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1 Abstract 

In the food industry, a hazard analysis system called HACCP is used. HACCP stands for 

Hazard Analysis and Critical Control Points. The system emerged in 1971 in the United 

States to make sure the food served to American astronauts during space travel was of high 

quality. This system proved to be useful in eliminating the microbiological hazards that may 

arise during food handling, consequently the food industry started using HACCP. Over time, 

it was discovered that aside from microbiological hazards, physical and chemical hazards 

could also arise within food handling. Nowadays all these three hazards are observed within 

the HACCP system to ensure they do not pose any health risks. Hence, the purpose of this 

study is to identify and minimize microbiological, chemical and physical hazards in food 

handling to ensure that health risks do not arise. The questions that have then been answered 

are; Are there any microbiological, chemical and/or physical hazards in our school kitchen’s 

ways of handling food that can adversely affect human health? Can a HACCP system help to 

minimize and/or eliminate these hazards? To answer these questions, we have analyzed 

scientific articles and books suggesting that failing to handle food correctly can lead to 

microbiological, chemical and physical hazards. Also, other scientific publications proving 

that a developed HACCP system can minimize and/or eliminate these three hazards and 

therefore prevent human health from being adversely affected, have been studied. 

Furthermore, to gain a deeper understanding of how microbiological, chemical and physical 

hazards in food handling are linked to HACCP, we have visited school kitchens and have 

verbally communicated with employees working for Måltidsservice, a company who is 

cooking food for schools. Our study shows that in the case of careless food handling, health 

risks can arise. To prevent the occurrence of health risks, it is important that the critical 

control points are well defined and followed correctly by the staff throughout each step of the 

process, so that microbiological, chemical and physical hazards are minimized and/or 

eliminated. This led us to the conclusion that the purpose of HACCP is to prevent the hazards 

before they occur. To ensure that the HACCP fulfills its function, it is crucial that the staff 

possesses adequate knowledge of the system and strictly follows the guidelines. 

 

Keywords: chemical, food, HACCP, microbiological, physical.  

  



 

2 
 

2 Sammanfattning 

 

Bakgrund: Felhantering av livsmedel som hamnar på slutkonsumentens tallrik kan påverka 

människans hälsa negativt. Livsmedelsindustrin började använda sig av ett system kallat 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) som på svenska översätts till 

faroanalys och kritiska styrpunkter. Systemet framtogs under 1970- och 80-talen för att säkra 

den mikrobiologiska kvaliteten. Måltidsservice i Halmstad är ett företag som tillagar mat till 

skolor och som använder sig av HACCP-systemet. Anställda inom Måltidsservice upplever 

att deras HACCP-system brister på vissa punkter och för att alla anställda ska förstå upplägget 

bättre, har det utarbetats en förenklad version av Måltidsservice HACCP i form av en 

handbok. 

 

Syfte och frågeställning: Syftet med denna litteraturstudie är att identifiera och minimera 

mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska risker vid livsmedelshantering i skolkök. De 

frågeställningar som besvaras i denna studie är följande:  

  

1. Finns det några mikrobiologiska, kemiska och/eller fysikaliska risker vid 

livsmedelshantering i skolkök som kan påverka människans hälsa negativt?   

2. Kan en HACCP bidra till att minimera och/eller eliminera dessa risker?  

 

Metod och studiedesign: Denna studie utgörs främst av en vetenskaplig 

litteratursammanställning samt information från Måltidsservice anställda vid studiebesök och 

möten. Dessa genomfördes för att få en förståelse för hur mikrobiologiska, kemiska och 

fysikaliska risker inom livsmedelshantering sammankopplas till en HACCP. Utifrån studien 

utformas en handbok (bilaga 1) som skall finnas tillgänglig som en förenklad version av 

Måltidsservice HACCP.  

 

Resultat: Mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska risker kan leda till att hälsofaror uppstår 

vid oförsiktig livsmedelshantering i skolkök. Utifrån en utarbetad faroanalys kan kritiska 

styrpunkter identifieras. I ett skolkök är dessa oftast kontroll av: temperatur, allmän hygien 

samt förpackningar. Ett välstrukturerat och genomarbetat HACCP-system bidrar därmed till 

att dessa risker minimeras och/eller elimineras under förutsättning att personalen strikt följer 

systemet.  

 

Slutsatser: Ett HACCP-system är en utomordentlig metod att använda sig av inom 

livsmedelshantering för att förebygga att mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska risker 

uppstår som kan påverka människans hälsa negativt. Det krävs att personer som hanterar 

livsmedel vid matlagning, strikt följer systemets upplägg för att HACCP skall uppfylla sin 

funktion. 

 

Nyckelord: kemisk, mat, HACCP, mikrobiologisk, fysisk. 
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3 Förord 

Denna litteraturstudie är en kandidatuppsats inom Miljövetenskapliga programmet vid 

Högskolan i Halmstad med inriktning miljö- och hälsoskydd. Examensarbetet har genomförts 

i samarbete med Måltidsservice i Halmstad under våren 2019 och omfattar 15 hp.  

 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare från Högskolan i Halmstad, Lars-Gunnar Franzén, 

som funnit nära till hands och som stöttat oss genom arbetets gång. Vi vill även tacka Carola 

Blomgren Larsson, Heléne Hajgato och Pernilla Ekstrand från Måltidsservice samt Marcus 

Lennartsson från miljöförvaltningen för att ni tog emot oss på studiebesök och möten, vilket 

har hjälpt oss att få en ökad förståelse inom ämnet.  

 

Halmstad, Maj 2019. 

Anna Pettersson och Linn Jansson Hoggen 
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4 Bakgrund  

4.1 Allmänt  

HACCP står för Hazard Analysis and Critical Control Points (Mortimore & Wallace 2001) 

och översätts på svenska till faroanalys (HA) och kritiska styrpunkter (CCP). HACCP- 

systemet utvecklades under USA:s rymdprogram och beskrevs första gången år 1971 i USA. 

Systemet uppkom för att maten som astronauterna serverades på en rymdresa var tvungen att 

vara av hög kvalité. Livsmedelsindustrin började använda sig av HACCP-systemets metoder 

under 1970- och 80-talen för att säkra den mikrobiologiska kvaliteten och kvaliteten i övrigt. 

Idag används systemet över hela världen, det som kan skilja sig från land till land är hur 

reglerna tolkas (Thougaard et al. 2007). 

 

Begreppet HACCP används inom livsmedelssäkerhetshantering och är ett verktyg för att på 

ett systematiskt sätt säkerställa och identifiera de risker som kan uppkomma inom en 

livsmedelsverksamhet som kan leda till en fara för människans hälsa. Syftet är att förebygga 

riskerna innan de inträffar (Mortimore & Wallace 2001). HACCP-kraven ligger till grund för 

att livsmedelsföretagen som bär ansvaret skall förebygga och förhindra att hälsofara uppstår 

av de livsmedel som verksamheten ansvarar för. Livsmedelsverket bedömer hur kraven 

uppfylls i artikel 5 förordning (EG) nr 852/2004 (Europaparlamentets och rådets förordning 

2004).   

 

Verksamheten Måltidsservice i Halmstad arbetar dagligen med att deras mat ska vara lagad 

från grunden och öka mängden närproducerade, ekologiska och färska råvaror samt motverka 

matsvinn (Måltidsservice 2019). För att minimera att hälsofara uppträder vid 

livsmedelshantering i skolköket krävs det att all personal dagligen följer de kritiska 

styrpunkter som är reglerade i en HACCP. HACCP-systemets upplägg brister på vissa 

punkter, och för att alla anställda inom Måltidsservice i Halmstad ska förstå upplägget bättre 

behöver det utarbetas en förenklad version av Måltidsservice HACCP i form av en handbok 

(Ekstrand, personlig kommunikation, 2019). 

4.2 Processteg   

En HACCP bygger på en faroanalys utifrån tio olika processteg som livsmedel genomgår 

(figur 1, sidan 10). HACCP ska vara till hjälp för att upptäcka eventuella risker som kan 

uppkomma i de olika processtegen vid livsmedelshantering (Mortimore & Wallace 2001). De 

olika processtegen är: 

 

 Varumottagning  

Emballage och förpackningar ska vara hela och rena så att oönskade föremål inte 

hamnar i livsmedlen. Temperatur och märkning ska kontrolleras så att varor håller den 

kvalité som utlovats hos leverantören. Kylvaror får inte hålla högre temperatur än den 

temperatur som står på märkningen på livsmedelsförpackningen. Frysvaror har en 

accepterad temperatur på -15°C vid inleverans. Inom 15 minuter ska kyl- och 

frysvaror vara på rätt plats och måste därför tas om hand omedelbart efter varorna 

levererats.   
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 Torrförvaring  

Exempel på livsmedel: kryddor, ris och knäckebröd.  

Försämrad kvalité av varor undviks genom rätt förvaring. Spridning av allergener 

undviks genom slutna förpackningar och att de separeras från varandra.  

 

 Kylförvaring  

Exempel på livsmedel: mjölk, bordsmargarin och kött.   

