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Abstract 
 

”Active Ageing – Personalised food and meal solutions for health and quality of life” 

(Aktivt åldrande – individuellt anpassade måltidslösningar för hälsa och livskvalitet hos 

äldre. Diarienr 2013-02780) is a project that aims to maintain the quality of life and 

autonomy of older persons, through individual and personalised meal solutions that fit 

their needs and requirements. The target group are primarily the age 75 or older. Five 

work packages are included in the project. This report describes the work package that 

had the scope of developing a concept for the ordering, distribution and delivery of meal 

to the elderly.  

 

Refrigeration technology and the cold-chain will play an important role in the concept by 

preserving the safety and quality of foods during its transportation to the elderly. 

Refrigeration technology and the cold-chain will also make it possible to prepare specific 

types of foods that meet the demand of the elderly. In particular for the elderly consumers 

that would like to eat at home and decrease their independency and overall quality of life. 

It is also important the value chain and concept for the business model must be flexible 

and taking into account needs from the elderly consumers at all stages, starting from 

ordering the meal, handling in the household and disposing of the packaging material.  

 

An interdisciplinary approach – combining knowledge of ICT (information and 

communications technology) – Technology, food quality, packaging, logistic, sensory, 

and waste/return systems for the food that is distributed is increasingly necessary. As the 

demand for food for the elderly is on the rise, the development of new products, models 

and services might be facilitated by collaborating with SMEs (micro, small and medium-

sized enterprises) and other business partners interested in delivering solutions for the 

elderly consumers. The concept for the ordering, distribution and delivery of meal to the 

elderly developed in the project can be used by other end users and/or for other products 

and services.  
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Förord 
 

Denna kunskapssammanställning utgör en del av projektet ”Aktivt Åldrande – 

individuellt anpassade måltidslösningar för hälsa och livskvalitet hos äldre”, Diarienr 

2013-02780. Projektet är finansierat av VINNOVA i utlysningen ”En hållbar innovativ 

livsmedelskedja som möter framtidens behov”:  

Projektet har som mål att upprätthålla livskvalitet och autonomi genom individuella och 

personligt anpassade måltidslösningar som passar äldre personers krav och behov. Bra 

mat, god mat och mat i rättan tid! Med måltidslöning avses i detta projekt processen från 

planering av inköp, tillagning, intag av mat och dryck till förpackningar, avfallshantering 

och logistiksystem. 

 

Den långsiktiga visionen för detta projekt är att bidra till ett hållbart samhälle och en god 

tillvaro för den åldrande delen av befolkningen. Det görs genom att möta de äldres behov 

genom en sammanhållen värdekedja där man, oberoende av fysiska förutsättningar, på 

enkelt sätt skapar valfrihet i mat- och måltidssituationer, både vad gäller måltidens 

innehåll och tidpunkt för måltiden i fråga. Kedjan går hela vägen från val av måltid till 

omhändertagande av avfall efter måltid. 
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Sammanfattning 
 

Denna rapport beskriver en delstudie i det tre år långa projektet ”Aktivt Åldrande – 

individuellt anpassade måltidslösningar för hälsa och livskvalitet hos äldre. Hela projektet 

har som mål att upprätthålla livskvalitet och autonomi för äldre personer, genom 

individuella och personligt anpassade måltidslösningar som passar deras krav och behov. 

Målgruppen är hemmaboende äldre med eller utan hemtjänst och äldre personer som 

skulle vilja ha hemtjänst och riktar framförallt in sig på åldern 75 år eller äldre. Syftet 

med denna delstudie var att ta fram ett koncept för beställning, distribution och leverans 

av måltidslösningar för målgruppen, här kallad den äldre. Önskad mat ska kunna beställas 

och intas på den plats och vid den tidpunkt som önskas. Det är viktigt att matens kvalitet 

kan kontrolleras så att den inte blir dålig i förtid eller hälsofarlig. Att maten lagras vid rätt 

temperatur är en viktig faktor för att säkerställa matkvaliteten.  

 

Målet av studien var att beskriva ett system för att få hem bra och god mat i rättan tid till 

den äldre. Systemet består både i att transportera den fysiska produkten, i detta projekt 

den frysta måltiden, och upprätta dess kvalitet samt av en IT-infrastruktur för information 

och kommunikation. Arbetsmetoden var att arbeta tvärvetenskapligt och kombinera 

befintlig kunskap för att ta fram ett koncept. Det beställningskoncept som utvecklades 

beskrivs genom att svara på de två nedanstående frågorna: 

 

 Hur får den äldre till sig önskad mat av rätt kvalitet? Beställning och transport 

av fysiskt produkt: 

En beställningsapp utvecklades i projektet, som visar de måltider som finns att 

tillgå och som den äldre kan beställa mat med. Ett filter för den äldres preferenser 

gällande mat finns i appen. För att säkra matkvaliteten får inte kylkedjan brytas 

hos den frysta måltiden på väg till den äldre, dvs. krävd lagringstemperatur för att 

maten ska hålla till bäst-före-datumet ska hållas. En obruten kylkedja ska 

säkerställas genom sensorer, kommunikation och kvalitetssäkring. Sensorer mäter 

temperatur och tid, och kan spåra matvaran under dess färd till den äldre. Maten 

kommer transporteras i ett fryst utrymme i distributionsfordonet och den äldre 

kommer få påminnelse om ifall maten inte har hamnat i kyl eller frys inom en 

viss tid efter det att transportören har levererat maten. Kunskap om hur 

temperaturer och tid påverkar matvarans hållbarhet är viktig, vilket säkerställs 

med utbildning av chauffören och information till de äldre om. Ett gränssnitt togs 

fram för att underlätta att den äldre får i sig den näring den behöver under dagen, 

en så kallad matpåminnare eller matklocka. 

 

 Hur binds de olika aktörerna samman? Informations- och kommunikationsteknik: 

Mellan aktörerna i beställningskedjan (matproducent, transportör och den äldre) 

finns en kommunikationscentral som tar emot och skickar vidare information till 

aktörerna. Sensorer mäter tid samt temperatur och kopplas till varuinformation 

för att ha spårbarhet på matvarorna.  

 

I denna delstudie skapades en prototypbaserad demo, där ett scenario filmades i syfte att 

verifiera det beställningskoncept som utvecklades. I scenariot deltog de aktörer som ingår 

i beställningskedjan och de använde sig av den programvara och IT-infrastruktur som 

togs fram i studien. Sensorer registrerade tid och temperatur under den frysta måltidens 

transport till den äldre. Resultatet blev att den äldre fick rätt mat, med rätt kvalitet och i 

rättan tid.  
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2 Inledning 
 

Denna studie är ett delprojekt i det tre år långa projektet ”Aktivt Åldrande – individuellt 

anpassade måltidslösningar för hälsa och livskvalitet hos äldre”. Projektet har som mål att 

upprätthålla livskvalitet och autonomi genom individuella och personligt anpassade 

måltidslösningar som passar äldre personers krav och behov. Syftet är att äldre 

hemmaboende ska få bra mat, god mat och mat i rättan tid. Med måltidslösning avses i 

detta projekt processen från planering av matbeställning, tillagning, intag av mat och 

dryck till förpackningar, avfallshantering och logistiksystem. 

 

I projektet ”Aktivt Åldrande – individuellt anpassade måltidslösningar för hälsa och 

livskvalitet hos äldre” ingår fem arbetspaket: 

 

 Kartläggning – önskemål och behov hos olika målgrupper  

En kunskapssammanställning har gjorts som beskriver rådande kunskapsläge 

inom området äldres mat- och måltidssituation [1]. Målgruppen för detta projekt 

har här identifieras samt även äldres hälsa och autonomi.  

 

 Mat- och måltidsdesign 

Ett mat- och måltidskoncept har tagits fram, som bygger på resultaten från 

Kartläggning – önskemål och behov hos olika målgrupper. Stor vikt har lagts vid 

matens och måltidens sensoriska egenskaper, dess textur och näringsinnehåll vid 

måltidssituationen [2].  

 

 Förpackningskoncept 

Ett förpackningskoncept för distribution av måltider som innehåller varierande 

komponenter har utvecklats. Förpackningarna ska inte enbart vara utformade för 

att hålla matens kvalitet vid transport, utan även utformade efter äldres behov och 

önskemål, gällande t.ex. att öppna och information på förpackningarna. 

Konceptet har tagits fram genom intervjuer och forskningsgrupper. 

 

 Beställnings- och distributionskedja 

Ett koncept för beställning, distribution och leverans av måltider har tagits fram i 

detta arbetspaket. Denna rapport beskriver detta arbete och hur de ovanstående 

arbetspaketen har gett denna studie förutsättningar och avgränsningar för arbetet. 

Som en separat bilaga till denna rapporten presenteras även scenarierna som har 

ingått i filmen, dvs. den prototypbaserade demon. 

 

 Demonstrator för framtidens mat 

I denna del ska de ovanstående arbetspaketen länkas ihop och beskrivas för att 

kunna sprida information om hela projektet och göra resultaten lättillgängliga och 

visuella.  

 

De olika arbetspaketen har haft ett tätt samarbetat för att tillsammans skapa en värdekedja 

med de olika stegen som behövs för att anpassa en måltidslösning för äldre personer. 

Projektdeltagarnas olika kompetenserna har gjort det möjligt att binda ihop rådande 

kunskaper och tekniker, för att ta ett helhetsansvar för den mat som distribueras. De olika 

arbetspaketen bygger på de andra paketens resultat och arbetet i respektive arbetspaket 

ger förutsättningar och avgränsningar för de andra paketen.  

 

Två externa seminarier har genomförts i projektet, ett den 21:a september 2015 i 

Kristianstad och ett den 25:e september 2015 i Stockholm. Här har projektdeltagare och 

representanter ur målgruppen medverkat. Arbetspaketen har presenterat sina olika förslag 

och seminariedeltagarna har fått prova den mat som har tagits fram och diskuterat det 
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som har presenterats. Projektet har även presenterats i sammanhang som SP-dagarna och 

vid olika konferenser. 

 

Årligen har även projektet presenterats för PRO vid deras återkommande Ålands-

kryssning. År 2014 presenterades förpackning, beställning och distribution och deltagarna 

fick besvara en enkät. Resultat för denna enkät återfinns i bilaga 2. År 2015 presenterades 

måltidssituation och måltidsslösningar. 

 

 

2.1 Målgrupp 
 

Projektet har utgått från hemmaboende äldre med eller utan hemtjänst och äldre personer 

som skulle vilja ha hemtjänst. Det har framförallt riktat in sig på åldern 75 år eller äldre. 

Målgrupp kommer att benämnas som den äldre i denna rapport.  

 

En kunskapssammanställning om området, som även innefattar definition av målgrupp 

återges i en rapport från 2014 [1]. Kunskapssammanställningen har baserats på befintlig 

litteratur med relevans för projektet, avseende äldre, åldrande och därtill relaterade 

sjukdomar och handikapp. Vid framtagandet av kunskapssammanställningen har också en 

enkätstudie ingått för att samla in underlag från äldre och personer i äldres närhet, som 

har fått identifiera och avgränsa olika undergrupper.  

 

Kunskapssammanställningen var uppdelad i två delar: 

 

 Del 1 innefattade en demografisk bakgrundsbeskrivning baserad på officiell 

statistik samt en litteratursammanställning baserad på vetenskaplig litteratur 

beträffande äldre, åldrande, mat och måltider. 

