
  

 
ALTERNATIV TILL PLAST I STORKÖK 
Nuläge och utbytesförslag för kommunala storkök inom Eskilstuna kommun 

 

LISA HALLÉHN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Akademin för ekonomi, samhälle och teknik 
 
Kurs: Examensarbete, miljövetenskap 
Kurskod: MXA205 
Ämne: Miljövetenskap 
Högskolepoäng: 15 hp 
Program: Kandidatprogrammet i miljövetenskap 
 
 

 

Intern handledare: Johan Lindmark 
Extern handledare: Karin Lundell 
Examinator: Monika Odlare 
Uppdragsgivare: Karin Lundell,  
Kommunledningskontoret, Eskilstuna kommun 
Datum: 2015-06-22 
E-post: lisa@hallehn.se 
 



 

 

i 

ABSTRACT  

The aim of this degree project was to study the use and presence of plastic in municipal large-

scale catering establishments from preschool to high school and in geriatric care. It was also 

to get a deeper knowledge about the substance BPA and the plastic PVC and their connection 

with food. The third aim was to lay forward some suggestions for Eskilstuna about continued 

work and substitution in their municipal large-scale kitchens. The means for data gathering 

was databases, websites, scientific reports, on site visits, interviews, online survey and 

communication by phone and email. The result from the case study was that plastic articles 

as containers, disposable materials, utensils and food packages for storing food were used in 

hot, ambient, cold and freezing temperatures. Nine types of plastic were found: PP, PE, PC, 

PVC, PA, PS, PET, melanin and SAN. All large-scale kitchens had disposable gloves, plastic 

films and plastic bags. In the first two examples, some brands were made of PVC-plastic. PC-

plastic was found in some drinking glasses, plastic food pans, utensils, bowls and jugs. BPA is 

a common additive in production of PC-plastic and therefore these articles may contain BPA. 

Between all ten municipal large-scale kitchens, there are some differences and similarities. Of 

all the kitchens, no one had exactly the same articles or methods, and some had also special 

routines that differed from the others. The suggestions to Eskilstuna municipality were to 

remove those articles that contained BPA or chlorinated plastics (especially those products 

that already had an alternative on the procurement contract), contact the suppliers and 

wholesalers and ask which products that both are made of PC and contain BPA or other 

bisphenols, develop a exchange plan for products that do not fulfil the future regulations of 

KRAV and finally demand in procurement that the product do not contain BPA, PVC or other 

chlorinated plastics. 

Keywords: BPA, case study, food contact material, kitchen utensils, municipal large-scale 

kitchens, packages, plastic, PVC. 
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FÖRORD 

Redan i början av min utbildning ville jag göra något som hade en koppling mellan miljö och 

livsmedel. I samband med planeringen inför praktiken börjades idén till det som skulle 

komma att bli mitt examensarbete att växa fram. Förhoppningsvis kommer detta 

examensarbete även att komma till nytta för Eskilstuna kommuns arbete med dess KRAV-

certifierade storkök samt KRAVs kommande förbud mot klorerade plaster och BPA i 

förpackningar.  

Jag vill tacka min externa handledare Karin Lundell samt hennes kollega Anna Lindén på 

Eskilstuna kommunledningskontor för möjligheten att få göra ett examensarbete 

tillsammans med kommunen. Dessutom för det stöd, råd och kommunikation som skedde 

med och via er. Ett tack riktas även till min interna handledare samt examinator på 

Mälardalens Högskola för hjälp med den akademiska delen i arbetet.  Jag är även tacksam för 

alla som jag har intervjuat under denna period och inte minst de samordnare och kockar som 

har ställt upp på intervjuer och med platsbesök. Jag hoppas att mitt examensarbete kan vara 

till hjälp för er! 

Jag vill även rikta ett stor tack till min mamma samt mina vänner som har hjälpt mig med 

språkgranskning, stöd och förslag till mitt examensarbete. 

 

Är enormt tacksam! 

 

Västerås, juni 2015 
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SAMMANFATTNING  

Eskilstuna kommun är den största staden i Södermanlands län och har KRAV-certifierat 

samtliga kommunala storkök inom skola och äldreomsorg. Miljömärkningen KRAV har till år 

2015s regelbok valt att införa ett kommande förbud gällande förpackningars innehåll av 

klorerade plaster (som polyvinylklorid (PVC)) och bisfenol A (BPA). Detta medförde ett 

behov att inom kommunledningskontoret få fördjupade kunskaper om BPA och PVC samt få 

en bild över hur förekomsten och användningen av plast var i de kommunala storköken. 

Detta var även examensarbetets syfte samt att ta fram förslag till Eskilstuna kommun om 

utbyte av artiklar och fortsatt arbete inom detta område. Datainsamlingen till 

examensarbetet skedde med hjälp av databaser, webbplatser, rapporter, platsbesök, 

intervjuer, enkät samt kommunikation via telefon och mejl. 

PVC-plast är den plast som vid framställning kräver mest tillsatser, där vissa ämnen kan ha 

egenskaper som misstänks eller som kan ge hälsofarliga effekter. PVC-plast kan finnas i 

plastfilm, flaskor och vakuumförpackningar och används framförallt till kött, frukt och 

grönsaker. Additivet BPA finns i PC (polykarbonat)-plaster och är hormonstörande. Dess 

främsta exponeringsväg anses vara via livsmedel och dryck. Ämnet är idag förbjudet i vissa 

artiklar för barn under tre år. Delade meningar finns gällande hälsoeffekterna om dessa två. 

I de tio besökta storköken återfanns plast i bland annat behållare, engångsmaterial, redskap 

och förpackningar som användes vid varma, rumstempererade, kylda eller frysta 

förhållanden. Nio typer av plaster hittades (PP, PE, PC, PVC, PA, PS, PET, melanin, SAN-

plast). Engångshandskar, plastfilm och plastpåsar återfanns i samtliga storkök, varav de två 

förstnämnda även återfanns i PVC-plast. Av samtliga artiklar återfanns PC i vissa dricksglas, 

plastkantiner, redskap, bunkar respektive tillbringare. Dessa artiklar kan misstänkas 

innehålla BPA. Från enkäten överstämde svaren relativt väl med resultaten från 

platsbesöken. 

Större och mindre likheter hittades mellan köken, men varje kök hade något som gjorde att 

de hade urskiljande rutiner, metoder eller förutsättningar. Exempel på artiklar som skiljde 

sig mellan köken var användandet av plastfilm, engångshandskar, leverantörförpackningar 

samt metoder och material vid förvaring och utskick. Likheter och skillnader av artiklar 

mellan kategorierna av storkök fanns. Bland annat var det enbart storkök med 

förskoleverksamhet som hade kåsor och med undantag för äldreomsorgen hade samtliga kök 

dricksglas av plast. En skillnad var att daglig avhämtning eller utskick av rätter enbart skedde 

inom gymnasieskolorna och äldreomsorgen. Det var även bara i kök inom äldreomsorgen 

som hade verksamhet sju dagar i veckan året runt. 

I upphandlingsavtalet bör enbart förpackningar fria från BPA eller klorerade plaster (som 

PVC) tillåtas. För vissa artiklar finns detta redan så de andra artiklarna bör tas bort.  För 

resterande artiklar bör en utbytesplan tas fram. Rutiner bör anpassas för att minska 

förbrukningen av engångsartiklar av plast. 

Nyckelord: BPA, fallstudie, livsmedel I kontakt med livsmedel, köksredskap, kommunala 

storkök, förpackningar, plast, PVC. 



 

 

iv 

INNEHÅLL 

1	   INLEDNING  ..................................................................................................................... 1	  

1.1	   Bakgrund .................................................................................................................... 1	  

1.2	   Syfte och mål .............................................................................................................. 2	  

1.3	   Frågeställningar ......................................................................................................... 2	  

1.4	   Avgränsning ............................................................................................................... 3	  

2	   METOD  ..................................................................................................................... 4	  

2.1.1	   Litteraturstudie ...................................................................................................... 4	  

2.2	   Fallstudie .................................................................................................................... 4	  

2.2.1	   Bakgrundsinformation gällande plast kopplat till livsmedel .................................. 4	  
2.2.2	   Platsbesök ............................................................................................................ 5	  
2.2.3	   Enkät .................................................................................................................... 6	  

3	   LITTERATURSTUDIE ........................................................................................................ 7	  

3.1	   Omvärldsanalys ......................................................................................................... 7	  

3.2	   Allmänt om plast ........................................................................................................ 7	  

3.3	   Material som kommer i kontakt med livsmedel ....................................................... 8	  

3.3.1	   Gränsvärden ......................................................................................................... 8	  
3.3.2	   Lagstiftning ........................................................................................................... 9	  

3.4	   Plaster i förpackningar ............................................................................................ 10	  

3.4.1	   Exempel på märkningar ..................................................................................... 10	  
3.4.2	   Några typer av plaster ........................................................................................ 11	  

PVC-plast (Polyvinylklorid) .......................................................................................... 11	  
Nedbrytning och migration .......................................................................................... 12	  
Begränsningar ............................................................................................................. 12	  

3.4.3	   Forskning om olika typer av plaster vid kontakt med livsmedel ......................... 13	  

3.5	   Ämnen i plaster ........................................................................................................ 13	  

3.5.1	   BPA (Bisfenol A) ................................................................................................. 13	  
Hälsoeffekter  .............................................................................................................. 14	  
Exponering och migration ........................................................................................... 14	  
Restriktioner och förbud mot BPA ............................................................................... 15	  

3.5.2	   Exempel på andra ämnen som kan förekomma i plaster ................................... 16	  
Avsiktligt tillsatta ämnen .............................................................................................. 16	  
Ämnen som kan bildas ................................................................................................ 17 

 
	  



 

 

v 

4	   RESULTAT  ................................................................................................................... 18	  

4.1	   Plast kopplat till livsmedel ...................................................................................... 18	  

4.1.1	   Förpackningar - anpassade efter användningsområde ...................................... 18	  
4.1.2	   Engångshandskar - användning och rutin .......................................................... 18	  
4.1.3	   Eskilstuna kommuns upphandlingsavtal ............................................................ 19	  
4.1.4	   Två kockars åsikter kring plast i storkök ............................................................. 19	  

4.2	   Beskrivning av studerade storkök ......................................................................... 20	  

4.2.1	   Sammanfattning av platsbesöken ...................................................................... 20	  
4.2.2	   Förskolor ............................................................................................................. 24	  

Förskola A  .............................................................................................................. 24	  
Förskola B  .............................................................................................................. 25	  
Förskola C  .............................................................................................................. 26	  

4.2.3	   Grundskolor ........................................................................................................ 27	  
Grundskola A  .............................................................................................................. 27	  
Grundskola B  .............................................................................................................. 28	  
Grundskola C  .............................................................................................................. 29	  

4.2.4	   Gymnasier .......................................................................................................... 30	  
Gymnasieskola A ........................................................................................................ 30	  
Gymnasieskola B ........................................................................................................ 31	  

4.2.5	   Äldreomsorg och hemtjänst ................................................................................ 32	  
Äldreboende A ............................................................................................................ 32	  
Äldreboende B ............................................................................................................ 33	  

4.3	   Enkät ......................................................................................................................... 34	  

5	   DISKUSSION ................................................................................................................... 36	  

5.1	   Metoddiskussion ...................................................................................................... 36	  

5.2	   Resultatdiskussion .................................................................................................. 37	  

6	   SLUTSATSER ................................................................................................................. 39	  

7	   FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE ........................................................................... 40	  

REFERENSER  ................................................................................................................... 41	  

 

BILAGA 1: SAMMANSTÄLLNING AV PLASTARTIKLAR .................................................... 1	  

BILAGA 2: MALL FÖR CHECKLISTA .................................................................................... 1	  

BILAGA 3: MALL FÖR ENKÄT .............................................................................................. 1	  

 

  



 

 

vi 

FÖRKORTNINGAR 

Förkortning Beskrivning 

BPA Bisfenol A (eng. Bisphenol A). Additiv i exempelvis PC-plast. Är 
hormonstörande. 

Echa Europeiska motsvarigheten till KemI, står för European Chemical 
Agency. 

EU Europeiska unionen. 

FCM Material som kommer i kontakt med livsmedel, förkortning för 
engelska begreppet ”Food Contact Material”. 

KemI Svenska Kemikalieinspektionen. 

NGO En icke-statlig organisation, eng. Non-Governmental Organisation. 

NOAEL Halt för högsta dosen där inga toxiska effekter har observerats. 
Engelsk förkortning för ”No Observable Adverse Effect Level”. 

NSF Svenska naturskyddsföreningen 

PA Polyamid, eller även i vardagligt tal kallad nylon. En av plasterna 
under återvinningssiffran 7. 

PC Polykarbonat, är en av plasterna som har återvinningssiffran 7. 

PE Polyeten, plast där varianten med låg densitet har återvinningssiffran 
2, medan den med högre densitet har siffran 4. 

PET Polyetylentereftalat, plast som har återvinningssiffran 1. 

PP Polypropen, plast som har återvinningssiffran 5. 

PS Polystyren, plast som har återvinningssiffran 6. 

PVC Polyvinylklorid, plast som har återvinningssiffran 3. 

SAN Styren-akrylnitril, en av plasterna under återvinningssiffran 7. 

SLV Svenska Livsmedelsverket. 

TDI Enhet. Står för Tolerabelt dagligt intag, mäts vanligen i mg/kg 
kroppsvikt per dag. 

DEFINITIONER 

Definition Beskrivning 

Additiv Tillsats som används för att underlätta vid framställning av plast 
eller för att ge den slutliga plastprodukten specifika egenskaper. 

ATBC, DEHA Alternativa mjukgörare till ftalater. 
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Definition Beskrivning 

BBP, DBP, 
DEHP 

Olika ftalater där samtliga är förbjudna i leksaker och 
barnavårdsartiklar. 

Bleck Begrepp för rektangulära eller kvadratiska behållare för matlagning, 
servering eller förvaring. Finns i olika material, storlekar och 
volymer. 

CMR-ämne Ämne som är cancerogent, mutagent och reproduktionstoxiskt. 

DCHP, DEP, 
DHP, DIBP, 
DIDP, DINP, 
DIPP DMP, 
DOP 

Olika varianter av ftalater, vissa mer farliga än andra. 

Ftalater Grupp av ämnen som används bland annat som mjukgörande i 
plaster. Vissa varianter misstänks eller klassas som CMR-ämne, 
hormonstörande, reproduktion- eller utvecklingstoxisk. Det finns 
även ftalater som är förbjudna i vissa artiklar som barn kan stoppa i 
munnen. 

Förpackning Ett objekt som används för att skydda, hantera, förvara eller 
presentera (ett livsmedel i detta fall). 

Kantiner Som bleck, fast djupare. 

Katalysatorer En katalysator är ett ämne som tillsätts för att starta en reaktion utan 
att själv förbrukas.  

Kategorier Examensarbetets inledning av verksamheter i nivåer inom den 
kommunala verksamheten, exempelvis indelas förskoleverksamhet 
och grundskoleverksamhet in i två olika kategorier av kommunala 
storkök. 

Kommunala 
storkök 

Storkök inom kommunal verksamhet och regi, som exempelvis 
kommunala skolor eller äldreboenden.  

KRAV Svensk miljöcertifiering för ekologiskt livsmedel. Sker via 
tredjepartcertifiering. Förutom livsmedelsproducenter kan även 
butiker och restauranger kan certifiera sin verksamhet. 

Monomer Små kemiska byggstenar, som med ett par grupper bildar 
oligomerer, medan många monomerer bildar polymerer. 

Mått (små) Syftar på mått från kryddmått upp till decilitermått. 

Organoleptiska 
egenskaper 

Samlingsbegrepp. Egenskaper utifrån utseende, lukt, smak eller 
känsel. 

Subkroniska 
effekter 

Delvis beständiga effekter. 
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1 INLEDNING 

Idag finns plast nästan vart vi än vänder oss: det finns i kläder och elektronik, i 

dagligvaruhandeln, på sjukhuset, i hemmet och på arbetsplatsen. Plasten har blivit ett 

självklart inslag i vardagen. Tack vare plastens flexibilitet gällande dess struktur kan 

plastartiklars form och tålighet anpassas. Med plast kan även fördelar fås som låg vikt, ingen 

oxidering och isolering mot värme. Med dessa egenskaper kan plast bidra till att minska 

klimatpåverkan genom lättare transporter, lägre energianvändning för fastigheter eller 

mindre matsvinn genom ökad hållbarhet för livsmedel. (Naturskyddsföreningen [SNF], 

2014) Det finns även flera olika sätt att kategorisera “plast”. Exempelvis kan de delas in efter 

naturliga eller syntetiska plaster, framställningsmetod och plastens fysiska egenskaper 

(Brandsch & Pringer, 2000). Bland annat delas den sistnämnda in som antingen termoplast 

(som är smält och formbara) eller dess motsats, nämligen härdplast (Christiansson, 2012). 

