningen och kostnaden för det varma flödet 2008 och 2011 kan antas var 

densamma då ingen utrustning har bytts ut och arbetssättet inte har förändrats. Enligt 

Skinksås 
1. Kokgryta  

300l 
0,072 

kWh/p 

 

 

2. Värmevagn 
0,006  
kWh/p 
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fallstudien var den sammanlagda energianvändningen i det varma flödet 0,078 kWh/portion. 

Med 178 skoldagar per år blir det 13,88 kWh per årsportion. Till Hagaskolans 

mottagningskök levererades den 9 november 2012 cirka 450 varma portioner och 

energianvändningen för dessa portioner var cirka 35 kWh och kostnaden för 

energianvändningen var cirka 33 kronor. Se även tabell 3 nedan. 

 

Tabell 3. Det varma flödets energianvändning.  

Tillbehör 

eller 

Kompo-

nent 

Utrustningsdel 

/Maxeffekt kW 

Använd 

effekt 

kW 

Tid 

(min och 

tim) 

Antal por-

tioner 

Summa 

kWh/ 

portion 

Kommentarer 

Skinksås Kokgryta 300l 

/53 kW 

53 45min 1000 0,040  

Kokgryta 300l 

/53 kW 

42,4 

(80 %) 

45min 

 

1000 0,032 Kokgrytan har fem 

effektsteg och sänktes här 

till 4/5. 

Ergoline Hot 

/0,8 kW 

0,8 50min  

 

250 0,003 Ergoline Hot anslöts 

klockan 7.15. Det tog 50 

minuter får att nå 

förinställd temperatur. 

(Skinksåsen sattes in 9.00) 

Ergoline Hot 

/0,8 kW 

0,8 (3 tim 25 

min) 

3*4*4+4=5

2 min 

 

250 0,003 Ergoline Hot arbetar inom 

ett temperaturintervall. 

Den går igång ca 4 gånger 

4 minuter per timme och 

var igång mellan 8.05–

11.30 

det blir 14*4minuter 

Summa kWh/portion 0,078 För att få 

energianvändning/portion 

och år multipliceras 

summan med 178 

skoldagar 

=13,88 kWh/portion och 

år 
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4.4 Fallstudie, det kylda flödet 2011 

 

Figur 2. Det kylda, upphettade flödet. Siffran för kilowattimmar (kWh) är den sammanlagda energianvändningen 

i varje utrustningsdel och anges per portion (Tabell 3). 

Electrolux kokgryta, EBP300, toppeffekt 53 kW (Electrolux AB, 2011, 79). Användes för 

tillagning av skinksåsen. Kokgrytan hade fem effektsteg.  

Electrolux Blast Chiller/Freezer, Blast Freezer air-o-chill, 100 kg, toppeffekt 0,9 

kW(Electrolux AB 2010), användes för att kyla skinksåsen. Apparaten kallas generellt för 

Blast Chiller och det gör den genomgående i arbetet. En Blast Chiller har till uppgift att 

snabbt kyla eller frysa stora mängder mat. Skillnaden mellan att använda sig av snabbkylning 

och att kyla i normaltakt kan påverka näringsinnehållet genom att det bildas fler och större 

iskristaller då man fryser i normaltakt. Dessa kristaller gör att mer vätska avgår vid upptining 

som tar smak och näringsämnen med sig (Snygg, muntl.). 

Blast Chiller tidsinställs för att kyla mat från 70°C till 2°C på mindre än 90 minuter. 

(Electrolux AB 2010), vilket också rekommenderas av Livsmedelsverket (Livsmedelsverket 

2006a, 28). Blast Chiller kyler tills termometern mäter 2°C. Sedan arbetar den nära 

toppeffekt i ett intervall mellan ca 0 och 2°C. Uppskattningsvis behöver kompressorn i Blast 

Chiller arbeta cirka tre gånger i timmen för att bevara upparbetad kyla. Den arbetar då under 

ca 1 minut om det finns mat i den, annars går det fortare att nå önskad temperatur (Snygg, 

muntl.).   

Klockningen som gjordes på en tom Blast Chiller, visade att den bara behövde gå 15-20 

sekunder, tre gånger i timmen för att hålla den inställda temperaturen. Den började kyla vid 

3-3,5°C och i slutet av kylningen var temperaturen nere på 0°C. Detta sker alltså dygnet runt 

måndag till fredag, utom de 90 minuter Blast Chiller kyler maten. Vissa dagar förvaras mat i 

dem över natten. På fredagar stängs de av, rengörs och sätts på igen på måndag morgon 

(Sundelin, muntl.). Blast Chiller står alltid inställda på 2°C måndag till fredag då de inte kyler 

aktivt. (Sundelin, muntl.). 

En snabbkylningsmaskin av detta slag är gjord för att arbeta konstant på full effekt i 90 

minuter. När den bara får arbeta i korta intervaller uppstår ett extra slitage eftersom vissa 

maskindelar under den tiden aldrig hinner bli smorda (Jonsson, muntl.). 

Ergoline Active cooling, AC 12, toppeffekt 0,350 kW, (ScanBox Thermo Product AB 

2013) användes för att förvara den kylda skinksåsen och för transport till Ersdungen, 

mottagningsköket för kyld mat. Enligt Johan Folkesson på Scanbox Thermo Product AB 

(Folkesson, muntl.) motsvarar Ergoline Active cooling, AC 12 den modell som omnämns i 

Hagaskolans produktionsköks maskinförteckning, Scanbox GLA 12 (Bilaga 4). Dessa vagnar 

brukar anslutas ca klockan 09.30 (Sundelin, muntl.). Det tar ca 2 timmar för vagnarna att 

uppnå förinställd temperatur på 2-3°C (ScanBox Thermo Product AB 2008). Kompressorn i 

transportvagnen för kyld mat arbetar sedan ca 4 gånger i timmen nära toppeffekt, ca 4 

minuter per tillfälle för att behålla upparbetad värme (Folkesson, muntl.).  

Skinksås 

1.Kokgryta 
300l 

0,041 
kWh/p 

2.Blastchiller 

0,005  

kWh/p 

3.Kylvagn
0,027 

kWh/p 

4.Kombiugn 
0,136  

kWh/p 
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Electrolux kombiugn air-o-steam EAH1, 267012 med toppeffekt 17,5 kW, (Electrolux 

AB 2008) en ugn som kombinerar ånga och värme, användes för att värma upp blecken med 

skinksåsen.   

4.4.1 Det kylda flödet, fas 1 -tillagningen 

Det kylda flödet startade den 8 november klockan 08.14 med att 300-literskokgrytan sattes 

på toppeffekt med lök och olja för att fräsas. De andra ingredienserna tillsattes efter hand. 

Klockan 09.19 var alla ingredienser tillsatta och kokgrytans effekt sänktes från max, till 

markering fyra av fem. Skinksåsen tjocknade fram till 09.30 då kokgrytan stängdes av. 

Grytan innehöll 1500 portioner skinksås, vilket innebar att den var maximalt utnyttjad, 

energianvändningen för tillagningen var 0,041 kWh per portion (Tabell 3). 

4.4.2 Det kylda flödet, fas 2 -kylningen 

Skinksåsen skopades upp i ett antal låga bleck för att ställas in i Blast Chiller. Den första 

omgången bleck sattes in klockan 09.42 och den sista klockan 10.30. I Hagaskolans 

produktionskök finns det fem Blast Chiller. Alla dessa användes för att kyla skinksåsen i 

blecken. Tre av dessa följdes från början till slut. De innehöll i genomsnitt 263 portioner och 

kylde skinksåsen under i genomsnitt 89 min. Energianvändningen för kylningen var 0,005 

kWh/portion (Tabell 3).  