 Del 2 fokuserade på äldres önskemål och behov kopplade till maten och måltiden, 

där äldres måltidssituation såväl som matval och preferenser presenteras. 

 

De äldre blir en allt viktigare del för försäljning av mat då antalet äldre som bor hemma 

ökar, se Figur 1 [3].  

 

 
 

Figur 1. Försäljning av mat fördelat på antal personer i olika åldersintervall år 1975 

 jämfört med år 2014. (Källa: ICA; Innovation mot äldre [3])  
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Matpreferenser är olika för olika ålderskategorier, se Figur 2 som visar köp av vissa 

matkategorier som görs av personer över 75 år. Muffins står för 41% av försäljning av 

kategorin Mjukt Fikabröd Kakor och att kategorin Enportioner Fiskgratäng Övrigt består 

av fiskgratäng med skaldjur samt fiskgratäng med räkor, där räkor står för 60% av 

försäljningen. Muffins och frysta enportioner är stora matgrupper för personer över 75 år.  

 

 
Figur 2. Fördelning av försäljning på subsegment, ≥75 år.  

(Källa: ICA; Innovation mot äldre, 2015 [3]). 

 

 

2.2 Syfte och mål 
 

Syftet med denna delstudie var att ta fram ett koncept för beställning, distribution och 

leverans av måltidslösningar för målgruppen, här kallad den äldre. Önskad mat ska kunna 

beställas och intas på den plats och vid den tidpunkt som önskas. Det är viktigt att matens 

kvalitet kan kontrolleras så att den inte blir dålig i förtid eller hälsofarlig. Matvarans 

temperatur är avgörande för hur lång tid den smakar bra och är ätlig. Vidare ska 

förpackningsavfall kunna omhändertas. Ett vänligt och professionellt bemötande av den 

som levererar maten till konsumenterna är också viktigt, för att den äldre ska känna sig 

trygg med leveransen. Beställnings- och distributionskedjan ska därför inkludera en hög 

grad av service. 

 

Målet med denna studie var att beskriva ett system för att få hem bra och god mat i rätt 

tid. Beställning, distribution och leverans ska ingå i konceptet och frågorna som studien 

ska svara på eller beskriva är:  

1. Hur kan man beställa hem god mat på ett smart sätt? 

2. Hur vet man att maten håller hela vägen och inte blir dålig under leverans?  

3. Hur ser en effektiv och hållbar kedja för matdistribution till de äldre 

hemmaboende konsumenterna ut?  

 

Figur 3 presenterar problembeskrivningen med att säkerställa matkvaliteten då maten 

distribueras till äldre hemmaboende, vilket är ett fokusområde för studien.  
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Figur 3. Problembeskrivning för studien om beställning- och distributionskedjan. 

 

 

2.2.1 Metod 
 

I projektet har befintlig kunskap används, som genom att arbeta tvärvetenskapligt med 

flera områden (discipliner) kan kombineras för att ta fram ny kunskap och med det nya 

måltidslösningar för den äldre. Denna delstudie bygger på resultaten från delstudien 

”Kartläggning – önskemål och behov hos olika målgrupper” och i samverkan med 

delstudierna ”Mat- och måltidsdesign” samt ”Förpackningskoncept” ska en 

måltidslösning för äldre konsumenter tas fram.  

 

Denna studie har kombinerat informationsteknik (IT), med kunskap om livsmedel och 

kylförvaring, förpackningar, logistik, tids- och temperatursensorer samt avfallshantering 

på ett för miljön hållbart sätt. Detta för att kunna ta fram ett system för beställning, 

distribution och leverans av mat till den äldre.  

 

Arbetsmetoden har varit diskussioner under arbetsmöte och seminarierum, både inom 

denna delstudie och tillsammans med de andra delstudierna i projektet. Frågeställningar 

och lösningsförslag har besvarats och undersökts genom att representanter från 

målgruppen har fått besvara frågor och ingått i testpaneler.  

 

Det beställnings- och distributionssystem som har tagits fram i denna studie har 

redovisats och ingått i en pilotstudie i form av en prototypbaserad demonstration, se 

bilaga 1. Här har kommunikationsdata i det föreslagna systemet testats för att se utfallet. 

Den prototypbaserade demon har beskrivits genom att sätta samman en film som 

exemplifierar systemet i drift.  

 

 

2.2.2 Deltagare 
 

I delstudien ”Beställnings- och distributionskedja” har följande företag deltagit:  

 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB, som är ett forskningsinstitut med ca 

1 500 medarbetare där bl.a. Food and Bioscience (före detta SIK – Institutet för livsmedel 

och bioteknik) och Energi och Bioekonomi ingår. Food and Bioscience har stor kunskap 

om matkvalitet och processer kring matproduktion. Energi och Bioekonomi har många 

års erfarenhet inom området livsmedelskyla, med fokus på teknikinstallationer och krav 

som berör kylda och frysta livsmedel. SP adderar flera av sina kärnkompetenser till 

projektet och bidrar till en helhetssyn. I detta projekt går SP in med specialistkunnande 

inom konsument, äldre, sensorik, livsmedelsprocesser samt kylkedja runt mat och måltid. 

 

SensiNet, som är ett litet utvecklande och tillverkande företag som har en patentportfölj 

skyddandes unik svensk teknologi i sina trådlösa sensorer med prestanda som är 
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världsledande. Projektet ger möjlighet att med behovsanpassad innovation befästa 

tillämpningsområden för svensk teknik.  

 

Thermo King Sverige, som är en del av internationella Ingersoll Rand och säkerställer 

kylda transporter. De arbetar med dokumentation och tar fram och anpassar tjänster efter 

sina kunders behov. Medverkar i ett flertal forskningsprojekt. Bidrar i projektet till 

specialanpassade lösningar för att se över en kyld transport- och logistikkedja. 

 

Högskolan Kristianstad, som är en innovativ högskola med anknytningar till de större 

universiteten och till industrin. Inom Mat- och Måltidskunskap har man fokus på ”mat för 

många” och ”gastronomi i vardagen”. Till projektet har man knutit till sig 

specialistkunskaper inom såväl gastronomi som IT, där de sistnämnda bidrar till, för 

projektet, lämpliga IT-infrastrukturer. 

 

Electrolux, som är ett multinationellt företag som tillverkar små och stora apparater för 

hushåll och storkök med huvudkontor i Sverige. Electrolux har som vision att vara den 

bästa vitvarutillverkaren i sina kunders, anställdas samt ägares ögon. Inom köksdelen har 

de som mål att leverera produkter som bäst bevarar eller levererar matens förväntade 

smak och konsistens. 

 

 

2.3 Definitioner 
 

Aktiv kyla  Aktiv kyla innebär att man tillför och säkerställer kyla 

genom t.ex. tillgång av ett kylaggregat. 

 

Autonom   Att kunna klara sig självständigt. 

 

Beställningsapp  Exempel på hur gränssnittet för val och beställningen av 

mat ser ut i exempelvis en smartphone. 

 

Bärlåda En sekundärförpackning till maten som chaufför kan 

använda för att bära maten från distributionsfordonet till 

den äldre. 

 

ColdCube En lös kyl/frysbox för transporter av t.ex. mat. Drivs av 

batteri, utvecklad av Thermo King  

 

Djupfryst livsmedel En matvara som genomgått en snabb 

nerfrysningsprocess, alltid håller i alla delar en 

temperatur på -18°C eller lägre efter infrysning och 

temperaturutjämning 

    

Fika  Berikat mellanmål bestående av muffins samt fruktpuré i 

squeezy. 

 

Filter Personlig profil i beställningsappen där information om 

önskemål och begränsningar registreras, så som 

exempelvis allergier eller svårigheter att tugga eller 

svälja. 

 

Fryst livsmedel Avser i denna rapport matvara som ska hållas vid 

frystemperaturer och avser både fryst och djupfryst 

livsmedel   
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Gränssnitt  Kontaktyta mellan mänsklig aktör och tekniskt system. I 

denna studien; någon teknik som möjliggör en funktion 

för informationsutbyte mellan två eller flera aktörer. 

 

Handenhet Handenheten, informationstekniken såsom smartphone 

eller surfplatta, har chauffören som hämtar maten ur 

kylutrymmet i distributionsfordon och levererar till 

konsument. 

 

IT Informationsteknik 

 

IKT Informations- och kommunikationsteknik 

 

IoT Internet of Things, sakernas internet, är ett samlingsnamn 

för trådlöst uppkopplade apparater. 

  

IT-infrastruktur Logisk logistik baserad på det informationsflöde som gör 

den fysiska logistiken möjlig. 

 

Kommunikationscentral  Används för att säkerställa flödet av IKT för inblandade 

aktörer i beställnings- och distributionskedjan. Kan vara 

fysisk person men likväl skötas via en central som 

hanterar data och information. 

 

Kylkedja  Hantering, lagring och transport av mat under 

temperaturkontrollerade förhållanden. Detta projekt 

behandlar frysta produkter, vilket kräver att kylkedjan 

håller frysgrader. 

 

Kylutrymme  Det utrymme i distributionsfordonet som håller maten vid 

frystemperaturer, och ska säkerställa att kylkedjan inte 

bryts under transporten. Se även ColdCube. 

 

Matproducent  Aktör som tillagar eller packar maten som den äldre 

beställer.  

 

Måltid I detta projekt framtagen berikad fryst måltid med 

tillhörande efterrätt, portionsförpackad och för värmning. 

 

Måltidslösning  Ett koncept för måltiden där flera måltider kan ingå, här 

innefattas hela måltidssituationen där många faktorer 

påverkar hur maten i sig smakar.  

 

Passiv kyla  Kyla som kan finnas lagrad i t.ex. olika material och 

förpackningar; jfr kylklamp. 

 

Prototypbaserad demo En prototypbaserad demonstration, prototypen är 

verklighetsbaserade scenarior som demonstreras. 

 

Transportör   Aktör som levererar och distribuerar maten till den äldre. 

 

Äldre Aktör som beställer mat. Hemmaboende äldre med eller 

utan hemtjänst, som är 75 år eller äldre.  
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3 Avgränsningar och förutsättningar  
 

En måltid som distribueras kan vara varm, rumstempererad, kyld eller fryst. 

I denna delstudie har avgränsningarna varit att se över en måltidslösning som består av: 

 

 Engångsportioner 

 En måltid, som innehåller huvudrätt och en efterrätt. Måltiden är djupfryst. 

Fördelar med fryst mat jämfört med kyld, rumstempererad eller varmhållen mat 

är bl.a. [2]: 

o att man kan bibehålla ett högt näringsvärde. 

o en längre hållbarhetstid jämfört med varmare mat, vilket gör att den inte 

behöver beställas lika ofta och kan förvaras längre i frysen hemma. 

o vid transporten behålls formen på måltiden, då alla beståndsdelar är i 

fryst form och inte kan blandas med varandra.  

o maten som sedan värms ser aptitlig ut på tallriken. 

 Mat och avfall samt förpackning kan sorteras enligt källsorteringsanvisningar och 

förpackning skall vara lätt att vika ihop för att ta mindre plats i avfallskärl.  

 Distributionen från platsen där matvarorna produceras och packas, enligt de 

äldres beställning, till de äldres hem där måltidssituationen äger rum. 

 Denna studie har även sett över att kunna distribuera fika, som inte behöver 

transporteras kyld eller förvaras i kylskåp eller frys.  