Med plastanvändandet medföljer även problematik som kan uppstå för samhälle och miljö, 

både ur kort och långt tidsperspektiv. Vid plastens framställning och produktion tillsätts en 

mängd olika kemikalier för att ge artiklarna önskvärt utseende och egenskaper. (Lithner, 

2011) När plastprodukten senare används kan löst bundna kemikalier eller dess partiklar 

nötas bort eller överföras till omgivningen (SNF, 2014). Om dessa exempelvis senare 

kontaminerar livsmedel kan exponering och intag även ske via det mediet. Enligt svenska 

livsmedelsverket (2015a) måste exempelvis alla plastförpackningar inom EU som är avsedda 

för livsmedel vara märkta med text eller EUs livsmedelssymbol. Med märkningen ställs både 

krav på innehåll av ämnen och halten av migrerande ämnen från plastprodukten till 

livsmedel eller dryck (Livsmedelsverket [SLV], 2015a).  

1.1 Bakgrund 
Eskilstuna kommun är den största staden i Södermanlands län och består av Eskilstuna- 

samt Torshälla stad. Som en del av kommunens miljösatsning och för att nå målen för 

ekologiska inköp har kommunen valt att KRAV-certifiera deras kommunala storkök. Detta 

menar Karin Lundell, projektledaren för kommunens KRAV-certifiering. (Personlig 

kommunikation, 18 maj 2015) Miljömärkningen KRAV (2015a) har regleringar för hela 

livsmedelskedjan. Exempelvis finns det bestämmelser gällande djurhantering, tillsatsämnen, 

förvaring, arbetsförhållanden och dokumentation. Till årets upplaga av regler innefattas två 

kommande förbud gällande förpackningars innehåll, mot klorbaserade plaster respektive 

tillsatsen bisfenol A (BPA). (KRAV 2015a) 

Enligt en samordnare på barn- och utbildningsförvaltningen i Eskilstuna kommun har en hel 

del gjorts inom kommunen med arbetet för en ”Giftfri förskola”. En plan har tagits fram för 

utrensning av olämpliga kemikalier och artiklar, där bland annat bortforsling av 
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elektronikskrot redan är genomförd. Plan finns för att i efterhand ta bort olämpliga leksaker 

eller artiklar som anses hälsofarliga för barnen. Miljö- och kemikalietänk finns även vid 

byggnation, städning och upphandling angående leksaker. Vid årets slut kommer en 

avrapportering ske om dåvarande läge och planer för fortsatt arbete. (Personlig 

kommunikation, 20 maj 2015)  

Om förpackningar innehållande BPA eller klorerade plaster (som PVC) finns kvar när KRAVs 

förbud börjar gälla, kommer en mindre avvikelse att avläggas. Om detta inte åtgärdas kan det 

i värsta fall leda till att KRAV-certifikatet dras tillbaka av certifieringsorganet. (KRAV, 2015a) 

I enlighet med försiktighetsprincipen bör inte heller ämnen respektive plaster finnas i 

förpackningar som misstänkts eller ger negativa effekter. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete var att undersöka förekomsten och användningen av 

plastartiklar inom kommunala storkök inom Eskilstuna kommun. Det var även att få en 

fördjupad förståelse om plasten polyvinylklorid (PVC) och tillsatsen bisfenol A (BPA) kopplat 

till livsmedel. Det tredje syftet var att ge förslag till kommunens fortsatta arbete med PVC och 

tillsatsen BPA i förpackningar. 

Målet med detta examensarbete var att det ska bli ett underlag till Eskilstuna kommuns 

vidare arbete med deras KRAV-certifiering. 

1.3 Frågeställningar 
Examensarbetets syfte har brutits ned till följande frågeställningar, där samtliga är kopplade 

till ämnen eller plastmaterial som kommer i kontakt med livsmedel.  

1. Vilka egenskaper har samt vilka hälsorisker kan BPA respektive PVC medföra? Finns 

dessa i artiklar inom kommunala storkök och i så fall i var? 

2. Vilka andra typer av plaster finns i kommunala storkök och var används de? 

3. Vilka alternativ finns för att ta bort plastartiklar som innehåller BPA respektive PVC 

och i de kommunala storköken? 
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1.4 Avgränsning 
Detta examensarbete är begränsat till utvalda kommunala storkök inom Eskilstuna kommun. 

Perioden för examensarbetet har varat från 30 mars till 10 juni under år 2015, där 

platsbesöken i de kommunala storköken skedde mellan 28 april till 8 maj. Med undantag 

från några källor är allt material från år 2000 och framåt. 

Studien behandlar själva artiklarna och den period där livsmedel är i kontakt med plast, 

under en kortare eller längre tid. Därmed har plastens hantering respektive påverkan vid 

produktion samt efterbehandling efter förbrukning uteslutits från studien. I litteraturstudien 

har en djupdykning gjorts inom BPA och PVC, med anledning av KRAVs kommande förbud. 

Övriga vanliga ämnen och plaster har bara översiktligt beskrivits för att begränsa storleken 

på arbetet. Fallstudien har däremot inriktats mer generellt mot vilka plasttyper som finns och 

används i storköken. Enbart perioden när livsmedlet tillagas, serveras eller förvaras har tagits 

med. Plastförpackningarna som kommer från leverantören har inte tagits med eller 

diskuterats, om inte de på något sätt återanvänds.  
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2 METOD 

Inspiration för upplägget av arbetet har hämtats via sökningar från sökmotorn Google. 

Bland annat bestod sökresultaten av rapporter från Sveriges Lantbruksuniversitet, 

Alingsås kommun samt SNF, som handlade om inventering av gifter i förskolor. Idéer 

har även hämtats från Göteborgs stads kemikalieplan.  

2.1.1 Litteraturstudie 

Vetenskapliga artiklar och rapporter från databaser har varit tillgängliga via Mälardalens 

högskolas bibliotek. Endast artiklar som har kontrollästs (peer reviewed) har tillämpats. Vid 

artikelsökningarna har sökorden "food", "plastics", “FCM”, “PVC” och “health”, respektive 

kombinationer som "food BPA PVC migration" eller “PVC health food” använts. Efter 

inledande sökning gjordes begränsningar som tidsperiod, ämnen eller tidskrift. De 

vetenskapliga artiklar, rapporter och utdrag från böcker som har hämtats till studien har 

skett ifrån databaserna Discovery, Science direct, Web of Science, Scopus och Google Scholar. 

Genom referenser från redan utvalda dokument har fler och bedömningsvis trovärdiga 

artiklar och rapporter hittats. 

Både svenska och internationella myndigheters webbplatser och rapporter har använts. Även 

data från ideella eller allmänt betrodda organisationer har tagits med. Detta för att dels få en 

mer övergripande bild men även få in flera experters tyckanden. De vetenskapliga artiklar 

och rapporter som tagits med i examensarbetet har valts ut för att de bedöms vara trovärdiga 

utifrån att de har genomgått granskning av experter, myndigheter eller organisationer som 

anses vara auktoriserade inom ämnesområdet.  

2.2 Fallstudie 

2.2.1 Bakgrundsinformation gällande plast kopplat till livsmedel 

Via den externa handledaren skickades mejl ut till samtliga kommunala storkök med 

förfrågan att delta vid ett uppstartande möte. Mötet var till för att förbereda, kontrollera och 

reflektera över det material och tillvägagångssätt som senare skulle tillämpas under de 

kommande platsbesöken. Det var även för att en få ökad insikt om den kommunala 

verksamheten som bedrivs i storköken. Tre storkök anmälde intresse (en förskola och två 

äldreboenden), varav ett äldreboende byttes ut mot ett annat på grund av storköket fick 

förhinder. Vid mötet fick även det andra ursprungliga äldreboendet förhinder, vilket 

medförde att enbart två (förskola och äldreboende) deltog. Båda äldreboendena (det nya och 

det andra äldreboendet) ingick senare även vid platsbesöken. Förskolan togs inte med senare 

i studien, detta på grund av det redan tillräckliga antalet förskolor men främst för att ingen 

passande mötestid gick att hitta. 
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Under perioden för examensarbetet besöktes både mässan ”Eskilstuna Inspirerar”, där 

intervju gjordes med en miljöinspektör samt en konferens under evenemanget ”Eskilstuna 

hjärta mat”. Båda eventen anordnades av Eskilstuna kommun. Under konferensen fördes en 

diskussion med en känd ekokock (samt restaurangägare) och den externa handledaren. 

Ingen mall eller inspelning tillämpades, men en sammanfattande text skrevs och 

kontrollerades av respektive person som blev intervjuad.  

Telefon och mejlkontakt fördes med anställda på KRAV för att kontrollera deras tolkning av 

förpackningar för att definitionen skulle stämma överens med kommunens vidare arbete. 

Mejlkontakt skedde med miljöinspektören respektive anställda på forskningsinstitutet 

Innventia. Detta gällande kontrollering av rättigheter om ett dokument som innefattade 

information om plastbeteckningar och vanliga plaster. Även personlig kommunikation 

skedde med anställd inom kommunledningskontoret gällande kommunal upphandling. 

2.2.2 Platsbesök 

Begränsning sattes men urvalet av förskolor skedde av en kollega till den externa 

handledaren. Urvalet av samtliga tre storkök inom grundskolan gjordes under mässan 

Eskilstuna inspirerar, två via en kostkonsulent och ett storkök bokades preliminärt via en av 

kökets kockar. Resterande kök kontaktades via telefon efter rekommendation av den externa 

handledaren. Fallstudien utgjordes slutligen av tre förskolor, tre grundskolor, två 

gymnasieskolor och två äldreboenden. Inom varje kategori skiljer sig kökens 

huvudverksamhet gällande storlek och lokalisering. Båda gymnasieskolorna har program 

som innefattar praktik samt ett äldreboende har ett nystartat kök. Kontakten skedde främst 

med kökschefer och gjordes via telefon, mejl eller via personliga möten. Vissa uppgifter 

kontrollerades via konferensen under Eskilstuna hjärta mat. Samtliga kök med tillhörande 

kockar och chefer valdes göra anonyma i och med att det inte ansågs påverka resultatet. Vid 

varje intervju, inspelning eller fotografering tillfrågades den intervjuade för godkännande. 

Förutom till förskolorna där kontakten skedde via den externa handledarens kollega, 

skickades ett mejl ut till resterande storkök med en presentation av examensarbetet samt 

platsbesökets agenda. Checklistan (se bilaga 2) som tillämpades vid besöken i köken 

användes vid inventering av storköken, för att öka förutsättningen att samma frågor ställs till 

samtliga kök. Under intervjuerna ställdes främst raka eller ledande frågor utefter checklistan, 

men även mer öppna frågor ställdes. Den externa handledaren rådfrågades för vägledning 

och stöd vid formulering av checklista och intervjufrågor. Kontakt i efterhand gjordes med 

vissa kök för att kontrollera eller förtydliga uppgifter från platsbesöket. Plastartiklarnas 

märkningar dokumenterades via fotografering eller anteckningar. I efterhand 

kompletterades checklistan med frågor om förekommande av engångshandskar, rutiner och 

återanvändning av leverantörsförpackningar. Detta för att de ansågs vara relevanta för 

helhetsbilden alternativt för att få större förståelse angående kökens tillagningsmetoder. För 

de platsbesök där dessa frågor inte ställdes under intervjun, kontaktades köken i efterhand 

per telefon, mejl eller via konferensen under Eskilstuna hjärta mat. För varje intervju gjordes 

en sammanfattande transkribering. 
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I rapporten sammanställdes fallstudien genom tabeller och beskrivande text för att utvärdera 

köken. För den löpande texten tillämpades en mall för att liknande material eller rutiner 

skulle beskrivas på ungefär samma ställe i texten, för att underlätta jämförelse. Samtliga 

artiklar som uppmärksammades under besöket togs med, även om de inte används av 

kökspersonalen. Detta med motiveringen om artiklarna behövs användas, annars borde inte 

dessa finnas kvar i köket.  

2.2.3 Enkät 

En internetenkät (se bilaga 3) gjordes i Google Formulär och via länk mejlades den ut till 33 

kökschefer eller arbetsledare i kommunala förskolor, grundskolor, gymnasier och 

äldreboenden inom Eskilstuna kommun. Enkäten skickades ut veckan innan platsbesöken 

påbörjades och var anonym. Den bestod av frågor som bland annat berörde förekomst 

respektive användning av köksredskap av plast. För nästan alla frågor gavs förslag till artiklar 

samt ett öppet alternativ där respondenten själv kunde fylla i svar. I slutet av enkäten gavs 

respondenten möjlighet att utöka antalet förekommande plastartiklar samt skicka med 

allmänna tankar eller kommentarer. Enkätsvar inhämtades under två veckor. 
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3 LITTERATURSTUDIE 

3.1 Omvärldsanalys 
Det finns många studier som har undersökt förekomst eller migration från kemikalier i plast 

till livsmedelsartiklar. Det finns både mer övergripande studier som innefattar förekomst av 

vissa ämnesgrupper (Shen, 2005; Fasano et al., 2012; Park et al., 2006, Kitamura et al., 

2005), migration av ett eller flera ämnen (Bhunia, Tang & Rasco, 2013; Goulas, Zygoura, 

Karatapanis, Georgantelis, & Kontominas., 2007) samt studier om förekomsten eller 

migrationen av ämnen bland konsumentartiklar (Geuekea, Wagnera & Muncke, 2014; Sakhi 

et al., 2014). Även artiklar som berör riskbedömning finns (Bang et al., 2012). Via de 

sökningar som har gjorts under detta examensarbete har inga studier hittats som specifikt 

har undersökt förekomsten av plast i storkök i olika kategorier.  

Ett arbete som dock har genomförts är SNFs kartläggning och arbete med “Operation Giftfri 

förskola”. Under år 2013 kartlade SNF (2013) förekomsten av plast i 129 stycken svenska 

förskolor, där delvis köksmiljön innefattades. Vid sammanställning av den enkät som ingick 

redogjordes det att lite mer än hälften av förskolorna hade mattallrikar, glas, muggar av 

plast, även plasttillbringare förekom ofta. Ungefär fyra femtedelar av skolorna använde även 

redskap av plast vid matlagningen. (SNF, 2013)  

Nationellt har inventeringar gjorts i förskolor där livsmedelsaspekten inkluderas. Två 

exempel är från Stockholms stads kemikalieplan och handlingsplanen från Sundbybergs stad. 

Andra städer som Västerås, har valt att exkludera livsmedel från deras 

kemikaliehandlingsplan. Karlstad har tagit upp ämnet och berört problemet men har valt att 

inte noggrannare åtgärda plasthanteringen utan bara begränsa till att enbart 

livsmedelsgodkända plastförpackningar får användas. Det finns även storkök som har KRAV-

certifierats. Exempel är Restaurang Brydling i Stockholm och Byskolan utanför Lund (KRAV, 

2015c). Dessutom har kommunen Alvesta certifierat samma typer av storkök som Eskilstuna 

kommun, men Alvesta har även certifierat dess kommunala behandlingshem, boende för 

ensamkommande flyktingbarn, personalkaféer och fritidsgårdar (KRAV, 2013). 

3.2 Allmänt om plast 
Genom polymerisation sammanfogas monomerer till polymerer och bildar på så sätt 

plastmaterial. Beroende på råvaror, tillsatser eller teknik kan den slutgiltiga plastprodukten 

ges olika egenskaper i exempelvis styvhet, genomsläpplighet eller smältpunkt.  Exempel på 

tillsatser är katalysatorer och additiv (Muncke, 2011a). Additiv är exempelvis lösningsmedel, 

mjukgörare, (SNF, 2014) antioxidanter och klarningsmedel (Yang, Yaniger, Jordan, Klein & 

Bittner, 2011). Det är vanligt att en plastprodukt består av flera och olika plastlager (Nilsson, 

Florén & Sonesson, 2009). Den exakta sammansättningen för en plastprodukt är svår att 

veta, vilket även försvårar vetskapen om produkten innehåller hormonstörande ämnen (eng. 

endocrine disruptor), vilket nästan alltid en produkt har, menar Yang et al. (2011).  
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Kemikalier kan även läcka ut i små mängder från en plastprodukt, så kallad migration. Detta 

eftersom en fullständig polymerisation sällan sker samt att additiven inte är kemiskt bundna 

till plastens kemiska struktur. (Yang et al., 2011) Enligt Ferraraa et al. (2001) består 

migrationen från en produkt i fyra steg: monomer sprids genom polymeren, monomeren 

lossnar, livsmedlets molekyler tas upp på polymerytan och slutligen lossnar monomeren och 

extraheras av livsmedlet när kontakt sker med polymeren. Bhunia et al. (2013) pekar på två 

viktiga faktorer för migrationen av additiv till andra medier, där den första är om livsmedlet 

binder sig lättare till fett (lipofil) eller vatten (hydrofil). Vilken av dem beror på livsmedlets 

kemiska struktur, om exempel hydroxidgrupper finns eller inte. Den andra faktorn är 

förhållandet när kontakt sker, närmare bestämt gällande tid och temperatur. (Bhunia et al., 

2013) Exempelvis kan migrationen påskyndas från ett plastmaterial via värme eller 

elektromagnetisk strålning, som UV-ljus enligt Yang et al (2013). Genom att stressa en 

produkt genom strålning och i kombination med många kemikalier, kan även 

hormonstörande ämnen bildas i en produkt som från början var fri från de ämnena. En 

migration av hormonstörande ämnen kan ge allvarliga effekter både med eller utan 

kombinationer av andra ämnen, som visat sig i djurförsök på foster och unga däggdjur. (Yang 

et al., 2011) 

3.3 Material som kommer i kontakt med livsmedel 
Definitionen som Europeiska kommissionen (EU-kommissionen) har gällande material som 

kommer i kontakt med livsmedel (eng. Foods Contact Material, FCM) inkluderar exempelvis 

förpackningsmaterial, husgeråd, köksmaskiner och behållare (EU-kommissionen, u.å). 