Temperaturkrav som finns för kylförvaring är att temperaturen på livsmedlets yta ska 

vara enligt märkning på förpackningen. Kylvaror rekommenderas att hålla en 

temperatur på +4°C eller lägre för att undvika att mikroorganismer växer. Varor som 

innehåller allergener ska vara förpackade och separerade från varandra.   

 

 Frysförvaring  

Exempel på livsmedel: frysta grönsaker, frysta maträtter och fryst kött.  

Under fryspunkt dör parasiter och bakterietillväxt avstannar. Kyla försvinner vid 

öppen frys och förkortar hållbarheten på livsmedel. Spridning av allergener och 

mikroorganismer undviks genom slutna förpackningar och att de separeras från 

varandra.  

Frysvaror får inte hålla högre temperatur än -18°C på livsmedlets yta.   

 

 Upptining  

För att undvika att mikroorganismer och allergener sprids ska varorna separeras under 

upptining. För att förhindra bakterietillväxt ska upptining alltid ske i kyl så att 

temperaturen inte överstiger +8°C på livsmedlets yta.   

 

 Beredning  

Vid beredning ska utrustning, redskap samt varor separeras för att förhindra att 

allergener och bakterier sprids. Det är viktigt att livsmedel hanteras på rätt sätt och att 

de tillbereds i rätt ordning för att minimera riskerna.   

 

 Tillagning  

Kärntemperaturen på de allra flesta livsmedel skall hålla en temperatur som inte 

understiger +72°C vid tillagning. Ett undantag är tillagning av fiskprodukter som kan 

hålla en lägre kärntemperatur för att fisken inte skall bli torr. Kärntemperaturen måste 

dock uppnå +60°C för att garantera att bakterier och parasiter avdödas. Genom att 

tillaga maten avdödar man levande mikroorganismer. Tillagning kan ske genom att 

maten t.ex. kokas, friteras, steks eller värms upp i en mikrovågsugn.   

 

 Varmhållning  

Kärntemperaturen på livsmedel under varmhållning skall hålla en temperatur som inte 

understiger +60°C för att hindra att patogena bakterier förökar sig.  

  



 

6 
 

 Nedkylning   

För att undvika att sporer blir till levande bakterier, är det viktigt att nedkylningen sker 

på rätt sätt. Nedkylning ska ske direkt efter att maten tillagats eller varit under 

varmhållning. Inom fyra timmar ska livsmedlets kärntemperatur vara +8°C eller 

kallare.   

 

 Återuppvärmning  

Mikroorganismer som kan ha tillväxt i den tillagade maten dör under återuppvärmning 

när kärntemperaturen uppnår +72°C eller högre. Det går att göra genom t.ex. kokning, 

stekning eller fritering (Livsmedelsverket 2015). Mikroorganismer som hunnit bilda 

toxin i maten innan återuppvärmning dör när kärntemperaturen uppnås men deras 

toxin kvarstår om de är värmestabila och det kan orsaka hälsofara (Coultate 2016).  

 
Figur 1. Flödesschema över processteg.  

Källa: Måltidsservice HACCP (2018).  
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För att undvika risken för kontaminering av mikroorganismer och allergener är det viktigt att 

redskap och andra föremål som används vid livsmedelshantering är rena. Därför finns det 

rekommenderade vattentemperaturer för diskmaskiner i storkök:   

 Förspolning +30–40°C  

 Disk +60–70°C  

 Skölj +80–90°C   

 

Förutom allergener kan en kemisk risk som rester av rengöringsmedel samt fysikaliska risker 

som oönskade föremål uppkomma vid alla processteg vid oaktsamhet (Livsmedelsverket 

2015).  

4.3 Personlig hygien  

Att riktlinjer följs korrekt vid processtegen är viktigt för att förhindra mikrobiologiska, 

kemiska och fysikaliska risker. En viktig aspekt som måste följas genom hela kedjan är den 

personliga hygienen. Den är lagstadgad och går under livsmedelslagstiftningen (Bilaga II, 

kap. VIII, punkt 1 och 2 i förordningen (EG) nr 852/2004) som bygger på att händer och 

arbetskläder skall vara rena och att personalen inte bär på någon smitta (Europaparlamentets 

och rådets förordning 2004). 

4.4 Hälsofaror vid hantering av livsmedel  

De livsmedelshygieniska hälsofaror som kan uppkomma vid hantering av livsmedel brukar 

delas in i tre kategorier; mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska.   

4.4.1 Mikrobiologiska risker   

De mikrobiologiska riskerna som kan förekomma i livsmedel och som har förmåga att orsaka 

sjukdom är bakterier, virus och mögelsvampar.   

4.4.1.1 Bakterier  

Enligt Livsmedelsverket (2017b) är de sex kommande bakterierna de vanligaste 

livsmedelsburna bakterierna.  

 

Bacillus cereus är en av de sju arter som går under släktet Bacillus. B. cereus är en vanlig 

sporbildande bakterie som finns i mark, sediment, vatten och växter. Förekommer vanligtvis i 

livsmedel som förorenats med jord (Lindbäck & Granum 2013).   

 

Campylobacter kan finnas i tarmen hos livsmedelsproducerande djur, såsom fjäderfä, fläsk- 

och nötkött. Smitta kan spridas vid oaktsam hantering av livsmedel som förorenats av 

bakterien (García & Heredia 2013).  

 

Clostridium är släktet för en mångfaldig grupp av anaeroba bakterier som med förmåga bildar 

värmestabila endosporer. Den vanligaste arten är Clostridium perfringens. Mikroorganismen 

finns i mark, vatten, luft och i tarmarna hos däggdjur (Heredia & Labbé 2013).   

 

Listeria monocytogenes är en bakterie som orsakar infektion. Bakterien är vanligt 

förekommande och finns i jord, vatten och i tarmarna hos djur och människor som därmed 

kan överföras via zoonos (sjukdom eller smittämne som sprids mellan djur och människa) 

(Donnelly & Diez-Gonzalez 2013).   
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Salmonella kan spridas via vatten, jord och rått fjäderfäkött. I dammpartiklar kan bakterien 

överleva i över ett år vilket kräver dagliga städrutiner för att förhindra denna spridningsväg 

(Antunes et al. 2016).   

 

Staphylococcus aureus är en bakterie som finns i människans näsöppning men hittas oftast på 

huden och därför finns det en hög risk att bakterien hamnar i livsmedel vid tillagning vid dålig 

handhygien (Zhang et al. 2017).  

4.4.1.2 Virus  

Virus är cirka tusen gånger mindre i storlek jämfört med bakterier och de förekommer överallt 

i vår miljö. Virus kan inte föröka sig själva då de inte har någon ämnesomsättning och 

tillväxer därför inte i livsmedel. För att ett livsmedel skall sprida ett virus krävs att livsmedlet 

kontaminerats via förorenat vatten eller en människa som bär på infektion. Därmed blir 

livsmedlet en vektor för viruset (Livsmedelsverket 2004). Vissa virus tål sura miljöer och 

klarar sig därför bra i magsäckens låga pH (Livsmedelsverket 2004). Norovirus är det virus 

som oftast orsakar livsmedelsburna sjukdomar. Viruset sprids genom att råa livsmedel som 

via personkontakt förorenats med mänsklig avföring (Thougaard et al. 2007).  

4.4.1.3 Mögelsvamp  

Mögelsvampar är mikroorganismer och dess sporer finns överallt i vår miljö och kan därmed 

finnas på livsmedel. Mögelsvampar växer vanligtvis på livsmedel som spannmål, nötter, frukt 

och bär. Om mögelsporer hamnar på ett livsmedel kan det bildas mögelgifter, så kallade 

mykotoxiner. Flera toxiner är värmetåliga och kan därför finnas kvar efter upphettning även 

om mikroorganismerna har avdödats (Livsmedelsverket 2017a).   

4.5 Övriga biologiska risker  

4.5.1 Parasiter  

En parasit är en organism som lever i eller på en annan levande organism och tar näring från 

denna samt orsakar skada. Det finns stor risk att parasiter sprider sig om grönsaker, bär och 

frukt har bevattnats eller sköljts med förorenat vatten. Parasiter kan även finnas i 

muskelvävnader hos djur. Om fisk eller kött äts rått eller inte upphettas tillräckligt, finns det 

risk att konsumenten blir sjuk. De tre vanligaste livsmedelsburna parasiterna är de två 

protisterna (encelliga organismer), Cryptosporidium och Giardia samt rundmasken 

Trichinella spiralis (Lawley et al. 2008).   

4.6 Kemiska risker  

Kemiska risker som kan ge upphov till hälsofara i ett skolkök är allergener och rester av 

rengöringsmedel som kan hamna i maten (Lantz et al. 2009). Av Sveriges befolkning är ca 15 

procent överkänslig mot något livsmedel (Sjögren & Lindeberg 2016). Det är protein i 

livsmedel som ger upphov till matallergier. Immunsystemet bildar stora mängder av IgE-

antikroppar när det möts av sitt motsvarande antigen, vilket orsakar en överreaktion nästa 

gång kroppen möter detta protein.   