 Utvecklingen av IKT-stödet för beställning och distribution av matvaror kommer 

att vara scenariobaserat utgående ifrån ett par scenarier. Det resulterande 

prototypsystemet är alltså en begränsning i förhållande till ett tänkt fullskaligt 

system, men tillräckligt för att belysa funktionalitet och möjligheter. 

 

Det är möjligt att utvidga måltidslösningen att även innefatta annat än fryst mat, genom 

att anpassa temperaturer efter maten. Då denna studie har begränsat huvudmål samt 

efterrätt till att vara fryst, är det en fryst kylkedja som har setts över. Om maten håller 

annan temperatur bör man se över att man följer gällande riktlinjerna och regelverk som 

gäller den temperatur som man önskar distribuera matvaran i.  

 

 

3.1 Tekniska förutsättningar hos den äldre 
 

För att det skall vara möjligt för den äldre att beställa samt förvara och värma sin mat, 

förutsätts att den har tillgång till olika tekniska apparater i hemmet. I denna studie har det 

förutsatts att det hos den äldre finns: 

 

 En frys för att bibehålla matvaror vid -18°C, eller temperatur enligt riktlinjer. 

 En mikrovågsugn eller konventionell ugn för att värma maten. 

 Någon teknik för att beställa maten, t.ex. smartphone, dator kopplad mot internet 

alternativt fast telefoni. 
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4 Mat hem till äldre 
 

Sverige har under många år, liksom många andra industriländer, jobbat med teknik och 

utformning för att bygga kunskap och kännedom om vad som gäller för livsmedel och 

dess säkerhet, processer och nutrition. Det finns företag som har inriktat sig specifikt på 

mat för äldre, aktörer som serverar mat, aktörer som säljer livsmedel och förpackningar, 

aktörer som säljer tjänster och aktörer som sysslar med bud och transporter samt tar hand 

om avfall. I projektet har olika för ändamålet lämpliga aktörer knutits ihop till en 

sammanhållen kedja för att leverera bra mat till äldre i hemmet. I detta kapitel presenteras 

beställnings- och distributionskedjan för att den äldre ska få önskad mat i rätt tid. 

 

Då det gäller måltidstider visar studier på att många äldre har svårt att äta ofta och i rätt 

tid. Att bli påmind om att det är ”matdags” minskar risken för att de äldre glömmer bort 

att äta och en ”måltidsklocka” presenteras här som ett ”matpåminnelse”-verktyg för den 

äldre. 

 

 

4.1 Beställning- och distributionskedja 
 

För att kunna få maten hem krävs att den äldre enkelt ska kunna beställa önskad mat och 

få den levererad i rätt tid och med matkvaliteten säkrad, dvs. en obruten kylkedja. För 

detta krävs ett IKT-system (informations- och kommunikationssystem) med 

informationsflöde i flera riktningar som sammanbinder aktörerna i kedjan. De olika 

aktörerna benämns här som den äldre, sambands/kommunikationscentralen, 

matproducenten och transportören. Det behövs även ett distributionssystem för att 

transportera maten från matproducenten till den äldre. Distributionssystemet ska säkra så 

att maten inte skadas eller blir dålig på sin väg till den äldre. Figur 4 visar beställnings- 

och distributionskedjan med matens (blå pil) och informationens (röd pil) vägar mellan 

aktörerna.  

 

 

 
Figur 4. Så här enkelt får du maten på bordet! Beställning- och distributionskedja – matens väg 

till den äldre (blå pil) samt vägarna för information och kommunikation (röda pilar).  

  



17 

© SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 

4.1.1 Aktörer  
 

De olika händelseförloppen i beställnings- och distributionskedjan kan utföras av olika 

aktörskategorier och i varje kategori finns flera tänkbara aktörer. Figur 5 beskriver 

händelseförloppet där en vara förflyttar sig i distributionskedjan. Så länge gränssnittets 

kontaktyta mellan (mänsklig) aktör och system passar samma, skapas en stor flexibilitet i 

systemet. Aktörskategorier i affärsmodellen är: 

 

1. Produktion (matproducent och det ställe där maten packeteras t.ex. butik, 

restaurang, mm) 

2. Lager 

3. Distribution (transportör) 

4. Försäljning (smartphone, dator eller telefon) 

5. Slutanvändare (den äldre)  

6. Kommunikationscentral 

 

 
Figur 5. Aktörerna binds samman med IKT och gemensamt gränssnitt. 

 

 

Genom att använda samma kontaktytor mellan aktörerna kan konceptet lätt även 

användas för matbeställning och distribution till andra slutkonsumenter och/eller 

beställning och distribution av andra varor och tjänster. Till exempel kan den äldre få 

hjälp med andra tjänster som de önskar, exempelvis inköp av annan mat eller städning. 

 

 

4.2 Den äldre beställer mat 
 

Den äldre beställer önskad mat via en smartphone, dator uppkopplad mot internet eller en 

telefon. För att skapa förutsättningar hos den äldre skall det vara flexibelt att kunna 

beställa och välja mat. En förutsättning för detta är att den äldre själv kan välja och 

beställa sin mat. Naturligtvis skall det även vara möjligt för annan person, t.ex. hemtjänst 

eller anhörig, att kunna beställa maten åt den äldre.  

 

 

4.2.1 Beställningsapplikation 
 

Via beställningsappen kan den äldre välja och beställa mat. Hur beställningsfunktionen 

kan fungera beskrivs i en app, se bilaga 3. Ett filter kan användas för att säkerställa och 

ange olika kriterier beroende av preferenser hos den äldre, t.ex. att den äldre är allergisk 

mot nötter eller att den äldre har svårt att tugga och svälja.  

 

  



18 

© SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB 

4.3 Kommunikationscentralen – binder samman 

aktörerna 
 

Den äldres matbeställning skickas till kommunikationscentralen, se Figur 6. 

Kommunikationscentralen tar emot, behandlar, lagrar och skickar vidare data till de olika 

aktörerna i distributionskedjan. Det ställs höga kvalitetskrav på centralen, då den ska 

hålla ordning på all den data som kommer in och ge rätt information till rätt aktör. Det 

krävs även hög tillgänglighet, så att aktörerna kan skicka och få information när de 

behöver den. 

 

 
Figur 6. Kommunikationscentralen 

 

 

Information om matleveranser, adresser och tider ges till transportören, som hämtar mat 

hos matproducenten och kör den till den äldre. Rätt mat ska komma i rätt tid till rätt 

person. Vid beställning tas en order emot av kommunikationscentralen och ett kvitto 

skickas till den äldre med information om när och av vilken transportör maten förväntas 

levereras till dörren. Genom ett identifikations- och kvittenssystem (transportörens 

handenhet) säkerställs att rätt matvara plockas från matproducenten, levereras från 

matproducenten för att tas emot av den äldre. 

 

Kvittens på att rätt temperatur upprätthålls under transport skickas till kommunikations-

centralen. Sensorer mäter matvarans temperaturer i fordonets kylutrymme under 

transporten för att säkerställa att kylkedjan bibehålls, dvs. att matvaran håller rätt 

temperatur hela vägen fram till den äldre. 

 

Hur kommunikationscentralen sköts och hur den håller ihop informationsflödet kan se 

olika ut. Det kan vara t.ex. vara en fysisk person eller en dator. Det viktiga är funktionen 

och att det är via denna som olika aktörerna kan bindas ihop och skapa måltidslösningen 

och andra typer av tjänster och affärsmöjligheter.  

 

 

4.4 Matproducenten – härifrån skickas maten 
 

Matproducenten får den äldres beställning via kommunikationscentralen. Maten kan 

tillagas och förpackas hos olika livsmedelsproducenter, dvs. industri, butiker och 

restauranger. En kvittens skickas till kommunikationscentralen när maten hämtas upp av 

transportören. Matvarornas temperatur kontrolleras innan den tas emot av transportören 

för att säkerställa att den håller rätt temperatur. Kommunikationscentralen skickar en 

leveransoffert till den äldre när maten lämnar matproducenten.  
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Figur 7. Matproducenten – härifrån skickas och hämtas maten. 

 

 

4.5 Transportören – levererar mat till den äldre 
 

Transportören avhämtar maten hos matproducenten för att distribuera den till den äldre. 

Ibland kan det även förekomma ett lager mellan matproducent och slutdistribution. All 

mat är förpackad i det förpackningskoncept som tas fram inom projektet, se kapitel 6.  

 

 
Figur 8. Transportören – transporterar maten till den äldre. 

 

 

Transportören har den viktiga uppgiften att se till att mat av rätt kvalitet levereras till rätt 

person. Det innebär bl.a. att kylkedjan för maten inte får brytas på sin väg till den äldre. 

Under transporten mäts och loggas kontinuerligt matens tillstånd, dvs. temperatur och tid, 

och det är transporörens uppgift att övervaka så att maten håller rätt temperatur.  

 

Transportören har en handenhet (se avsnitt 8.3) med funktioner som säkerställer matens 

kvalitet och kvitterar leverans och att den äldre har tagit emot maten. En checklista är 

framtagen, som presenterar vad chaufförerna som distribuerar maten till de äldre bör 

beakta då de arbetar med matleveranser, se avsnitt 5.4.1. 
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4.5.1 Distribution av fryst mat 
 

Distribution sker vanligen med fordon och beroende på avstånd och tillgänglighet väljs 

olika typer av fordon. För ökad tillgänglighet är det vanligen så att man den sista biten, 

fram till den äldre, väljer att transportera med ett mindre fordon.  

 

 

4.5.2 Kylutrymme för mattransport 
 

Den frysta maten skall vid transporten upprätthålla rätt temperatur, vilket kan innebära ett 

utrymme som hålls kallt genom aktiv kyl, se avsnitt 5.3. I detta projekt har detta lösts med 

en ColdCube utvecklad av Thermo King, se Figur 9 [4]. 

 

 

 
 

 

a) b) 

 

Figur 9. (a) ColdCube i olika storlekarna, som håller matvaran vid krävd temperatur som och (b) 

en ColdCube inmonterad i distributionsfordonet [4]. 

 

 

 

4.5.3 Övervakning för kvalitetssäkring i kylutrymmet 
 

För att kunna mäta och följa temperaturer behövs mätinstrument och sensorer. Genom att 

installera en sensor i det kalla utrymmet där maten förvaras under färden, kan 

transportören se temperaturen i kylutrymmet via sin display. Detta gör det möjligt att 

kunna jobba även förebyggande genom att få indikationer ifall t.ex. temperaturen börjar 

stiga.  

 

Ännu ett steg i kvalitetsäkringen för att inte bryta kylkedjan hos maten, är att installera 

sensorer som mäter kylanläggningens drift. Tillståndet hos kylanläggningen kan då 

övervakas och ge information ifall driften ligger nära anläggningens maximala kapacitet. 

Med denna mätning och tillsammans med temperaturen i kylutrymmet får transportören 

information om det finns risk för att temperaturen inte upprätthålls i det kylda utrymmet.  

 

 

4.6 Den äldre får beställd mat 
 

Transportören avlämnar maten till den äldre framme vid dennes dörr, se Figur 10. Om 

den äldre önskar så kan även transportören placera maten i frys. När den äldre tar emot 

maten kvitteras leveransen. 
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Figur 10. Hos den äldre – maten levereras. 

 

 

4.6.1 Matpåminnare 
 

Att äta ofta och rätt kan vara svårt för den äldre. Därav har en ”matpåminnare” eller 

”matklocka” tagits fram inom projektet. Den skall även vara ett användbart verktyg för att 

säkerställa att den äldre beställer mat samt för att läsa av om det finns mat i kyl och frys i 

den äldres hem.  