Geueke, Wagner och Muncke (2014) inkluderar även de omgivande momenten eller 

tillsatserna som produkten kommer i kontakt med under produktion eller transport tills 

produkten når butik. Bhunia et al. (2013) menar utifrån studien av Fankhauser-Noti och 

Grob att en migration av ämnen till livsmedel möjligen kan ske även från en förpacknings 

försegling eller kant (studien behandlade glasburkar som innehöll fet mat). 

Från Geueke et al. (2014) sammanställning av europeiska och amerikanska listor över FCM, 

klassades 175 stycken olika kemikalierna som COC (eng. Chemicales Of Concern). Av dessa 

fanns 21 stycken med i Echas (eng. European Chemicals Agency) SVHC-lista (eng. 

Substances of Very High Concern) samt att sex stycken var utfasningsämnen enligt REACH 

(Europaparlamentets och rådets förordning för kemikalier). Bland dessa listor innefattades 

både många cancerframkallande och/eller hormonstörande ämnen. (Geueke et al., 2014)  

3.3.1 Gränsvärden 

Inom EU finns det två gränsvärden gällande migration från material över till livsmedel. Den 

ena begränsar den totala mängden substanser som får migrera från produkten (eng. Overall 

Migration Limit, OML). Det specifika migrationsgränsvärdet (eng. Specific Migration Limit, 

SML) utgår istället från substansens toxicitet. SML baseras på det acceptabla dagliga intaget 

(ADI) eller det tolerabla dagliga intaget (TDI).  (EU- kommissionen, 2012) EU-

kommissionens generaldirektorat för hälso- och konsumentfrågor, förkortat DG Sanco (u.å), 
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menar att det kan finnas risker att SML för ämnen kan överskridas vid vissa situationer eller 

substanser. Några av exemplen är vid kontakt med feta livsmedel, hög alkoholhalt och väldigt 

höga temperaturer. Även OML kan överskridas vid fet mat eller vattenhaltiga livsmedel vid 

innehåll av två specifika typer av alkoholpolymerer. (DG Sanco, u.å) 

Riskbedömningen av FCM är svår att uppskatta, dels genom uppskattningen av den 

exponering som sker från ett plastmaterial via dess många skikt (Svensson & Olafsson, 2011) 

och dels av de kemikalier som avsiktligt tillsätts (Muncke, 2011b). Vidare är det inte alltid lätt 

att identifiera och mäta toxiciteten av de biprodukter eller okända ämnen som kan bildas och 

finnas kvar i plasten. Dessutom sker exponeringen inte av specifika ämnen utan via en mix av 

kemikalier. (Muncke, 2011b) 

3.3.2 Lagstiftning 

Gällande FCM finns lagstiftning på EU- och på nationell nivå. En övergripande lagstiftning är 

EU-förordningen (EG) nr 1935/2004 som både innefattar företag som tillverkar material och 

produkter samt de som levererar livsmedel (Europaparlamentet och rådet, 2009). Det finns 

även specifik lagstiftning som riktar sig mot vissa ämnen, som till exempel förordningen (EG) 

nr 10/2011 som omfattar plastmaterial och -artiklar som är menade att komma i kontakt med 

livsmedel (EU-kommissionen, 2011). Tillverkning av material eller produkter som avses till 

livsmedel ska följa restriktionerna som finns i EU- förordningen (EG) nr 1935/2004. Dessa 

artiklar ska alltså inte medföra migration av beståndsdelar i sådan mängd att det skulle: 

a) utgöra en fara för människors hälsa, eller 

b) medföra en oacceptabel förändring av livsmedlens sammansättning, eller 

c) medföra en försämring av deras organoleptiska egenskaper. 

(Europaparlamentet och rådets förordning, artikel 3, 2009) 

Det kan dock finnas risk att en produkt vid slutskedet inte överensstämmer med artikel 3 i 

(EG) nr 1935/2004, menar Europeiska kommissionens databas “Food Contact Materials”, 

som administreras av DG Sanco unit 6 (u.å). Inom Sverige finns även lagstiftning som 

kompletterar EU-lagstiftningen. Exempelvis regleras mängden av vissa ämnen i 

livsmedelsartiklar för småbarn i livsmedelsförordningen samt krav på plasttypen cellofan 

finns i livsmedelsverket (SLV) föreskrift 2011:7. (SLV, 2015a) 
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3.4 Plaster i förpackningar 
De flesta plastförpackningarna idag framställs av olja eller naturgas men det förekommer 

även bioplaster framställda av exempelvis stärkelse (Nilsson et al., 2009). En förpackning 

kan definieras som allt som kan användas för att skydda, förvara, hantera eller presentera ett 

livsmedel (KRAV, 2015a). Inom en restaurangverksamhet kan förpackningar enligt anställda 

på KRAV exempelvis vara plastbägare för servering, plastfilm som används för att linda in 

(innesluta) livsmedel eller matlådor för kyl- eller frysförvaring (Personlig kommunikation, 20 

april 2015). 

Plastförpackningar är anpassade och kontrollerade för vissa användningsområden. De kan 

även vara avsedda för förvaring under en viss tidsperiod eller temperatur. Om en förpackning 

(exempelvis avsedd för mejerivaror) återanvänds för samma eller för en annan typ av 

livsmedel, finns det risk för att gränsvärdet för migrationen överskrids. Speciellt vid surare 

eller fetare livsmedel än vad förpackningen är avsedd för. (SLV, 2015a) Genom märkning på 

förpackningen anges produktens användningsområde, exempelvis finns det olika varianter av 

plastfilm för frukt respektive feta livsmedel (SLV, 2015b). 

3.4.1 Exempel på märkningar 

Allt plastmaterial som är avsett för hantering eller förvaring av livsmedel ska vara 

livsmedelsgodkänd. Det är inte alltid märkning behövs, exempelvis för de artiklar som anses 

självklara för att komma i kontakt med livsmedel, som en besticksgaffel. Märkning på 

produkten kan ske genom EUs glas-gaffelsymbol eller formuleras via text. Ansvaret att en 

vara är godkänd och följer lagstiftning ligger på den som producerar eller importerar en 

produkt. (SLV, 2015a) 

Normpack är en fristående organisation med ett egenkontrollsystem, där organisationen 

samverkar med SLV. Systemet bygger på egenkontroll, ”NormpackNormen” och 

Normpackcertifikat, där certifikat sker genom tredjepartscertifiering. Genom certifikatet 

säkerhetsställs det att deras material eller artiklar uppfyller de nuvarande europeiska 

eller svenska lagar som gäller angående kontakt med livsmedel. (Normpack, 2012)  

NSF är ett internationellt erkänt certifieringssystem sedan 1990, som enligt deras webbplats 

är en oberoende ackrediterad organisation som bland annat utvecklar standarder, testar samt 

certifierar produkter eller system. (NSF, u.å.a) Certifierade företag behöver löpande visa att 

de uppfyller kraven som ställs från NSF från tester av artiklar samt under inspektioner (NSF, 

u.å.b). Många typer av artiklar kan certifieras med NSF, såsom hushållsapparater och 

kosttillskott men även köksredskap (NSF, u.å.c). 

Även återvinningssymboler (även kallad plastmärkningar eller plastsymboler) kan vara till 

stöd. Märkningen består av en triangel där siffran anger vilken plast som produkten 

huvudsakligen består av (SLV, 2015b). Viktigt att komma ihåg är att EUs gränsvärden 

gällande livsmedelsförpackningar reglerar bland annat mängden migrering av kemikalier till 

livsmedel (SLV, 2015b). Det vill säga att en överföring av kemikalier fortfarande kan ske från 
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en livsmedelsgodkänd plastförpackning, men att migreringen av kemikalierna är under 

gränsvärdet. 

3.4.2 Några typer av plaster 

Plasten PA (polyamid/nylon) kan oftast återfinnas i svarta köksredskap som ska tåla 

temperaturer upp emot 200°C. PC (polykarbonat) finns i artiklar som ska vara hållbara och 

klara stötar, plasten är även genomskinlig. PE (polyeten) finns både i hårdare (PE-HD) och 

mjukare (PE-LD) varianter och finns exempelvis i plastpåsar, kassar, plastfilm samt mjuka 

hinkar och burkar. PET (polyetylentereftalat/polyester) finns främst i flaskor men kan även 

hittas i mikrovågsförpackningar. PP (polypropen) finns i förpackningar för exempelvis bröd 

eller i förpackningar som ska klara uppvärmning i mikrovågsugn. PS (polystyren) återfinns 

ofta i engångsserviser, cellplast, engångs- och yoghurtförpackningar. PVDC 

(polyvinyllindenklorid) kan finnas i beläggningar för att fungera som en barriär för syre och 

andra gaser. (Livsmedelsföretagen & Normpack, 2011) Även PVC (polyvinylklorid) tas upp 

och beskrivs nedan. För mer ingående information om en del ämnen i vissa typer av plaster, 

så som ftalater, se avsnitt 3.5.2. 

Via dokumentet som erhölls från en miljöinspektör, beskrevs olika typer av vanliga plaster 

som förekommer inom livsmedelsförpackningar. Exempelvis anses förpackningar av 

plastsorter som PE-HD, PP eller PC kunna klara både kyla, värme och uppvärmning i 

mikrovågsugn. Andra plastsorter som tål värme men inte kyla eller uppvärmning via ugnar är 

bland annat PA och melaninplast (MF). SAN-plast (styren-akrylnitril), som har liknande 

egenskaper som PA och MF klarar däremot kyla bättre. Plastmaterial som inte är lämpliga för 

värme utan är bättre anpassade för kyla är exempelvis PE-LD. Plastförpackningar av PS och 

även den mer slagtåliga varianten av styrenplast (SB) kan användas för livsmedel, men bör 

varken frysas ned eller utsättas för värme eller värmas upp. PE-HD tål alla kökskemikalier 

medan exempelvis PP klarar vissa syror. (Personlig kommunikation, 17 mars 2015) 

PVC-plast (Polyvinylklorid) 

Vid tillverkning behövs mest additiv för PVC-plast (Lithner, 2011). Förutom mjukgörare för 

att göra plasten mindre stel, tillsätts även bland annat fyllmedel, smörjmedel och pigment. 

PVC består av mellan 50-95% PVC-polymerer. (Kemikalieinspektionen [KemI], 2006) För att 

bromsa upp eller förhindra den termiska nedbrytningen av PVC-plasten kan 

värmestabilisatorer tillsättas (Balashova el al., 2014; Bhunia et al., 2013). PVCs egenskaper 

som låg permeabilitet för gas och högre för vattenånga, gör plasten mer lämplig som 

förpackning för viner eller livsmedel med högre fetthalt, än förpackningar för mer torkade 

artiklar (Bhunia, Sablani, Tang & Rasco., 2013). För livsmedel kan PVC finnas i PVC-baserad 

plastfilm, flaskor och vakuumförpackningar (Marsh & Bugusu, 2007) som används 

framförallt till kött, frukt och grönsaker (Livsmedelsföretagen & Normpack, 2011). 

Vetenskapliga artiklar har visat på migration i PVC-plast av ftalater (Balashova et al., 2014), 

andra mjukgörare (Bhunia et al., 2013; Fanso et al., 2012) eller farliga ämnen som nonylfenol 

(Muncke, 2011a). Det finns även studier om PVC-baserade artiklar som kan innehålla 
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hälsofarliga ämnen, så som bisfenol A (BPA) (López-Cervantez & Paserio-Losada, 2003), 

men det additivet är något som sällan förekommer i PVC-plast (WHO, 2011). 

Enligt Bang et al. (2012) medför inte migrationen av mjukgörare från PVC-förpackningar 

(som är avsedda för livsmedel) någon hälsofara. Samma konstaterande tas gällande styren 

och BPA. Detta med anledning av att exponeringsnivåerna anses vara långt under vad som 

anses vara acceptabelt. Dock med undantag för ftalaterna DEHP, DBP, DIDP och DINP där 

migrationen i vissa fall översteg gränsvärdena. (Bang et al., 2012) 

Nedbrytning och migration 

Balashova et al. (2014) studie visade att lösligheten och diffusionen var hög respektive 

relativt hög för DEP, DMP och BPA vid ett temperaturintervall på 250-350◦C. 

Dokumentation fanns även att PVC med hög koncentration av mjukgörare hade en högre 

diffusionshastighet. (Balashova et al., 2014). När PVC-plast utsätts för gammastrålning, 

menar Park et al. (2006) att plastpolymerernas kedjebindningar kan brytas och därmed 

frigöra vinylklorid. Andelen vinylklorid som kan extraheras ökar vid en högre bestrålning av 

PVC-plasten (Park et al., 2005). I studien av Bhunia et al. (2013) utfördes tester i 

mikrovågsugnar, där migrationen från PVC-filmen alltid skedde i en högre grad vid prov 

innehållande olivolja än motsvarande med destillerat vatten. Bhunia et al. (2013) drog 

slutsatsen att PVC inte är ett lämpligt material för föremål som värms upp i mikrovågsugn, 

då plastens totala migration är högre.  

Begränsningar 

Från Europeiska rådet (direktivet 78/142/EEG(4)) begränsas mängden vinylklorid som inom 

EU får finnas vid framställning. Likväl regleras migrationen av ämnet som får ske från de 

material eller artiklar som avsedda för livsmedel. Regleringar görs även till vilka 

analysmetoder som får användas vid kontroll av ämnens migration. (Europeiska 

gemenskapernas råd, 1978) Barros et al. (2011) anser att specifika lagar bör stiftas gällande 

två mjukgörare, DEHA och DEHP, för att dessa inte ska kunna migrera från PVC-film till feta 

livsmedel. Även nya riktlinjer inom Brasilien gällande DEHA, DEHP och additiv för PVC bör 

införas anser Barros et al. (2011), för att skydda mänskors hälsa. vom Saal och Welshons 

(2014) vill att en generell standard ska tas fram för eliminering av felkällor vid vetenskapliga 

studier där kraven måste uppfyllas innan publicering. 

Förutom krav på migration för vissa ämnen menar SLV (2015b) att ämnet vinylklorid inte får 

finnas i någon del av en livsmedelsförpackning. I KRAVs fall fanns redan år 2000 ett förbud 

mot PVC och andra klorbaserade plaster i KRAVs regelbok, men att dispens kunde sökas. Vid 

år 2006 regelbok ändrades förbudet till en målsättning att användningen skulle upphöra. 

(KRAV 2015b) Till nu gällande version (2015) hade målsättningen förändrats till det 

kommande förbudet mot PVC och andra klorbaserade plaster år 2017 (KRAV, 2015a).  
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3.4.3 Forskning om olika typer av plaster vid kontakt med livsmedel 

Migrationen från olika material sker i varierande hastighet, vilket exempelvis studien av 

Bhunia et al. (2013) visade då migrationen från PP-plast var mycket snabbare än från PET-

plast. När det gäller plasternas monomerer är enligt Bhunia et al. (2013) intresset för 

forskning störst gällande PVC-plaster för mjukgörarna DEHA och ATBC, för antioxidanter 

för PP och PE, grupper med ett fåtal molekyler (oligomerer) för PET samt monomerer för PA 

respektive PS.  

Enligt studien av Yang et al. (2011) kan vissa polymerer eller kådor som används i hårda och 

genomskinliga plaster, så som PC, PET eller PS-polymerer, innehålla eller utsöndra 

hormonstörande ämnen. Dock var det bara polymerer av PC som klassades ha toxiska 

egenskaper. De menar att det är möjligt att de hormonstörande ämnena från PET-plasten i 

experimentet kan komma från vissa monomer som bland annat används i PET-plast. Dessa 

kan vid nedbrytning gå från att vara icke-hormonstörande monomer till att troligen avge 

hormonstörande biprodukter. (Yang et al., 2011) Enligt Bhunia et al. (2013) har nappflaskor 

av PC minskat på marknaden på grund av de misstänkta hälsoriskerna med additivet BPA (se 

nedan). Inget nämns om en minskning har skett för övriga artiklar innehållande PC (Bhunia 

et al., 2013). 

Förpackningar som består av PS kan innehålla och möjligen sprida ämnen som DEHA eller 

DEHP (Fanso et al., 2012). Att ha kunskap om den specifika källan till dessa ämnen kan vara 

svårt att veta, då framställningens additiv kan vara okända (Fanso et al., 2012). År 2011 ansåg 

Muncke (2011b) att vidare forskning om livsmedelsförpackningar borde inkludera 

exponering av hormonstörande ämnen, toxiciteten från exponering av många ämnen (eng. 

mixture toxicity) samt att fler känsliga populationsgrupper tas med.  

3.5 Ämnen i plaster 
Yang et al. (2011) menar att allvarliga effekter kan uppstå från hormonstörande ämnen, med 

eller utan kombinationer av andra ämnen och kan märkas speciellt hos foster och 

minderåriga. Studien av Yang et al. (2011) visade på att de flesta undersökta kommersiella 

plastartiklarna utsöndrade hormonstörande ämnen, även de artiklar som klassades som fria 

från det syntetiska ämnet bisfenol A (BPA). Dock bör det tas i beaktande att i vissa fall kan 

BPA-fria plastprodukter ha mer hormonstörande ämnen än de artiklar som innehåller 

additivet BPA (Yang et al., 2011).  