Rester av rengöringsmedel som kan hamna i maten är olika kemiska substanser såsom 

diskmedel, rengöringsmedel samt kylmedia (Brimer 2011).  

4.7 Fysikaliska risker   

Fysikaliska hälsofaror är oönskade föremål som kan hamna i maten och det kan vara allt från 

glasbitar till metallföremål (Lantz et al. 2009).  
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4.8 Giftiga ämnen i livsmedel  

Det är inte enbart vid hantering av livsmedel som det kan uppkomma oönskade ämnen som 

kan påverka människans hälsa negativt. Det finns livsmedel som innehåller naturligt 

förekommande toxiner. Ett sådant exempel är potatis som innehåller solanin. Utveckling till 

att solanin blir en hälsofara är om potatisen kommer ovan jord under tillväxtstadiet och 

därmed utsätts för direkt solljus (Coultate 2016). Det kan även vara så att oönskade kemiska 

ämnen som organiska miljöföroreningar eller tungmetaller kommer in i livsmedelskedjan via 

luft, vatten eller jord. Restsubstanser av bekämpningsmedel till grödor, läkemedelsrester till 

livsmedelsproducerande djur samt ämnen från förpackningar från produktionsprocessen eller 

rengöringsprocessen kvarstår i livsmedlet trots tillagning (Bonner & Alavanja 2017). Det 

finns omfattande lagstiftning för länder inom EU som styr vilka ämnen och vilka nivåer av 

oönskade ämnen som accepteras i livsmedelsråvaror. Gränsvärden sätts så lågt som möjligt 

för att halterna vid konsumtion av oönskade ämnen inte skall medföra hälsofara 

(Livsmedelsföretagen u.å.). Därmed är doserna så pass låga att det normalt sett inte utgör 

någon akut hälsofara (Bonner & Alavanja 2017).   

4.9 HACCP  

HACCP består av sju principer.   

4.9.1 Princip 1. Identifiera risker 

Principen innebär att identifiera mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska risker som behöver 

reduceras eller förebyggas till en nivå som är godtagbar. I detta steg upprättas en faroanalys i 

de verksamheter där livsmedelshanteringen omfattar en process där en risk kan uppstå. Det 

gäller främst i de processteg där livsmedel förbereds, framställs eller bearbetas (Europeiska 

kommissionen 2016). Syftet med faroanalysen är att utveckla en lista över olika risker som är 

av sådan betydelse att de med rimlig sannolikhet kan orsaka mänsklig skada eller sjukdom om 

de inte kontrolleras effektivt (Mortimore & Wallace 2001).   

4.9.2 Princip 2. Identifiera kritiska styrpunkter   

Kritiska styrpunkter ska identifieras i de processteg som behöver kontinuerlig kontroll för att 

förhindra och utesluta en risk (Europeiska kommissionen 2016).    

En kritisk styrpunkt (CCP) är en punkt, ett steg eller ett förfarande i livsmedelshanteringen 

som innebär att risken måste vara under kontroll för att konsumenten inte ska skadas av att äta 

ett livsmedel. För varje CCP behövs gränsvärden eller standarder som avgör till exempel 

vilken temperatur ett livsmedel bör ha innan det kan konsumeras på ett sätt som inte utgör 

någon hälsofara. För att kunna övervaka de kritiska styrpunkterna är det viktigt att 

gränsvärden och standarder som skiljer acceptabelt och icke acceptabelt åt är tydliga. 

Eftersom de kritiska styrpunkterna ska övervakas, ska det också finnas åtgärder för om 

gränsvärden och standarder underskrids eller överskrids (Mortimore & Wallace 2001).   

4.9.3 Princip 3. Fastställa kritiska gränsvärden eller standarder  

Kritiska gränsvärden och standarder ska fastställas inom livsmedelsföretaget som skiljer 

acceptabelt från icke acceptabelt åt när det gäller livsmedel som måste kontrolleras för att 

eliminera och förebygga identifierade risker.   

4.9.4 Princip 4. Övervaka de kritiska styrpunkterna   

När de kritiska styrpunkterna har identifierats ska dessa övervakas och registreras för att 

säkerställa att övervakningen sker på ett korrekt sätt. Livsmedelsföretaget ska kunna beskriva 

hur de övervakar de kritiska styrpunkterna (Europeiska kommissionen 2016) men hur de 
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övervakas samt hur ofta, beror på företagets storlek och karaktär. Övervakningen ska vara 

enkel, tydlig och lätt att genomföra (Mortimore & Wallace 2001).   

4.9.5 Princip 5. Fastställa korrigerande åtgärder  

När övervakningen indikerar på att de kritiska styrpunkterna inte är under kontroll, måste 

livsmedelsföretaget på förhand ha bestämt vilka korrigerande åtgärder som skall vidtas.  

4.9.6 Princip 6. Verifiera att åtgärderna fungerar effektivt   

Upprätta förfaranden för att styrka att de åtgärder som avses i principerna 1–5 fungerar 

effektivt. Förfaranden ska genomföras regelbundet och det är livsmedelsföretaget själv som 

kontrollerar att farorna som finns elimineras eller minskas till en nivå som är godtagbar.   

4.9.7 Princip 7. Dokumentation och journaler   

Ett HACCP-baserat system måste ha en upprättad och lämplig dokumentation samt journaler 

som är lättillgängliga för att säkerställa att kontrollen upprätthålls och att åtgärderna som 

nämns i principerna ovan tillämpas effektivt (Europeiska kommissionen 2016).   

4.10 Handbok - kompletterande verktyg för Måltidsservice HACCP  

HACCP-systemet som tillämpas i Måltidsservice kök är till för att undgå risker vid 

livsmedelshantering. Dagens HACCP-system upplevs av de anställda som komplicerat då det 

inte är logiskt uppbyggt för att tillämpas på ett enkelt sätt i praktiken. Det brister även i 

information på vissa punkter vilket resulterar i att konceptet fallerar. Tid och pengar har 

avgjort att det endast är köksmästaren som bär rollen att känna till allt inom HACCP. Det är 

lika viktigt att alla som hanterar livsmedel i Måltidsservice kök känner till de kritiska 

styrpunkterna och varför de skall kontrolleras dagligen (Ekstrand, personlig kommunikation, 

2019). Utifrån granskning av Måltidsservice HACCP, identifiering under studiebesöket och 

studiens vetenskapliga analys har vi utformat en handbok av de CCP som tagits upp som mest 

aktuella i dessa tre delar. Handboken har bifogats som en bilaga i vår litteraturstudie (bilaga 

1). Samtliga anställda inom Måltidsservice har fått ta del av handboken för att de skall få en 

förståelse till varför de utför vissa dagliga uppgifter, för att livsmedlen inte skall bidra till en 

hälsofara för slutkonsumenten.   

4.11 Syfte med studien  

Litteraturstudiens syfte är att identifiera och minimera mikrobiologiska, kemiska och 

fysikaliska risker vid livsmedelshantering i skolkök.   

4.12 Frågeställningar   

1. Finns det några mikrobiologiska, kemiska och/eller fysikaliska risker vid 

livsmedelshantering i skolkök som kan påverka människans hälsa negativt?   

2. Kan en HACCP bidra till att minimera och/eller eliminera dessa risker? 
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5 Metod  

5.1 Studiedesign   

Studien har genomförts som en litteraturstudie för att svara på studiens syfte. 

Litteraturstudiens upplägg har syftat till att identifiera och minimera mikrobiologiska, 

kemiska och fysikaliska risker vid livsmedelshantering.   

Samarbete har utförts med Måltidsservice i Halmstad. Verksamheten är indelad i nio områden 

med både tillagnings- och mottagningskök med egen personal. Deras mål är att maten ska 

vara lagad från grunden och öka mängden närproducerade, ekologiska och färska råvaror samt 

motverka matsvinn (Måltidsservice 2019).  

5.2 Studiebesök och muntlig kommunikation   

Vi har varit på studiebesök i skolkök samt fört muntlig kommunikation med anställda som går 

under Måltidsservice regi, för att få en djupare förståelse för vilka livsmedelsrisker som kan 

uppkomma vid de olika processtegen i ett skolkök. De risker som identifierades vid 

studiebesöken har analyserats och i viss mån använts till vår litteraturstudie. Även muntlig 

kommunikation med en livsmedelsinspektör från Miljöförvaltningen har genomförts för att få 

en förståelse hur mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska risker inom livsmedelshantering 

sammankopplas till en HACCP.  

5.3 Avgränsningar  

Ämnet och ämnesområdena som angränsar sig till livsmedelshantering kan bli väldigt breda, 

därför har vi valt att avgränsa oss till mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska risker som kan 

uppkomma vid livsmedelshantering i skolkök. Livsmedel som normalt inte serveras i 

skolmatsalen samt oönskade ämnen som uppkommer i livsmedlen, innan de kommer in i 

verksamheten, anses därför som icke relevanta i denna litteraturstudie. Det är dock värt att 

nämna dessa aspekter i bakgrunden för att läsaren skall få sig en helhetsbild. Litteraturstudien 

har även avgränsats från livsmedelstransporter som sker till och från verksamheten på grund 

av att studien fokuserar på vilka livsmedelsrisker som kan uppkomma vid 

livsmedelshantering i skolkök.  