4.4.3 Det kylda flödet, fas 3 -förvaring och transport 

När skinksåsen var kyld flyttades blecken över till kylvagnar som anslöts ca 09.30. Där 

förvarades skinksåsen sedan tills den dag 2 transporterades till mottagningsköken. Här 

användes två kylvagnar, en av dem 340 minuter och den andra 360 minuter. Båda hade en 

uppvärmningstid på 120 minuter. Ett genomsnitt av deras användning i tid och energi 

presenteras i tabell 2. Energianvändningen för förvaringen var 0,027 kWh/portion (Tabell 3). 

4.4.4 Det kylda flödet, fas 4 – uppvärmning 

Skinksåsen anlände i två kylvagnar till mottagningsköket på Ersdungen i Umeå den 9 

november klockan 08.05 De anslöts då åter i uttag. En kombiugn sattes på förvärmning 

klockan 08.26 och var varm tio minuter senare, 08.36. Maximal temperatur i kombiugnen 

var 250°C och den ställdes in på 170°C. Under uppvärmningsfas går ugnen på toppeffekt, 17,5 

kW. Vidare kan man anta att eftersom den mat som ställs in håller en temperatur på cirka 

2°C så fortsätter den att gå nära toppeffekt (Snygg, muntl.). Den första omgången skinksås 

ställdes in klockan 08.55, ca 100 portioner. Den omgången värmdes under ca 35 minuter, till 

klockan 10.30 (Tabell 3). Det är denna omgång som redovisas i Tabell 3. 

Energianvändningen för uppvärmningen var 0,187 kWh/portion (Tabell 3). 

Sedan ställdes andra omgången in, med ca 100 portioner till. Den värms från klockan 09.45 

till 10.25, 40 minuter. Därmed är den mängd man brukar värma till att börja med klar, och 

ugnen stängs av.  

Klockan 10.48 sätts kombiugnen på igen, nu på 175°C. Klockan 11.10 sattes det sista blecket 

in och var färdigt efter 25 minuter, klockan 11.35.  

4.4.5 Den sammanlagda energianvändningen och energikostnaden i det kylda 

flödet. 

Den sammanlagda energianvändningen i det kylda flödet för skinksås beräknades till 0,262 

kWh per portion enligt fallstudien (Tabell 3). Baserat på 178 skoldagar per år blir det 46,64 

kWh per årsportion. Till Ersdungen levererades den 9 november 2012 cirka 200 kylda 
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portioner och energianvändningen för dessa var cirka 52 kWh och kostnaden för 

energianvändningen var cirka 49 kronor. Se även tabell 4 nedan. 

 

Tabell 4. Det kylda flödets energianvändning. 

Till-

be-

hör/ 

komp

onent 

Utrustnings-

del 

/Maxeffekt 

kW 

Använd effekt 

kW 

Tid 

(min 

och 

tim) 

Antal 

por-

tioner 

Summa 

kWh/ 

portion 

Kommentarer 

Skink

sås 

Kokgryta 300l 

/53 kW 

53  65min 1500 0,038 Kokgrytan var full. 

Kokgryta 300l 

/53 kW 

42,4 

(80 %) 

11min 1500 0,005 Effekten sänktes. 

Blast Chiller    

/  0,9kW       

0,9 89min 263 0,005 Ett genomsnitt har beräknats för tid 

och portionsantal. Blast Chiller var 

förkyld. Skinksåsen kyldes under 89 

min. och Blast Chiller innehöll 263 

portioner i genomsnitt. Kl.ca 10.00-ca 

11.30. 

Blast Chiller    

/  0,9kW       

0,9 (2tim) 

2*3 * 

1 = 

6 min 

263 0,000 Blast Chiller arbetar inom ett 

temperaturintervall, 0-3°C, i 

genomsnitt står maten kvar i ca två 

timmar, 11.30- ca 13.30 då den flyttas. 

Under denna fas arbetar Blast Chiller 

ca 1 min., ca 3 ggr/timme  

Scanbox AC 

12 

/0.350kW 

 

0,350 120min  103 0,007 Anslöts ca 09.30. Det tar ca 2 timmar 

att nå förinställd temperatur (ScanBox 

Thermo Product AB 2008). 

Scanbox AC 

12 

/0.350 kW 

 

0,350 (ca 22 

tim) 

22*4*4 

=352 

min 

 

103 0,020 Kylvagnen arbetar inom ett 

temperaturintervall. Den går igång ca 4 

gånger/timme under fyra minuter. 

(Folkesson, muntl.) från ca 11.30–8.45. 

Då energianvändningen är så liten har 

hänsyn inte tagits till transporttid. 

Kombiugn 

/17,5 kW 

17,5 10min 100 0,029 Uppvärmningsfas till 170°C av 250 

 

 Kombiugn 

/17,5 kW 

17,5 54min 100  0,158 Skinksåsen ställs in en stund senare. 

Då den har en temperatur på ca 2°C 

arbetar den troligen nära toppeffekt 

hela tiden. 

Summa kWh/portion 0,262 För att få energianvändning/portion 

och år multipliceras summan med 178 

skoldagar 

= 46,64 kWh/portion och år. (Hänsyn 

har inte tagits till att det kylda flödet 

endast förekommer fyra dagar i 

veckan.)  
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4.5 Energianvändning och ekonomi 

Energianvändningen kan direkt översättas till en kostnad. Umeå kommun har olika priser 

beroende på vilken elanvändning det gäller, i det här fallet är det effektel-abonnemang som 

är aktuellt (Larsson, muntl.) Elpriset har utgått från 2012 års pris och beräknas vara ca 0,95 

kr/kWh (Fastighet 2013). 

4.5.1 Energianvändning och kostnad per portion i det varma flödet 

Fallstudien visade att energianvändningen för det varma flödet per portion var ca 0,078 kWh 

vilket skulle betyda en kostnad på ca 7 öre. Per portion och år var energianvändningen ca 

13,88 kWh och kostnaden ca 13 kronor.  

4.5.2 Energianvändning och kostnad per portion i det kylda flödet 

Energianvändningen i det kylda flödet uppgick enligt fallstudien till 0,262 kWh per portion 

och en kostnad på 25 öre. Per portion och år var energianvändningen 46,64 kWh per portion 

och år och kostnaden ca 44 kronor. 

4.5.3 Energianvändning och kostnad för respektive flöde per dag, 3400 

portioner 

För att belysa hur valet mellan två produktionsmetoder kan medföra en skillnad i 

energianvändning med påföljande kostnad, följer en tabell där rapporten redovisar hur 

resultatet skulle se ut om alla portioner som produceras i Hagaskolans produktionskök, följer 

enbart det ena eller det andra flödet. Resultatet är räknat på en dags produktion Det varma 

flödet står för en energianvändning om 265,2 kWh och kostnaden blir då 251,9 kronor. 

Motsvarande siffror för kyld mat är 890,8 kWh och 846,3 kronor. (Tabell 5). 

Tabell 5. Jämförelse i energianvändning och energikostnad mellan varmhållet och kylt flöde för 

produktionstalen/dag 2011 i Hagaskolans produktionskök (cirka 3400 portioner). 