3.5.1 BPA (Bisfenol A) 

BPA är ett additiv (López-Cervantez & Paserio-Losada, 2003) som började användas för över 

40 år sedan och har varit en viktig komponent för utvecklingen av många konsumentartiklar 

(Ebnesajjad, 2011). BPA är en industriell framställd råvara som huvudsakligen används till 

kåda i PC- respektive epoxiplaster (Kitamura et al., 2005). Under vissa förhållanden kan BPA 

återbildas, i exempelvis PC-plast (KemI, 2012). BPA kan hittas i mänskligt serum, urin, vissa 

delar från livmodern eller blod från spädbarn (Vandenberg, Hauser, Marcus, Olea & 
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Welshons, 2007). Genom kroppens snabba metabolism (nedbrytning) av BPA sker ingen 

ackumulering i kroppen, men halter av BPA återfinns nästan alltid vid provtagningar från 

blod eller urin (Karolinska institutet, 2014). Enligt Rochester (2013) visar amerikanska 

National Health and Nutrition Examination Survey (NHNES) undersökningar att vissa 

folkgrupper, åldrar eller samhällsklasser tenderar att ha högre koncentration av BPA än 

andra. 

Hälsoeffekter 

Rochester (2013) menar att studier som påvisar kopplingar mellan BPA och hälsoeffekter har 

ökat markant under senaste åren, nästan med 60 %. Enligt KemI (2013) webbplats bedömer 

Echas ämnet BPA som misstänkt reproduktionstoxiskt och som kan ge allvarliga ögonskador, 

irritera luftvägarna, utlösa en allergisk hudreaktion samt är skadligt för vattenlevande 

organismer. Enligt Resnik och Elliott (2015) anses BPA vara hormonstörande genom att 

ämnet kan påverka viktiga kroppsfunktioner. BPA kan möjligen även ge allvarliga 

hälsoeffekter redan via små doser från omgivningen (Rochester, 2013). Enligt Svensson & 

Olafsson (2011) är inte överskridande av gränsvärden anledningen till att intresset för BPA 

har varit stort, utan för att BPA i djurförsök har visat på svagt hormonstörande effekter. 

Rapporten från WHO (2011) tar upp exempel på sjukdomar som misstänks kunna kopplas 

till BPA-exponering. Bland dessa finns försämrad spermiekvalité, tidigare pubertet och 

möjliga framtida beteendeproblem hos barn efter exponering under fosterstadiet. Det kan 

kanske även förekomma en koppling till BMI, fetma och beteendeproblem. Otillräckliga bevis 

eller underlag finns för att kunna göra kopplingar mellan BPA och hjärt- och kärlsjukdomar, 

cancer respektive immunotoxicitet. Oklart är det även om BPA-exponering kan ge effekter på 

ämnesomsättningen. Studier existerar men oklarhet råder även om exponering av BPA under 

dagens gränsvärde kan ge effekter på nervsystem, reproduktion eller utveckling. (WHO, 

2011) Även Balashova et al. (2014) menar att det finns rapporter som påstår att inte ens 

spädbarn påverkas av låga koncentrationer av BPA. 

Exponering och migration 

Genom migration via livsmedelsförpackningar som innehåller BPA till livsmedel eller dryck, 

exponeras människor främst för BPA via oralt intag (Resnik & Elliott, 2015). Studier i 

rapporten från WHO (2011) visade på att utsöndring av BPA från FCM skedde i högre halter 

om livsmedlet var av fet karaktär, utstod högre temperatur, förvarades under en längre tid 

och där pH-värdet för livsmedlet ökade. (WHO, 2011) 

För spädbarn (0–36 månader) kan exponering för BPA vara högre om matning sker via PC-

flaska istället via enbart bröstmjölk. Dock var halten av BPA lägst om spädbarnet fick 

mjölkersättning och det via BPA-fria flaskor. För spädbarn mellan 6–36 månader som utöver 

fast föda gavs bröstmjölk, hade en lägre mellanskillnad mellan dess högsta och lägsta värde 

(0,3-0,6 µg/kg kroppsvikt per dag) än de spädbarn som istället fick mjölkersättning (0,1–1,5 

µg/kg kroppsvikt per dag). Det högsta exponeringsvärdet för BPA erhölls om 

mjölkersättningen dessutom gavs med flaska av PC (1,6–3,0 µg/kg kroppsvikt per dag). Barn 
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från tre år som åt en varierad kost exponerades för en BPA-halt mellan 0,5–0,9 µg/kg 

kroppsvikt per dag. För vuxna vars kost även bestod av bland annat spannmål och alkohol, 

bedömdes BPA-halten till 1,0–4,2 µg/kg kroppsvikt per dag. Studier med djurförsök har visat 

på att halter över 50 mg/kg kroppsvikt per dag har medfört skadliga effekter. Enligt WHO 

(2011) finns det studier som har kommit fram till en NOAEL-nivå för subkroniska effekter på 

5 mg/kg kroppsvikt per dag. WHO (2011) menar att av flera studier var det var studien som 

visade på kombinationseffekter med BPA över den angivna halten, som var relevant. Dock 

ansåg WHO att studien inte var fullt pålitlig då metoden som tillämpades (dos-respons) 

medför en del osäkerheter. Avsaknaden av data från studier med lämpliga djurförsök, 

problem med upplägg eller analyser, försvårar bestämmandet av en säker exponeringsnivå. 

(WHO, 2011).  

Av de sju olika plastfilmerna som López-Cervantez och Paserio-Losada (2003) undersökte, 

fanns endast BPA i de fem PVC-baserad plastfilmerna, men ingen medförde en migrering 

över EUs gränsvärde. Artikelförfattarna uppmärksammade dock att det totala intaget av BPA 

troligen inte bara sker via ett utan via flera objekt. (López-Cervantez & Paserio-Losada, 

2003) 

Restriktioner och förbud mot BPA 

Vid KemI (2011) och SLV utredning år 2010 ansågs inget generellt nationellt förbud vara 

nödvändigt. Dock avsåg SLV att begära en redovisning från tillverkare, producenter, 

leverantörer och till viss del detaljhandelskedjor för hur en utbytesplan skulle genomföras för 

att senare enbart erbjuda BPA-fria livsmedelsförpackningar (KemI 2011). Sverige har sedan 

år 2012 ett förbud mot BPA i lack och ytskikt i livsmedelsförpackningar, vilket endast gäller 

för de artiklar eller material som är särskilt avsedda för barn under tre års ålder (SLV, 2015a; 

Regeringskansliet, 2012). Tidigare användes BPA i nappflaskor men förbjöds inom Europa 

under 2010 efter beslut från EU-kommissionen (Regeringskansliet, 2010). 

I januari år 2015 publicerade European Food Safety Authority (Efsa) experter ett 

pressmeddelande om att dagens exponeringsnivåer för BPA inte utgör några hälsorisker för 

konsumenter (oavsett ålder). Dock bör en sänkning ske av dagens TDI-värde med 92 %, från 

50 till 4 µg/kg av kroppsvikt/dag. Utifrån vetenskapliga studier bedöms enbart intag av höga 

doser över dagens TDI-värde medföra hälsoeffekter på lever och njurar. Experterna menar 

att det inte är troligt att andra allvarliga hälsosjukdomar uppstår från låga doser av BPA, men 

att risken inte bör uteslutas. (Efsa, 2015) 

Den svenska NGO (eng. non-goverment-organisation) ChemSec (2015) menar att viss media 

kan ha orsakat en misskommunikation och förminskat riskerna gällande BPA. I 

pressmeddelandet oroas de över att företags arbete med att fasa ut BPA kanske påverkas 

negativt. Vidare menar en av ChemSecs toxikologer att även liknande bisfenoler till BPA 

kanske kan medföra risker och att utfasning av BPA inte bör ersättas med andra liknande 

varianter, som bisfenolerna BPF eller BPS. (ChemSec, 2015) 

Att hitta alternativ till BPA i förpackningar står Livsmedelsföretagens branschorganisation 

bakom, men att det bör ske under en lång utfasningsperiod och det totalförbud som Sveriges 
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regering har en ambition om att införa bör ske på EU-nivå (Livsmedelsföretagen, u.å). Även 

SNF (2014) vill införa ett förbud som omfattar allt där bisfenoler (alltså även de som liknar 

BPA) kommer i kontakt med livsmedel. 

Miljömärkningen KRAV (2015a) har till år 2015 tagit ställning till BPA i förpackningar 

genom omnämna ämnet i text samt att ett förbud mot BPA har införts och kommer gälla från 

och med år 2018. Begränsningar gällande förpackningsmaterialets konserveringsmedel fanns 

redan i regelboken för upplagan år 2000 och som sedan fram till år 2010 hänvisades till 

KemIs listor över miljö-och hälsofarliga ämnen (KRAV, 2015b). 

3.5.2 Exempel på andra ämnen som kan förekomma i plaster 

Avsiktligt tillsatta ämnen 

Ftalater kan återfinnas i bland annat pesticider, målarfärg och kosmetika (Shen, 2005). Olika 

studier har även kopplat olika ftalater till reproduktions och hormonsstörningar men även till 

astma från kontaminerat damm (Fierens et al., 2012). Anledningen till att ftalater som BBP, 

DBP och DEHP läcker ut från plastmaterial är att plasten inte har tillräckligt starka 

bindningar för att hålla kvar ftalaterna (Balashova et al., 2014). Enligt ChemSecs (u.å) SIN-

lista är ftalaterna DEP, DHP, DCHP, DINP, DOP, DIBP, DEHP och DIPP klassade respektive 

misstänkta för att vara CMR-ämne, hormonstörande, reproduktion- eller utvecklingstoxisk. 

Vissa är även klassade eller misstänkts ge fler än en av dessa fyra effekter (ChemSec, u.å). 

Från en liten studie i Kina fann Shen (2005) att majoriteten av artiklarna (24 av 25st) som 

var avsedda för livsmedel innefattade ftalater. Nästan alla innehöll tre eller fler olika ftalater 

och exempel på dessa plasttyper är PVC, PE, PS och cellofan (Shen, 2005). I en kinesisk 

studie av Sui et al. (2014) undersöktes koncentrationen och det dagliga intaget av DEHP. 

Studien visade att intaget för både barn och vuxna kom främst ifrån sädesslag, men även från 

dricksvatten och kött. Den dagliga exponeringen uppgick inte till TDI-värdet och att inga 

hälsobekymmer har upptäckts. Marsh och Bugusu (2007) menar att USA har valt att 

använda samma mjukgörare, DEHP, som ett alternativ till ftalater i plastartiklar av 

exempelvis PVC, på grund av att mjukgörarens migration sker i lägre halter. Detta ämne 

menar Bang et al. (2012), via den koreanska läkemedels- och livsmedelsmyndigheten, har 

varit förbjudet i omslag för livsmedelsförpackningar sedan 2005 i Korea, på grund av dess 

hormonstörande egenskaper.  

Utifrån den norska studien av Sakhi et al. (2014) påvisades bland annat att livsmedel som 

varit förpackade i plast hade en tydligt högre koncentration av ftalater, jämfört med material 

av glas och kartong. Dock understeg den uppskattade dagliga exponeringen TDI-värdet. Två 

möjliga orsaker till variation tas upp. Dels kan konsumtionsmönstren inom länder förändras 

genom decennier vilket påverkar vilket underlag som väljs till studien och dels kan intaget av 

livsmedelstyper skilja sig mellan länder. Vidare kan exempelvis olika förpackningsmaterial, 

analysmetoder och val av livsmedel påverka resultaten för ämnenas halter i livsmedel. (Sakhi 

et al., 2014) 
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Från en större studie av Fierens et al. (2012) utförd i Belgien upptäcktes ftalaten DEHP i ca 

80 % av 400 livsmedelsprodukter, men även ftalaterna DIBP, DNBP och BBP återfanns i 

många av artiklarna. Exempel på övriga ftalater som undersöktes och kan finnas i 

livsmedelsprodukter är DMP, DEP, DCHP och DNOP (Fierens et al., 2012). Även Sakhi et al. 

(2014) jämförde resultaten mot studien av Fierens et al. (2012), där den norska studien 

visade på en fyra gånger lägre exponering för DEHP än den belgiska, dock var 

exponeringshalterna för substituten DINP and DIDP jämförbara studierna emellan. Bang et 

al. (2012) tar även upp denna mjukgörare, då Korea har haft ett förbud mot DEHP i 

livsmedelsförpackningar sedan 1989. Vidare menar Bang et al. (2012) att USA, EU samt ett 

flertal andra länder har förbjudit ett antal ftalater. Utifrån artikeln av Balashova et al. (2014) 

ska ftalaterna DBP, BBP, och DEHP idag genomgå en utfasningsprocess inom EU. 

Två vanliga mjukgörare i PVC-film som inte är ftalater är DEHA och ATBC (Goulas et al., 

2007). Marsh och Bugusu (2007) menar att DEHA i häftande plastfilm av PVC kan migrera 

ut från livsmedelsprodukter via låga doser. Dock sker migrationen i lägre nivåer än för 

ftalater och att ingen toxicitet har observerats vid djurförsök (Marsh & Bugusu, 2007). 

Ämnen som kan bildas 

Nonylfenol kan bildas via nedbrytning av ett plastadditiv som fungerar som en stabilisator 

för PVC och PE-plaster. Det är ett hormonstörande ämne som enligt studier även kan 

utsöndras från material av PP och PET. (Muncke, 2011a) 

Melaninplast kan finnas i plastartiklar som tallrikar, glas och bestick (Svensson & Olafsson, 

2011). Fördelar som att plasten exempelvis inte går sönder lika lätt som keramik eller glas gör 

plasten vanlig i artiklar avsedda för barn och spädbarn. Vid en studie visades migrationen av 

melanin från melanin-formaldehydplaster vara mycket högre för vattenbaserade än 

fettbaserade livsmedel. Studien visade även på att en högre migration av melanin skedde till 

mat som förvarades i hög temperatur under en längre tid än om samma test gjordes under en 

kort uppvärmning för att sedan svalna. (Bradley et al., 2010) För närvarande finns en tillfällig 

lagstiftning, förordning (EU) nr 284/2011, som reglerar importen av köksredskap i plast av 

polyamid och  melanin från Kina och Hong Kong (SLV, 2015a).  

I enstaka fall har ämnet anilin hittats i svarta plastredskap av polyamid. Ämnet kan komma 

från färgämnen eller från härdning av amidplasten. Anilin misstänkts skada arvsanlagen och 

för att öka risken för cancer enligt Efsa. Risken för att anilin ska migrera till livsmedel ökar 

vid hög temperatur, längre användning och vid fetare livsmedel. Det finns ett förbud mot att 

anilin ska komma i kontakt med livsmedel, men orsaken till att det förekommer ändå är 

okänt. Om produkten är märkt med EU-gaffeln är risken mindre att den innehåller farliga 

ämnen. Via SLVs webbplats rekommenderas det att vid köp av svart husgeråd så bör 

butikspersonal rådfrågas, detta för att säkerhetsställa att inte plastprodukten innehåller 

anilin. (SLV, 2015c)  
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4 RESULTAT 

4.1 Plast kopplat till livsmedel 

4.1.1 Förpackningar - anpassade efter användningsområde 

Livsmedelsförpackningar är anpassade efter användningsområde, menar Magdalena 

Goczkowska, miljöinspektör vid Miljökontoret i Eskilstuna. Exempelvis ska en förpackning 

eller behållare avsedda för frysvaror eller som tillfällig behållare inte användas för varm mat 

respektive förvaring under längre tid. Vilka användningsområden som är lämpliga beror på 

plasttyperna som förpackningen består av. På förpackningar ska information framgå om 

vilket typ av förvaring respektive hantering produkten är avsedd för. Informationen på 

plastförpackningen kan ske genom märkningen via symboler, ord eller temperaturintervall. 