5.4 Litteratursökning  

Vetenskapliga artiklar och böcker har tagits fram genom databaserna Google Scholar, 

OneSearch och ScienceDirect och avgränsats till publikationsåren mellan 1995–2019, för att 

få fram den mest relevanta informationen och den fakta som ligger närmst i tiden. 

Sökningarna i databaserna har främst grundat sig på nyckelorden chemical, food, HACCP, 

microbiological and physical. För att få de mest optimala sökresultaten har nyckelorden 

kombinerats med andra sökord (bilaga 2). Artiklar i fulltext och peer reviewed har valts ut 

efter hur relevant rubriken varit och därefter har abstract studerats och om sådan information 

varit relevant till litteraturstudiens syfte och frågeställningar har resultat och diskussion 

granskats och använts som referens till vår studie. Vetenskapliga böcker från 

databassökningar och via Högskolebiblioteket i Halmstad har valts ut efter hur relevant 

bokens titel och innehållsförteckning ansetts vara till vår studie. Aktuella kapitel har studerats 

och relevanta fakta har använts till vår studie. Även material från Livsmedelsverkets 

vetenskapliga rapporter har studerats enligt kriterierna ovan, då Livsmedelsverket är den 

myndighet som Måltidsservice grundar sina riktlinjer, gränsvärden, standarder och HACCP 

utefter. En annan myndighetskälla som används till studien är Kemikalieinspektionen, då de 

arbetar för att minska riskerna för att människor skall skadas av kemikalier. 
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6 Resultat - Finns det några mikrobiologiska, kemiska och/eller 

fysikaliska risker vid livsmedelshantering i skolkök som kan 

påverka människans hälsa negativt? (Fråga 1) 

6.1 Mikrobiologiska risker 

Den mikrobiologiska risken är den största kategorin inom livsmedelshantering. Det finns 

mikrobiologiska risker i samtliga processteg i ett skolkök (Livsmedelsverket 2015).   

6.1.1 Bakterier  

Det framgår i artiklarna Antunes et al. (2016), Bennet et al. (2013), Donnelly & Diez-

Gonzalez (2013), Granum & Lund (1997), Korolik (2019) och Uzai et al. (2015) att olika 

oönskade bakterier tillväxer i olika livsmedel om inte rätt temperatur uppnås vid varje 

processteg, vilket orsakar risk vid livsmedelshantering som kan generera hälsofara (tabell 1, 

sidan 15). Vissa bakterier kan bilda sporer och om dessa bakterier bildat sporer i livsmedel 

kan sporerna överleva upphettning och bilda vegetativa celler under lagring. Hålls den 

kärntemperatur som är ett krav för återuppvärmning oskadliggörs de vegetativa cellerna. För 

att oskadliggöra värmestabila sporer krävs det att livsmedlet uppnår en temperatur på +110-

120°C (Livsmedelsverket 2015). Om bakterierna bildar värmestabilt toxin kvarstår detta trots 

att livsmedlet uppnått den kärntemperatur som krävs vid tillagning och återuppvärmning 

(Coultate 2016). Spridningsvägar för bakterier kan vara förvaringsutrymmen, arbetsytor, 

utrustning, redskap, grytor eller bleck/kantiner som inte rengjorts ordentligt från 

livsmedelsrester. Förpackningar som är smutsiga, skadade eller inte är tillräckligt förslutna 

kan innehålla bakterier som i sin tur kan kontaminera andra livsmedel (Livsmedelsverket 

2015).   

6.1.1.1 Bacillus cereus  

I en analys som gjorts av Granum & Lund (1997) påvisas det att förorenad mat som innehåller 

B. cereus redan kan ha bildat toxin i livsmedlet, vilket kan leda till hälsofara (tabell 1, sidan 

15) vid konsumtion. B. cereus kan även bilda sporer i livsmedel som kan överleva vid 

matlagning. Vid tillagning kan sporerna övergå från vilostadier till vegetativa celler. Sedan 

kan B. cereus växa och bilda toxin som orsakar kräkning (tabell 1, sidan 15) vid konsumtion 

av mat där varmhållningen inte uppnått +60°C. B. cereus kan även växa i tunntarmen på 

människan och bilda en annan typ av toxin som orsakar diarré (tabell 1, sidan 15).   

6.1.1.2 Campylobacter  

Korolik (2019) beskriver att Campylobacter kan finnas i flera olika infekterade livsmedel 

(tabell 1, sidan 15). Vid konsumtion orsakas inflammation i tarmslemhinnan hos människor 

som kan leda till feber och diarré (tabell 1, sidan 15).    

6.1.1.3 Clostridium perfringens  

I artikeln skriven av Uzai et al. (2015) framgår det att ohygienisk miljö är en källa till att 

Clostridium perfringens sprids vid livsmedelshantering av tarminnehåll vid slakt. Enligt 

Heredia & Labbé (2013) bildar bakterien sporer i livsmedel. Dessa sporer gror och bildar 

vegetativa celler i livsmedlet när kärntemperaturen inte uppnås vid tillagning, 

återuppvärmning och/eller varmhållning. Vid konsumtion uppstår matförgiftning (tabell 1, 

sidan 15) som orsakas av att Clostridium perfringens växer i tunntarmen och bildar toxin.   



 

13 
 

6.1.1.4 Listeria monocytogenes  

Enligt Buchanan et al. (2017) krävs det höga halter av Listeria monocytogenes för att friska 

personer skall insjukna. Dock är bakterien farlig för personer med nedsatt immunförsvar. 

Bakterien replikerar sig då i världscellens cytoplasma för att infektera cell efter cell. Donnelly 

& Diez-Gonzalez (2013) studie visar att komplikationerna som uppstår är sepsis och 

hjärnhinneinflammation (tabell 1, sidan 15).   

6.1.1.5 Salmonella   

Salmonella kan uppträda vid intag av bland annat förorenade fjäderfäprodukter (Antunes et al. 

2016). Ricke et al. (2013) påvisar att bakteriens smittsamma dos leder till en inflammatorisk 

reaktion i människans tarmvävnad i tunntarmen. Barn under 10 år och personer med nedsatt 

immunförsvar är mer mottagliga för Salmonella och kan uppleva buksmärtor (tabell 1, sidan 

15) vid insjuknande.   

6.1.1.6 Staphylococcus aureus  

Enligt Bennet et. al (2013) utgör tillväxt och spridning av Staphylococcus aureus i livsmedel 

en hälsofara för konsumenten vid konsumtion, då många stammar av S. aureus producerar 

värmestabila enterotoxiner i livsmedel, vilket kan orsaka matförgiftning (tabell 1, sidan 15).  

6.1.2 Virus  

Livsmedelsverket (2004) beskriver att virus förekommer i största allmänhet vid 

livsmedelshantering när livsmedel kontaminerats av en infekterad person som bär på smittan. 

Viruset förs via konsumtion av livsmedlet in i kroppen där viruset infekterar värdens levande 

tarmceller och orsakar sjukdom. Det framgår av Lawley et al. (2008) att norovirus smittar 

genom att råa livsmedel som förorenats med virusinfektionen konsumeras utan uppvärmning. 

Insjuknad person kan få magsmärtor och diarré (tabell 1, sidan 15).   

6.1.3 Mögelsvamp  

Livsmedelsverket (2017a) beskriver att mögelsporer som kan uppkomma i maten i ett kök kan 

ha olika ursprungskällor beroende på hur livsmedlets miljö har tett sig. Bennett & Klich 

(2003) förklarar att kroppens immunförsvar reagerar på mykotoxin genom att skicka ut 

cytokiner som en skyddande funktion mot det främmande ämnet. Stora intag av mykotoxin 

förorenadelivsmedel kan ge olika negativa hälsoeffekter. De kan vara akuta, som till exempel 

magsjuka. Om den insjuknade exponerats för mykotoxin under en längre period kan lever- 

och njurskador och i vissa fall kan cancer uppstå. Livsmedelsverket (2017a) påpekar att 

vanligtvis är det enkelt att undvika att få i sig mykotoxin via mat som möglat, på grund av 

mögelsvampens speciella doft och utseende. Enligt Hajgato (personlig kommunikation, 2019) 

upptäcks därför livsmedel som angripits av mögelsvamp oftast redan vid varumottagningen 

och kasseras omedelbart, risken är därför minimal att någon utsätts för hälsofara i 

skolmatsalen.    

6.2 Övriga biologiska risker 

6.2.1 Parasiter  

Lawley et al. (2008) förklarar att parasiter kan bli en risk vid livsmedelshantering om det 

kontaminerade livsmedlet hanteras på ett icke korrekt sätt. För att avdöda parasiterna är det 

viktigt att livsmedlet håller de temperaturer som krävs genom samtliga processteg.  

6.2.1.1 Cryptosporidium  

I Certad et al. (2017) framgår det att Cryptosporidium har en mycket komplex livscykel där 

förökningen sker i tunntarmen hos den drabbade och orsakar en rad olika symptom (tabell 1, 
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sidan 15). För barn med nedsatt immunförsvar kan symptomen bli allvarligare och pågå under 

en längre period.   