Produktionsflöde Energianvändning kWh/dag Energikostnad kr/dag 

Alt. 1. Varmt flöde  

(3400 port.) 265,2 251,9 

Alt. 2. Kylt flöde 

(3400 port.) 890,8 846,3 

 

4.5.4 Energianvändning och kostnad i respektive flöde per portion och år 

En ytterligare jämförande beräkning har gjorts mellan de två flödena, beräknat på 

energianvändningen för en årsportion (Tabell 5). Beräkningen utgår från en teoretisk modell 

där en portion av samma rätt, skinksås skulle produceras alla skoldagar under ett helt år. Den 

beräknas genom att använda siffran för energianvändning per portion skinksås och 

multiplicera den med 178 dagar. 

För 3400 portioner under 178 skoldagar skulle energianvändningen för det varma flödet vara 

ca 47 000 kWh och kostnaden cirka 45 000 kronor. Motsvarande siffror på årsbasis för det 

kylda flödet skulle bli cirka 159 000 kWh och kostnaden cirka 151 000 kronor. (Tabell 5). 
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Tabell 5. Jämförelse i energianvändning och energikostnad mellan det varma och det kylda flödet för 

produktionstotalen/år i Hagaskolans produktionskök 2011 (cirka 605 200 portioner om året). Avrundade siffror. 

Produktionsflöde Energianvändning kWh/år Energikostnad  kr/år 

Varmt flöde 

(605 200 port)  47 000 45 000 

Kylt flöde 

(605 200 port) 159 000 151 000 

 

4.5.5 Jämförelse energianvändning och kostnad  

Sammanlagt i Umeå kommuns produktionskök producerades år 2011 ca 12 750 portioner per 

dag (Måltidsservice 2011).  Med skolårets 178 dagar utgjorde det ca 2 269 500 portioner. Med 

underlaget från fallstudien av Skinksås som ett exempel på energianvändning, följer en 

jämförelse av energianvändningen och kostnaden för denna mellan att kombinera varmt och 

kylt flöde som gjordes 2011, respektive att enbart använda varmt eller enbart kylt flöde 

(Tabell 5). För uträkningen av den kombinerade lösningen användes fördelningen mellan 

flödena som förekom 2011 i Hagaskolans produktionskök, varmt 29 % och kylt 71 %. Det 

varma flödet beräknades stå för 658 155 portioner och det kylda för 1 611 345 portioner. Den 

sammanlagda energianvändningen på 0,078 kWh per portion för det varma flödet och 0,262 

kWh för det kylda flödet beräknades till cirka 474 000 kWh per år. Kostnaden med ett 

energipris på 0,95 kr per kWh beräknades till 450 000 kronor per år (Tabell 6).  

Detta skall då jämföras med om det enbart skulle produceras varm mat, det skulle innebära 

en energianvändning på 2 269 500 portioner*0,078 kWh = cirka 177 000 kWh. Kostnaden 

för detta skulle vara 177 000 kWh*0,95 kr= cirka 168 000 kronor (Tabell 6). 

Motsvarande siffra om alla portioner skulle tillagas med metoden för kyld mat, skulle vara 

2 269 500 portioner*0,262 kWh= cirka 595 000 kWh för kyld mat. Kostnaden för detta 

skulle vara 595 000 kWh*0,95 kr=cirka 565 000 kr/år (Tabell 6).  

Detta betyder alltså att det grovt räknat skulle kosta Umeå kommun drygt 400 000 kronor 

mer per år i energikostnad att uteslutande använda kyld mat, jämfört med att uteslutande 

använda traditionell varm mat. Även 2011 års kombinerade flöde innebär en hög merkostnad 

jämfört med uteslutande traditionell varmhållning, ca 300 000 kronor. 

Tabell 6. Energianvändning och kostnad om den totala produktionen i Umeå kommuns produktionskök, skulle 

följa den kombinerade lösning som används idag, jämfört med att enbart använda sig av varm eller kyld metod. 

(baserat på en total av 2 269 500 portioner/år. I det kombinerade flödet är det Hagaskolans produktionsköks 

fördelning mellan varmt (29 %) och kylt (71%)  flöde som har använts. 

 

 

 

 

Produktionsflöden 

Energianvändning för total 

produktion/år (kWh) 

Energikostnad för total 

produktion/år ( kr) 

Kombination varmt/kylt flöde 

2 269 500 port.  

29 % varmt 71 % kylt 471 000 447 000 

Varmt flöde 

(2 269 500 port)  168 000 159 000 

Kylt flöde 

(2 269 500 port) 595 000 565 000 
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4.6 Livsmedelssäkerhet och matkvalitet, relaterat till varmhållen och 

kyld mat 

Tekniker som kyld mat ger möjlighet till längre hållbarhetstider än traditionell tillagning om 

det säkerställs att råvarorna håller en hög nivå på hygien, samt att det finns en fungerande 

temperaturkontroll (Lindblad och Westöö 2006, 5).  

Umeå kommuns produktionskök, mottagningskök och tillagningskök har rutiner grundade 

på principerna om HACCP (Måltidsservice 2012a). Där har man listat de olika processtegen, 

som varumottagning, kyllagring, fryslagring, lagring i torrförråd, upptining, infrysning, 

beredning, uppvärmning/återuppvärmning, varmhållning, nedkylning/avsvalning, 

servering/portionering, transportav färdiglagad mat, salladsbuffé, rester och övrigt. För varje 

processteg har gjorts en bedömning vilken hälsofara och orsak till denna det finns, vilken 

förebyggande åtgärd som ska vidtas, värdera risken som hög eller låg, bestämma kritisk 

punkt och kritisk gräns och till slut anges hur detta ska övervakas.  

För de hälsofaror och orsaker som bedömdes ha en hög risk och en kritisk punkt i 

produktions- och mottagningskök i Umeå angavs också kritiska gränser och åtgärder för 

övervakning. Som exempel kan nämnas nerkylning, då faran anges vara tillväxt av 

matförgiftningsbakterier vid lång nedkylningstid. Som förebyggande åtgärder nämns korrekt 

tid och temperatur, att fördela produkten i mindre portioner och ha rätt utrustning. Det får 

som mest ta fyra timmar att komma ner till +8°C, och högst 1,5 timmar ner till +15°C. Detta 

ska enligt rutinen kontrolleras och dokumenteras vid varje nerkylningstillfälle. Åtgärden ska 

vara att kassera maten. All personal är ansvarig för detta. Ett annat exempel är varmhållning, 

då hälsofaran anges vara överlevnad och tillväxt av matförgiftningsbakterier på grund av för 

låg temperatur. Den förebyggande åtgärden är att ha varmhållningen vid minst 60°C. Den 

kritiska gränsen för allvarlig avvikelse går här vid 55°C. Den ska kontrolleras och 

dokumenteras varje dag. Åtgärd här är att kassera eller återuppvärma maten (Måltidsservice 

2012a). 

4.7 Näringsretention - resultat 

Livsmedelsverket anger retentionsfaktorer för olika livsmedel efter tillagning. Exempelvis är 

retentionsfaktorn för C-vitamin i kokta grönsaker 0,45. I kokt potatis är den 0,6. I rotfrukter 

är den 0,45. I kött är retentionsfaktorn för C-vitamin i genomsnitt 0,8 (Livsmedelsverket 

2012f). Dessa resultat gäller för nylagad mat, och de är de enda som Livsmedelsverket 

hänvisar till. 