 

 
Figur 11. Matpåminnare 

 

 

Under en dag bör man inta mat vid sju olika tillfällen, utefter måltider beskrivna i Tabell 

1. 

 
Tabell 1. Måltider för äldre befolkning. 

Ungefärlig tid Måltid 

8:00 Frukost 

10:00 Förmiddagsfika 

12:00 Lunch eller middag 

14:30 Eftermiddagskaffe 

17:30 Middag eller kvällsmat 

20:00 TV-fika 

22:00 Nattmacka 
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5 Att hålla maten kall under transport 
 

Matvaror kan transporteras med eller utan kyla och man burkar prata om ingen, passiv 

eller aktiv kyla. I de fall maten transporteras med passiv kyla (exempelvis med fryspåsar 

eller kylklampar ) eller med ingen kyla, avgör tiden tills maten kommer till kylan och 

omgivande temperaturen hur matvarans hållbarhetstid påverkas. Aktiv kyla innebär att 

det finns ett teknisk system som håller matvaran vid önskad temperatur. 

 

Om den äldre väljer att få sin mat hemtransporterad så är det transportören som skall 

säkerställa att rätt temperatur upprätthålls för att kunna bibehålla matvarans hållbarhet 

och kvalitet.  

 

 

5.1 Fryst och kyld mat 
 

Temperatur och tid påverkar kvaliteten på livsmedel, se Figur 12. För att bibehålla kylda 

och frysta matvarors säkerhet och kvalitet är en obruten kylkedja av största vikt [5]. 

Enligt livsmedelslagstiftningen är livsmedelsproducenten skyldig att märka sin produkt 

med bäst-före-datum eller sista förbrukningsdag. Hållbarhetsmärkningen är baserad på 

antagandet att de temperaturer som varan utsätts för i kylkedjan är den som varan märkts 

med av producenten, och om temperaturen överstiger satta krav är kylkedjan bruten. En 

bruten kylkedja innebär att matvaran kan bli dålig före bäst-före-datumet. En sänkt 

lagringstemperatur för matvaran innebär att hållbarhetstiden blir längre [5].  

 
Figur 12. Illustrerat exempel på hur tid och temperatur påverkar livsmedel. 

 

 

Tillväxten är olika för olika bakterier och olika livsmedel och beror till stor del av 

temperatur och tid. Först när temperaturen sjunker ner mot 0°C och därunder sker 

tillväxten riktigt långsamt. För fryst mat innebär en obruten kylkedja främst att bibehålla 

sensoriska egenskaper hos maten och att olika framgement i maten inte ska blanda sig 

med varandra, som kan bli resultatet om den tinar. En fryst engångsportion består av olika 

storlekar och typer av mat, som har olika konsistenter i tinat tillstånd. Det innebär att 

maten i engångsportionen tinar olika och att portionen kan omblandas om den tinar. Vid 

plustemperaturer ska kylkedjan hållas obruten av t.ex. mikrobiologiska skäl, för att maten 

inte ska bli hälsofarlig. Sjukdomsframkallande bakterier växer inte till när temperaturen 

sjunker under +8°C eller stiger över +50°C [5], som exempel kan salmonella nämnas. En 

del, t.ex. listeria, kan föröka sig vid temperaturer ända ner till +1°C. Vanliga 

produktförstörande bakterier trivs utmärkt vid +8°C.  
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Detta projekt har fokuserat på frysta måltider och det är viktigt att kylkedjan inte bryts 

från det att maten har fryst ner tills dess att den tinas hos den äldre, för att kunna 

garantera matvarans hållbarhet och sensoriska egenskaper.  

 

 

5.2 Ingen kyla och passiv kyla 
 

Ett vanligt exempel på ingen kyla är då konsumenter transporterar hem mat från 

livsmedelsbutiker, se Figur 13. Kylda och frysta matvaror packas i påsar och tas oftast 

hem utan att lagringstemperaturen hålls kontrollerad. Risken finns då att kylkedjans 

temperatur bryts och matvarorna blir förstörda. Genom att packa maten tillsammans med 

t.ex. kylklampar tillämpas passiv kyla, där isen i klamparna fördröjer tiningsförloppet 

jämfört med om ingen kyla tillämpas.  

 

 
Figur 13. Det är viktigt att säkerställa att varor som skall förvaras vid en bestämd temperatur får 

upprätthålla denna temperatur under transport. 

 

 

Transport fram till och i livsmedelsbutik är oftast väl kontrollerad [5]. Erfarenheter och 

mätningar har visat att det är under transporten hem till hushållen som det är svårast att 

hålla temperaturnivån nere. Ansvaret för att kylkedjan inte bryts före konsumtion eller 

tillagning är kundens efter det att kunden tagit maten från affärshyllorna. Kylklampar 

eller att bara lägga frysta matvaror tillsammans håller matvarorna kalla längre jämfört 

med att de frysta varorna ligger var för sig.  

 

 

5.3 Aktiv kyla 
 

I detta projekt ska maten distribueras till den äldre, som en del i måltidslösningen som har 

tagits fram. Ansvaret för att kylkedjan inte bryts ligger då på transport och distributör hela 

vägen hem till den äldre. Därför behövs ett tekniskt system som garanterar att maten hålls 

vid rätt temperatur med hjälp av aktiv kyla, dvs. att värme transporteras bort från 

kylutrymmet under transporten. Matvarorna hålls frysta under transporten och 

temperaturen övervakas för att se till att inte lufttemperaturen stiger över krävd 

temperatur. Det finns regelverk för vid vilken temperatur olika livsmedels ska lagerhållas, 

se avsnitt 7.2.  
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5.4 Chaufför 
 

Chauffören, den transportör som distribuerar och kör maten fram till den äldre, har ett 

stort ansvar i att säkerställa matvarans kvalitet och säkerhet. För att bibehålla matens 

kvalitet och säkerhet skall inte temperatur eller avsedd tid överskridas. Utbildning är 

viktig för att chauffören ska förstå hur temperatur, tid och dennes beteende påverkar 

matens hållbarhet. Kundbemötande är en annan viktig aspekt i chaufförens arbete, då den 

äldre ska känna sig trygg under leveransen och att maten håller hög kvalitet.  

 

I denna studie har en checklista satts samman med det som bör ingå för chauffören som 

distribuerar maten till den äldre, se avsnitt 5.4.1.  

 

 

5.4.1 Checklista för chauffören 
 

Chauffören skall:  

 

1. Ge konsument en fraktsedel (kvitto) 

2. Ha en lista över var alla leveranser skall gå 

3. Ha kunskap om vikten att hålla varorna kylda 

4. Ha kunskap om olika IKT som används i systemet 

5. Veta vad transporten innehåller och förvara innehållet därefter 

6. Säkerställa att rätt mat kvitteras till rätt mottagare 
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6 Förpackningar 
 

Arbetspaketet ”Förpackningskoncept” har tagit fram ett förpackningssystem, som gör det 

lätt att packa måltiderna, blir enkelt att transportera och att förpackningarna är 

användarvänliga för den äldre.  

 

 

6.1 Gastronorm – måttsystem för förpackningarna 
 

Maten som förpackas, distribueras och levereras följer standardmått enligt 

”gastronormer”, se Figur 14. Gastronormer är en indelning av olika förpackningar och 

kärl som är bekant inte minst inom storhushåll och storkök. Gastronormstandarden ger 

kantinerna ett yttre mått, men ingen exakt form för hörn och sidoyta [7].  

 

 

 

Benämning Mått Volym 

GN 2/3-20 354x325 mm 1,25 liter 
GN 2/3-40 354x325 mm 3 liter 
GN 2/3-65 354x325 mm 5,25 liter 
GN 2/3-100 354x325 mm 8 liter 
GN 2/3-150 354x325 mm 11,5 liter 
GN 1/1-20 530x325 mm 1,9 liter 
GN 1/1-40 530x325 mm 4,5 liter 
GN 1/1-65 530x325 mm 7,4 liter 
GN 1/1-100 530x325 mm 12,6 liter 
GN 1/1-150 530x325 mm 18 liter 
GN 1/1-200 530x325 mm 25 liter 
GN 1/2-20 325x265 mm 0,85 liter 
GN 1/2-40 325x265 mm 1,75 liter 
GN 1/2-65 325x265 mm 3,5 liter 
GN 1/2-100 325x265 mm 5,5 liter 
GN 1/2-150 325x265 mm 8,5 liter 
GN 1/2-200 325x265 mm 11 liter 
GN 1/3-40 325x176 mm 1,5 liter 
GN 1/3-65 325x176 mm 2,25 liter 
GN 1/3-100 325x176 mm 3,5 liter 
GN 1/3-150 325x176 mm 5,5 liter 
Osv…   

 

a) b) 

Figur 14. (a) Hur de förpackningar med olika mått enligt gastronormerna kan anpassas till 

varandra samt (b) benämning, mått och volym för ett antal olika standardmått enligt 

gastronormer. 

 

 

NORMset är föregångaren till standarden Gastronorm (GN) och lanserades år 1964 av 

Rieber genom att de introducerade en mängd olika GN-produkter [8]. Rieber är ett tyskt 

företag som grundades 1925 och levererar idag fullservicelösningar inom catering till 

bl.a. skolor, företag och sjukhus. Genom att introducera Gastronormen på markanden 

banade de väg för att professionella storkök enhetligt skulle arbeta med kantiner och 

förpackningar av samma mått. Fördelarna med att ett genensamt standardiserat 

måttsystem är ökad produktivitet och effektivitet genom att [9]: 

 

 ge högre staplingsvolymer på mindre område 

 ett maximalt utnyttjaande av tillgängligt utrymmer 

 göra det möjligt att nyttja samma enhet för transport och lagring  

 lättare att förflytta maten under tillredningen 

 standardiserad dimensioner gör att maskiner och apparater som används kan följa 

samma måttsystem  
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6.2 Matförpackningar  
 

Förpackningskonceptet går ut på att det finns ett packsystem med förpackningar att packa 

maten i och en bärlåda för att enkelt kunna bära måltiden till den äldres hem från 

distributionsbilen, se idékoncept i Figur 15. I bärlådan finns utrymme för två huvudmål 

med tillhörande desserter, fyra muffinsar och tre squeezy (som är puréer).  

 

 
Figur 15. Prototyp på förpackningskoncept för att underlätta packning och transport av 

matvarorna (Källa Innventia).  

 

 

Måtten på förpackningarna är uppbyggda enligt gastronormer, se avsnitt 6.1. Detta 

system gör det lätt att skala upp och ner förpackningarnas storlek och få dem att passa 

bärlådan och förvaras i kylutrymmet. 

 

 

6.3 Avfallshantering 
 

Förpackningarna kommer vara utformade i material som kan sorteras enligt rådande 

källsorteringsanvisningar. Förpackningarna skall vara lätta att vika ihop för den äldre, så 

att avfallet tar minder plats i avfallskärl. När maten är överlämnad kan bärlådan lätt vikas 

ihop. 
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7 Regelverk för kyld och fryst mat 
 

I livsmedelsvärlden finns regler av många olika slag: 

• EU-förordningar, som skall inarbetas utan ändringar i medlemsstaternas 

lagstiftning och gäller överordnat lokal lagstiftning. 
  

• EU-direktiv, som sätter upp vad medlemsländerna ska uppnå men inte hur de 

kommer dit, vilket ger medlemsstaterna uppdrag att utarbeta regelverk för att nå 
målen. 