6.2.1.2 Giardia 

Liu et al. (2019) beskriver att Giardia verkar i tarmen och binder till epitelcellerna utan att 

invadera dem. Bindningen stör tarmcellernas funktion genom att både vattenbalansen och 

näringsupptaget i kroppen påverkas. Den drabbade kan utsättas för krampliknande 

magsmärtor och kräkningar (tabell 1, sidan 15). För barn med nedsatt immunförsvar kan det 

krävas medicinsk behandling.   

6.2.1.2 Trichinella spiralis (Trikiner)  

Enligt Noeckler et al. (2019) kan den som fått i sig infektiösa Trichinella spiralis larver 

(trikiner) genom konsumtion av infekterat kött drabbas av allvarliga infektioner. Smittan 

sprids via trikiner som ligger inkapslade som cystor i tvärstrimmig muskelvävnad hos olika 

köttdjur. Cystorna löses upp i magsäcken hos konsumenten och larverna släpps ut och borrar 

ner sig i epitelcellerna i tunntarmen. Allvarlighetsgraden av trikinos (trikininfektion) varierar 

beroende på underart, den drabbades immunsystem samt antalet larver som förtärts. Den 

drabbade kan uppvisa olika symptom som diarré och magsmärtor (tabell 1, sidan 15). 

Larverna kan efter en tid ta sig vidare till muskelvävnader och då uppstår symptom som 

svullnad i ansikte, muskelvärk och andnöd (tabell 1, sidan 15).   

 

Enligt Lawley et al. (2008) försvinner de flesta parasiter som finns på grönsaker vid sköljning 

av livsmedlet. De parasiter som kontaminerat livsmedel på annat sätt dör oftast vid 

nedfrysning och vid tillräcklig upphettning.   
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Tabell 1. Översikt över tillväxtförhållanden för patogena mikroorganismer och parasiter i livsmedel som påverkar människans hälsa 

Mikroorganismer 

och parasiter  

Sjukdom Livsmedel 

sjukdomen 

vanligen orsakas 

av  

Tillväxt-

temperatur 

minimum-

maximum °C  

Symtom på människans hälsa 

och varaktighet 

Risksituation 

Bacillus cereus B. cereusförgiftning  Mjölsåser, 

potatismos, glass, ris 

+4°C +48°C Diarré, illamående och kräkningar. 

6–24 timmar 

För långsam nedkylning, för 

hög temperatur vid förvaring 

Campylobacter  Campylobacterinfektion  Fjäderfäkött, fläsk- 

och nötkött 

+30°C +45°C Feber, magsmärtor, diarré och blodig 

diarré. 2-10 dygn 

Otillräcklig 

värmebehandling, 

korskontaminering  

Clostridium perfringens  C. perfringensförgiftning  Fjäderfäkött, fläsk- 

och nötkött 

+12°C +50°C Magsmärtor, diarré. 1-2 dygn Fekal kontaminering via 

dålig hygien, för långsam 

nedkylning 

Listeria  Listerios  Köttpålägg, rökt och 

gravad fisk 

+1°C +45°C Influensaliknande symptom, 

hjärnhinneinflammation, sepsis. Flera 

veckor 

Lång kylförvaring av 

livsmedel  

Salmonella  Salmonellos  Fjäderfä, ägg, 

kontaminerade 

grönsaker 

+5°C +46°C  Buksmärtor, feber, diarré, vissa fall 

kräkningar. 2-5 dygn 

Otillräcklig 

värmebehandling, 

korskontaminering  

Staphylococcus aureus  Staphylococcus 

aureusförgiftning  

Värmebehandlad 

mat, ärtsoppa, 

sallader 

+7°C +45°C  Illamående, magsmärtor, kräkningar. 

1-2 dygn 

Dålig handhygien, för hög 

temperatur vid förvaring 

Norovirus  Maginfluensa/ 

vinterkräksjuka 

Smörgåsar, 

hamburgare, frysta 

hallon 

 Illamående, kräkningar, magsmärta 

och diarré. 1-3 dygn 

Fekal kontaminering via 

dålig hygien 

Cryptosporidium  Cryptosporidiuminfektion  Grönsaker, bär, frukt 

och förorenat vatten 

 Kraftiga diarréer, magsmärtor, 

illamående, kräkningar, huvudvärk 

och feber 

Otillräcklig värmebehandling 

Giardia  Giardiainfektion   Rotfrukter, 

grönsaker, bär och 

förorenat vatten 

 Krampliknande magsmärtor, diarré, 

illamående och kräkningar 

Fuktig miljö vid förvaring,  

otillräcklig värmebehandling 

Trichinella spiralis  Trikinos  Animaliska 

produkter 

 Diarré, magsmärtor och kräkningar. 

Svullnad i ansikte och runt ögon, 

muskelvärk, hudutslag, klåda, feber, 

rörelsesvårigheter och andnöd 
 

Otillräcklig upphettning  
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6.3 Kemiska risker   

Vid kemiska risker kan allergen och rester av rengöringsmedel spridas via 

livsmedelshantering och ge upphov till negativa effekter för människans hälsa. Allergener kan 

spridas i alla processteg (Livsmedelsverket 2015). Enligt Lantz et al. (2009) framgår det att 

allergener kan spridas om utrustning, kantiner/bleck och övriga redskap som används vid 

livsmedelshantering inte är tillräckligt rena och hela. Allergener kan även spridas från 

skadade, brutna eller otillräckligt slutna förpackningar till andra livsmedel. Garayoa et al. 

(2014) beskriver att allergener lätt sprider sig om städning inte sker kontinuerligt av 

förvarings- och arbetsytor i köket. Om varor som innehåller allergener inte separeras 

tillräckligt i förvaringsutrymmen finns det risk för att allergener sprider sig till andra 

livsmedel. I en rapport från Livsmedelsverket (2015) tas det upp att det är en risk att 

allergener kan hamna i mat om varor saknar eller har ofullständig information om allergener 

samt om mat tillagas utan lock.  

 

Brimer (2011) beskriver att vid intag av allergen sätter kroppen igång en inflammatorisk 

reaktion för att bekämpa allergenet. IgE-antikropp aktiveras vid kontakt av motsvarande 

antigen och det resulterar till att substanser skickas ut i kroppen som ger upphov till 

reaktioner. Symptom på samma allergen kan variera efter individ och påverka hud (klåda, 

svullnad eller utslag), lungor (hosta, täthet eller andfåddhet), huvud (svullnad i ansikte, tunga 

eller hals), ögon (klåda, svullnad eller vattniga), näsa (nysning, täppt eller rinnande) och mage 

(smärta, illamående, kräkningar eller diarré). Allergen kan även utveckla astma och vid 

extrem allergi kan en livshotande situation som anafylaktisk chock uppstå. Det är en 

kombination av allergiska symptom som snabbt kan uppstå i kroppen. Ett symptom är chock 

då kroppens organ inte får tillräckligt med blod vilket orsakar extremt lågt blodtryck, vilket i 

värsta fall kan vara livshotande.  

 

Det framgår på Kemikalieinspektionen (u.å.) att diskmedelsrester kan fastna på olika redskap 

under diskning på grund av dåligt fungerande diskmaskin. Enligt Livsmedelsverket (2015) 

finns det risk att kylmedia hamnar i livsmedel om sådan utrustning läcker. Lantz et al. (2017) 

uppmanar att rengöringskemikalier och livsmedel ska förvaras i separata rum annars finns det 

risk för korskontaminering vilket kan resultera i hälsofara. Enligt Kemikalieinspektionen 

(u.å.) kan rester av rengöringsmedel vid förtäring ge allergiska reaktioner och om produkten 

är frätande kan den ge allvarliga hälsoskador vid kortvarig kontakt.  

6.4 Fysikaliska risker  

Enligt Lantz et al. (2009) kan fysikaliska risker skada människan om oönskade föremål 

hamnar i maten vid hantering av livsmedel. Bristande underhåll av utrustning och inredning 

kan då orsaka att föremål såsom metall-, glas-, plast- och träbitar hamnar i 

livsmedel/livsmedelsförpackningar. Granuler (små plastkulor) från diskmaskiner kan fastna i 

kantiner/bleck under diskning och som sedan vid matlagning kan överföras till den tillagade 

maten. Vid konsumtion konstaterar Livsmedelsverket (2015) att oönskade föremål kan orsaka 

skada i/på mun, svalg och tänder, vilket bidrar till hälsofara.  
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7 Resultat - Kan en HACCP bidra till att minimera och/eller 

eliminera dessa risker? (Fråga 2) 

7.1 Identifiera kritiska styrpunkter 

Thougaard et al. (2007) beskriver att när hälsofaror har identifierats vid de olika processtegen 

läggs dessa till grund för faroanalysen. Därefter utarbetas de kritiska styrpunkter som dagligen 

skall kontrolleras i köket för att konsumenten inte skall utsättas för någon hälsofara.  