Trots att många studier har gjorts för att komma fram till vilket system för stordrift av 

matproduktion som är det bästa för näringsretentionen finns inget entydigt svar (Williams 

1994, 494). Williams (1994, 490-497) sammanställde 66 studier som i stora drag stöder 

tidigare redovisade retentionsfaktorer. För varmhållning av mat verkade förlusterna av C-

vitamin bli större desto längre maten varmhölls, dock visade vissa studier så stora förluster 

som 39 % i broccoli efter endast trettio minuter. Andra studier har undersökt förluster av C-

vitamin i bland annat kokt potatis, ärtor, squash och blomkål då grönsakerna hade 

varmhållits upp till 4 timmar med förluster runt 80 % (Williams 1994, 493). 

C-vitamin var den vitamin som var känsligast för kylförvaring. Flera studier visade att 

förlusten var linjär med tiden, efter fem dagars kylförvaring var förlusten i medeltal 50 %, det 

vill säga ungefär 10 % per dag (Williams 1994, 491).  
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När det kom till återupphettning av kyld mat var variationen mellan resultaten stor. Dock 

verkade en förlust av C-vitamin på minst 14 % vara belagd under återupphettning från 3°C 

till 70°C (Williams 1994, 493).  

Slutsatsen som Williams (1994, 495) drog av alla de studier som hade gåtts igenom var att 

bland de studier som direkt jämförde varmhållen och kyld, uppvärmd mat, så framträdde en 

bild av att ett välskött system med varmhållning var bättre ur näringssynpunkt än kyld 

upphettad mat. Dock var det under förutsättning att varmhållningen höll sig inom strama 

gränser, helst inte längre än 90 minuter. På samma sätt var tiden för nerkylning central, helst 

skulle nerkylning ske inom två timmar. Vidare beskrevs att om kyld mat skulle varmhållas en 

längre tid efter upphettning, skulle de totala vitaminförlusterna vara betydligt större än i ett 

välskött varmhållet flöde. 

Skollunchen ska enligt Svenska näringsrekommendationer innehålla 25-35 % av det dagliga 

näringsintaget (Livsmedelsverket 2012g). Rekommenderat dagligt intag av C-vitamin är för 

två- till nioåringar 30-40 mg/dag och för tio till sjuttonåringar 50-75 mg/dag. Att måltiderna 

i skolan ska vara näringsriktiga är lagstadgat (SFS 2010:800) men enligt måltidsforskare är 

det stora problemet i skolmatsrestauranger att eleverna äter för lite av den mat som serveras 

(Livsmedelsverket 2012c). 

4.8 Varmhållen eller kyld - andra skäl än retention 

En studie har belyst andra förhållanden kring valet mellan varmhållen och kyld mat 

(McClelland och Williams 2003).  Här undersöktes cirka 80 sjukhus i Australien som 

använde antingen varmhållen eller kyld mat. Studien visade att de som använde sig av kyld 

mat, mer sannolikt erbjöd en alternativ rätt. Menyerna innehöll proportionellt mindre fett 

och salt i sina huvudalternativ. Det var vanligare bland de sjukhus som serverade kyld mat att 

servera bröd till, och hade mer grönsaker med betakaroten, vilket rekommenderades i 

riktlinjer för måltidsservice på sjukhus. Det var också vanligare att de hade ett vegetariskt 

alternativ i veckan som huvudalternativ (McClelland och Williams 2003, 252). Lägre 

kostnader för arbetet togs upp då det ansågs att det var möjligt att laga flera rätter efter 

varandra och att man då inte behövde vara så personalintensiva (McClelland och Williams 

2003, 253). Dock var det ingen skillnad i popularitet mellan samma rätt tillagad i de olika 

systemen. ( McClelland och Williams 2003, 254). 

Bland de sjukhus som serverade nytillagad mat var det större sannolikhet att det var möjligt 

att välja portionsstorlek. Det fanns också oftare sås eller sky till huvudalternativet 

(McClelland och Williams 2003, 252).  

5. Diskussion 
Det är många frågor att ta hänsyn till i valet av ett nytt produktionssystem. Skolmaten är 

traditionellt sett ett ämne som engagerar och det är nog få saker som så många har en stark 

uppfattning om. I en tid då valfrihet är ledord, men också då diskussionen om 

hälsofrämjande mat och ökande barnfetma finns i samhället, har produktionsenheterna ett 

antal saker att förhålla sig till, såsom livsmedelssäkerhet, matkvalitet, kundnöjdhet med 

mera. 
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 I examensarbetet har det framkommit att det finns många delar i omställningen från att bara 

laga och leverera varm mat, till att kombinera tillagning och leverans av varm mat med 

tillagning, kylning, leverans och uppvärmning.  

5.1 Skillnad mellan 2008 och 2011 i produktionsköket - utrustning och 

flöde 

Flödet för varm mat och energianvändning för detta såg likadan ut 2008 som 2011. 

Tillagningssättet och utrustningen som användes var desamma, kokgryta - värmevagn. Den 

stora skillnaden mellan 2008 och 2011 var att Hagaskolan kunde producera så många fler 

portioner 2011. Det skiljde nästan 100 000 portioner per år. Detta skedde alltså med samma 

lokalyta som förut, ett utrymme hade fått ett nytt användningsområde. Det utnyttjades före 

omställningen som mellanlagring för emballage, men blev i samband med omställningen ett 

utrymme för att förvara värme- och kylvagnar. I samband med omställningen av köket och 

det ökade portionsantalet vid Hagaskolan kunde antalet tillagningskök i Umeå kommun 

minskas, därmed blev den sammanlagda lokalytan mindre och det blev lättare att hålla 

lokaler och utrustning i bra skick. Därmed finns det fog för att säga att Måltidsservice har 

uppfyllt Umeå kommuns mål för verksamheter om mer effektivt lokalutnyttjande.  

Kompletterande utrustning köptes in till Hagaskolans produktionskök, det utrustades 2011 

med fem Blast Chiller, ett stort antal kylvagnar och fem nya ugnar. Övrig utrustning fanns 

sedan tidigare (Hardeland muntl.). 

Personalstyrkan ökades med 1,5 heltidstjänst (Hardeland muntl.). 

Kraven förändrades i mottagningsköket, då det skulle vara anpassat för att ta emot kyld mat. 

Eftersom tillbehören skulle tillagas i mottagningsköket och stora mängder mat skulle värmas 

upp skulle det finnas en större kokgryta och två ugnar. Eftersom Ersdungen tidigare hade 

varit ett tillagningskök, fanns den utrustning som krävdes (Dellsand muntl.). 

5.2 Fallstudien 

Planeringen innebär att tillagningen av de olika flödena sker på olika dagar men utförs av 

samma ansvariga kock gör att samma matsedel kan användas i båda typerna av 

mottagningskök, dessutom finns det troligen flera ytterligare vinster. Det kan antas ge en 

vinst i tid då man minns det mesta av hur man gjorde dagen innan och behöver inte lägga ner 

lika mycket tid på att läsa recept, det finns även förutsättningar för en resursbesparing då 

ansvarig kock känner till om det blev något över från flödet som tillagades dagen före, hon 

känner också till ungefär hur lång tid olika moment tog, och kan därmed anpassa 

energianvändningen något. 