(Personlig kommunikation, 17e mars 2015) 

4.1.2 Engångshandskar - användning och rutin 

Vid matlagning menar den kända ekokocken Ulrika Brydling, att handskar endast ska 

användas vid vissa tillfällen. Exempelvis när en smittorisk finns, som vid handsår eller 

liknande. Handskar kan även användas vid hantering med livsmedel som i efterhand kan 

vara svårt att tvätta bort, eventuellt även vid hantering av rå kyckling. För resterande 

hantering och tillfällen bör enbart regelbunden rengöring användas, där det även räcker med 

enbart tvål. Nackdelen som finns med handskar i ett kök är att de ofta används till många 

olika moment och sällan byts. (Personlig kommunikation, 5 maj 2015) Karin Lundell, kock 

och projektledare för Eskilstunas KRAV-certifieringar, menar att utan handskar känner 

kocken om det finns smuts eller kladd på händerna och tvättar av det av rutin, medan 

handskar försämrar känseln eller minskar kockens instinkt att tvätta händerna (Personlig 

kommunikation, 6 maj 2015). Som en av kockarna i det svenska kocklandslaget menar 

Brydling att de uppmanades runt år 2006 av svenska Livsmedelsverket att inte använda 

handskar. Detta var för att sprida kunskapen om att det vid matlagning räcker med en 

regelbunden och grundlig rengöring. (Personlig kommunikation, 5 maj 2015) 

Från uppstartsmötet med intervjun av de två kommunala kockarna, anser de att 

handskar som används vid varm och fett livsmedel ska vara av nitril. Dessa är dock 

dyrare jämfört med vinylhandskar men också skönare att använda. Vid exempelvis 

packning av sallader eller råkost spelar materialet ingen roll anser dem, om handskarna 

är av vinyl eller nitril. Användningen av engångshandskar i Eskilstuna tror en av 

kockarna har ökat efter besök och krav från livsmedelsinspektioner. Dessutom tror 

samma kock att användandet har stigit generellt även i samhället och 

restaurangbranschen ”för att man tror att man egentligen är mer hygieniskt”. (Personlig 

kommunikation, 24 april 2015) 
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4.1.3 Eskilstuna kommuns upphandlingsavtal 

Gällande upphandling menar Upphandlingsenheten på Konsult och uppdrag att avtalen för 

förvaringsartiklar (exempelvis påsar, bestick och salladsskålar för kök) ingår i en stor 

upphandling av livsmedel. Leverantören är Martin & Servera, där grundavtalet går ut den 28 

februari 2016. I ett annat avtal om städmaterial som Eskilstuna kommun har med 

leverantören Färghuset, finns exempelvis även muggar och påsar av plast. Vid det nuvarande 

avtalet med Martin & Servera ställdes inga krav alls gällande förvaringsartiklarna. Konsult 

och uppdrag menar att det kan vara svårt att ställa nya krav under ett pågående avtal, men 

det kan vara möjligt att göra vissa förändringar i sortimentet i efterhand. (Personlig 

kommunikation, 29 april 2015). 

4.1.4 Två kockars åsikter kring plast i storkök 

Innan platsbesöken påbörjades intervjuades två kockar. Kocken från förskolan menar att 

fördelarna med utrustning och redskap av plast den är lättare och slamrar mindre, jämfört 

med rostfritt stål. Däremot är hållbarheten för plast mycket kortare än för artiklar i rostfritt. 

Dock anser samma kock att plast och rostfritt stål inte konkurrerar med varandra i och med 

att användningsområdena är olika. Anledningen till att inte så mycket träredskap tillämpas 

är att miljöförvaltningen kräver att redskapen byts ut när flisor eller sprickor uppstår. 

Plastredskapen däremot håller ihop bättre och längre. Förskoleköket använder även 

plastkantiner för varmhållning i värmeskåp under servering, för att enkelt se kvarvarande 

mängd, samt att de minskar ljudnivån och är lättare att hantera jämfört med rostfria 

kantiner. Vid frågan om något redskap eller dylikt behövde nödvändigtvis vara i plast, togs 

redskap till teflonbelagda stekplåtar och kastruller upp, vilket båda kockarna instämde om. 

Dessa använder de vid tillagning av bland annat specialkost. Förskolans kock menade att de 

använder kannor och dricksglas av plast på grund av kostnad, men även för bättre 

arbetsmiljö och mindre skaderisk (mindre glassplitter bland barnen). Kökschefen från 

äldreboendet menar att äldreboendet istället använder de artiklarna av glas. 

Om förvaringsmaterialen skulle bytas ut från plast till rostfritt stål så skulle det kosta mer 

men även hålla mycket längre. Exempelvis menar en kock att kökets plastpåsar för förvaring 

av tillagad mat skulle kunna bytas ut till behållare i rostfritt. Kökschefen från äldreboendet 

menar att tidigare gick det att återanvända plastpåsarna efter rengöring. Idag är plastpåsarna 

på upphandlingsavtalet tunnare och slängs direkt efter användning eftersom de går sönder. 

Plastfilm är en annan aspekt som tas upp. Kocken från förskoleköket menar att en ”bättre 

plast skulle vara bättre både ur miljö- och hanteringssynpunkt” då en plastfilm som fäster 

bättre inte kräver att extra lager tas för att försäkra sig om att förslutningen sitter. Detta är 

viktigt i och med att livsmedlen måste vara helt förslutna vid förvaring, menar dem. 
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4.2 Beskrivning av studerade storkök 
Storköken som beskrivs nedan är från norra, centrala, södra och västra delen inom 

Eskilstuna kommun, samt inom Eskilstuna stads östra stadsdel. I texten syftar plastkantiner 

på de kantiner som används vid servering eller förvaring av främst salladsbuffén. Med 

förvaringslådor betecknas de övriga återanvändbara lådor som är avsedda för förvaring av 

livsmedel. Engångsförpackningar benämns de måltider som dagligen skickas eller avhämtas 

från köket förpackat i engångsmaterial. Plasthinkar som levererades med livsmedel och 

återanvänds av köken så att kontakt med livsmedel uppstår igen, benämns som återanvända 

leverantörsförpackningar. De engångsartiklar som finns med i rapporten är av plast, så som 

bestick, muggar och glas. 

I tabell 1 redovisas förekomsten av olika plastartiklar i respektive kök samt de märkningar 

som har hittats genomgående för respektive artikel. I figur 1 redovisas antalet kök som 

innehar en viss artikel samt om någon eller flera av dessa består av PVC eller PC-plast. Var 

plastartiklarna används generellt inom de undersökta kommunala storköken redovisas i 

tabell 2. Vilka respektive när varje kök använder olika artiklar, samt märkningar till artiklar, 

återfinns i en sammanställd tabell som finns i bilaga 1.  

4.2.1 Sammanfattning av platsbesöken 

Genomgående finns det artiklar som används av samtliga kök, som skärbrädor av plast.  

Likväl har samtliga kök minst tre typer av plastredskap (slevar/skedar, slickepottar, 

spagettislevar, stekspadar, tillbringare eller visp). Vilka typer av artiklar som finns varierar 

mellan köken, men vanligast förekommande är slevar/skedar (nio av tio kök) och därefter 

stekspadar respektive vispar (åtta av tio kök). Även andelen och användningsfrekvensen av 

plastredskapen varierar mellan köken. Vid tillagning använder tre kök (grundskola A, 

gymnasieskola A och äldreboende B) sina plastredskap enbart till specialkost. För förskola C 

avgör mängden och därmed tillagningsmetoden om plastredskap används till specialkost. 

Resterande kök skiljer inte på typ av redskap för specialkost respektive de övriga rätterna. 

Regelbunden användning av plastkannor sker i två kök, där smoothies (grundskola B) 

respektive saft (äldreboende A) serveras i dessa ute på buffén.  

Plast förekommer även på andra ställen eller former än vad som togs med i fallstudien. 

Exempelvis finns plast i tillbehör till skärmaskiner (förskola B, grundskola B), delar i 

kokgrytor (gymnasieskola A), mjölkautomater samt i återanvända plasthinkar. Samtliga kök 

har dessutom ett lager av engångsartiklar (glas, tallrikar och bestick). Det finns i köken som 

nödfall ifall exempelvis diskmaskinen skulle gå sönder. Kökens inköp sker via det 

upphandlingsavtal som finns, med undantag för två förskolor, som köper in plastfilm från en 

extern leverantör (förskola A) respektive artiklar som inte finns på avtal men köps in samma 

leverantör (förskola B). 
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Tabell 1 Förekomst av storkökens artiklar. Storköken namn har förkortats, exempelvis har förskola 

A har skrivits som F-A. Desto mörkare bakgrundsfärg med fler antal x, desto fler 

tillämpningssteg används artikeln till (maximalt är tre, det vill säga i tillagning, servering 

och förvaring). Enbart artiklar från checklistan är medtagna. När typen av plast inte gick 

att utläsa angavs enbart återvinningssymbolen ”nr 7” eller beteckningen ”okänd” om ingen 

liknande märkning eller motsvarande information fanns.   

Artiklar Kökets huvudsakliga verksamhet Märkning 

 
F-A F-B F-C G-A G-B G-C Gy-A Gy-B Ä-A Ä-B  

bestick            

bunkar     x     x PP, okänd 

dricksglas x x x x x x x x   PC, SAN, okänd 

durkslag x     x   x  PP 

engångsbestick  x  x x x x x   PP, PA 

engångsförpackningar        x x x PET, PP, PS 

engångsförpackningar (med 
lamineringsfilm) 

       xx x xx PP 

engångshandskar x x x x x x x x x x PVC, nitril 

engångsmuggar  x x x x x x x   PS 

förvaringslådor x x x   x x x   PP, nr 7 

tänger/pincett  x x   x x x  x PA 

muggar/kåsor x  x x       okänd 

leverantörs- 
förpackningar 

x x x x   x x x  PP 

mått (små) x x  x   x x x  PS, PP 

plastfilm x x x xx xx x x xx xx xx PVC, PE-LD 

plastkantiner xxx xx x xxx xx xx xxx xx  xx PC 

plastpåsar x x x x xx x xx xx x xx PE-HD 

serveringsskålar x x       x  PC, okänd 

skärbrädor x x x x x x x x x x okänd 

slevar/skedar x x x  x x x x x x PA, PC 

slickepottar  x    x x x   Melanin, nr 7, 

spagettislevar x   x  x  x x  PA, okänd 

stekspadar x x x x   x x x x PA, okänd 

tallrikar            

tillbringare  x x  x x  x x  PC 

vispar x x x x x  x x  x okänd 
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Figur 1 Förekomst av artikeltyper inom samtliga storkök. Siffran anger antalet storkök som hade 
respektive artikel. Orange eller svart stapel redogör om artiklar bestående av PVC eller 
PC-plast (med risk att den innehåller BPA) hittades inom den artikelgruppen. Den 
streckade linjen markerar de artiklar som förekommer i fler än åtta stycken storkök. 

Återanvändning av rengjorda leverantörsförpackningar (så som plasthinkar) kan används 

som förvaring av torrvaror (förskola C, grundskola A), dressing för utflykter (gymnasieskola 

A) samt frukt (grundskola C), regelbunden utskick av sallader (gymnasieskola B), förvaring 

av livsmedel som sker med plastpåsar emellan (förskola A) samt istället för ordinarie 

förvaringslådor (förskola B). Fyra kök uppger att leverantörsförpackningarna används som 

städhinkar (grundskola B, grundskola C, äldreboende A, äldreboende B).  

Samtliga kök använder engångshandskar. Det finns kök som generellt (grundskola A, 

gymnasieskola A, äldreboende A) respektive alltid (äldreboende A) använder handskar vid 

direktkontakt med livsmedel. För andra kök beror användningen av handskar på typ av 

livsmedel eller tillagningssätt (förskola A, förskola B, förskola C, grundskola B, grundskola C, 

äldreboende B).  Även inom kök finns skillnader gällande användning av handskar, där det 

finns kockar som alltid respektive sällan använder handskar (förskola B, grundskola B, 

gymnasieskola B). När inte handskar tillämpas används enbart rengjorda händer. De flesta 

kök har engångshandskar baserade på vinyl, medan tre kök (förskola C, grundskola C och 

äldreboende A) använder handskar av nitril. 

För varm mat använder samtliga kök rostfria kantiner eller porslinsformer vid tillagning och 

servering. Plastkantinerna används främst till förvaring respektive servering av kökens 

salladsbufféer, vars innehåll både kan vara kylt eller rumstempererat. I buffén innefattas 

grönsaker och/eller röror men även dressingar eller frukt kan förekomma. Likväl finns det 

kök som använder plastkantinerna som behållare för pålägg, torrvaror (som müsli) eller 

sylter. Hälften av alla kök (förskola A, grundskola A, grundskola B, grundskola C, 

gymnasieskola B) uppger att plastkantinerna även används som förvaringslådor av kall mat 

vid utflykter (som pastasallader) eller vid utskick av sallader (äldreboende A, äldreboende B). 

Ett kök använder även plastkantiner som tillfälliga behållare för marinader (grundskola C). 

Plastfilm för förslutning av behållare används regelbundet av fyra kök (förskola A, förskola B, 

grundskola A, grundskola C) respektive mer sällan av ett kök (grundskola B). Förslutning 
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med plastfilm tillämpas av fyra kök (förskola A, förskola B, förskola C, äldreboende A, 

äldreboende B) som medför till att direktkontakt med livsmedlet uppstår. Direktkontakt via 

plastpåsar vid frysförvaring används av samtliga kök förutom vid förskola C, som använder 

smörgåspapper emellan livsmedlet och plastpåsen. Vid utflykt använder vissa kök plastfilm 

(grundskola A, grundskola B, gymnasieskola A) respektive plastpåsar (förskola B, grundskola 

B) för att omsluta livsmedlet eller rätten som skickas ut. Det varierar vilka engångsartiklar 

som skickas ut vid utflykt när rätter lämpar sig för det. Grundskola A skickar enbart ut 

engångsbestick, medan fem andra kök skickar ut både engångsbestick och -muggar/glas 

(förskola B, grundskola B, grundskola C, gymnasieskola A, gymnasieskola B). Gymnasieskola 

A använder även engångsförpackningar för utskick av rätter, samt att båda gymnasierna 

ibland även skickar med engångsbestick. Användning av engångsmuggar sker även av 

förskola B vid långhelger eller event anordnat av förskolan. För gymnasieskolorna kan 

avhämtning av praktiserande elever ske, medan äldreboendena skickar ut rätterna alla 

veckodagar året runt till avdelningar eller via hemtjänst. Livsmedel skickas ut förslutna i 

plastfilm (äldreboende A), i plastpåsar (gymnasieskola B, äldreboende A, äldreboende B) 

respektive via engångsförpackningar (gymnasieskola A, äldreboende B, äldreboende A, 

äldreboende B).  Enbart ett av dessa fyra kök använder plastlock istället för lamineringsfilm 

(gymnasieskola A). 

Tabell 2 Frekvens (f) över antalet kök som innehar en viss plastartikel, vid ett visst 
tillämpningssteg. Högsta möjliga antal är 10. Artiklar 

Plastartiklar 

Tillagning f  Servering f  Förvaring f 

bunkar 1  dricksglas 8  engångsförpackningar 3 

durkslag 3  engångsbestick 6  förvaringslådor 4 

engångshandskar 10  engångsförpackningar 4  lamineringsfilm 2 

tänger 3  engångsmuggar 7  plastfilm 10 

mått (små) 6  tänger 1  plastkantiner 9 

plastkantiner 5  lamineringsfilm 3  plastpåsar 10 

skärbrädor 10 
 

plastkantiner 8 
 återanvända  

leverantörsförpackningar 
5 

slevar 9  serveringsskålar 3    

slickepottar 5  tillbringare 5    

spagettislevar 2  uppläggningsfat 0    

stekspadar 8 
 återanvända  

leverantörsförpackningar 
2    

vispar 7       
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4.2.2 Förskolor 

Förskola A 

Köket lagar totalt cirka 160 portioner per dag, med måltider för frukost, lunch och 

mellanmål. Utskick sker även till en nattis-verksamhet (som en vanlig förskola men under 

natten) via engångsförpackningar, där maten först har kylts ned innan den förpackas. Allt 

förutom plastfilm köps in enligt upphandlingsavtal, detta för att köket vill ha en plastfilm 

som de anser håller och fäster bättre. Återanvändning av plasthinkar kan ske för 

frysförvaring av livsmedel, men att livsmedlet först förvaras i en fryspåse (5-10L) och 

kommer därmed inte i direktkontakt med plasthinken.  

Artiklar som finns av plast: durkslag, dricksglas, engångshandskar, förvaringslådor, kåsor, 
lock för uppläggningsporslin, mått (små), plastfilm, plastkantiner, plastpåsar, 

serveringsskålar, skärbrädor, slevar, slickepott, spagettislevar, stekspadar, vispar, 

återanvända leverantörsförpackningar.  

De redskap som används är av samma typ av material, för både allmän och specialkost. 

Rätterna lagas i omgångar och de redskap som är för speciella allergier är märkta och 

förvaras separat. Tillfällig förvaring och tillagning sker i bunkar eller kantiner. Beroende på 

typ av livsmedel varierar användningen av engångshandskar inom köket. Generellt används 

handskar när animaliskt livsmedel hanteras så att en direktkontakt uppstår, exempelvis vid 

omblandning eller formning av biffar. Vid vegetabilier sker främst hanteringen utan 

handskar. De engångshandskar som kökets har är av vinyl. 

Vid servering lägger köket upp den varma maten från kantiner till porslinsskålar som ställs 

på borden där barnen sitter och äter. Varm mat serveras i porslin medan salladsbuffén 

serveras varje dag i plastkantiner som barnen själva hämtar ifrån. I buffén kan både 

rumstempererad och kylda livsmedel finnas. Även frukostbuffén serveras på liknande sätt. 

Vid utflykt förvaras maten i kantiner och barnen äter från kåsor, både för varm och kall mat. 

Vanliga bestick tas med från köket vid utflykt. 