• Livsmedelslagen och livsmedelsförordningen som publiceras i Svensk 

författningssamling, SFS. 

• Livsmedelsverkets föreskrifter, som finns publicerade i Livsmedelsverkets 

författningssamling, LIVSFS. 

 

• Det finns även branschriktlinjer för hantering av livsmedel. Dessa innehåller råd 

och beskrivningar om hur branschen kan arbeta för att uppnå de mål som finns i 

lagstiftningarna. Det finns inga krav på att följa dessa riktlinjer, men de ger råd 
och tips om livsmedelshantering.  

 

 

7.1 Krav och riktlinjer 
 

Det finns ett mycket stort antal EU-bestämmelser på livsmedelsområdet. Det mest 

grundläggande regelverket är Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

178/2002 som innefattar de allmänna principerna för hur EU och medlemsstaterna ska 

lagstifta inom livsmedelsområdet [10]. Livsmedelsföretagarnas grundläggande 

skyldigheter samt föreskrifter om hur EU:s livsmedelsmyndighet (Efsa) ska vara 

organiserad och arbeta. 

 

Det finns också många andra EU-förordningar. Några, till exempel om livsmedelshygien 

och kontroll [11] gäller för all verksamhet, medan andra innehåller regler på avgränsade 

sakområden, som exempelvis HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points, se 

avsnitt 7.2.1).  

 

Den svenska livsmedelslagen syftar till att säkerställa en hög skyddsnivå för människors 

hälsa och för konsumenternas intressen när det gäller livsmedel [12]. Den kompletterar 

sådana bestämmelser i EU-förordningar som har samma syfte som lagen och som faller 

inom lagens tillämpningsområde.  

 

Den svenska livsmedelsförordningen talar bland annat om vilken myndighet som ska 

kontrollera olika typer av anläggningar [13]. Den ger också Livsmedelsverket rätt att ta 

fram och meddela olika slags föreskrifter. En författning för djupfrysta livsmedel är 

Livsmedelsverkets föreskrifter och allmänna råd om djupfrysta livsmedel [14]. 

 

Föreningen Fryst och Kyld Mat startade 1:a januari 2014, men har sitt ursprung i 

Djupfrysningsbyrån och är en intresseorganisation som arbetar med att uppnå en obruten 

kyl- och fryskedja. De gav 2016 ut Rätt temperatur under lagring och transport, 

Nationella branschriktlinjer för Fryst och Kyld Mat [15]. Dessa branschriktlinjer är 

uppdaterade och föregångaren är från 2007 och gavs ut av Djupfrysningsbyrån. 
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7.1.1 Definitioner enligt branschriktlinjer 
 

Branschriktlinjerna, som är utarbetad av Föreningen Fryst och Kyld Mat, omfattar frysta 

och kylda livsmedel från det att de står på producentens lastkaj till dess de står på en 

restaurangs eller butiks lastkaj [15]. Kyl- eller fryskedjan definieras i branschriktlinjerna 

som ”hantering, lagring och transport under temperaturkontrollerade förhållanden från 

skörd/slakt/fångst/beredning och nedkylning/infrysning fram t.o.m. försäljning i butik 

eller servering i storhushåll/restaurang” [15]. En kylvara är ”ett livsmedel som för sin 

hållbarhet är beroende av att förvaras kylt, men inte är fryst”. Med kyllagring menas i 

riktlinjerna som att "ett livsmedels lagras vid en kontrollerad temperatur mellan sin 

fryspunkt och +8°C för animaliska produkter och från någon plusgrad till +15°C för 

vegetabiliska produkter. Lagring vid högre temperatur förekommer för vissa produkter”. 

Riktlinjerna använder benämningen fryst livsmedel och avser då även djupfrysta 

livsmedel, som enligt definition i LIVSFS:12 [14] är ett livsmedel som genomgått en 

snabb nerfrysningsprocess, alltid håller i alla delar en temperatur på -18°C eller lägre 

efter infrysning och temperaturutjämning.  

 

 

7.2 Matvarans temperatur och kvalitet 
 

Temperaturhållningen i kylkedjan är en av de viktigaste parametrarna för att bibehålla ett 

livsmedels kvalitet och undvika att det blir otjänligt i förtid, se avsnitt 5.1. De lagar som 

reglerar krav på temperaturnivåer finns i EU-förordning 178/2002 [10], Sveriges 

livsmedelslagstiftning [12][13] och för animaliska produkter i EU förordning 853/2004 

[16]. För övriga kylda produkter finns inga andra krav än att temperaturen skall vara 

sådan att angivet bäst-före-datum gäller. För frysta produkter finns kravet att 

temperaturen alltid skall vara lägre än -18ºC i alla delar av matvaran, men kortvariga 

höjningar till -15ºC är tillåtet undantaget glass. För att säkerställa att produkt-

temperarturen inte överstiger -18°C för frysta matvaror, ska aktörerna i kylkedjan arbeta 

för att skapa en temperarturreserv i matvaran som är 2°C till 7°C lägre än krävd 

produkttemperarur [15]. Lufttemperaruren i vilken matvaran lagras måste vara lägre än 

kravet på matvarans produkttemperarur, för att säkerställa rätt temperartur i hela 

matvaran. Vid hantering av matvarorna i utrymmen där lufttemperaruren ej går att 

kontrollera eller vid avfrostningar av kylaggregat som reglerar lufttemperaruren, kan 

lufttemperaruren stiga över önskad temperatur. Men det får inte medföra att matvarans 

produkttemperarur överstiger de produkttemperaturkrav som regleras i lagar och avtal 

mellan aktörerna i kylkedjan.  

 

Varje gång en produkt övergår från en aktör till en annan under kylkedjan, så är det 

mottagarens ansvar att kontrollera produkttemperaturen och varje aktör ansvarar för 

dokumentation och arkivering av sitt ansvarsområde [15]. 

 

 

7.2.1 Spårbarhet och HACCP 
 

För livsmedel inom EU gäller klara regler avseende hantering och förvaring. Dessutom 

finns stränga krav för mätnoggrannhet och upplösning för temperaturmätare från 

mattillverkning till slutkund. Den princip, som EU har valt för att i efterhand kunna 

kontrollera kvaliteten på livsmedel, kallas spårbarhet och finns reglerad i lagstiftning 

EG förordning nr 178/2002 [10]. Spårbarhetsprincipen innebär att det alltid skall vara 

möjligt att veta varifrån ett livsmedel kommer, om kylning har varit aktuell och hur varan 

har behandlats avseende temperatur. Syftet är att det alltid skall vara möjligt för en aktör 

som säljer ett livsmedel att konstatera om livsmedlet är farligt eller inte. Möjligheten att 

få information från tidigare steg i kedjan skall säkerställas genom att varje aktör, som är 
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ansvarig för någon länk, i efterhand ska veta varifrån en viss vara kom, till vem den 

levererades och vad som hände däremellan. Krav på dokumentation finns både på 

mätregister för temperaturer och vidtagna åtgärder vid avvikelser på produkttemperatur, 

på lufttemperatur vid lagring och på lufttemperatur vid transport. Dessa uppgifter skall 

arkiveras tills matvaran med säkerhet är konsumerad eller destruerad. För frysta 

livsmedel kan det beroende på produkt behövas finnas dokumentation under mer än ett år.  

 

Utöver spårbarhetskrav, finns det ett krav på aktörer i kylkedjan att utföra HACCP-anlys 

(Hazard Analysis and Critical Control Points), enligt EU förordning 852/2004 [11]. 

Innebörden är att alla steg inom en aktörs ansvarsområde, som kan ge 

kvalitetsförsämring, skall analyseras och åtgärder ska införas som eliminerar eller 

kontrollerar möjlig fara.  

 

 

7.2.2 Temperaturmätning 
 

Lagar och förordningarna ställer krav på att varje aktör i kylkedjan ska ha kontroll över 

och dokumentation på att kvaliteten på livsmedel säkerställs (spårbarhetsprincipen, se 

avsnitt 7.2.1). Det är främst temperaturen som kan mätas och kontrolleras för att kunna 

säkerställa att bäst-före-datum upprätthålls. Hur mätning av temperaturer ska utföras och 

vilka krav som ställs på mätosäkerhet finns beskrivet i standarderna: 

 EN 12830 Termometrar - Temperaturmätare för transport, lagring och distribution 

av kylda och frysta matvaror - Provning och krav 

 EN 13485 Termometrar för mätning av luft- och produkttemperatur vid transport, 

lagring och distribution av kyld, fryst, djupfryst/snabbfryst mat och glass - 

Provning, prestanda, användbarhet 

 EN 13486 Temperaturmätare och termometrar för transport, lagring och 

distribution av kyld, fryst, djupfryst/snabbfryst mat och glass - Periodisk kontroll 

 

Dessa standarder gäller alla nya instrument från 1 januari 2006 och äldre befintliga 

instrument från 1 januari 2010. De viktigaste kraven är följande [15]: 

 Instrumentets mätområde skall vara -30°C till +20°C (branschriktlinjerna ställer 

krav på mätområde till +30°C).  

 Temperaturen skall kunna avläsas direkt på instrumentet. 

 Instrumentet skall ha en mätosäkerhet som är mindre än ±0,5°C inom 

mätområdet. 

 Instrumentet skall kunna visa temperaturskillnader på 0,1°C. 

 Instrumentet skall inom 3 minuter visa 90 procent av skillnaden mellan 

initialvärde och slutligt värde. 

 Den temperaturkänsliga delen av instrumentet skall ge god termisk kontakt med 

produkten. 

 Temperaturgivaren skall vara lätt att rengöra. 

 Instrumentet skall vara försett med giltigt spårbart årligt kalibreringscertifikat. 

 

För att leva upp till de krav som ställs på hantering av kylda och frysta matvaror är det av 

vikt att transportörena har kontroll på de faktiska lufttemperaturerna i de utrymmen som 

lagrar livsmedel. Branschriktlinjerna ställer krav på att temperaturgivare ska placeras på 

tre ställen i lastutrymmet; utblås från och returblås in till förångaren samt i takhöjd några 

meter från bakdörren [15]. Mätutrustning som mäter lufttemperaraturer under transport 

ska registrera mätvärden var 5:e minut om registreringstiden är 24 [15]. Funktion och 

tillförlitlighet på de temperaturgivare som används för styrning och övervakning blir då 

central för att klara lagar och förordningar. Men det är inte enbart temperaturgivarnas 
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riktighet som påverkar temperaturen på de kylda och frysta varorna. Spridningen av den 

kylda luften i lagerrum, hur ofta dörren öppnas och stängs och strålning från eventuell 

belysning är exempel på faktorer som påverkar. 

 

 

7.3 Transport av frysta matvaror 
 

Utrymmet där kylda och frysta matvaror förvaras under transport definieras som 

livsmedelsanläggning och ska uppfylla de krav som ställs i lagstiftning [15]. 

Produkttemperarur regleras av lagstiftning och avtalsvillkor mellan aktörerna i kylkedjan 

och lufttemperarur vid transport bör regleras i avtal mellan aktörerna[15]. Vid lokal 

distribution är det enligt branschriktlinjerna tillåtet med en kortvarig temperaturhöjning i 

produkten till högst -15°C, undantaget glass.  

 

Lagstiftning ställer krav på att lufttemperaturen ska mätas och registreras 

lufttemperareturen i alla de utrymmen som lagrar kyld och frysta matvaror under 

transport [14][17]. Det är transportören ansvarar för kontroll av lufttemperaruren i 

transportutrymmet [15].  