Att arbetsordningen anpassas efter vilka rätter som ska produceras tyder på flexibilitet och 

att den utrustning som finns tillgänglig utnyttjas på bästa sätt. Om det skulle finnas ett krav 

på att samma hålltider gällde varje dag oavsett rätt, skulle det sannolikt behöva köpas in mer 

utrustning och kanske även anställas mer personal. Samtidigt kan det mer utdragna flödet i 

köket föra med sig att det kylda flödet vissa dagar är färdigkylt så sent att det inte hinns med 

att flyttas till kylvagnar inom dagens arbetspass. Maten står då kvar i Blast Chiller till dagen 

efter. 
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5.3 Energianvändningen i det varma, respektive det kylda flödet och 

kostnaden för den 

Enligt fallstudien var energianvändningen för en årsportion 2008 och 2011 i det varma flödet 

13,88 kWh.  Motsvarande för en kyld årsportion var 46,64 kWh. Det går alltså åt mer än tre 

gånger så mycket energi då man kombinerar flödena, jämfört med om det bara produceras 

varm mat. Ändå har energifrågan, som är detta examensarbetes huvudfråga, hittills fört en 

ganska undanskymd tillvaro. Förutom att det rimmar illa med att Umeå kommun vill sträva 

efter ett mer energieffektivt samhälle, innebär detta kombinerade flöde en mycket större 

kostnad, jämfört med att enbart använda varmt flöde. Den ekonomiska skillnaden är ca 

300 000 kronor per år, det går också att säga att det kombinerade flödet kostar cirka 36 % 

mer, än om det bara skulle produceras varm mat. Vid jämförelsen av att producera enbart 

kyld och enbart varm mat, blir skillnaden ännu större.  

Det som utgör skillnaden mellan det varma och det kylda flödet ligger naturligtvis i att mer 

utrustning behöver användas och över längre tid.  

En hög andel av energianvändningen i både det varma och det kylda flödet var tillagningen i 

kokgrytan. Per portion användes i det kylda flödet 0,040 kWh och för det varma 0,072 kWh. 

Skillnaden berodde på att det var 1 500 portioner i det kylda flödet jämfört med 1000 i det 

varma. Kanske skulle det ha varit möjligt att använda en 200-litersgryta till det varma flödet 

istället och därmed förbruka lite mindre energi?  

Nästa steg för det varma flödet är värmevagnarna. Dessa förbrukar inte mycket var för sig, 

men då antalet är stort är det ändå idé att undersöka mer exakt när de behöver sättas på för 

att vara varma då maten sätts in. Vid tillfället för fallstudien stod de på nästan en timme i 

onödan. 

Det skulle vara rimligt att anta att energianvändningen skulle vara hög för Blast Chiller, dock 

var de väldigt energieffektiva och om de enbart används till nerkylning är 

energiförbrukningen per portion nästan försumbar, 0,005 kWh. Vid fallstudien stod maten 

kvar i Blast Chiller i två timmar efter avslutad nerkylning, vilket inte påverkade 

energianvändningen nämnvärt. Även om den energianvändning som skulle åtgå under resten 

av dygnet skulle adderas, då fem Blast Chiller gick tomma, skulle inte heller det göra någon 

direkt skillnad, ca 1 kWh/dygn och Blast Chiller. Förlusten ligger nog snarare på de kylvagnar 

som står på ändå och förbrukar mer, och på att livslängden på Blast Chiller förkortas. Om de 

skulle stängas av varje dag skulle det antagligen behöva avsättas tid för att rengöra dem 

(Snygg, muntl.). 

Det kylda flödet har egenskapen att det måste värmas upp igen, före servering. Ugnen i 

mottagningsköket var energikrävande och den står för det moment som utan jämförelse står 

för den största energianvändningen per portion, 0,187 kWh. Det var också det moment som 

inte hade någon motsvarighet i det varma flödet.  

Inom Måltidsservice har man reagerat positivt och med stort interesse på att denna 

undersökning skulle genomföras, men på frågan om energianvändning hade diskuterats i 

detta sammanhang har svaret varit nekande. I kontakt med Sundsvalls kommun ställdes 

samma fråga men inte heller där hade energianvändningen varit en faktor att reflektera över 

(Frisentorp, muntl.). I kostutredningen som Tibro kommun har gjort har man dock beaktat 

energianvändningen, framför allt posten för återuppvärmning men även miljöpåverkan i 

form av dieselutsläpp (Tibro kommun 2008, 13). På frågan om hur man i de undersökta 
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köken har tänkt på energianvändning, nämns att inte ha onödig utrustning på, som att stänga 

av ugnen i mottagningsköket för kyld mat mellan omgångarna skinksås som skulle värmas 

upp. Man tar också upp strävan efter att fylla upp utrustningen, såsom att undvika att köra 

med halvfulla Blast Chiller om det inte är nödvändigt, eller att fylla en ugn om det finns 

möjlighet till det.  

5.4 Referensvärden och dold energianvändning 

Det finns stora problem med att mäta energianvändning, det går också att se på att de stora 

STIL-projekten inte har kunnat enas om ett sätt att mäta. Eftersom referensvärdena för 

energianvändning i Energimyndighetens olika rapporter har olika grund går de inte att 

jämföra, vilket är en brist. De bygger på olika sätt att räkna på lokalyta och dessutom är det 

inte helt klart vad som har ingått i den medräknade lokalytan. Trots detta är det 89 kWh per 

portion som används som referenssiffra när energianvändning i skolors storkök diskuteras 

(Energimyndigheten 2007).  

Examensarbetet har uteslutande undersökt den utrustning som används för tillagning, 

förvaring och leverans. Examensarbetet har inte tagit upp någon yta och det finns inte heller 

någon relevant siffra för energianvändning per m2 Atemp eller per m2 i produktionsköket på 

Hagaskolan. 

Energimyndighetens båda undersökningar (Energimyndigheten 2007 och 2011) utgick från 

uppmätt elförbrukning i köken som helhet, dels i skolkök, dels i restaurang exklusive el-

värme. Det betyder att kylskåp, ugnar, beredningsmaskiner, frysar, diskmaskiner etc. 

räknades in. Dock saknas kännedom om antal producerade portioner, per dag och per 

ytenhet vilket skulle ha behövts. Undersökningen om skolors energianvändning angav inte 

hur många av köken som var tillagnings- respektive mottagningskök och det angavs inte 

heller om de tog emot varm eller kyld mat. Som arbetet visar, påverkar det 

energianvändningen. I ett restaurangkök finns också antagligen behov av att ha mer 

utrustning beredd, då man ofta erbjuder ett större antal rätter. Om tillagningen då 

förbrukade lite drygt hälften av energin i storkök i restauranger vilket borde vara överförbart 

åtminstone på ett produktionskök så blir 89 kWh per portion och år inte så orimligt i 

förhållande till examensarbetets resultat. Dessutom användes en betydande andel energi i 

skolornas storkök till fristående kylar och frysar. 

I jämförelse med processen kyld mat framstår varm mat som oerhört mycket mindre 

energikrävande. På samma gång kan det finnas dold energianvändning och kostnader i det 

varma flödet, såsom till exempel värmevagnar som går på låg effekt, men ibland hålls 

uppvärmda väldigt länge Den mat som har varmhållits och inte går åt, måste kasseras. Det är 

ofrånkomligt med svinn i detta sammanhang, i köken vill man ju inte vara utan marginaler 

(Dellsand muntl.). Ett sätt att motverka energiförlusten som detta svinn innebär kan vara att 

som Hagaskolans mottagningskök ta emot både varm och kyld mat. Då kan de kylda 

portionerna fungera som en buffert. Det finns också möjlighet att spara den kylda maten för 

att sedan servera den som alternativrätt, eller frysa den. Enligt Måltidsservice utvärdering av 

omställningen diskuteras att det finns utvecklingspotential om man i mottagningsköken lär 

sig att utnyttja flödet med kyld mat bättre. Det skulle i förlängningen kunna leda till färre 

transporter. 