Tillagad mat kyls ned och förvaras främst i rostfritt stål eller porslin. Det kan hända att 

förvaring sker i förvaringslådor som avsedda för livsmedel. Till uppläggningsporslinet ingick 

lock av hårdplast, men dessa används inte av köket. Plastkantinerna i köket används bara för 

servering och förvaring av livsmedel för salladsbuffén. Exempel är tillagade eller råa 

grönsaker och linser, men även pastasallad som främst är vegetabilisk kan förvaras i 

plastkantiner. Om locken är slut kan plastfilmen, som är av PVC, användas för att försluta 

rostfria bunkar/kantiner med livsmedel vid kylförvaring, där direktkontakt kan uppstå. Även 

icke- respektive tillagad fisk kan plastas in, om originalförpackningen har brutits. Om det 

görs eller ej varierar mellan kökspersonalen. Vid frysförvaring används plastpåsar för bröd, 

men även för annat livsmedel. Exempelvis används plasthinkar där plastpåsar med 

innehållande livsmedel läggs i som även medför staplingsmöjligheter. 
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Förskola B 

Köket, bestående av två kockar, lagar totalt cirka 180 portioner/dag, där frukost, lunch och 

mellanmål är inräknade. Utskick av alla måltider sker även till en tillhörande verksamhet. 

Maten skickas ut på samma sätt som servering sker till förskolans avdelningar. Personalen 

har varit på kurs i Växjö om plast och kemikalier som kommer i kontakt med livsmedel. De 

genomförde därefter en utrensning av större delen av de plastredskap som fanns i köket. 

Denna process att minska plasten sker löpande, så även under besöket. Inköp sker enligt 

upphandlingsavtal och från samma leverantör som finns på upphandling men som inte finns 

på avtalet. Exempel på de artiklarna som köps via leverantören är behållare för egenlagad 

ketchup och senap. Det finns även gamla förvaringslådor för livsmedel (som inte finns på 

något upphandlingsavtal) som dagligen används. Återanvändning av rengjorda 

leverantörsförpackningar sker ibland eller sällan. Det är om övriga förvaringslådor skulle 

vara slut och används i så fall för både för varm och kallt livsmedel.  

Artiklar som finns av plast: dricksglas, engångsbestick, engångshandskar, engångsmuggar, 

förvaringslådor, tänger, lock för keramikformar, mått (små), plastfilm, plastkantiner, 

plastpåsar, skärbrädor, smörknivar, slevar, slickepott, stekspadar, vispar, tillbringare, 

återanvända leverantörsförpackningar.  

Till de fyra barn som har specialkost, används samma tillvägagångssätt och typ av redskap 

som till de allmänna måltiderna. Vid tillagning används främst material eller redskap av 

keramik eller rostfritt stål. Plastredskap som slevar och stekspadar, används till ugnsplåtarna 

som är av non-stick. Under besöket uppmärksammades plastdelar i skärmaskiner samt i 

vattenkokare, där direktkontakt med livsmedlet respektive vattnet uppstår. Det finns även 

bakningsskrapor, lock till keramikformar och små mått av plast men det är inget som 

kökspersonalen använder. Beroende på kock varierar användning av engångshandskarna 

som är av vinyl. Ena kocken använder handskar till allt, medan den andra använder handskar 

till skalning av grönsaker och rengör händer och spritar händerna för resterande användning.  

Vid servering används de keramikformar eller kantiner som använts vid tillagning, medan 

salladen serveras i plastkantiner. Ute på avdelningarna finns främst rostfria redskap. 

Exempelvis finns spagettislevar av plast, men är inget som köket använder. Vid utflykter 

används engångsartiklar, där pastasallad skickas i plastpåsar och barnen äter från 

papperstallrikar med plastbestick. Till dryck används engångsmuggar, som vid event även 

kan användas för varm dryck. Engångsartiklar används även till mellanmål vid långhelger 

när kökspersonalen har gått för dagen och det kommer dröja tills det diskas. Köket ska köpa 

in kåsor istället för engångsartiklar, men har dragit ut på inköpet på grund av att de hellre vill 

ha ett annat alternativ än kåsor av plast.  

I rumstemperatur kan förvaringslådor för exempelvis torrförvaring användas. Vid tillfällig 

förvaring i kyl används plastfilm för att försluta bunkar med livsmedel eller för tallrikar med 

pålägg. Diskussion mellan kockarna fördes under besöket om plastfilmen skulle kunna bytas 

ut mot till tallrik som läggs ovanpå. Plastkantiner används dels för grönsaker (även 

blötlagda), men även för dressingar och frukt. Äldre förvaringslådor av ett annat fabrikat 

(Hammarplast) används dagligen för kyl och frysförvaring av livsmedel eller rester. I frysen 
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används förvaringslådor av plast och kantiner. Bröd som bakas förvaras i plastpåsar eller 

förvaringslådor från Coop, och fryses sedan in. Under besöket fanns även en blå plastpåse 

med ett köttliknande livsmedel i.  

Förskola C 

Köket lagar cirka 45 portioner per måltid (frukost, lunch, mellanmål). Köket bemannas av en 

kock och all tillagning, förvaring och diskning sker i samma rum. Inköp sker enbart av det 

som finns på upphandlingsavtal. Återanvändning av leverantörsförpackningar återanvänds 

för exempelvis vissa torrvaror, med anledning av att de har ett praktiskt tillslutande lock.  

Artiklar som finns av plast: dricksglas, engångshandskar, engångsmuggar, förvaringslådor, 

tänger, kåsor, plastfilm, plastflaskor, plastkantiner, plastpåsar, skärbrädor, slevar, 

stekspadar, vispar, tillbringare, återanvända leverantörsförpackningar.  

Vid matlagning används främst redskap i trä, sen rostfritt och sist plast. Kocken menar att 

det ibland är lättare att arbeta med redskap i plast. Likaså används ofta porslin eller rostfritt 

stål vid servering samt vid tillfällig förvaring. Vid samma förutsättningar används samma typ 

av material för all kost. Det är mängden som avgör vilket tillvägagångssätt som tillämpas. För 

exempelvis en större mängd biffar lagas de i ugn, medan specialkosten som är i mindre 

mängder lagas exempelvis i en teflonstekpanna med plastredskap. Kocken använder bara 

handskar när maten är kladdig eller när exempelvis biffar ska formas. Vid dessa tillfällen 

används nitrilhandskar, medan handskar av vinyl används enbart vid diskning.  

För mellanmål förbereds livsmedlet genom lagring i plastkantiner, förvaringslådor eller 

genom att achetter med till exempel pålägg plastas in, varav den sistnämnda medför 

direktkontakt med livsmedlet. Vid utflykter används ståltermos för varm mat medan en 

plastflaska används för dryck som exempelvis vatten. Barnen äter från kåsor och med bestick 

från köket (rostfria). Oftast serveras pastarätter och exempelvis soppor serveras väldigt sällan 

vid utflykter. 

Vid tillfällig förvaring i kyl används helst rostfria bunkar eller glasskålar som försluts med 

plastfilm av PVC, annars används plastkantiner eller andra förvaringslådor. Av det som 

fryses in är mest rester (som biffar), som först slås in i smörgåspapper innanför fryspåsen, för 

att undvika att det kommer i direktkontakt med plastpåsen. Rester fryses även in i rengjorda 

mjölkförpackningar. Detta på grund av att kocken anser att det är praktiskt, materialet 

återanvänds och det tar liten plats. Runt förpackningen sätts en fryspåse för att minska 

risken för allergiska reaktioner. Genom att frysa in mindre mängder kan lagom portioner tas 

fram och värmas upp, vilket kocken anser är både praktiskt och tidseffektivt. Det gäller 

speciellt för exempelvis vegetariska rätter som inte lagas i så stora mängder. 
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4.2.3 Grundskolor 

Grundskola A 

Grundskola A är en F-6 skola som dagligen lagar totalt cirka 480 portioner, varav ca 90 

portioner är frukost respektive mellanmål på runt 130-150 portioner. Dessutom levereras ca 

11-17 portioner varje dag till en extern förskola, som är inräknade i det totala antalet 

portioner. Köket köper enbart in artiklar som finns på upphandlingsavtal. Ibland 

återanvänder köket rengjorda plasthinkar för förvaring av torrvaror. 

Artiklar som finns av plast: dricksglas, engångsbestick, engångshandskar, engångsmuggar, 

kåsor, mått (små), plastfilm, plastkantiner, plastpåsar, skärbrädor, spagettislevar, 

stekspadar, vispar, återanvända leverantörsförpackningar.  

Bröd bakas till dagar med soppa och ibland på lov. Dessutom serveras bröd varje dag till 

mellanmål. Vid tillagning av de allmänna rätterna används rostfritt för både animaliska som 

vegetariska rätter. För specialkost har köket en separat spis med tillhörande redskap som är i 

plast. Engångshandskar används när direktkontakt med livsmedel uppstår. Undantag gäller 

vid användning av redskap när risken finns att flisor från handskarna hamnar i rätten, som 

vid skärning eller rivning av grönsaker.  

Rätterna skickas dagligen ut via matvagnar som eleverna hämtar och kör ut och serverar i 

deras klassrum eller uppehållsyta. De har egna uppsättningar av bestick, porslin och redskap 

som diskas ute i klassens uppehållsyta. Den allmänna maten serveras i bleck och kantiner 

medan specialkosten alltid serveras i märkta engångsförpackningar (underdel av aluminium 

och lock av kartong). Rätter till elever med kraftig allergi förvaras enskilt. Tidigare användes 

små rostfria kantiner i portionsstorlek med tillhörande lock. Dessa togs bort på grund av risk 

för kontaminering vid serveringen. Grönsaker eller frukt till servering delas upp och skickas 

ut i kantiner med en avdelare (tillbehör som delar in kantinen i många olika små fack) som är 

av rostfritt stål. För de mer flytande eller rinnande livsmedel (som röror, tinade 

grönsaker/bär) förvaras dessa först i plastkantiner som sedan placeras i avdelaren. I 

avdelaren under lunchen ingår även en engångsplastmugg med ca 1dl bönor/linser, som 

smakprov åt respektive klass. Plastkantiner används både för ljummet och kallt livsmedel 

samt vid tillfälligt marinering. Till utflykter omsluts tillhörande smörgåsar med plastfilm. 

Engångsbestick skickas med när det anses lämpligt, exempelvis vid sallader men inte när 

korv med bröd ska serveras. När sallader skickas ut sker det oftast i plastkantiner. 

Vid förvaring i plastkantiner sker det för tillredd sallad, grönsaker, sylter och torrvaror, 

medan eventuella rester förvaras i kantiner eller bleck. Plastfilm används för att försluta 

förvaringslådor eller kantiner, som ibland även kommer i direktkontakt med livsmedel, 

exempelvis skivade morötter. Plastpåsar används för frysförvaring av till exempel bröd. Bröd 

bakas och används bara vid soppor och under lov. 
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Grundskola B 

Köket lagar mat åt en grundskola med årskurserna 1-9, samt dess tillhörande förskoleklasser, 

fritids och den öppna verksamheten. Totalt under dagen lagar köket cirka 1200 portioner, 

inklusive frukost, lunch och mellanmål. Köket är även ansvarig och beställer åt skolans kafé, 

men utöver det berörs inte köket mer av kaféverksamheten. Gällande inköp sker allt via 

upphandlingsavtal. Återanvändning av plasthinkar inom köket sker som städhinkar. 

Artiklar som finns av plast: bunkar, dricksglas, engångsbestick, engångshandskar, 

engångsmuggar, plastfilm, plastkantiner, plastpåsar, skärbrädor, slevar, vispar, tillbringare.  

Vid tillagning används samma typ av redskap för specialkost som för de allmänna rätterna. 

Främst används redskap, kantiner eller bunkar av metall. Köket har två varianter av 

handskar, där båda är av vinyl. Rutinen gällande användandet av handskar varierar mellan 

personalen. Vissa använder alltid handskar medan andra använder främst redskap och 

använder bara handskar till vissa rutiner. Det är exempelvis vid omblandningar av sallader 

när det anses att inte redskap lämpar sig, eller vid direkthantering av färsk fisk då lukten är 

svår att få bort. 

Plastkantiner används även som förvaringslådor för plastförpackningar som 

portionsförpackat smör. När köket gör smoothies, vilket är cirka en gång i veckan, serveras 

det i en tillbringare av plast. Ibland har slev och kantin använts istället för tillbringare, men 

det är inte lika smidigt menar kökschefen. För elever med specialkost hämtas det i köket, om 

de inte tål de rätterna som serveras för den dagen. Elever med extrem allergi går däremot 

alltid direkt till köket. Inne i köket finns även plastbunkar som används enbart för kalla såser 

som är mjölk- eller laktosfria, vilket sker ungefär 1–2 gånger veckan. Vid utflykter förvaras 

maten i plastkantiner som sedan packas i cellplastlådor. När bröd skickas med sker detta i en 

plastpåse. Dels för att brödet inte ska torka och dels för att barnen sedan ska ha något att 

lägga sitt skräp i. Maten äter barnen med plastbestick (oftast sked) och papperstallrikar, samt 

dricker ur plastmuggar. Samtliga tre är av engångsmaterial. 

Vid kyl- och frysförvaring används främst kantiner, men köket strävar efter att frysa ned så 

lite som möjligt. Tillhörande lock används till kantiner och plastkantiner för att minska 

andelen som försluts med plastfilm. När plastfilm används, vilket är cirka 1–10 ggr i veckan, 

är det för att täcka över eller märka upp mat. Den används även för att försluta syltpumparna 

och därmed dess tillkopplade syltpåse, som används vid serveringen. När stora mängder av 

såser tillagas och ska serveras under nästkommande dag så förvaras den i en kittel. Först 

försluts kittelns öppning med plastfilm och sedan aluminiumfolie. Plastfilmen används för 

att inte någon erodering ska uppstå mellan den rostfria kitteln och folien. I frysen 

förekommer plast via stora plastkantiner med bröd samt genom plastpåsar. Dessa plastpåsar 

används för exempelvis egenkokta bönor som har frysts in för att enkelt lösgöra och hämta en 

lagom mängd för senare tillagning. 
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Grundskola C 

Ett kök till en grundskola med årskurs 1–6 och fritidsverksamhet. Köket lagar cirka 450 

portioner totalt per dag, 30–40 frukostportioner och 110 portioner till mellanmål. Till lunch 

är det cirka 100 portioner som ska vara utan fläsk. Inköp sker bara av det som finns på 

upphandlingsavtal. Plasthinkar återanvänds ibland när skolpersonal hämtar frukt men oftast 

sker det via plastkantiner. Utöver det sker ingen återanvändning för livsmedel, utan för 

källsortering eller som städhinkar. 

Artiklar som finns av plast: dricksglas, durkslag, engångsbestick, engångshandskar, tänger, 

engångsmuggar, förvaringslådor, plastfilm, plastkantiner, plastpåsar, skärbrädor, slevar, 

slickepottar, spagettislevar, tillbringare.  

De stora plastslevarna används bara för personalens egen mat, medan de mindre 

plastslevarna är för salladsbuffén. I köket används dock spagettislevar av plast för att röra om 

i pastan under tillagning. Plastdurkslag har nyligen köpts in eftersom de övriga kökets 

durkslag i metall inte passade för det ändamålet ur ett storleks- och hanteringsmässigt 

perspektiv.  Anledningen till att förste kocken inte köpte in durkslag av metall var dels för att 

den önskade storleken inte fanns och för att de durkslagen var dyrare. Även att durkslagen 

inte skulle användas så ofta gjorde att valet av material föll på plast. Engångshandskarna i 

köket, som är av nitril, används vid exempelvis uppläggning av pålägg och vid omblandning 

av sallader. Det finns även engångshandskar av PVC, men är något som är kvar sedan förut 

och används inte av personalen. Handskar används för att det känns mer hygieniskt, 

eftersom de ofta har lite småsår på händerna. Det underlättar även vid hantering av mer 

kladdiga livsmedel eller blandningar. Vid övrig hantering används rengjorda händer, 

exempelvis vid bakning. 

Köksredskapen i kök och matsal är främst av rostfritt stål men viss plast förekommer. Kocken 

uppmärksammade även att plastdelar finns i den skärmaskin som används. De 

plastredskapen som finns är inte avsedda för någon specifik målgrupp, utan samma typer av 

material används för allmän- som specialkost. För varm mat används kantiner av rostfritt 

stål, medan plastkantiner används för främst salladsbuffé men även för (otillredd) frukt eller 

smörgåsar. Specialkosten har dock egna kantiner och redskap som förvaras separerat. Vid 

servering finns en lista över elever med specialkost som har egna uppmärkta kantiner. Dessa 

elever hämtar alltid maten i köket samt har egen salladsbuffé där inga salladsblandningar 

förekommer.  

När exempelvis smoothies görs, förvaras och serveras dessa i rostfria kantiner eller kannor. 

Köket har kvar gamla litermått i plast, vilket lärarna använder för mjölk till deras fikarum, 

samt att kökspersonalen ibland öser med dem vid smoothies eller liknande. Köket har tre 

varianter av plastfilm, vart av två är av PE och den tredje av PVC. Vid interna beställningar 

som till personalträffar, läggs pålägg upp på serveringsfat i metall som sedan plastas. Till 

elever kan plastfilm användas vid utskick till den öppna verksamheten eller när bröd och 

vissa pålägg med öppnade förpackningar behöver omslutas med plastfilm, för att sedan 

läggas i plastpåsar. Annars används inte plastfilm till eleverna utan istället används 

plastkantiner med tillhörande lock. Utflykter sker inte särskilt ofta, men varje klass eller 
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årskurs har det åtminstone en gång per år. Förvaring av varm mat sker i kantiner som läggs i 

cellplastlådor medan kall mat förvaras i plastkantiner. Eventuell förvaras tillhörande 

dressing i återanvända hinkar. Vid behov skickas engångsartiklar ut, som papperstallrikar, 

plastbestick, samt plastmuggar eller juiceförpackningar. Menyn som serveras är antingen 

hamburgare, korv med bröd, dagens lunch eller baguette, vilket den sistnämnda plastas in. 