7.2 Mest förekommande kritiska styrpunkter 

De mest förekommande kritiska styrpunkter som identifieras i skolkök och som kontinuerligt 

behöver övervakas i alla processteg är enligt Hajgato (personlig kommunikation, 2019) 

kontroll av: temperatur, allmän hygien samt förpackningar. 

 

Enligt Mortimore & Wallace (2001) elimineras och förebyggs identifierade risker då kritiska 

gränsvärden eller standarder fastställs för varje CCP som skiljer acceptabelt från icke 

acceptabelt åt, för att hälsofara inte skall uppstå. Vid kontroll av temperatur bör maten hålla 

den temperatur som är satt som gränsvärde i de olika processtegen för att minimera och/eller 

eliminera biologiska risker. För att uppfylla de allmänna hygienkraven krävs standarder och 

de beskrivs i en rapport av Livsmedelsverket (2015), att mikrobiologiska och kemiska risker 

undviks genom att personalen tvättar sina händer inför varje nytt arbetsmoment, bär rena 

kläder samt håller förvaringsutrymmen, arbetsytor, utrustning och redskap rena. För att 

förhindra korskontamination eller att oönskade ämnen hamnar i livsmedel ska förpackningar 

hålla den standard så att de är hela, rena och slutna, vilket då minimerar att mikrobiologiska, 

kemiska och fysikaliska risker uppstår. Mortimore & Wallace (2001) beskriver att när de 

kritiska styrpunkterna har identifierats ska dessa övervakas och dokumenteras.  

7.3 Korrigerande åtgärder för kritiska styrpunkter 

Mortimore & Wallace (2001) förklarar att om övervakning indikerar att kritiska styrpunkter 

inte är under kontroll, skall korrigerande åtgärder vidtas. Åtgärderna ser olika ut beroende på 

vilken CCP som avviker från sitt gränsvärde eller sin standard. Åtgärder för de CCP som är 

mest förekommande i skolkök enligt Hajgato (personlig kommunikation, 2019) ser ut enligt 

följande:  

 

 Kontroll av temperatur åtgärdas genom att maten kasseras om gränsvärden för de 

temperaturer som står angivet för respektive processteg inte uppnås (Mortimore & 

Wallace 2001).  

 Kontroll av allmän hygien åtgärdas genom att tvätta arbetskläder och händer samt 

rengöra förvaringsutrymmen, arbetsytor, utrustning och redskap om dessa avviker från 

sin standard. 

 Kontroll av förpackningar åtgärdas genom att söndriga förpackningar kasseras och 

smutsiga förpackningar torkas av om dessa avviker från sin standard 

(Livsmedelsverket 2015). 

 

När åtgärder för CCP har fastställts skall det styrkas att de fungerar effektivt samt att lämplig 

dokumentation finns upprättad och tillgänglig för kontrollmyndigheten.  

Mortimore & Wallace (2001) konstaterar att en välstrukturerad och genomarbetad HACCP 

som kontrolleras och styrs enligt dess sju principer bidrar till att mikrobiologiska, fysikaliska 

och kemiska risker vid livsmedelshantering i de olika processtegen minskas och/eller 

elimineras till en godtagbar nivå i ett skolkök. 
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8 Diskussion  
Felhantering av livsmedel i skolkök kan innebära att mikrobiologiska, fysikaliska och 

kemiska risker uppstår och det kan leda till hälsofara (fråga 1). En välstrukturerad och 

genomarbetad HACCP bidrar till att dessa risker minimeras och/eller elimineras (fråga 2).  

8.1 Diskussion - Finns det några mikrobiologiska, kemiska och/eller 

fysikaliska risker vid livsmedelshantering i skolkök som kan påverka 

människans hälsa negativt? (Fråga 1) 

8.1.1 Kemiska risker 

Människans hälsa påverkas negativt vid konsumtion av livsmedel som hanterats på ett icke 

acceptabelt sätt (Thougaard et al. 2007). Allergener är den risk som av minst dos kan leda till 

den största negativa hälsopåverkan. Allergiska personer kan få kraftiga anfall vid intag av 

allergen och i värsta fall kan det vara livshotande (Brimer 2011). Därför är det enormt viktigt 

att hantering av allergener sker på ett korrekt sätt för att förhindra att allergener sprids. Då 

spridningsvägarna är många gäller det att personer som hanterar livsmedel är noga med att 

förhindra spridning av allergener i alla processteg innan det når konsumentens tallrik 

(Livsmedelsverket 2015).  

 

En annan kemisk risk som kan hamna i livsmedel är rester av rengöringsmedel. Risken att 

personer skall få i sig rester av rengöringsmedel vid konsumtion av livsmedel är inte stor men 

vid oaktsam hantering kan rengöringskemikalier orsaka hälsofara (Brimer 2011). I värsta fall 

kan rester av rengöringsmedel som är av frätande karaktär orsaka förödande skador invärtes 

(Kemikalieinspektionen u.å.). För att undvika denna risk uppmanar Lantz et al. (2017) att 

rengöringsmedel och livsmedel skall förvaras i separata rum, vilket även är lagstadgat i bilaga 

II, kap. I, punkt 10 i förordningen (EG) nr 852/2004.  

8.1.2 Fysikaliska risker 

Likt rester av rengöringsmedel så är den fysikaliska risken inte heller så vanligt 

förekommande. Främmande föremål upptäcks oftast i maten med blotta ögat redan vid 

beredning och därmed minskas risken för hälsofara. Aspekten går dock inte helt att utesluta 

eftersom det måste tas i beaktande att oönskade föremål kan hamna i maten trots noggrant 

underhåll av utrustning och inredning. För att minimera den fysikaliska risken är det viktigt 

att det sker en kontinuerlig kontroll av utrustning och redskap innan livsmedel bereds (Lantz 

et al. 2009). Skulle inte dessa föremål avlägsnas innan livsmedlet konsumeras kan allvarliga 

skador uppkomma i mun, svalg och på tänder (Livsmedelsverket 2015).  

8.1.3 Mikrobiologiska och övriga biologiska risker 

Uppgifter från studiebesök i Måltidsservice skolkök framkom det att risken är väldigt liten att 

mögelsvampar tillväxer då planering av inköp av livsmedel resulterar i att omsättningen av 

den mängd mat som tillagas konsumeras av eleverna (Hajgato, personlig kommunikation, 

2019). Livsmedelsverket (2017a) pekar på att mögelsvampar oftast inte hinner bli något 

bekymmer på grund av mögelsvampens särskilda doft och utseende. Därför upptäcks ofta 

kontaminerade livsmedel innan de hinner tillagas och konsumeras. Trots att risken är liten att 

mögelsvampar tillväxer på livsmedel i Måltidsservice skolkök (Hajgato, personlig 

kommunikation, 2019) måste det tas i beaktande att mykotoxiner kan kontaminera livsmedel 

och orsaka hälsofara vid konsumtion (Livsmedelsverket 2017a). 

 



 

19 
 

De övriga biologiska riskerna som tas upp i denna studie är parasiter. Hajgato, personlig 

kommunikation (2019) förklarade under studiebesöket att parasiter sällan blir ett problem i 

skolkök. Parasiter avdödas då livsmedel tillagas enligt de rekommendationer som preciseras i 

processtegen (Lawley et al. 2008). Dessa aspekter framgår även i artikeln av Dorney et al. 

(2009) men i denna artikel framkommer det också att om livsmedel som bär på en parasit mot 

förmodan skulle konsumeras så påverkas människans hälsa negativt. Trots att 

Cryptosporidium och Giardia är protister och Trichinella spiralis är en rundmask, är det 

gemensamt för dessa livsmedelsburna parasiter att hälsofara orsakas genom att de tar näring 

från människan och orsakar andra skador invärtes. Artiklarna Certad et al. (2017) och Liu et 

al. (2019) tyder på att Cryptosporidium och Giardia främst drabbar barn med nedsatt 

immunförsvar medan det framkommer i Noeckler et al. (2019) att Trichinella spiralis inte 

enbart drabbar dem med nedsatt immunförsvar, utan sjukdomsförloppet varierar beroende på 

hur många larver som förtärts samt vilken underart det rör sig om.  

 

Bakterier är den mest omtalade gruppen inom de mikrobiologiska riskerna, då livsmedel 

bidrar med tillväxtmöjlighet för många bakterier. När livsmedelsburna utbrott uppträder 

genom bakterier har vanligtvis en eller flera av följande steg inträffat under processtegen: För 

långsam nedkylning, otillräcklig värmebehandling, för låg temperatur vid varmhållning, för 

hög temperatur vid förvaring, korskontaminering och/eller dålig handhygien (Bos et al. 2005). 

Även Livsmedelsverket (2015) påvisar att dessa risksituationer är spridningsvägar för 

bakterier som kan orsaka hälsofara vid oaktsam livsmedelshantering. Då livsmedel serveras 

utan att ta detta i beaktande kan livsmedelsburna sjukdomar uppträda genom antingen 

infektion eller förgiftning (Bos et al. 2005). Det som är gemensamt för Campylobacter, 

Listeria monocytogenes och Salmonella är att livsmedel som bär på dessa levande smittämnen 

orsakar infektion. Det som skiljer Bacillus cereus, Clostridium perfringens och 

Staphylococcus aureus från Campylobacter, Listeria monocytogenes och Salmonella är att 

dessa tre mikroorganismer orsakar livsmedelsförgiftning genom att bilda toxin. Dessa 

bakterier kan även orsaka matförgiftning trots att konsumenten inte fått i sig levande 

bakterier, då dessa bakterier kan bilda toxin redan i livsmedlet. Skulle toxinet vara 

värmestabilt kvarstår det trots att kärntemperaturen uppnås vid tillagning och 

återuppvärmning (Thougaard et al. 2007). 