5.5 Livsmedelssäkerhet och näringsretention 

Om då flödet för kyld mat kräver mer i energi och kostnader, finns det då vinster i kvalitet? 

Examensarbetet har i liten skala intresserat sig för livsmedelssäkerhet och näringsretention. 
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Detta arbete har sökt en vetenskaplig grund för att ett flöde är bättre än ett annat ur kvalitets- 

eller näringssynpunkt, dock går det inte att säga något säkert om detta. Det finns fördelar och 

nackdelar i båda systemen, men till när allt kommer omkring verkar både 

livsmedelssäkerheten och näringsretentionen stå och falla med hur välskötta flödena är  

Så länge rekommendationerna för varmhållning och kylning följs, och det finns en grundlig 

faroanalys med kritiska gränser och styrpunkter går det att garantera livsmedelssäkerhet i 

båda flödena. Dock har det kylda flödet en längre kedja och en kedja är aldrig starkare än sin 

svagaste länk. Livsmedelshygienen blir därmed än viktigare i det kylda flödet. 

När det gäller retentionen finns det inget tvärsäkert stöd för det ena eller det andra flödet. 

Resultaten varierar, troligen beroende på att retention är ett svårstuderat ämne, minsta 

hantering påverkar resultatet. Det finns, enligt Livsmedelsverket inget vetenskapligt stöd för 

att den rekommenderade gränsen för att varmhålla mat ska gå vid två timmar, och än mindre 

för att kyld uppvärmd mat skulle vara ett bra alternativ. Gränsen för varmhållning är en 

tolkning av gällande regler för livsmedelshygien (Quetel muntl.). Detta är klart 

anmärkningsvärt, då det skulle behöva finnas en vägledning för hur skolmatsservice ska vara 

beskaffad för att bäst möta kravet på näringsriktiga skolmåltider.  

Det som kan sägas är att i huvudsak vattenlösliga vitaminer och framför allt C-vitamin 

påverkas av hantering. Förlusterna sker i de flesta fall stegvis, men en stor del försvinner 

redan vid beredning och tillagning.  

Sammantaget verkar det mest kritiska skedet vara varmhållning i det kylda flödet efter 

återuppvärmning. Dels är maten behandlad på flera sätt då, den är förvarad en längre tid och 

den har hettats upp två gånger. Samtidigt är det rimligt att tänka sig att till exempel 30 

minuter i serveringen inte är ovanligt.  

5.6 Lunchen, 30 procent av det dagliga näringsintaget 

Lunchen ska stå för ca 30 % av dagens näringsintag, skulle man då gå efter de redovisade 

förlusterna av C-vitamin i kylt flöde i morötter, ärtor och potatis verkar det som om det 

försvinner för mycket C-vitamin för att uppfylla det. Förlusten var mellan 42 % - 74 % och 

den mängd C-vitamin som uppmättes per portion var bara 1,15 mg-2,28 mg. Följaktligen blir 

det svårt att nå upp till ett rekommenderat intag. Dock ska det framhållas att Måltidsservice 

idé om det kylda flödet innefattar att alla tillbehör ska kokas på plats i mottagningsköket. 

Dessutom arbetar man mycket med att ha ett attraktivt salladsbord. Huvudkomponenten 

som levereras kyld är alltså inte tänkt som den stora källan till vitaminer. Detta gör att det 

kylda flödet troligtvis skulle vinna jämförelsen, eftersom i det varma flödet som oftast är 

alternativet, måste både huvudkomponent och tillbehör varmhållas från avslutad tillagning 

till servering och därmed stegvis förlora näring. Till mottagningskök för varm mat kommer 

även sallader färdiga, det finns goda skäl att tro att dessa också hinner förlora mycket av de 

känsliga vitaminerna innan de finns på elevernas tallrikar. 

5.7 Kan svinnet påverkas? 

Svinn påverkar totalkostnaden för maten, och om eleverna ska kunna serveras bra mat gäller 

det att kostnaden för svinn hålls nere, dessutom medför det en miljöpåverkan kopplat till 

produktion och hantering av livsmedel som sedan inte äts upp, samt att avfallet måste tas 

omhand (Naturvårdsverket 2009, 7). Generellt sett uppstår mer svinn i en verksamhet som 

lagar mat i centralkök, jämfört med att maten tillagas i anslutning till där den ska ätas 

(Naturvårdsverket 2009, 18). Finns det förutsättningar för att något av de olika flödena ska 
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kunna medverka till ett mindre svinn? Troligtvis kan det kylda flödet göra det, inte genom 

egenskapen att vara kyld eller ökad livsmedelssäkerhet eller retention, men på grund av 

fördelarna det för med sig. Att tillbehören kokas på plats, att sallader förbereds på plats, att 

doften av maten blir mer framträdande när den värms upp intill där eleverna ska äta. Både 

personal i Hagaskolans produktionskök och undersökningar som har belyst vad det är som 

styr valet mellan varm och kyld mat talar om att kyld mat ger en större möjlighet till att 

servera alternativa rätter. Alternativa rätter kan i sin tur påverka eleverna att äta mer och 

samtidigt minska svinnet. Trots allt, hur man än räknar på att en måltid ska vara 

näringsriktig, spelar det ingen roll om den inte blir uppäten, och ingen mat är så dyr, som 

den som måste kastas. 

5.8 Flexibiliteten ger vinster  

Att arbetsordningen anpassas efter vilka rätter som ska produceras tyder på flexibilitet och 

att den utrustning som finns tillgänglig utnyttjas på bästa sätt. Om det skulle finnas ett krav 

på att samma hålltider gällde varje dag oavsett rätt, skulle det sannolikt behöva köpas in mer 

utrustning och kanske även anställas mer personal.  

Måltidsservice har i många stycken uppnått viktiga mål med omställningen. Lokalerna och 

utrustningen utnyttjas mer, mottagningsköken för kyld mat har fått fler arbetsuppgifter och 

fler har erbjudits heltidstjänster. Att höja kvaliteten på måltiden har man också gjort enligt 

Måltidsservice egen utvärdering, genom att tiden för varmhållning har minskat. 

Är det så att de stora skillnaderna finns i sådant som inte direkt har med den producerade 

maten att göra, utan med människorna som ska förädla råvarorna och de som ska äta den?  

5.9 Metodval 

Metoderna som valdes för att undersöka energianvändningen kan innehålla felkällor. Det är 

till exempel möjligt att utrustningen inte arbetar med den effekt som har antagits i arbetet. 

Det är också möjligt att de vred och temperaturinställningar som har använts för att 

uppskatta del av effekt inte överensstämmer med den verkliga förbrukningen. 

Uträkningen som gjordes för att få en energianvändning per portion och år, utgår från att 

samma rätt skulle lagas på samma sätt alla skoldagar ett helt år. Eftersom det inte skulle 

hända och det inte fanns möjlighet att undersöka mer än en rätt, får dessa siffror för 

energianvändning anses som en grov uppskattning. 

I de jämförande beräkningarna på energianvändning och kostnad för de olika flödena per 

tidsenhet och portionsantal, bortsågs från att det kylda flödet inte levererades alla dagar i 

veckan. Istället ansågs den ersättande läggrätten ha jämförbar energianvändning, men det 

finns inga belägg för det. 

Bortfallet av energianvändning under transport, då transportvagnarna inte var anslutna, har 

inte räknats av, rimligtvis är bortfallet minimalt. 