 

De transporter som kommer utföras för framtagen måltidslösning är smådistributioner, 

dvs. matleveranser i miljö som kan vara trång eller till enstaka leveranser på nationell 

nivå. Det finns inget specifikt regelverk gällande kyltransporter för distribution med 

mindre fordon på nationell nivå i Sverige. På internationell nivå finns en 

överenskommelsen om internationella transporter av lättfördärvliga livsmedel och om 

specialutrustning för sådan transport (ATP), som utfärdades i Genève 1970 och trädde i 

kraft för Sverige 1979 [18]. Men denna överenskommelse gäller om livsmedlet färdas 

över landsgränser, vilket inte har varit fallet i denna studie.  

 

Kylda och frysta livsmedel ska generellt lagras och transporteras vid de temperaturer som 

säkerställer att de inte blir dåliga och kan skada vår hälsa. Förpackade livsmedel ska 

normalt lagras och transporteras så att den temperatur som anges på förpackningen hålls. 

Vid kortare transporter som sker under begränsad tid kan visa avsteg göras för vissa 

produkter under förutsättning att temperaturen för livsmedelet inte överstiger den 

temperatur som har angivits i anslutning till hållbarhetsmärkningen. Erfarenhet visar att 

frysta produkter som ska hålla max -18°C vid leverans till butiker och storkök måste hålla 

en betydligt lägre temperatur när det lämnar lagret [15]. Temperaturen i produkten kan 

stiga 2-7°C vid hantering utanför temperaturkontrollerade områden, beroende på tid och 

rutiner, vilket gör att matvarans produkttemperarur bör vara mellan -20°C och -25°C [15]. 

Det göra att lufttemperaturer i transportutrymmen håller temperaturer under dessa, dvs. 

betydligt lägre än -18°C. 

 

Temperaturkontroll i transportfordon och lagerrum för djupsfrysta livsmedel beskrivs i 

EG-förordning nr 37/2005 [17] samt Direktiv 89/108 EEG [19], och Direktiv 92/2 EEG 

[20] reglerar stickprovskontroll och analysmetod för den offentliga temperaturkontrollen. 

Dessa regelverk är till för att försäkra att utrustning som förvarar fryst mat bl.a. klara 

temperaturkaven och stickprovskontroller görs.  

 

 

7.3.1 Lastning och lossning 
 

Lastning och lossning ska helst göras i utrymmen där lufttemperaturen kan regleras. Om 

lastning sker från utrymme där lufttemperaturen inte kontrolleras krävs inte förkylning av 

lastutrymmet, dvs. att lastutrymmet i fordonet kyls ner till önskad temperarur före 

lastning [15]. Detta för att minimera avfrostningsbehovet, då kondens från matvarorna 
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isar igen kylaggregats förångare. Kylaggregatet ska vara avstängt vid lastning och 

lossning om dörrarna till kylutrymmet är öppna [15]. 

 

Om det är chauffören som lastar fordonet är chauffören även ansvarig för att kontrolla 

produkttemperaturen vid lastning, annars är det matvaruleverantören som ansvarar för 

både produkt- och lufttemperatur. Vid lossning ansvarar mottagaren av matvaran för att 

kontrollera produkttemperaruren. Chauffören eller mottagaren ansvarar för att kontrollera 

om lufttemperaruren är enligt avtalsvillkor. Om inget annat är avtalat mellan aktörerna, 

finns det i branschriktlinjerna beskrivet vem som är ansvarig och vilka åtgärder som ska 

vidtas, om det visar sig att temperaruern avviker från krävd temperarur vid lastning och 

lossning av kylda och frysta matvaror [15]. Om en rutinkontroll visar på avvikelser skall 

en förstörande mätning göras där matvarans inre temperarur mäts. 

 

 

7.3.2 F-gasförordningen 
 

Den 1:a januari 2015 trädde den nya europeiska F-gasförordningen i kraft. [21]. Den 

svenska förordningen har ännu inte förändrändrats och gäller bara när den inte motsäger 

sig den europeiska förordningen [22]. F-gasförordningen omfattar hantering och 

användandet av fluorerade växthusgasar, vilket många av de kommersiella köldmedium 

för kyl- och frysapplikationer består av[23][24]. 
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8 IKT – informations- och 

kommunikationsteknik 
 

Informations- och kommunikationsteknik är avgörande för att hantera informationen 

mellan aktörerna samt kunna säkerställa att matvarorna håller rätt temperatur under 

transporten och hamnar i den äldres kyl och frys. Inom IKT kommer användargränssnitt 

att identifieras så att teknik och funktion utvecklas utifrån ett brukarbehov. Visualisering, 

enkelhet, pålitlighet, användarvänlighet och säkerhet är ledord för att anpassa tekniken till 

den äldre. 

 

 

8.1 Informationens väg 
 

Den äldre beställer och väljer mat genom app och via en smartphone, dator eller telefon. I 

en kommunikationscentralen tas beställningen emot från den äldre. Beställningen skickas 

till matproducent för att matcha valet mot tillgången. Matproducenten skickar svar till 

kommunikationscentralen om att den önskade maten iordningsställs finns och 

kommunikationscentralen skickar informationen till den äldre. Kommunikationscentralen 

skickar en förfrågan till transportören som tillsammans med matproducenten avtalar om 

tidpunkt för avhämtning av maten. Då transportören avhämtar maten hos matproducenten 

skickas en kvittens till kommunikationscentralen som skickar vidare information till den 

äldre om när maten är tänkt att levereras. Under hela transporten mäts matvarans 

temperatur tillsammans med tid och informationen skickas till kommunikationscentralen 

för spårbarhet. Då transportören tar maten ifrån distributionsbilen används en handenhet 

för att skicka information till kommunikationscentralen att maten inte är i fordonets 

kylutrymme. Väl hos den äldre kvitteras avlämningen hos denne. Om inte maten 

levereras inom en viss tid till den äldre, kommer mottagningsenheten att larma, för att 

påminna att maten inte kommit.  

 

 

8.2 Sensorer 
 

Med hjälp av sensorer och kommunikationscentral skall rätt information och 

kommunikation spridas. Det är framförallt viktigt att säkerställa VAR, HUR och VAD 

som skall mätas. Genom att mäta och kommunicera säkerställs att gällande riktlinjer och 

lagar efterlevs.  

 

Förutom rätt temperatur som håller matkvalitet finns även krav på spårbarheten för 

livsmedel, se avsnitt 7.2.1).  

 

 

8.2.1 Gränssnitt - IKT 
 

För att de olika tekniska enheterna i beställnings- och distributionskedjan skall kunna 

kommunicera med varandra är det viktigt att gränssnitt används som är kompatibla. Med 

gränssnitt menas här en kontaktyta mellan de olika mänskliga aktörerna och det IT-

baserade systemet. Att gränssnitten är kompatibla innebär att de olika aktörerna får en 

möjlighet att samverka i ett och samma system. Med en väldefinierad kompabilitet gör 

man det möjligt att bygga vidare på IKT-modellen så att flera aktörer samtidigt kan 

använda systemet.  
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8.2.2 Gränssnitt – konsument 
 

För att målgruppen skall tillvarata och även kunna ge information och kommunikation 

förutsätts att det finns olika gränssnitt att tillgå. I avsnitt 3.1 presenteras de olika tekniska 

förutsättningar som förutsätts för att få denna modell att fungera.  

 

 

8.2.3 Kommunikationscentralen 
 
Sensorer och kvittenser skall säkerställa att maten – från matproducent till den äldres 

ytterdörr – håller rätt kvalitet. Rätt mat i rättan tid från leverantör via transportör till 

slutkonsument. Detta skall ske i realtid och direkt larma och indikera till användarna.  

 

 

8.3 Kvittens – chaufför 
 

När transportören tar ut maten till den äldre för leverans kvitteras elektroniskt. Denna 

enhet håller koll på hur lång tid som varan är utanför det kylda utrymmet – från kylbox 

till den äldres ytterdörr där varan tas emot.  

 

 

8.4 Beställningsapp 
 

Beställningsappen, eller ett passande webbgränssnitt, kan användas av den äldre för att 

välja och beställa den maten som är önskvärd. Ett filter kan användas till app/ 

webbgränssnitt för att kunna få det som är önskvärt, se bilaga 3. 

 

 

8.4.1 Filter som hanterar krav från konsument 
 

Genom att skapa ett filter som ägs av den äldre skall beställningen underlättas. Filtret kan 

innefatta olika kriterier som är bra att hålla ordning på såsom allergier, medicin och 

personliga önskemål, som exempelvis ”tycker inte om fisk”.  

 

 

8.5 Digitalisering 
 

Registrering och behandling av olika personuppgifter är många gånger nödvändigt för en 

fungerande verksamhet. Den informationen som förutsätts för att skapa en flexibel 

beställning och distribution för att den äldre ska erhålla sin måltid kan behöva skyddas. 

Framförallt är det viktigt för den äldre att få bestämma om informationen skall spridas.  

 

I patientdatalagen regleras t.ex. hur man får behandla personuppgifter inom hälso- och 

sjukvårdet, såsom sjukjournaler [25]. 

 

Datainspektionen är den myndighet som genom tillsynsverksamhet ska bidra till att 

behandling av personuppgifter inte leder till otillbörliga intrång i enskilda individers 

personliga integritet.  
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9 Resultat och slutsats 
 

Målet med studien har varit att ta fram ett beställnings- och distributionskoncept för att 

skapa en effektiv och hållbar kedja för matdistribution till målgruppen, dvs. äldre 

hemmaboende som är 75 år eller äldre. Tre prototyper har utvecklats inom ramen för 

studien för att lösa uppgiften: 

 

1. En prototypbaserad demo för att verifiera att IT-infrastrukturen som rapporten 

beskriver fungerar. I demon har ett scenario med aktörer och ett händelseförlopp 

genomförts och filmats. 

2. En prototyp för en beställningsfunktion, som här är en app för att beställa en 

måltid. 

3. En prototyp för att påminna den äldre om att det är dags att äta, en matpåminnare. 

 

Figur 16 redogör för de delar som rapporten beskriver och som ingår i konceptet.  

 

 
Figur 16. Delar som fogas samman för en effektiv och hållbar beställnings- och distributionskedja 

för matleveranser till äldre hemmaboende.

 

 

I den övre raden med bilder i Figur 16 beskrivs matvarans väg mellan aktörerna; från 

matproducent, vidare till transportör och leverans hem till den äldre. Den nedre raden 

beskriver informationens väg för att säkerställa att den äldre kan beställa önskad mat, att 

matkvaliteten är god när den når den äldre, att rätt mat kommer till rätt person i rättan tid 

och att den äldre påminns om sina måltider. Kommunikationscentralen är navet i hjulet 

som samlar och skickar ut information. Informationskedjan svarar och beskriver de 

studiefrågor som ställdes, se avsnitt 2.2: 

 

 Hur kan man beställa hem god mat på ett smart sätt? 

Beställningsappen, med ett filter för den äldres preferenser gällande mat. 

Exempelvis ska filtret ställas in så att den äldre inte ska få måltider som 

innehåller saker de är allergiska mot eller inte tycker om. Leveransadress kan 

ändras i appen och önskade tider för leverans.  

 

 Hur vet man att maten håller hela vägen och inte blir dålig under leverans?  