En öppnad förpackning, så som påläggsförpackningar, försluts genom plastfilm över det 

område där öppningen finns. En direkt omslutning av livsmedlet sker alltså inte. När det blir 

över av den färska fisken som köket köper in förvaras det i bleck. För rester av större 

mängder kyls de ned, förvaras i kantiner och serveras dagen efter. Vid mindre mängder 

förvaras resterna i plastpåsar som försluts och fryses in för att kökspersonalen senare ska 

kunna göra en pytt. Plastpåsar används dock främst för att frysa in bröd.  

Salladen till buffén förbereds i början av veckan, förvaras i plastkantiner och används inom 

de närmaste dagarna, innan nya grönsaker skärs upp och förvaras i mindre plastkantiner och 

används under slutet av veckan. Köket använder även en stor förvaringslåda som enbart är 

för förvaring av cornflakes, som efter omblandning till en müsli förvaras i en plastkantin.  

4.2.4 Gymnasier 

Gymnasieskola A 

Köket lagar mat åt cirka 700 elever varje dag. Kökschefen ansvarar och har sista ordet för 

skolans kafé, men ser det mer som ett samarbete än att hon styr över den. Enbart artiklar 

från upphandlingsavtal köps in. Plast används varje dag, men bortsett från plastkantinerna 

är det några redskap för specialkost, dricksglas och leverantörsförpackningar. Köket har 

nyligen köpt in nya dricksglas efter att kökschefen kontaktade producenten och fått det 

bekräftat att de var fria från BPA. 

Artiklar som finns av plast: dricksglas, engångsbestick, engångsförpackningar, 

engångshandskar, engångsmuggar, tänger, mått (små), plastfilm, plastkantiner, plastpåsar, 

skärbrädor, slevar, slickepottar, stekspadar, vispar, återanvända leverantörsförpackningar. 

Kökets mått av plast används ytters sällan, utan det är deciliter- och litermått av rostfritt som 

används. Kocken uppmärksammade att vissa tillhörande delar till den kokgryta som finns i 

varje storkök, både består av plast samt kommer i direktkontakt med varm mat. Vid 

tillagning används de plastredskapen som finns till specialkosten. Det finns ingen specifik 

rutin gällande användandet av engångshandskarna, som är av vinyl. Generellt används de vid 

kontakt med livsmedel, exempelvis vid uppläggning.  

Livsmedel till salladsbuffén förvaras och serveras i kantiner av plast eller rostfritt stål. 

Resterande del av rätterna serveras i kantiner eller bleck. Serveringsredskapen för både 

salladsbuffé och varmrätt är av rostfritt stål. Smör till bröd finns i större smörförpackningar 

med tillhörande smörkniv. Köket använder större smörpaket med tillhörande smörknivar till 

bröd. Vegetariskt eller vegansk mat serveras i en separat avdelning till de animaliska 
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rätterna. Elever med kraftig allergi hämtar maten direkt i köket, vilket är upp till fem 

personer per dag. För elever som är ute på praktik samt för lärare, finns möjlighet till 

avhämtning av dagens lunch. Vid avhämtning sker det i engångsförpackningar (plastlåda och 

dressing burk med lock), vilket ungefär är 10–15st engångsförpackningar varje dag. Vid 

utflykter används portionsförpackningar av plast. Vid exempelvis sallader återanvänds 

rengjorda leverantörsförpackningar (plasthinkar) som förvaring av den tillhörande 

dressingen. När baguetter serveras vid utflykter omsluts dessa med plastfilm, vilket även är 

det enda tillfället som köket använder plastfilm. Utskick till utflykter sker ungefär 25 gånger 

under läsåret. Engångsbestick skickas med till utflykter om det anses lämpligt utifrån rätten. 

Kylförvaring av dressingar och sallader sker i plastkantiner, medan livsmedel och rätter som 

serveras varmt förvaras i rostfria bleck. Tillhörande lock till kantiner i både metall och plast 

används, som även blandas då inköpspriset för de rostfria locken är mycket högre än 

motsvarande i plast. Om det blir rester över förvaras de i bleck i kyl och serveras dagen efter. 

Mat som serveras kall, som sallader och dressingar förvaras i plastkantiner. Köket undviker 

att frysa in rester, men när det sker är det i bleck. Det förekommer även att plastpåsar 

används, men oftast är det för att dela in specialkosten till mindre och mer 

portionsanpassade mängder. 

Gymnasieskola B 

Köket lagar dagligen cirka 1400 portioner. Av dessa skickas cirka 60–70 portioner lunch till 

gymnasieskolans två andra lokaler. Förutom lunch skickas även cirka 50 frukostpaket åt 

elever inom idrottsprogrammet. Dessa innehåller bland annat yoghurt, frukt och juice. Allt 

som köket beställer är via upphandlingsavtal.  

Artiklar som finns av plast: dricksglas, engångsbestick, engångsförpackningar, 

engångsförpackningar med lamineringsfilm, engångshandskar, engångsmuggar, tänger, 

förvaringslådor, mått (små), plastfilm, plastkantiner, plastpåsar, skärbrädor, slevar, 

slickepottar, stekspadar, tillbringare, vispar, återanvända leverantörsförpackningar. 

Främst finns och används redskap som är av rostfritt stål. De plastredskap som finns, så som 

stekspadar, används till de teflonpannor som köket främst använder för att steka ägg. Köket 

har även spagettislevar av plast, men är inget som de använder. De plastkantiner som köket 

har, används bara till livsmedel som serveras i salladsbuffén. Köket har även serveringsskålar 

i plast men använder de i glas. Samma typer av redskap används till allmän- och specialkost. 

Köket har engångshandskar av vinyl och användningen av dessa varierar inom personalen. 

Vissa använder dessa hela tiden medan andra främst använder bara rengjorda händer. Dock 

används handskar om småsår finns på händerna (vilket ofta förekommer) eller om det är 

svårt att rengöra händerna ordentligt efter hantering av ett livsmedel. 

Generellt sätt serveras salladsbuffén (sallad och tillhörande dressing) i plastkantiner medan 

varmrätten serveras i rostfria bleck eller kantiner. Plastredskapen vid servering är till 

salladsbuffén, medan rostfria redskap används till resterande. För elever med specialkost 

serveras deras mat i en separat bar. De uppläggningsfat som är av plast används bara för mer 
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speciella tillfällen, som påsk eller julbord. Gamla tillbringare i plast används väldigt sällan 

och är för personal som inte äter i matsalen, som då innehåller vatten eller juice.  

Praktiserande elever hämtar frysta rätter i engångsförpackningar och tar oftast med sig ett 

par stycken för att det ska räcka under ett par dagar. Dessa rätter tillagas utefter åtgång, så 

att det alltid ska finnas ett visst antal av varje rätt. Förslutning av engångsförpackningar sker 

genom laminering och fryses sedan in. Vid utskick till gymnasieskolans två andra lokaler sker 

detta i kantiner för huvudrätten respektive i återanvända leverantörsförpackningar för 

salladen. Vid utskicket ingår även måltidsdryck (portionsförpackad mjölk) samt 

papperstallrikar och plastmuggar till en av lokalerna. Vid utflykter när det serveras sallad 

skickas ibland engångsbestick med. Varm mat skickas i rostfria kantiner i värmeboxar medan 

kall mat skickas i plastkantinerna cellplastlådor. Engångsbestick skickas enbart med till 

utflykter med måltider där det anses mer behövligt, som exempelvis sallader. 

För nuvarande överförs och förvaras vissa torrvaror i större plasttunnor. Detta är något som 

köket funderar på att byta ut och enbart förvara torrvarorna i deras originalförpackningar. 

Gällande kylförvaring sker det i de behållare som rätterna tillagades respektive serverades i. 

Varmrätt eller tillhörande såser förvaras alltså i kantiner eller bleck medan plastkantiner 

används för sådant livsmedel som serveras i salladsbuffén. Skålar med såser som ska serveras 

dagen efter täcks över med plastfilm istället för att hälla över i en plastkantin. Plastfilmen 

som köket har är av PVC. På grund av den stora rotationen förvaras inget särskilt länge. I 

frysen används enbart kantiner eller bleck för tillagad mat som blivit över. Undantag gäller 

för engångsförpackningarna till de praktiserande eleverna, som förvaras i en separat frys 

samt pannkakorna som förvaras styckevis i plastpåsar. Antalet rätter för avhämtning som 

köket fryser in varierar mellan perioder, ibland sker det några dagar i veckan medan köket 

under andra perioder fryser in 20–30 portioner flera dagar i rad. 

4.2.5 Äldreomsorg och hemtjänst 

Äldreboende A 

Köket lagar mat åt hemtjänst, gruppboende och dagverksamhet varav samtliga tillhör 

äldreboendet. Även externa beställningar görs (smörgåsar, luncher) till andra verksamheter 

inom kommunen. Varje dag lagas cirka 230 portioner till lunch och runt 120 portioner till 

middag. De plastförpackningar som köps in eller finns i köket är från upphandlingsavtal. 

Plastförpackningar används dagligen, men om engångsförpackningar skulle bortses, används 

plastförpackningar någon gång i veckan eller sällan. Återanvändning av plasthinkar kan ske 

som skurhinkar. Det kan hända att även livsmedel lagras tillfälligt i återanvända hinkar med 

plastfilm över, men i de fallen förvaras samma typ av livsmedel som ursprungligen fanns i 

plastförpackningen. Det kan förekomma att även annat livsmedel förvaras i dessa 

förvaringslådor, men det är något som de försöker undvika.  

Artiklar som finns av plast: durkslag, engångsförpackningar, engångsförpackningar med 

lamineringsfilm, engångshandskar, mått (små), plastfilm, plastpåsar, serveringskoppar för 
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dessert, skärbrädor, slevar, spagettislevar, spritspåsar, stekspadar, tillbringare, återanvända 

leverantörsförpackningar.  

Samma typer av redskap och material används till animaliskt, vegetarisk och specialkost. 

Köket har bytt ut mycket av de redskap som tidigare var i plast, vilket gör att de främst 

använder metallredskap. När plast förekommer är det mest som plastfilm, skärbrädorna av 

plast eller i form av engångsförpackningar. Resterande redskap eller utrustning som finns 

kvar och är av plast (som bunke, durkslag, stekspadar, slevar) används sällan. Ibland vid 

bankning av exempelvis fläskkotletter väntar köket med att öppna livsmedlets förpackning 

och låter den vara kvar tills köttet har bankats klart. Denna metod görs att de anser att 

köttfibrerna håller ihop bättre då. Plastfilm som är PVC-baserad, används dessutom för att 

plasta in och sluta tätt mellan rostfria bleck och dess lock, med anledning att konsistensen 

ska bevaras. Gällande handskar används nitrilhandskar till allt. 

Vid servering används mestadels metall, glas eller porslin. Portionsförpackat smör läggs i 

skålar som placeras vid varje bord. Köket arbetar dock för att ändra på detta så att smör ska 

serveras vid buffén, för att besökarna i största mån ska hämta det själva. Det finns två sorters 

tillbringare, de i glas för vatten respektive i plast som används för saft. För desserter inne i 

restaurangen används små plastkoppar. Plast förekommer även i form av plastbrickor som 

används till blinda för att underlätta för dem inom vilken yta deras måltid finns inom.  

Till avdelningar används kantiner för varm respektive kall mat. Plast förekommer när 

desserter vakuumförpackas i plast, men är något de försöker undvika. Det är oklart om 

plastredskap finns ute på avdelningarna, men det är något som kocken misstänker. Till 

utskick via hemtjänst packas rätterna i värmeboxar. Köket levererar frukost två gånger i 

veckan, där till exempel pålägg packas om i plastfilm, annars skickas varorna i 

leverantörsförpackningar. För lunch levereras maten i engångsförpackningar som antingen 

har tillhörande lock (små burkar till bland annat dressingar eller såser), eller 

plastförpackningar som vakuumförsluts med lamineringsfilm. Till vissa rätterna skickas även 

en plastpåse med bröd och portionsförpackat smör, vilket sker två till tre gånger i veckan. 

Nästan alltid när personalen packar om livsmedel sker det i rostfria behållare. När bunkar 

ska förslutas kan plastfilm används för kortsiktig förvaring. Gällande öppnade 

leverantörsförpackningar avgör den kvarvarande mängden hur förslutning av den sker. Vid 

en större mängd plastas originalförpackningen, medan vid små mängder omlastas innehållet. 

Gällande mejeriprodukter uppstår direktkontakt med plastfilm endast vid ompaketering av 

ost. För resterande leverantörsförpackningar förvaras livsmedlen i rostfritt stål om 

originalförpackningen har brutits, både vid frys- och kylförvaring. Hantering av rester avgörs 

av mängd. Rester mer än ett halvt bleck (ca 15 portioner) packas i bleck, plastas över och 

märks med folie. Vid större mängder dukas det upp i den extra matsalen dagen efter och 

erbjuds som gårdagens mat. 

Äldreboende B 

Varje dag serveras lunch, middag och dessert. Under vardagarna erbjuds två rätter till lunch 

respektive middag, medan en typ av rätt lagas under helgen. Totalt lagar köket totalt runt 210 
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portioner varje dag, varav 66 portioner levereras inom äldreboendets olika enheter och 110 

portioner levereras via hemtjänst. Dessert via hemtjänst erbjuds enbart under helgen. Köket 

som startades upp i slutet av år 2014, har även en öppen restaurang med ett okänt antal 

besökare varje dag. Allt som köps in är via upphandlingsavtal. Återanvändning av plasthinkar 

inom köket sker som städhinkar. 

Artiklar som finns av plast: bunkar, engångsförpackningar, engångsförpackningar med 

lamineringsfilm, engångshandskar, tänger, plastfilm, plastkantiner, plastpåsar, skärbrädor, 

slevar, stekspadar, vispar.  

Köket har specialkost så som laktos, gluten, vegetariskt samt tugg och sväljsvårigheter. 

Specialkosten lagas vid en separat spis med redskap av metall eller plast. Vid tillagning av de 

allmänna rätterna används metall eller träredskap, men vid dessa används inte utrustning 

med teflonbeläggning. Vid tillagning använder kökspersonalen både engångshandskar och 

bara händer, beroende på rättens livsmedel och tillagningssätt. Handskarna är av vinyl. 

Vid servering i restaurangen används plastkantiner för salladsbuffé medan resterande mat 

serveras i kantiner. Desserter till försäljning är placerade på tallrik med plastfilm av PVC 

över, för att förhindra att de blir torra. Vid utskick till avdelningar sker det vid samma 

uppläggsmaterial som vid servering. Dock skickas bröd via plastpåsar samt tillbehör till 

rätten skickas i plastkantiner. För hemtjänst sänds måltider (varm mat samt dessert under 

helg) via engångsförpackningar som vakuumförpackas. Bröd skickas via plastpåsar och för 

dressingar eller såser används små engångsförpackningar med lock. Varmhållningen sker via 

termoboxar medan kallförvaring sker via cellplastlådor. För resterande packas det i större 

förvaringslådor av plast där även sallad packas med. Alltsammans transporteras med bil. 

Gällande förvaring inom köket används lock till så många behållare som möjligt, plast eller 

metall kan blandas mellan plastkantiner och rostfria kantiner. När lock inte finns används 

plastfilm. Tillredda grönsaker förvaras främst i plastkantiner. Vid förvaring från öppnade 

förpackningar (exempelvis påläggsförpackningar) eller från uppdelning av portioner från 

större förpackningar används plastpåsar som försluts. Nedfrysning av bröd sker några gånger 

i veckan. Frysförvaring av rätter sker antingen i plast eller rostfritt, beroende på hur många 

bleck de kan avvara.  

4.3 Enkät 
Av totalt 69 stycken kommunala kök inom Eskilstuna kommun, skickades enkäten ut till 33 

stycken kökschefer eller personal med mer samordnande position för storköken. Sammanlagt 

svarade 18 förskolor, 11 grundskolor, två gymnasieskolor och sex äldreboenden. Svar gavs 

även från två storkök som lagar åt en förskola respektive en förskola och skola, men dessa har 

okänd huvudverksamhet. Ungefär hälften inom varje kategori svarade på enkäten och totalt 

svarade 39 stycken storkök. Det högre antalet svar i förhållande till antalet utskickade 

enkäter kan bero på att vissa kökschefer ansvarar för flera storkök. Svaren var främst ifrån 

Eskilstuna men även svar från kök i Torshälla fanns med. Med tanke på att det finns totalt 

fler kommunala storkök i Eskilstuna än i Torshälla bedöms svarsfördelningen logisk.  
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I 77 % av storköken användes köksredskap av plast varje vecka, där de vanligaste 

köksredskapen i plast var skärbrädor (92 %) och stekspadar, slevar eller vispar (79 %). Egna 

exempel från köken på plastredskap var bunkar, förvaringslådor, dressingflaskor, 

salladsbestick och tänger. Ett kök tog även upp de plastdelar som återfinns i kokgrytor. Av 

föreslagna plastföremål svarade hälften (51 %) att dricksglas respektive nästan fyra 

femtedelar (77 %) att tillbringare användes. Tre förskolor svarade även att de använde 

plasttallrikar. Storkökens förekomst av de föreslagna artiklarna i enkäten visualiseras i figur 

2.  