Vad det gäller retention i de båda flödena är resultatvariationen så stor, att det självklart 

finns felkällor.  
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6. Slutsats 
Energianvändningen var mycket större i det kombinerade flödet som rådde 2011 än i det 

enbart varma framtill 2008. Det krävs mer studier för att kunna utvärdera om den kraftigt 

ökade energianvändningen med efterföljande kostnad som det kombinerade flödet medför, 

är värt det. Det som talar emot det varma flödet och behöver undersökas, är hur retentionen i 

den varma maten verkligen ser ut och vilka möjligheter det skulle finnas att minska 

varmhållningstiderna, till exempel genom att ha fler producerande enheter.  

Om utgångspunkten är att flödena ska se ut som de gjorde 2011 och som de gör idag, behöver 

det undersökas var den dolda energianvändningen finns. Det går direkt att peka på att 

värmevagnar kanske sätts på onödigt tidigt. Ibland står kylvagnar på fast de är tomma, 

eftersom maten blev kvar i Blast Chiller. Dessutom borde det utredas vilken påverkan det har 

att Blast Chiller utsätts för ett slitage som de inte är konstruerade för, vilket i förlängningen 

kan leda till onödiga kostnader.  

Ett arbete pågår för att utreda om det går att minska antalet transportdagar. Det är viktigt att 

värdera den ökade energianvändningen och de näringsförluster som skulle göras om maten 

ska förvaras under längre tid än 2011 och idag.  

Det som framför allt borde jämföras och utvärderas är det nuvarande kombinerade flödet 

respektive att istället satsa på fler tillagningskök. Denna utveckling sker på ett flertal ställen, 

och förekommer även i Umeå kommun. Det är intressant att höra att det är samma argument 

som användes i Umeå kommun för att spegla hur bra det har blivit efter omställningen från 

enbart varm mat till kombinerad varm och kyld mat, som Sundsvalls kommun nu använder 

för att motivera en ytterligare en omställning, om än i liten skala, från kyld mat till att 

producera mat ute på varje enhet i tillagningskök. I Borlänge kommun finns samma 

tendenser. 

Ekonomiskt skiljer det inte så mycket mellan att utrusta ett tillagningskök, jämfört med att 

utrusta ett mottagningskök för kyld mat (Nilsson, muntl.). Naturligtvis tillkommer 

personalkostnad och så vidare, men där finns troligtvis vinsterna i livsmedelskvalitet, 

näringsretention, energianvändning och delaktighet. 

Energianvändning behöver tydliggöras, både när måltidsverksamheterna ska göra sina val, 

men också i den vedertagna statistiken. Då studien tydligt visar att energianvändningen 

ändras kraftigt beroende på vilket system som används borde det leda till att energifrågan 

kommer upp på agendan vid ytterligare omställningar. Statistiken som finns behöver 

samordnas för att kunna göra jämförelser, de siffror som finns nu är lika jämförbara som 

äpplen och päron. 
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Bilaga 1. Intervju 1 
 

Plats: Måltidsservice lokaler. Närvarande var Ulla Dellkrans, kostchef, Birgitta Levander, 

kvalitetsutvecklare, Marie Bäckman enhetschef på dåvarande Östra gymnasiets 

produktionskök, Inga-Maj Hardeland, enhetschef på Hagaskolans produktionskök. Mötet 

ägde rum i augusti 2012 och varade cirka två timmar. 

 

Frågor som diskuterades. 

Produktionsköken på Östra gymnasiet och Hagaskolan ställdes om 2008 från att laga och 

leverera enbart varm mat till att kombinera varm med kyld mat. Vilken var bakgrunden till 

detta? 

Har ni möjlighet att svara på frågor under examensarbetets gång och att ta emot författaren 

ute på era enheter för att undersökningar ska kunna genomföras? 

Kan ni tänka er att genomföra vissa undersökningar? 

Vilka enheter skulle bäst spegla omställningen? 

Vilken rätt lämpar sig för undersökningen? 

Vilka är era egna reflektioner kring omställningen? 

Har ni gjort någon utvärdering av det nya arbetssättet jämfört med det gamla? 
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Bilaga 2. Intervju 2 
Plats: Hagaskolans produktionskök. Närvarande var Lena Sundelin, driftansvarig kock och 

Inga-Maj Hardeland, enhetschef. Intervjun ägde rum i oktober 2013 och varade cirka en 

timme. 

Frågor som diskuterades 

Vilken utrustning användes 2008 i Hagaskolans produktionskök för att tillaga och varmhålla 

pasta med skinksås? 

Vilken utrustning användes 2011 i Hagaskolans produktionskök för att tillaga och varmhålla 

pasta med skinksås? 

Vilken utrustning användes 2011 i Hagaskolans produktionskök för att tillaga, kyla ner pasta 

med skinksås? 

Hur lång tid kunde mat varmhållas före omställningen? 

Elevreaktioner? 
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Bilaga 3. Maskinförteckning Hagaskolan 
 

M A S K I N F Ö R T E C K N I N G 

1 

926 S63132 1981/00020 FAST049 JERRY EKLUND 12-09-13 

URBAN TÖRNQVIST 110501 - 120430 

Tillsynsadress Fakturamottagare 

HAGASKOLAN UMEÅ KOMMUN 

V:A FÖRVALTNINGSOMRÅDET SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

UTMARKSVÄGEN 1 A BGC-ID:UME0102 

90345 UMEÅ 10642 STOCKHOLM 

--------------------------------------------------------------

------------ 

 

 

Seq Modell___ Prod_Nr______Apparattyp____Serienr__ Inst. Klass Prod.ID__ Kund.prod.ID________ 

AVTAL70 REV 080421 000000 259861 

 

 

WT100       A068003281   TUNNELDISKMASKIN 614 14615 000000 3 259871      HÖGSTADIEKÖKET 

GD600S      GD600+       GRANULDISKMASKIN 18 16     000000 3 259872      HÖGSTADIEKÖKET 

EBA100                   KOKGRYTA         960 53    000000 3 259873      HÖGSTADIEKÖKET 

AOS201      EB0H 260515  KOMBIUGN AOS20   628 2     000000 3 259875      HÖGSTADIEKÖKET 

WT150ER     53222100     TUNNELDISKMASKIN 827 1     000000 2 259883      KÖKET 

GD600S                   GRANULDISK SNR    1816     000000 4 259884      KÖKET 

EBP300      97668525     KOKGRYTA         637 16917 000000 2 259885      KÖKET 

EBA200      97668415     KOKGRYTA         442 17205 000000 2 259886      KÖKET 

EBA100      97668315     KOKGRYTA         640 79180 000000 3 259887      KÖKET 

AR340       9764040301   UGN                        000000 1 259893      KÖKET 

AR20ESP     9764331202   KOMBIUGN GOURMET 638 17081 000000 2 259894      KÖKET 

AR20ESP     9764331302   KOMBIUGN GOURMET 638 17079 000000 2 259895      KÖKET 

CS20-3      9764621302   KOMBIUGN         650 18789 000000 2 259896      KÖKET 

AR20ESP     9764331302   KOMBIUGN GOURMET 610 14243 000000 2 259897      KÖKET 

EBPC200M    232146       KOKGRYTA         633 45804 000000 3 269046 
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Bilaga 4. Utrustning för transport, Hagaskolans produktionskök 
 