 

Till skillnad från bakterier kan virus inte tillväxa i livsmedel. Spridningen av virus sker istället 

via kontaminering av livsmedel från infekterade personer som bär på smittan. Risken för att 

virus skall orsaka hälsofara, uppstår först vid konsumtion av livsmedel som bär på viruset 

(Livsmedelsverket 2004, Rockx et al. 2002). En annan aspekt som framkommer i artikeln av 

Rockx et al. (2002) är att det enbart krävs få viruspartiklar, framför allt från det kända 

noroviruset, för att människan skall insjukna. Detta skiljer sig från bakterier då det oftast 

krävs ett stort antal bakterier för att hälsofara skall uppstå. Det är därför viktigt att hålla en 

god handhygien vid livsmedelshantering samt att smittade personer inte bereder mat åt andra 

för att förhindra spridningen av virus (Livsmedelsverket 2004). 

 

I en analys som är utförd av Redmond et al. (2004) påvisas det att grundlig identifiering av 

mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska risker som kan uppstå vid livsmedelshantering är av 

stor betydelse för att undvika hälsofara. Vi anser därför att det är ett avgörande steg att belysa 

att alla som arbetar i skolkök skall vara medvetna om vilka påföljder oförsiktig 

livsmedelshantering kan medföra.  
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8.2 Diskussion - Kan en HACCP bidra till att minimera och/eller eliminera 

dessa risker? (Fråga 2) 

8.2.1 HACCP  

Mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska risker minimeras och/eller elimineras med hjälp av 

en HACCP. Bakterier är den grupp inom de tre riskkategorierna som har lagt grunden för 

HACCP-systemet, trots att det krävs ett stort antal bakterier för att sjukdom skall uppstå 

(Livsmedelsverket 2004). Det beskrivs i Thougaard et al. (2007) att bakterier är vanligt 

förekommande men med rätt rutiner går de att förebygga till en godtagbar nivå vid 

livsmedelshantering. Därefter har HACCP-systemet utvecklats och fyllts på med resterande 

risker som kan utgöra en hälsofara vid oaktsamhet eller felhantering av livsmedel, inom de tre 

riskkategorier som nämns i denna studie. Livsmedelsburna sjukdomar kan därmed förebyggas 

genom användning av HACCP som är en säker livsmedelshanteringsmetod (Bos et al. 2005). 

En välstrukturerad och genomarbetad HACCP utgör en stabil grund till att de tre kategorier av 

risker i denna studie förebyggs men om personalen i skolköket inte kontrollerar, följer upp 

eller dokumenterar de CCP som utarbetats från faroanalysen, fallerar konceptet med HACCP-

systemet (Wareing 2010). 

 

Enligt Bos et al. (2005) bör personer som hanterar mat i livsmedelsverksamheter utbildas 

inom livsmedelssäkerhet. Under studiebesöket som genomfördes i skolköket på 

Brunnsåkersskolan i Halmstad upplevde vi att personalen har god kunskap om allt som 

innefattar livsmedelshantering. Det framkom dock att det enbart är kökschefen som har 

utbildning inom hur HACCP-systemet är uppbyggt. Det är på grund av ekonomiska skäl som 

det inte finns möjlighet att utbilda samtliga anställda på Måltidsservice inom HACCP-

systemets uppbyggnad. Då systemet är komplext uppbyggt, räcker heller inte arbetstiden till 

för att samtliga skall få möjlighet att grundligt gå igenom de sju principerna som bygger upp 

en HACCP (Hajgato, personlig kommunikation, 2019). Då det finns ett system som är 

uppbyggt för att förebygga att hälsofara uppstår, anser vi att alla som hanterar livsmedel skall 

ges samma möjligheter till HACCP-systemet. På så vis kan personalen bli mer insatt och se 

risksituationer innan de inträffar, vilket undviker att hälsofara uppstår.  

8.3 Diskussion om handbok 

Efter vi fört en dialog med Ekstrand (personlig kommunikation, 2019) kom vi gemensamt 

fram till att en förenklad version av Måltidsservice HACCP i form av en handbok skulle 

utarbetas. Handboken är ett lämpligt verktyg för att alla anställda inom Måltidsservice i 

Halmstad skall förstå HACCP-systemets upplägg bättre. Vi har valt ut de viktigaste punkterna 

från Måltidsservice HACCP som har format vår handbok; Handbok - om viktiga aspekter att 

tänka på vid livsmedelshantering i skolkök. I handboken är vi noggranna med att komplettera 

det som saknas i Måltidsservice HACCP. Vi har därför specificerat vilken typ av 

livsmedelsrisk som kan uppstå inom de tre riskkategorierna, mikrobiologisk, kemisk och 

fysikalisk. Detta skiljer sig från Måltidsservice HACCP, där det endast beskrivs vilken av de 

tre riskkategorierna som kan uppstå vid livsmedelshantering. Däremot är HACCP:n ett bättre 

verktyg om detaljerad beskrivning önskas av vilken typ av livsmedelsrisk som kan uppstå i en 

specifik maträtt. 

8.4 Diskussion om lagar och förordningar  

Den lagstiftning som tillämpas inom livsmedelsindustrin är Livsmedelslagen (2006:804) som 

syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors hälsa. Den förordning som framför 
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allt anknyter till vår studie är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 

som behandlar livsmedelshygien. Livsmedelsverksamheter som följer HACCP-principerna 

tillämpar denna lagstiftning och därför används förordningen i denna studie. Då lagstiftningen 

är internationell och gäller för alla länder inom Europeiska Unionen (EU) skall 

Livsmedelsverket och andra livsmedelsverksamheter följa dessa lagar och regler. 

8.5 Diskussion om Miljökvalitetsmål och Globala hållbarhetsmål  

Då vår studie är uppbyggd efter hur människans hälsa påverkas behandlar vi därmed 

inriktningen hälsoskydd inom programmet miljövetenskap. Därmed finns det inga miljömål 

att tillämpa till vårt ämne. Sveriges miljökvalitetsmål, begränsad miljöpåverkan (Sveriges 

miljömål 2019) samt det globala hållbarhetsmålet, hållbar konsumtion och produktions 

delmål, halvera matsvinnet i världen (United Nations Development Programme 2019) är två 

miljömål som skulle gå att diskutera om en fortlöpande studie om matsvinn från 

Måltidsservice verksamheter skulle utfärdas.  

  



 

22 
 

9. Slutsatser 

Denna litteraturstudie visar på att det finns mikrobiologiska, kemiska och fysikaliska risker 

vid livsmedelshantering. Dessa risker minimeras och elimineras med en välstrukturerad och 

utarbetad HACCP som är tillämpbar vid livsmedelshantering för att förhindra att hälsofara 

uppstår. Det avgörande steget ligger på att personalen besitter kunskap om HACCP-systemets 

uppbyggnad och strikt följer systemet, så att det fyller sin funktion.  
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När man arbetar med livsmedel i skolkök är det viktigt att tänka på vilka risker som kan 

uppstå och vad man kan göra för att undvika riskerna, så att eleverna inte blir sjuka.   

 

 
Bild 2: Karen Alsop 

 

Denna handbok syftar till att hjälpa kökspersonal som är anställda inom Måltidsservice i 

Halmstad att uppfylla kraven i (EG) nr 852/2004 om livsmedelshygien.  

 

Vid livsmedelshantering är det viktigt att ta vissa aspekter i beaktande för att undvika att 

mikrobiologiska, kemiska och/eller fysikaliska risker skall uppstå. Det första som skall göras 

innan man börjar hantera livsmedel är att se över sin personliga hygien och det innebär att ens 

arbetskläder och händer skall vara rena samt att man inte bär på någon smitta.   

Detta är lagstadgat och går under livsmedelslagstiftningen (Bilaga II, kap. VIII, punkt 1 och 2 

i förordningen (EG) nr 852/2004). 
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1.Blöt händerna 3. Gnugga vänster 

handflata över 

höger handrygg 

med flätade fingrar. 

Byt hand. 

4. Gnugga 

handflatorna mot 

varandra med 

flätande fingrar. 

2. Tag tvål. 

5. Gnugga 

fingrarnas 

ovansida mot 

andra handens 

handflata.  

Byt hand. 

6. Rotera och 

gnugga vänster 

tumme i 

högerhand.  

Byt hand. 

7. Håll ihop 

fingrarna på 

vänsterhanden 

och gnugga i 

cirklar i högra 

handens 

handflata.  

Byt hand. 

8. Skölj händerna 

med rent vatten. 

Torka händerna 

på en ren 

handduk.  