En obruten kylkedja ska säkerställas genom sensorer, kommunikation och 

kvalitetssäkring. Med obruten kylkedja menas att den lagringstemperatur som 

krävs för att maten ska hålla till bäst-före-datumet ska upprätthållas. Maten 
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kommer transporteras i ett fryst utrymme i distributionsfordonet och den äldre 

kommer få påminnelse om ifall maten inte har hamnat i kyl eller frys inom en 

viss tid, efter det att transportören har levererat maten. Sensorer mäter tid samt 

temperatur och kopplas till varuinformation för att ha spårbarhet på matvarorna. 

Här spelar kunskap en viktig roll, vilket säkerställs med utbildning av chauffören 

och information till de äldre om hur temperaturer och tid och deras agerande 

påverkar matvarans hållbarhet. 

 

 Hur ser en effektiv och hållbar kedja för matdistribution till äldre hemmaboende 

konsumenter ut?  

I rapporten beskrivs följande: 

‐ Informations- och kommunikationsteknik, för att binda samman de olika 

aktörerna och kunna spåra matvaran och dess temperarur. Säkerställa rätt 

mat, till rätt person, vid rätt tid och med säkerställd matkvalitet. 

‐ Sensorer som mäter temperatur och tid och säkerställer en obruten 

kylkedja. 

‐ Förpackningar i mått enligt gastronormerna tillsammans med en bärlåda. 

Då maten är uppäten och förpackningarna är avfall ska de vara enkla att 

vika ihop och göras mindre och kunna sorteras enligt rådande 

källsorteringsanvisningar.  

‐ Kunskap om kylteknik vid mattransporter tillsammans med 

temperaturens och tidens påverkan på matvarans hållbarhet. I detta ingår 

även kunskap om reglerverk för transport och lagerhållning av kylda och 

frysta livsmedel. 

‐ Ett framtagen gränssnitt för att enkelt kunna beställa önskad mat 

(beställningsapp). 

‐ Ett framtaget gränssnitt för att underlätta att den äldre får i sig den 

näring den behöver under dagen (matpåminnare eller matklocka). 

‐ Vikten av att den äldre får ett trevligt bemötande för att matupplevelsen 

ska bli god och få kunskap om att säkra matkvaliteten. 

 

Ett mål med projektet har varit att utveckla en programvaruprototyp för den IT-

infrastruktur som behövs för att stödja leverans av matprodukter till de äldre. Resultatet 

har redovisats genom en prototypbaserad demo, där ett verkligt scenario med aktörer och 

ett händelseförlopp har filmats. Den körbara programvaran har installerats i ett verkligt 

system och verifierats av att aktörerna använde sig av det, för att visa att den plattform för 

måltidslösning som har tagits fram fungerar. Det kommer att uppstå många olika 

scenarion beroende på olika aktörer och händelseförlopp och denna studie har begränsat 

sig till ett scenario. Bilaga 1 beskriver den prototypbaserade demon och scenariot för 

filmatiseringen. Resultatet av filmen var att IT-infrastrukturen fungerade, 

lufttemperaruren i kylutrymmet mättes under hela transporten och slutkonsumenten fick 

sin mat levererad.  
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10 Diskussion och fortsatt arbete 
 

I denna rapport har vi sett över ett behov som är en växande samhällsutmaning. Vårt 

fokus har här varit att utgå från behovet av måltidslösningar som finns hos den äldre. Men 

vi ser denna rapporten som ett exempel som det skall kunna byggas vidare på, både för 

den aktuella målgruppen och för andra målgrupper samt för annan mat och/eller tjänst.  

 

Projektet har innefattat flera byggblock såsom nutrition, förpackningar, studier av äldres 

situation, och transporter av matvaror till äldre. I en förlängning tänker man sig ett 

logistiskt flöde innefattande matproducenter, distributörer, och transportörer, där den 

äldre garanteras bra mat i rätt tid. Som stöd för en sådan fysisk infrastruktur behövs en 

logisk IT-infrastruktur. Med detta menas en logisk logistik baserad på det 

informationsflöde som gör den fysiska logistiken möjlig. Med fördel bör modulära 

programvarukomponenter utvecklas för flexibilitet och skalbarhet.  

 

Projektet har tagit fram en plattform som är baserad på en typ av produkt (fryst måltid), 

en typ av beställningsfunktion (beställningsapp) och en slutkonsument (äldre 

hemmaboende), se Figur 17. Vi ser att denna plattform är applicerbara på andra områden 

och kan vidgas. Plattformen kan användas för fler produkter och tjänster, olika typer av 

beställningsfunktioner samt fler och andra aktörer och slutkonsumenter. Det som binder 

aktörerna och tjänsterna samman är en IT-infrastruktur där en sambandscentral är navet.  

 

 
Figur 17. Plattform framtagen i projektet, där informationsflöde gör den  

fysiska logistiken av fryst måltider till den äldre möjlig. 

 

 

Den plattform och IT-infrastruktur som har utvecklats i denna studie är bara en början 

och kan med fördel användas för att tillgodose behovet hos andra slutkunder. Flexibilitet 

och skalbarhet har varit nyckelord under projektet, även om fokus har varit på en fryst 

måltid som ska levereras till den äldre. Flexibilitet syftar till att fler behov ska kunna 

tillgodoses gällande produkter och tjänster för att skapa flera tänkbara affärsmodeller. 

Skalbarhet syftar till att kunna knyta fler aktörer till IT-infrastrukturen för att kunna få 

fram och leverera de efterfrågade produkterna och tjänsterna. Teknik finns för denna typ 

av affärsmodell, vilket detta projekt har visat på.   
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10.1 Viktiga aspekter för en obruten kylkedja 
 

En viktig faktor är att aktörerna i måltidslösningen har kunskap att kunna hantera maten 

korrekt i hela kedjan. Tekniken finns, men för rätt handhavande måste aktörerna veta hur 

man ska hantera utrustningen och matvarorna samt varför temperaturer ska följas upp. 

Vad som är korrekt och hur maten skall hanteras finns reglerat och beskrivet i olika 

regelverk och riktlinjer som vi har presenterat i rapporten. För att i verkligheten och att 

gemene man skall ta till sig kunskap på ett lämpligt och bra sätt, behövs utbildning och 

kunskapsutbyten – en ökad beställarkompetens. Utbildning är av vikt, både gällande vilka 

regler och riktlinjer som gäller och både hur man faktisk går till väga för att upprätthålla 

kylkedjan och god livsmedelshygien. Det är inte bara transportörerna som behöver 

utbildning och information, utan samtliga inblandade aktörer såsom matleverantören och 

slutkonsumenten behöver förstå hur de ska hantera matvaran för att säkra matkvaliteten. 

Aktörerna kan hjälpa varandra genom att utbyta kunskap och erfarenhet och känna att de 

är en del av en kedja aktörer med gemensamt ansvar; att få slutkunden nöjd, dvs. rätt mat 

ska komma fram till rätt person och med rätt kvalitet vid rätt tillfälle. 

 

Flera aktörer är inblandade i måltidslösningen och har huvudansvaret under sina 

respektive delar i kedjan. Det är t.ex. bekant att de största problemen brukar uppstå vid 

överlämnande och mottagande av leveranser, där ett glapp i ansvarsområdet kan uppstå. 

Det är därför viktigt med att vara tydlig med ansvarsområdena för att veta vem som är 

ansvarig och när ansvaret för maten lämnas över till nästa aktör i kedjan. Det är också 

viktigt att följa upp temperaturerna så att aktörera vet att kylkedjan inte har brutits, varken 

under deras eget eller under de andras ansvarsområde. Ansvarsområdet ska beskrivas 

både i termer om vad för åtgärder som krävs inom ens område och när ansvaret tas över 

från en aktör till en annan. Inom ramen för detta projekt finns ansvaret för matens kvalitet 

från det att den frusna måltiden lämnas över till transportören och färdas längs med vägen 

tills den är mottagen av slutkonsumeten.  

 

Temperaturen på matvaran är en avgörande faktor för att säkra matkvaliteten. 

Temperaturen i en fryst matvara kan stiga 2-7°C vid hantering utanför 

temperaturkontrollerade, vilket gör att matvarans produkttemperarur bör vara 

mellan -20°C och -25°C [15]. Det i sin tur gör att lufttemperaturer i transportutrymmen 

behöver hålla temperaturer under dessa. Det är även viktigt att matvaran har rätt 

temperaur då den packas i transportbilens kylutrymme och att den packas på rätt sätt. 

Luften som ska kyla matvarorna måste kunna cirkulera i kylutrymmet för att upprätta 

funktionen. Packas matvaror så att luftcirkulationen hindras kan det leda till att rätt 

temperatur inte upprätthålls.  

 

Även om kylkedjan upprätthålls kan matvaran bli förstörd på grund av att den utsätts för 

t.ex. smuts, mögel eller bakterier. Även om matvaran är väl paketerad kan den utsättas 

om förpackning går sönder eller om ämnen går igenom förpackningen [26]. Exempelvis 

är rengöring av kylaggregat och kylutrymme viktigt för att hålla miljön runt matvaran 

ren. En annan underhållsfråga är att kalibrera temperaturgivare, för att veta att 

temperaturgivarna som mäter temperaturerna fungerar och inte visar felaktig temperatur.  

 

Temperaturvariationer förekommer, och hur långa och hur ofta de kan variera är av 

intresse. Temperaturvariationer från börvärden skall dock sättas i perspektiv till vilken 

matvara som man hanterar. I detta projektet har vi diskuterat en fryst måltid. Hade det 

varit en annan produkt eller temperatur på varan, t.ex. kyld, så hade krav på 

temperaturavvikelser varit annorlunda. Och vidare, om det exempelvis är läkemedel som 

ska transporteras, hade det varit andra krav och regelverk som ska appliceras jämfört med 

de för frysta måltider.   
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10.2 Fortsatt arbetet 
 

I projektet har det utvecklats programvaruprototyper för den IT-infrastruktur som behövs 

för att stödja leverans av mat till de äldre. Syftet har varit att ge ”proof-of-concepts” för 

de tankar och idéer man har haft inom projektet, samt att ge möjligheter till studier och 

ytterligare idéer. Prototyperna ger här värdefull information angående flera aspekter, 

såsom användarinteraktioner, funktionaliteter och programvaruarkitekturer. Med 

utgångspunkt i detta finns det stora värden i att betrakta en uppskalning av användningen 

av denna typ av programvarusystem, där en mångfald av matproducenter, 

matleverantörer, transportörer och äldre/äldreboenden deltar. Vilka påfrestningar och 

utmaningar ställs på programvarusystemen? Hur möter man dessa i syfte att ha en fullgod 

funktionalitet och tillfredställande IT-service åt de olika användarna? 

 

Utvecklingen går framåt snabbt och vi vet idag att det genereras mycket data som kan 

användas och tillgås. Data kan utvärderas och användas för att förstå och veta mer om 

behoven. Genom att veta mer om vad som händer i hemmen så kan det vara möjligt för 

den äldre, och andra, att utöka den framtagna prototypen med annan och ny teknik i 

framtiden. Det kan skapa mer nytta för fler. Idag levereras hushållsprodukter med många 

fler möjligheter än deras huvudsyfte och det finns oanade möjligheter att förstå mer om 

vad som händer i hemmet genom att samla in mätdata via produkter och sensorer som är 

installerade i hemmen. Speciellt med tanke på att allt fler produkter kopplas upp mot 

internet. Electrolux säger ”idag har vi ett 100-tal produkter uppkopplade, om 10 år är vårt 

mål att 100 miljoner produkter är uppkopplade” [27]. 