Gällande plastförpackningar angav 92 % av 

köken att de använder någon typ av 

plastförpackning, varav 72 % använder det 

flera gånger om dagen och 18 % använder de 

fyra till fem gånger i veckan. Ungefär hälften 

(54 %) uppger att någon typ av 

plastförpackning används för förvaring vid 

servering, medan 87 % och 31 % använder 

plastförpackningar i frys eller kyl respektive 

som förvaring under matlagning. Främst 

förvaras råa grönsaker (82 %) i 

plastförpackningar, därefter följer färdiglagad 

animalisk och vegetarisk/vegansk mat, samt 

rester där samtliga tre tillämpades i 38 % av 

alla storkök. Alla äldreboenden levererade 

måltiden i engångsförpackningar av plast, 

utom ett äldreboende som bara använder plastförpackningar för rester. Även båda 

gymnasieskolorna använder matlådor som är av engångsförpackningsmaterial. Svar om 

engångsmaterial uteblev från tre kök. 

Mer än hälften (59 %) uppger att de har plastförpackningar av olika fabrikat, medan 72 % 

menar att allt som köps in är från upphandlingsavtal och 15 % inte visste säkert. Av de som 

har svarat att andra plastförpackningar fanns utöver de som är på avtal, ges exempel på 

förvaringslådor från Coop respektive förpackningar som finns ute på förskolans avdelning.  

När respondenterna gavs möjlighet att lägga till förslag togs främst plastfolie/plastfilm upp 

(26 %), samt leverantörsförpackningar (13 %). Vid frågan om kommentarer och tankar, gavs 

reflektion om den ökade konsumtion eller produktionen av plast eller specifika artiklar. 

Exempel på förslag från köken är en som uppmanar till att plastfilmen på upphandling ska 

bytas ut (som påstås även skulle minska mängden använd plastfilm), respektive en som 

önskar att få ha kvar plastpåsar samt plastfolie inom köket. 
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Bunkar,	  17	  

Dricksglas,	  
20	  

Stekspadar/
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Uppläggning
sfat,	  3	  

Figur 2  Antalet storkök som hade 
föreslagna plastartiklar enligt 
enkätsvar från 39 stycken 
storkök inom Eskilstuna 
kommun.  
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5 DISKUSSION 

5.1 Metoddiskussion 
Det tillämpade tillvägagångssättet medförde att urvalet av storköken utgjordes av 

egenanmälda kök som både har intresse och tid. Insamlandet av fakta från olika tjänstemän 

respektive kockar via konferenser, mässor eller möten medförde till fler synvinklar och lite 

mer oberoende källor. Enkäten möjliggjorde att svar kunde samlas in från fler storkök än vad 

som var möjligt att undersöka under examensarbetets begränsade tidsperiod. Utformningen 

och frågorna anses vara bra, men några korrigeringar, så som att fler givna förslag på artiklar 

borde ha varit med. 

Platsbesökens upplägg gällande kommunikation och struktur bedöms vara lämplig. Genom 

kontakten med storköken inför besöken gav dem möjlighet att förbereda sig, vissa gjorde det 

men det är oklart om det gällde alla storkök. Vid tillämpningen av checklistan upplevdes det 

att intervjuerna flöt på bättre om mer öppna frågor ställdes, jämfört med mer riktade frågor. 

Rundvandringen medförde att tidigare angivna uppgifter kunde kontrolleras eller 

kompletteras. Checklistan, de öppna frågorna samt rundvandringen gav även den intervjuade 

möjligheten att tänka till och för egen del fundera över användandet av plast i storköket. 

Dessa tre delar bidrog även till att de artiklar som användes ofta uppmärksammades samt 

upptäcka artiklar som inte fanns med på checklistan. Likväl gav det möjligheten att hitta 

specifika rutiner eller metoder för respektive storkök. Metoden att fotografera artiklar eller 

dess förpackningar var väldigt användbart. Både för att bekräfta informationen som artikeln 

eller dess förpackning gav och för att kunna komplettera med data i efterhand via sökningar 

på internet. Användningen av återvinningssymbolen för att klassificera artikeln gick bra för 

det mesta, men den fanns inte på alla artiklar. Symbolen anger enbart den plasten som 

artikeln huvudsakligen består av, men för att få en uppskattning bedöms metoden som 

tillämpbar. Att istället göra denna bedömning via säkerhetsdatablad skulle ha blivit för 

tidskrävande. En av ursprungstankarna var att dokumentera frekvensen av artiklar i samtliga 

storkök. Om detta hade gjorts skulle det möjliggjort en uppskattning över andelen artiklar 

som skulle behövts bytas ut för att möta KRAVs kommande förbud. Detta gjordes ej med 

anledning av att examensarbetets storlek måste begränsas. 

Om checklistan skulle användas igen rekommenderas några förändringar: De 

kompletterande frågorna bör ingå redan från början. Tillägg av en fråga om plastföremål 

används vid uppvärmning av mat eller dryck och i så fall hur. En kolumn bör läggas till för att 

förenkla notering av respektive artikels beståndsdel eller märkning, för plast respektive annat 

material. Dessutom bör en av frågorna (”Vilken typ av livsmedel förvaras i 

plastförpackningar?”) omformuleras till förslagsvis ”Vid förvaring i plastförpackningar, 

vilken typ av livsmedel förvaras i…”. Detta är enbart några små justeringar och påverkar inte 

slutresultatet i stort. I efterhand hade även några frågor från SNFs inventeringslista från 

”Operation Giftfri förskola” varit bra att ha med, men styrkan med detta examensarbetes 

checklista var det högre antalet av artiklar och -grupper samt inkludering av artiklarnas 

plasttyper. 
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5.2 Resultatdiskussion 
Det finns både likheter och skillnader mellan detta examensarbetes resultat från 

platsbesöken och från SNF (2013) inventering av 129 förskolor år 2013. Studierna skiljer sig 

åt genom antalet kök, geografisk plats och studerade artiklar. Det finns dock likheter. 

Andelen tillbringare av plast var nästan samma (SNF 66 % och Eskilstuna 70 %). Likaså 

gällde det för plastredskapen där enbart cirka en procent skiljde (82 % respektive 83 %) om 

enbart SNFs föreslagna redskap (slevar/skedar, vispar och stekspadar) togs med. Vid 

inkludering av platsbesökens resterande redskap (slickepottar och tänger) blev andelen 70 % 

för Eskilstuna. Vid jämförelse av andelen vinylhandskar, var även här andelen något lägre 

jämfört med SNFs. Dessutom påträffades inga handskar i Eskilstuna som bestod av latex. I 

SNFs rapport anges att plasttallrikar och plastglas/muggar finns i 67 % av förskolorna. Enligt 

platsbesökens resultat, fanns det inget storkök som hade plasttallrikar. Vid undantag av 

äldreboendenas storkök, fanns plastglas i samtliga storkök. Det är oklart om andelen 

plasttallrikar sänkte SNFs procenttal, eller om det fanns förskolor som hade dricksglas av 

glas. Att använda plastglas inom skolornas matsal är ett aktivt val som gjordes av Eskilstuna 

kommun.  

Examensarbetets enkät, som skickades ut till storkök i Eskilstuna, var inte lika detaljerad 

som checklistan vid platsbesöken men det fanns artiklar eller aspekter som inkluderades i 

båda. Likheter fanns gällande andelen stekspadar, slevar, vispar (79 % i enkäten och 83 % för 

platsbesöken), tillbringare (77 % enkät och 70 % platsbesök) samt att inget kök använde 

bestick av plast. En skillnad som fanns är att enligt enkäten uppger 65 % av samtliga skolkök 

(förskolor till gymnasier) att dricksglasen varav plast, medan andelen för motsvarande 

kategorier vid platsbesöken som uppgick till 100 %. Generellt anses resultaten från 

platsbesöken och enkäten visa på liknande andelar och därför borde även liknande 

plastartiklar och metoder finnas i resterande kommunala storkök inom Eskilstuna kommun. 

En av författarna till SNF (2013) rapport kontaktades gällande att skärbrädor och matlådor 

inte hade inkluderats i inventeringen. Bakgrunden till detta var att SNF hade valt att fokusera 

på varm mat samt motiverade till exkluderingen av ovan nämna artiklar med att en av 

författarna tror att ”förskolekök väldigt sällan använder skärbrädor till varm mat, de skär 

maten innan de tillagar den. På samma sätt så spar inte förskolor matrester. Därav att 

matlådor av plast inte är med.”. (Personlig kommunikation, 14 april 2015) Beroende på 

tolkning av svaret, men för några av de skolkök som togs med i denna studie (även förskolor) 

sparade rester i kantiner av rostfritt stål, i plastpåsar eller i behållare av plast. Att åtminstone 

inkludera plastförpackningar i inventeringen anses därmed motiverat. Inte heller plastfilm 

togs med, vilket bara hypotetiskt kan kopplas till att det inte heller vanligtvis används 

tillsammans med varm mat. Dock förekom även detta inom denna studie, vid äldreboende A. 

Vid tillfällig förvaring av varm mat som ska serveras, använder de plastfilm som en del av 

förslutningen mellan rätten och det rostfria bleckets lock.  

Majoriteten av alla storkök som har intervjuats använder plastkantinerna till salladsbuffén, 

som inkluderar exempelvis grönsaker, röror och pålägg. Ett av storköken som deltog under 

den inledande intervjun, använder även rutinmässigt plastkantinerna för tillfällig förvaring 

av varm mat i värmeskåpen under serveringsperioden. Anledningen till detta är att 
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plastkantinerna skramlar mindre samt är genomskinliga vilket gör det enkelt att se hur 

mycket som är kvar i kantinen. Speciella rutiner fanns även för två storkök från platsbesöken, 

där ett kök behöll köttets leverantörsförpackning när det skulle bankas (”för att hålla ihop 

köttfibrerna bättre”) respektive ett kök som frysförvarade rester i antingen smörgåspapper 

eller återanvända mjölkförpackningar, som sedan förslöts med en plastpåse. Detta visar på 

att om samtliga rutiner och anledningar ska fås fram, behöver dels personliga besök göras för 

att rutinerna ska uppmärksammas och dels att flera storkök behöver besökas för att samla in 

alla rutiner eller metoder. Av samtliga platsbesök (10 kök) var det inte ett enda kök som var 

ett annat likt. Om urvalet hade varit större, hade nog fler likheter bland kök hittats men även 

flera specifika rutiner.  

Med bakgrund av SNFs rapport (2013) och detta examensarbetes fallstudie, borde resultaten 

kunna generalisera gällande typer av plastartiklar som förekommer i storkök. För typer av de 

artiklar som togs upp i båda, så stämde resultaten relativt bra överens. Resultatet för 

resterande artiklar som fanns med i checklistan hade möjligtvis kunnat kopplas till de KRAV-

certifierade restaurangerna eller kommunen, om kontakt med dessa hade tagits. Trots det är 

det allmänna typer av artiklar som har tagits med i studien, som oftast till och med kan 

återfinnas i hushåll. I och med plasters olika egenskaper förekommer vissa plasttyper (och 

därmed dess ämnen) oftare i vissa typer av artiklar än andra. Något som är värt att 

uppmärksamma är att ett fabrikat (Cambro) hade väldigt ofta plastartiklar av PC-plast, 

såsom plastkantiner eller slevar. 

Det är viktigt att ha i åtanke att vissa storkök kan ha speciella rutiner, där artiklar i vanliga 

fall används till någon annan metod eller tillfälle. Att vid en inventering eller undersökning 

inkludera samtliga artiklar i ett storkök som på något sätt kommer i kontakt med livsmedel, 

är viktigt för att få in alla aspekter. Lika så i fallet med artiklar som kan innehålla BPA, även 

om migrationsrisken är störst för feta eller livsmedel i högre temperatur. Det är dock viktigt 

att vara medveten om att en annan typ av plast inte alltid behöver vara bättre, det kan även 

vara så att forskningen inte kan ha kommit lika långt inom den plasten. Ett utbyte av BPA ska 

inte medföra att liknande bisfenoler börjar användas istället, vilket toxikologerna från 

ChemSec (2015) uppmärksammade. Likväl är det viktigt att komma ihåg att gamla artiklar 

som innehåller plaster som PVC eller PC, kan innehålla ämnen som idag inte är tillåtna i de 

nytillverkade produkterna.  
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6 SLUTSATSER 

I detta arbete har tio kommunala storkök undersökts inom Eskilstuna kommun. Syftet var att 

få en fördjupad förståelse om plasten PVC (polyvinylklorid) och additivet BPA (bisfenol A) 

och dess koppling till livsmedel. Det var även att undersöka förekomsten och användningen 

av plastartiklar samt att ge förslag till Eskilstuna kommun gällande utbyte av plaster som 

innehåller PVC och BPA. Från fallstudien återfanns plastartiklar vid tillagning, servering och 

förvaring, det vill säga från upphettning till frysta förhållanden. Beroende på artikel varierade 

plasttypen men sammantaget bestod artiklarna av nio olika plaster (melanin, PA, PC, PE, 

PET, PP, PS, PVC, SAN) som återfanns främst i behållare, köksutrustning, redskap och 

förpackningar. Oavsett artiklars ursprung bör dessa användas inom avsett 

användningsområde gällande hantering, innehåll och temperatur. Så länge plast används 

inom det avsedda området bedöms inte det som riskfyllt. Men ur ett försiktighetsperspektiv 

bör plast ändå undvikas (med anledning av dess tillsatser och tillsatsernas ibland oklara 

hälsoeffekter), till förmån för artiklar i exempelvis glas eller rostfritt stål. 

Exponering av BPA eller PVC-plastens ämnen sker genom migration från plastartiklar till 

livsmedel eller dryck, där migrationen är högre vid feta och varma förhållanden. I fallstudien 

återfanns PVC i plastfilmer av tre olika fabrikat. Störst risk bedöms vara det kök som 

rutinmässigt använder plast för att isolera bleck med varm mat innan servering. Det förekom 

även att storkök använde plastfilm vid förslutning av behållare eller ompaketering av 

livsmedel som exempelvis ost eller smörgåsar. PVC hittades även i de engångshandskar som 

majoriteten av köken använde sig av, vilket oftast var till omblandning eller annan 

direktkontakt med livsmedel. En enhetlig användningsrutin i storköken rekommenderas, där 

engångshandskar används när smittorisk finns, vid hantering av livsmedel som i efterhand 

kan vara svårt att tvätta bort och eventuellt vid hantering av rå kyckling. Utbyte av artiklar i 

PVC bör ske till plastfilm av PE-plast respektive till engångshandskar i nitril. Dessutom bör 

behållares tillhörande lock användas istället för plastfilm vid förslutning. 

I samtliga storkök, med undantag för äldreboendena, hittades dricksglas som bestod av PC 

(polykarbonatplast). Likväl hittades plastkantiner samt vissa serveringsskålar, slevar/skedar, 

tänger och tillbringare som bestod av PC-plast. Med anledning av att PC kan innehålla BPA 

finns risken att även dessa artiklar gör det. Innan åtgärder genomförs, bör kontakt först tas 

med leverantörer för att bekräfta om produkter av PC innehåller BPA, eller om de är fria från 

ämnet och andra bisfenoler. Om det visar sig att artiklar innehållande BPA eller liknande 

bisfenoler, bör dessa tas bort eller snarast fasas ut. Detta med anledning av att BPA inom 

vissa halter bedöms ha bland annat hormonstörande effekter och misstänkt orsaka andra 

hälsofarliga effekter.  

För Eskilstuna bör en utbytesplan tas fram för de artiklar som innehåller PVC och BPA, detta 

för att inom de närmaste åren uppfylla de restriktioner som KRAVs kommande förbud 

innebär. Genom att ställa krav redan vid upphandling att utrustning eller material som 

storköken använder för att förpacka eller förvara livsmedel i, inte får innehålla BPA eller 

klorerade plaster (som PVC), minskas risken att sådana artiklar förekommer i storköken i 

framtiden.  
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7 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 

• Finns det andra klorerade plaster i förpackningar utöver PVC inom Eskilstunas 

kommuns kommunala storkök? Var, vilka och i så fall i hur stor omfattning rör det sig 

om? 

• Är alternativa plaster, så som bioplaster, lämpliga att använda i kök? Var kan dessa 

tillämpas, vilka plaster kan de ersätta och i vilken utsträckning? 

• Vilka typer av plastartiklar finns i resterande kommunala storkök inom Eskilstuna? 

Hur ser användningen och förekomsten av plastartiklar ut i andra kommuner?  

• Är det möjligt att byta ut de dagliga engångsförpackningarna (matlådor) som främst 

storkök inom äldreomsorgen skickar ut? Vilka alternativ finns det och vad skulle det 

innebära, vilken omstrukturering i samtliga led skulle det kräva och hur stor vinst 

skulle det medföra (ekonomiskt och miljömässigt)?  
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