Vid användning av handskar skall händerna tvättas enligt 

beskrivningen ovan innan handskarna träs på. Tag först 

handskarna från förpackningen efter det att händerna tvättats, för 

att minimera att mikroorganismer sprids. 

Använd handskarna i högst 20 minuter och byt inför varje nytt 

arbetsmoment.  

 

Hygienisk handtvätt i nio steg 
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Under matlagning kan livsmedel genomgå olika processteg. Nedan beskrivs det vad som sker 

i varje processteg, vilka gränsvärden som finns samt vilka åtgärder som bör vidtas för att 

undvika att mikrobiologiska, fysikaliska och/eller kemiska risker uppstår.  

 

Flödesschema för varmkök, kallkök och specialkost i skolkök: 

 

 
 

                                               Källa: Måltidsservice HACCP (2018). 
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Varumottagning  
 Emballage och förpackningar ska vara hela och rena så att oönskade föremål och 

allergener inte hamnar i livsmedlen (tabell 1). 

 Temperatur och märkning ska kontrolleras så att varor håller den kvalité som utlovats 

hos leverantören.  

 Kylvaror får inte hålla högre temperatur än den temperatur som står på märkningen på 

livsmedelsförpackningen, då det finns risk för bakterietillväxt (tabell 2).  

 Frysvaror har en accepterad temperatur på -15°C vid inleverans. Inom 15 minuter ska 

kyl- och frysvaror vara på rätt plats och måste därför tas om hand omedelbart efter 

varorna levererats, för att förebygga att mikrobiologisk tillväxt sker (tabell 2).  

 

Torrförvaring  
Exempel på livsmedel: kryddor, ris och knäckebröd.  

 Försämrad kvalité av varor undviks genom rätt förvaring. Följ förpackningens 

förvaringsrekommendationer.  

 Spridning av allergener undviks genom slutna förpackningar och att de separeras från 

varandra (tabell 1).  

 

Kylförvaring  
Exempel på livsmedel: mjölk, bordsmargarin och kött.   

 Kylvaror rekommenderas att hålla en temperatur på +4°C eller lägre för att undvika att 

mikroorganismer tillväxer (tabell 2).  

 Temperaturkrav som finns för kylförvaring är att temperaturen på livsmedlets yta ska 

vara enligt märkning på förpackningen för att undvika att mikroorganismer tillväxer 

(tabell 2). 

 Varor som innehåller allergener ska vara förpackade och separerade från varandra 

(tabell 1).  

 

Frysförvaring  
Exempel på livsmedel: frysta grönsaker, frysta maträtter och fryst kött.  

 Frysvaror får inte hålla högre temperatur än -18°C på livsmedlets yta för att 

mikroorganismer inte skall kunna tillväxa (tabell 2).   

 Under fryspunkt dör parasiter och bakterietillväxt avstannar.  

 Vid öppen frys försvinner kyla och det förkortar hållbarheten på livsmedel.  

 Spridning av allergener och mikroorganismer undviks genom slutna förpackningar och 

att de separeras från varandra.  

 

Upptining  
 För att undvika att mikroorganismer och allergener sprids ska varorna separeras under 

upptining.  

 För att förhindra bakterietillväxt ska upptining alltid ske i kyl så att temperaturen inte 

överstiger +8°C på livsmedlets yta (tabell 2).   

 

Beredning  
 Vid beredning ska utrustning, redskap samt varor separeras för att förhindra att 

allergener och bakterier sprids. Det är viktigt att livsmedel hanteras på rätt sätt och att 

de tillbereds i rätt ordning för att minimera riskerna.   
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Tillagning  
 Kärntemperaturen på de allra flesta livsmedel skall hålla en temperatur som inte 

understiger +72°C vid tillagning för att levande mikroorganismer skall avdödas  

(tabell 2). 

 Fiskprodukter kan hålla en lägre kärntemperatur för att fisken inte skall bli torr. 

Kärntemperaturen måste dock uppnås till +60°C för att garantera att bakterier och 

parasiter avdödas.  

 

Varmhållning  
 Kärntemperaturen på livsmedel under varmhållning skall hålla en temperatur som inte 

understiger +60°C för att hindra att patogena bakterier förökar sig (tabell 2).  

 

Nedkylning   
 För att undvika att sporer blir till levande bakterier, är det viktigt att nedkylningen sker 

på rätt sätt. Nedkylning ska ske direkt efter att maten tillagats eller varit under 

varmhållning. Inom fyra timmar ska livsmedlets kärntemperatur vara +8°C eller 

kallare (tabell 2).   

 

Återupphettning  
 Mikroorganismer som kan ha tillväxt i den tillagade maten dör under återupphettning 

när kärntemperaturen uppnår +72°C eller högre (tabell 2).  

 Mikroorganismer som hunnit bilda toxin i maten innan återupphettning dör när 

kärntemperaturen uppnås men deras toxin kvarstår om de är värmestabila.  

 

Diskning   
För att undvika risken för kontaminering av mikroorganismer och allergener är det viktigt att 

redskap och andra föremål som används vid livsmedelshantering är rena. Därför finns det 

rekommenderade vattentemperaturer för diskmaskiner i storkök:   

 Förspolning +30–40°C  

 Disk +60–70°C  

 Skölj +80–90°C   

Granuldiskmaskin: 

Granuler från diskmaskiner kan fastna i kantiner/bleck vid diskning som vid matlagning kan 

överföras till den tillagade maten (tabell 1).  

 

Tabell 1. Översikt över fysikaliska och kemiska risker i livsmedel som påverkar människans 

hälsa 

Riskkategori Typ av risk Hälsofara 

Fysikalisk Oönskade föremål; metall-, glas-, plast- och 

träbitar. Granuler 

Skada i/på mun, svalg och 

tänder 

Kemisk Allergener Allergisk reaktion, 

livshotande 
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Tabell 2. Översikt över tillväxtförhållanden för patogena mikroorganismer och parasiter i livsmedel som påverkar människans hälsa 

Mikroorganismer 

och parasiter  

Sjukdom Livsmedel 

sjukdomen 

vanligen orsakas 

av  

Tillväxt-

temperatur 

Maximum-

minimum °C  

Symtom på människans hälsa 

och varaktighet 

Risksituation 

Bacillus cereus B. cereusförgiftning  Mjölsåser, 

potatismos, glass, ris 

+4°C +48°C Diarré, illamående och kräkningar. 

6–24 timmar 

För långsam nedkylning, för 

hög temperatur vid förvaring 

Campylobacter  Campylobacterinfektion  Fjäderfäkött, fläsk- 

och nötkött 

+30°C +45°C Feber, magsmärtor, diarré och blodig 

diarré. 2-10 dygn 

Otillräcklig 

värmebehandling, 

korskontaminering  

Clostridium perfringens  C. perfringensförgiftning  Fjäderfäkött, fläsk- 

och nötkött 

+12°C +50°C Magsmärtor, diarré. 1-2 dygn Fekal kontaminering via 

dålig hygien, för långsam 

nedkylning 

Listeria  Listerios  Köttpålägg, rökt och 

gravad fisk 

+1°C +45°C Influensaliknande symptom, 

hjärnhinneinflammation, sepsis. Flera 

veckor 

Lång kylförvaring av 

livsmedel  

Salmonella  Salmonellos  Fjäderfä, ägg, 

kontaminerade 

grönsaker 

+5°C +46°C  Buksmärtor, feber, diarré, vissa fall 

kräkningar. 2-5 dygn 

Otillräcklig 

värmebehandling, 

korskontaminering  

Staphylococcus aureus  Staphylococcus 

aureusförgiftning  

Värmebehandlad 

mat, ärtsoppa, 

sallader 

+7°C +45°C  Illamående, magsmärtor, kräkningar. 

1-2 dygn 

Dålig handhygien, för hög 

temperatur vid förvaring 

Norovirus  Maginfluensa/ 

vinterkräksjuka 

Smörgåsar, 

hamburgare, frysta 

hallon 

 Illamående, kräkningar, magsmärta 

och diarré. 1-3 dygn 

Fekal kontaminering via 

dålig hygien 

Cryptosporidium  Cryptosporidiuminfektion  Grönsaker, bär, frukt 

och förorenat vatten 

 Kraftiga diarréer, magsmärtor, 

illamående, kräkningar, huvudvärk 

och feber 

Otillräcklig värmebehandling 

Giardia  Giardiainfektion   Rotfrukter, 

grönsaker, bär och 

förorenat vatten 

 Krampliknande magsmärtor, diarré, 

illamående och kräkningar 

Fuktig miljö vid förvaring, 

otillräcklig 

värmebehandling  

Trichinella spiralis  Trikinos  Animaliska 

produkter 

 Diarré, magsmärtor och kräkningar. 

Svullnad i ansikte och runt ögon, 

muskelvärk, hudutslag, klåda, feber, 

rörelsesvårigheter och andnöd 
 

Otillräcklig upphettning  
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För mer detaljerad läsning är ni välkomna att läsa vårt examensarbete: 

Faroanalys och kritiska styrpunkter kan minska hälsofaror vid livsmedelshantering 

- En studie av ett företag som tillagar mat till skolor.  
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