Kök Nr Benämning Modell Fabrikat Serienr Tillverkningsår 

Haga 1 Värmevagn E 12 G Scanbox 12059-2 2005 

Haga 2 Värmebox E 600 Standardbox  1995 

Haga 3 Värmebox E 600 Standardbox  1991 

Haga 4 Värmebox E 600 Standardbox 4 2006 

Haga 5 Värmevagn E 180 Standardbox 4 1998 

Haga 6 Värmevagn E 180 Standardbox 4 1998 

Haga 7      

Haga 8 Värmevagn E 180 Standardbox  1998 

Haga 9 Värmevagn E 180 Standardbox 4 1999 

Haga 10 Kombibox E6G+K4G Scanbox 12059-1 2005 

Haga 11 Värmevagn E 12 G Scanbox  1996 

Haga 12 Värmevagn E 180 Standardbox 4 2002 

Haga 13 Värmevagn E 6 G Scanbox 10747-1 2005 

Haga 14 Värmevagn E 12 G Scanbox  1996 

Haga 15 Värmebox E 600 Standardbox  1988 

Haga 16 Värmevagn E 6 G Scanbox 9500-1 2004 

Haga 17 Värmevagn E 12 G Scanbox  2000 

Haga 18 Värmevagn E 180 Standardbox 4 1999 

Haga 19 Värmevagn E 180 Standardbox  1995 

Haga 20 Kylvagn GLA 12 Scanbox 19385-23 2008 

Haga 21 Värmevagn E 180 Standardbox 4 2001 
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Haga 22 Värmevagn E 180 Standardbox 4 1995 

Haga 23      

Haga 24 Kombibox E6G+K4G Scanbox 12729-1 2006 

Haga 25 Värmevagn     

Haga 26 Värmebox E 600 Standardbox  1991 

Haga 27 Värmebox E 600 Standardbox 4 1999 

Haga 28 Kylvagn GLK8 Scanbox 15834-2 2007 

Haga 29 Värmevagn E 180 Standardbox  1998 

Haga 30 Värmevagn E 12 G Scanbox  1996 

Haga 31 Värmevagn E 180 Standardbox  1993 

Haga 32 Kylvagn GLC 44 Scanbox 20558-24 2009 

Haga 33 Kylvagn GLC 44 Scanbox 20558-2 2009 

Haga 34 Kylvagn GLC 44 Scanbox 20558-21 2009 

Haga 35 Kylvagn GLC 44 Scanbox 20558-17 2009 

Haga 36 Kylvagn GLC 44 Scanbox 20558-13 2009 

Haga 37 Kylvagn GLC 44 Scanbox 20558-18 2009 

Haga 38 Kylvagn GLC 44 Scanbox 20558-7 2009 

Haga  39 Kylvagn GLC 44 Scanbox 20558-22 2009 

Haga 40 Kylvagn GLC 44 Scanbox 20558-14 2009 

Haga 41 Kylvagn GLC 44 Scanbox 20558-25 2009 

Haga 42 Kylvagn GLC 44 Scanbox 20558-9 2009 

Haga 43 Kylvagn GLC 44 Scanbox 20558-20 2009 

Haga 44 Kylvagn GLC 44 Scanbox 20558-10 2009 

Haga 45 Kylvagn GLC 44 Scanbox 20558-8 2009 

Haga 46 Kylvagn GLC 44 Scanbox 20558-16 2009 

Haga 47 Kylvagn GLC 44 Scanbox 20558-23 2009 
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Haga 48 Kylvagn GLC 44 Scanbox 20558-12 2009 

Haga 49 Kylvagn GLC 44 Scanbox 20558-15 2009 

Haga 50 Kylvagn GLC 44 Scanbox 20558-4 2009 

Haga  51 V-box E4G Scanbox  2000 

Haga 53 V-box E 90 Standardbox 24534 2012 

Haga 54 V-box E 90 Standardbox 24535 2012 

Haga 55 Kylvagn E 12 G Scanbox 20558-23 2009 

Haga 56 Kylvagn E 12 G Scanbox 20558-11 2009 

Haga 57 Kylvagn E 12 G Scanbox 20558-3 2009 

Haga 58 Kylvagn E 12 G Scanbox 20558-1 2009 

Haga 59 Kylvagn E 12 G Scanbox 20558-6 2009 

Haga 60 Kylvagn E 12 G Scanbox 20558-5 2009 

Haga 61 Kylvagn E 12 G Scanbox 20558-19 2009 
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Bilaga 5. Maskinförteckning Ersdungen 
 

M A S K I N F Ö R T E C K N I N G 

1 

926 S63132 1979/00041 FAST 072 MATS ÅNGSTRÖM12-11-19 

ROGER NORMAN 110501 - 120430 

Tillsynsadress Fakturamottagare 

ERSDUNGEN SKOLA UMEÅ KOMMUN 

Ö:A FÖRVALTNINGSOMRÅDET SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

TRATTGRÄND 3-5 BGC-ID:UME0102 

90625 UMEÅ 10642 STOCKHOLM 

 

 

Seq Modell___ Prod_Nr________Apparattyp__________ Serienr__ Inst. Klass Prod.ID__ 

Kund.prod.ID________ 

AVTAL70                      REV 080207            000000                   259259 

WT150                        TUNNELDISK A21800320  711 10091 000000  2      259262 

SM100VARI    232178          KOKGRYTA              938 70151 000000  3      259263 

AOS061ECH1   269010          KONVEKTIONSUGN        815 1     081230  4      259264 

AOS101EAH1   267012          KOMBIUGN              821 6     081230  4      268848 
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Bilaga 6. Klockningsschema 
 

Komponent …………………………Flöde (varmt eller kylt-uppvärmt)……………………….. 

Datum Utrustningsdel Starttid Sluttid Effekt som varje 

utrustningsdel 

körs på. (Max 

eller 4/5 effekt 

tex) 

Antal 

portioner 

som 

behandlas i 

varje enhet 

Kommentar 

       

       

       

       

       

       

       

 

Instruktioner:Ange den ”grad” av effekt som utrustningen körs på. Alltså om effekten ändras, tex om man sänker värmen på kokgrytan får man 

fylla i en ny rad där man uppskattar hur mycket av maxeffekten som används. 
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Bilaga 7. Flödesschema produktionskök/tillagningskök 

                

Flödesschema produktionskök/tillagningskök 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

INKÖP 

VARUMOTTAGNING 

FÖRVARING 

FRYSFÖRVARING KYLFÖRVARING TORRFÖRVARING 

UPPTINING 

 

BEREDNING 

TILLAGNING 

AVSVALNING 

ÅTERUPPVÄRMNING 

SERVERING 

VARMHÅLLNING 

UTKÖRNING/VARM MAT 

UTKÖRNING/KYLD MAT 
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Bilaga 8. Intervju 3 
Plats: Hagaskolans produktionskök, personalrummet. Närvarande var enhetschef, 

Hagaskolans produktionskök Inga-Maj Hardeland och driftsansvarig kock i Hagaskolans 

produktionskök Lena Sundelin. Mötet ägde rum i januari 2013 och varade cirka 1,5 timmar. 

Frågor som diskuterades 

Beskriv situationen före och efter omställningen av Hagaskolans produktionskök. 

Hur var det möjligt rent praktiskt att 2008 producera så många portioner (2300) ? Var ni fler 

personal? Började tidigare? Gjorde man på samma sätt som idag att man lagade till ett visst 

läge dagen före, och kylde långsammare i kylrum? 

Har arbetsmiljön förändrats i och med omställningen av köken? 

Är det ett aktivt beslut att köra Blast Chiller under veckorna? 

Har energianvändning diskuterats under projektets gång? 

Egna funderingar kring energianvändning? 

Vilka fördelar/nackdelar finns det med de olika flödena, med avseende på 

livsmedelssäkerhet? 

Är det något mottagningskök som tar emot allt kylt (potatis grönsaker) 
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