 

 

10.3 Delaktighet av studenter i projektet 
 

Flera företag deltar i projektet, liksom akademin, i detta fall genom Högskolan 

Kristianstad. Då projekt av detta slag har deltagare från akademin, ser man uppenbara 

fördelar, inte bara i deltagande forskares reflektioner och dokumenterande, utan även i att 

låta delar av projektet ingå som delar i utbildningen av studenter. Här skapas vinn-vinn-

situationer i att forskningsanknyta utbildningsmoment, och ge en grund för 

arbetsintegrerat lärande för studenterna. Innebörden av detta är att studenter kan utföra 

arbete som är forskningsmässigt relevant och som utförs i anslutning till deltagande 

företagsrepresentanter, där resultatet gagnar projektet som helhet. I just fallet med detta 

projekt har studentgrupper arbetat i projektkurser och examensarbeten med att ta fram 

körbar programvara med goda resultat, dvs. prototypsystem som använts som ”proof-of-

concept” även för projektgruppen som helhet. Det har upplevts som mycket positivt. Vår 

önskan har även varit att det bidragit med lärdom och kännedom för studenterna om ett 

aktuellt ämne som idag har växande behov och ökad kunskap. 
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Bilaga 1 – Prototypbaserad demo 

 

Under höstterminen 2014 togs en prototyp fram för att representera IT-infrastrukturen i 

beställningskedjan, det vill säga motsvarande de röda pilarna i Figur 1:1. Som ett resultat 

av detta föreslogs ett antal webbaserade användarkontaktytor där dessa är beroende på 

den roll en aktör i beställningskedjan har (matproducent, transportör, beställare). 

Framtagningen av de webbaserade användarkontaktytorna, se Figur 1:2, togs fram i syfte 

att öka förståelsen av strukturen och flödet av informationen i systemet. 

 

 

 
Figur 1:1. Beställningskedjans IT-infrastruktur representeras av de röda pilarna i figuren. 

 

 

  

  
 

Figur 1:2. Prototyp med webbaserade gränssnitt mot beställningskedjan. 

 

 

Prototypen låg senare till grund för än större utveckling av ett prototypsystem, med en 

tillhörande demo för denna. Prototypsystemets beskrivs genom en film, där ett scenario 

genomfördes, se filmscenario och de olika scenerna som beskrivs nedan, för att verifiera 

prototypen. 
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Filmscenario 
 

Inom ramen för projekt har en film spelats in som beskriver en demonstration av 

prototypsystemet som har tagits fram. En film visar ett scenario för måltidslösningen, från 

beställning till att maten är laverad till den äldre. 

 

 

Filmscenario för transport av matvara 
 

Scen 0 // Ej med i senaste filmen (matklocka/påminnare är separat 

film) 
Den äldre blir påmind av matklocka, ser att det är dags att beställa mat. Har en lista med 

glutenfira måltider, bra med fungerande filtermekansism. Gör en beställning med 

muffinstillbehör. 

 

Scen 1 
Transportör får order om transport. En Äldre på viss adress har beställt en måltid, där 

denna finns vid viss matbutik. Transportören tar sina saker, mobil kommunikationsenhet, 

sensorer, mm. Registrerar på kommunikationsenheten att transporten är på gång, sätter 

sig i transportbilen och kör mot matbutiken. 

 

Scen 2 
Transportör hämtar upp maträtt vid angiven butik. För samman en sensor med matpaketet 

i en väska för detta. Transportören registrerar hämtningen på kommunikationsenheten, 

vilket medför att sensorn skickar data till server som kontrollerar att temperaturen hålls. 

Transportören placerar paketet i särskild kylbox i bilen och registrerar att status är att 

maten är på väg, samt kör mot adressaten.  

 

Scen 3 
Transportören kör matvaran till den äldre, går av och går mot adressen. Samtidigt skickar 

sensorn data som tas emot, avläses och monitoreras vid servern/sambandscentralen.  

 

Scen 4 // Ej med i senaste filmen 
Transportören ringer på av avlämnar denna. Den äldre tar emot och identifierar sig som 

korrekt mottagare. Transportören registrerar på kommunikationsenheten att matvaran är 

emottagen och har därmed fullgjort sitt uppdrag. 

 

Scen 5 
En översikt av förpackningar. Filmsekvens visar matvaror och förpackningar, och hur 

dessa öppnas. Även sensorer visas. 

 

 

Scenario för IT-infrastruktur 
 

En körning för valda delar av systemet visas. Körningen svarar mot scenarier ovan. 
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Bilaga 2 – Resultat från enkätstudie vid båtresa 

tillsammans med PRO, oktober 2014 
 

På PRO:s Ålandskryssning den 20:e till 21:a oktober 2014 genomfördes en 

enkätundersökning, där PRO-medlemmarna fick svara på frågor som användes i 

projektet. Denna bilaga presenterar enkätundersökningen. Resultaten från enkätstudien 

har varit en grund för arbetet gällande förpackningskonceptet samt för beställnings- och 

distributionskedjan. Resultat återfinns i denna rapport samt i rapport från 

Förpackningskoncept och sammanfattas även i denna. PRO är Sveriges största 

pensionärsorganisation med närmare 400 000 pensionärer.  

 

 
 

Enkätundersökning 
 

Ca 95 PRO-medlemar svarade på enkäten och resultatet redovisas i Figur 2:1 till 

Figur 2:14. 

 

 
Figur 2:1. ”Vilken åldersgrupp tillhör du?”, 96 svarade, 2 hoppade över frågan. 
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Figur 2:2 Vad har du för boende?, 94 svarade, 4 hoppade över frågan. 

 

 

 
Figur 2:3 ”Var bor du?”, 94 svarade, 4 hoppade över frågan. 

 

 

 
Figur 2:4 ”Vilken typ av måltid kan du tänka dig att få hemleveread?  

(Du kan kryssa i flera alternativ)”, 92 svarade, 6 hoppade över. 
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Figur 2:5 ”Hur många gånger i veckan vill du äta färdiglagad mat som du  

får hemlevererad? (Uppskattningsvis)”, 89 svarade, 9 hoppade över frågan. 

 

 

 
Figur 2:6 ”Hur vill du helst förvara din mat?”, 

 90 svarade, 6 hoppade över frågan. 
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Figur 2:7 ”Om du skulle beställa hem färdiglagad mat, hur viktig tycker du att nedanstående 

aspekter är? Ta ställning genom att kryssa i 1 = Inte alls viktigt till 5= Mycket viktigt”,  

97 svarade, 1 hoppade över frågan. 
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Figur 2:8 ”Om du skulle beställa hem färdiglagad mat, kryssa i de 5 aspekter nedan du anser är 

viktigast att de uppfylls?”, 84 svarade, 14 hoppade över frågan. 
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Figur 2:9 ”Om du får färdiglagad mat, äter du normalt upp hela portionen?”,  

77 svarade, 21 hoppade över frågan. 

 

 

 
Figur 2:10 ”Kan du tänka dig att handla via internet?”,  

91 svarade, 7 hoppade över. 

 

 

 
Figur 2:11 ”Om du skulle beställa hem färdiglagad mat, vill du få maten levererad till annan 

plats än ditt hem?”, 93 svarade, 5 hoppade över frågan. 
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Figur 2:12 ”Hur värmer du helst din mat i hemmet idag?”,  

91 svarade, 7 hoppade över frågan. 

 

 

 
Figur 2:13 ”Vilka möjligheter har du idag hemma för att föravara kyld mat?”, 

95 svarade, 3 hoppade över frågan. 
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Figur 2:14 ”Vilket märke har du på ditt kylskåp idag?”,  

94 svarade, 4 hoppade över frågan. 

 

 

Då det gäller kylskåp var 95% av de svarande nöjda med de kylskåp de har idag. På 

frågan ”Övriga önskemål på kylskåp” gav de svarande följande kommenterar (25 

svarande): 
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Allmänna frågor om förpackningar 
 
Under kryssningen fick även PRO-medlemmarna ge svar på allmänna frågor om vad de 

tyckte om förpackningar och komma med kommentarer och åsikter. På frågan ”Har du 

andra synpunkter som du skulle vilja ge oss gällande livsmedelsförpackningar och din 

upplevelse av dessa?” svarade 29 personer och gav bl.a. följande kommentarer: 

- 19 nämnde “Lätt att öppna” och ibland “Återförslutning”. Exempel gavs 

till mjölk, blodpudding, kaffepaket samt “flytande i förpackning med 

skruvlock som man behöver specialverktyg för att öppna”. 

- 5 nämnde textstorlek som ett problem. 

- Även nämndes material: ”varför så mycket plast och aluminium”, f”ör 

mycket material”, ”varför både plast och kartong”. 

 

 

Sammanfattning av enkäterna 
 

Sammanfattningsvis gav enkätundersökningen följande resultat: 

 

 Man vill helst ha middag och lunch, 2-3 gånger i veckan. 

 Man vill helst kunna förvara maten i kylskåp (64%) 

 Viktigast är att maten: 

o är nylagad. 

o att den levereras varje dag. 

o att förpackningen är lättöppnad, miljövänlig och lätt att läsa på. 

o går att tillaga i mikrovågsugn. 

 43% kunde tänka sig handla via Internet, 50% svara nej. Större andel 

nätanvändare än i H70-studien och denna grupp är också yngre pensionärer än 

H70-gruppen. 

 Electrolux och Electro-Helios är de dominerande kylskåpsmärkena.  

 95% uppgav sig vara nöjda med sitt kylskåp. 
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Bilaga 3 – Beställningsapp 
 

En prototyp har under vårterminen 2014 tagits fram för beställning av mat för den äldre. 

Prototypen utgörs av en så kallad app för en Smart Phone, där den äldre via en lista en 

valmöjligheter kan ange en önskad beställning. Figur 3:1 exemplifierar beställning av en 

måltid där den äldre även kan ange önskad tidpunkt för leverans. I beställningen kan 

också frukt väljas. Listan av valmöjligheter bör också regleras utifrån en personlig profil 

som innehåller information om önskemål och begränsningar, även kallat filtret. Det är 

väsentligt att appen ger möjligheter att precisera sådant som allergier, eller svårigheter att 

tugga eller svälja. I den föreslagna appen anges denna typ av information i samband med 

att man registrerar ett konto på systemet. Figur 3:2 exemplifierar hur detta kan se ut. 

 

 

 
 

Figur 3:1 Beställning av mat från den äldre via en beställningsapp. 

 

 
 

Figur 3:2 Skapande av en användarprofil för användande av beställningsappen. 

 

 

Prototypen har tagits fram genom en så kallad aktionsbaserad utvecklingsmetod, vilket 

innebär att utveckling av stödsystem för en målgrupp sker i samråd med denna. I just 

detta fall innebär detta speciellt att prototypen tagits fram i samråd med representanter 

från PRO, där dessa vid ett flertal avstämningsmöten fått möjlighet att kommentera valda 
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lösningar. Aspekter såsom enkelhet och lättläslighet har här diskuterats. En 

instruktionsvideo för användning av appen har även tagits fram, där representanter från 

PRO medverkar. 

 

Användandet av en matpåminnare, se Figur 3:3, har diskuterats och en möjlig lösning är 

att inkludera denna som en del av beställningsappen, där påminnelsen sker i form av en 

tydlig signal från denna. Denna funktionalitet kommer framöver även att kunna 

implementerats i prototypen. 

 

 
Figur 3:3 Matpåminnare som stöd för att påminna om när det är dags att beställa mat. 
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