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Det enkla är det svåra – också i
butikernas kyldiskar
Kyldiskarna i många livsmedelsbutiker håller för hög temperatur.
Ett enkelt sätt att komma till rätta
med detta är att göra som hemma
– rengöra kylaggregaten. Efter rengöring och avlägsnande av mögel
sjönk temperaturen i den redovisade
studien med i genomsnitt tre grader
utan att elförbrukningen ökade.

söka hur fräscha butikskylarnas kylaggregat är. Om de visade sig vara ofräscha
ville vi även undersöka om de kan rengöras och om en rengöring har någon
effekt på temperatur och energiåtgång.
MATERIAL OCH METODER

Temperaturmätning

Temperaturmätningarna utfördes med
en kalibrerad instickstermometer. Vid
mätningarna placerades denna mellan
två livsmedelsförpackningar i kyldisken.
Tio olika kyldiskar i tio olika butiker
undersöktes. Samtliga undersökta kyldiskar var diskar utan dörrar eller lock.

INLEDNING

Det är för varmt i våra kylar! Ett konstaterande som vi ofta möts av i massmedia
både vad beträffar kylskåpen i hemmen
och i butikernas kyldiskar. Sverige är ett
av få EU-länder som har en så hög temperatur som +8°C som högsta tillåtna
kyltemperatur för merparten av livsmedlen. Norge har högst +4°C, Danmark
+5°C, Finland +6°C och flertalet övriga
EU-länder högst +6°C (Figur 1). Livsmedelsverkets rekommenderade högsta
kyltemperatur är dock lägre, +4 till
+5°C.
Flertalet färdigförpackade livsmedel
ska märkas med bäst-före dag eller sista
förbrukningsdag samt högsta förvaringstemperatur om denna har betydelse för
hållbarheten. Om det t ex på förpackningens etikett står ”förvaras vid högst
+4 grader” ska livsmedlet också förvaras
vid högst denna temperatur. Om det
förvaras varmare gäller inte den hållbarhetstid som anges på förpackningen.
Dessutom begås ett lagbrott. Det sistnämnda gäller dock inte konsumenten.
Ovilliga butiker

Butikerna är ovilliga att göra något åt de
för varma kyldiskarna. De uppger att det
är svårt att uppnå lägre temperatur och
att det kommer att innebära en orimlig
SVENSK VETERINÄRTIDNING

Mikrobiologiska analyser
FIGUR 1. Sverige är ett av få EU-länder som
har 8°C som högsta tillåtna kyltemperatur
för merparten av livsmedlen, i Norge och
övriga EU-länder ligger maxtemperaturen
på 4–6°C.

höjning av energiåtgången, att det är
bökigt och dyrt att förse kyldiskarna
med dörrar osv (3).
Vad rekommenderar man då konsumenterna att göra förutom att ställa
termostaten på lägre temperatur i sina
kylskåp? Jo, att dra fram kylskåpet och
avlägsna allt damm som under månader,
kanske år lagt sig som ett isolerade skikt
över kylaggregatet. Vikten av en årlig
dammsugning av kylskåpets vitala delar
på baksidan påpekas för övrigt i bruksanvisningen som medföljer det nyinköpta
kylskåpet.
Kan det vara så enkelt som att man i
butikerna glömt bort att rengöra kylelementen i butikskylarna? För att testa
vår hypotes beslöt vi att undersöka om
massmedias uppgifter stämmer att det är
för varmt i butikskylarna och att underNUMMER 7
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Prover för analys av långsamväxande
streptomyceter, totalantal bakterier samt
mögel- och jästsvampar togs med hjälp
av tryckplattor. Tryckplattorna skickades
för analys till Pegasus lab, Uppsala. Prov
togs också på en bottenplåt till en kyldisk och på ett luftgaller till en kyldisk.
Under flertalet kyldiskar påvisades
vattensamlingar. Från tio stycken togs
svabbprover för analys av Listeria monocytogenes. Listeriaanalyserna utfördes på
Livsmedelsmikrobiologiska laboratoriet,
Restaurang- och hotellhögskolan, Grythyttan, Örebro universitet.
Visuell inspektion

Efter bortmontering av olika skyddsplåtar gjordes en visuell inspektion av
kyldiskarnas kylbatterier. Fynden dokumenterades med kamera.
Rengöring av kylaggregat

Innan arbetet påbörjades stängdes kyla
och fläktar av. Varorna i disken plockades bort och hylletiketter och liknande
togs också bort. En vepa med information till kunderna om vad som pågick
hängdes upp framför kyldisken (Figur 2). ➤
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och jästsvampar var 4,5 x 105 per cm2.
Mikrosvamparna utgjordes av Aspergillus
niger, Aureobasidium, Cladosporium,
Penicillium spp samt olika jästsvampar
(arterna ej specificerade). I provet påvisades också långsamväxande Streptomycesarter.
Luftgaller: Totalantalet bakterier var
3,1 x 104 per cm2 och totalantalet mögelsvampar 4,2 x 105 per cm2. Mögelsvampväxten utgjordes av Aureobasidium,
Cladosporium och Penicillium spp. Långsamväxande streptomyceter påvisades
inte.
Vattensamlingar: Inga Listeria monocytogenes påvisades.
Visuell inspektion

FIGUR 2. En vepa med information till kunderna om vad som pågick hängdes upp framför
kyldisken.

➤ Vepan fungerade också som insynsskydd
under arbetets gång samt som avgränsning mot kunderna, så att de inte
snubblade på kablar och slangar eller
blev nerstänkta.
Först gjordes en okulär besiktning för
att avgöra vilka verktyg och vilket
angreppssätt som var lämpligast i det
aktuella fallet. Vid synlig mögelväxt
användes ånga för att avdöda mögelsvampar (Figur 3).
Kyldisken plockades sedan isär för att
upptäcka dold ”smuts” inklusive mögelkolonier. Proceduren baserades på en
metod framtagen av Adaptum (6). Vid
rengöringen användes ånga och endast i
undantagsfall behövdes kemiska medel.
Kylmöbelns luftkanaler användes för att
få ångan att gå ”rätt” väg. Kylbatteriernas flänsar var mycket känsliga och
måste rengöras med specialverktyg. Sist
rengjordes kyldiskens avlopp. Dessa var
ofta mer eller mindre igensatta vilket
ledde till att kondensvatten rann ut på
golvet, med halkrisk för kunderna som
följd. När alla steg i rengöringsprocessen
utförts sattes kyldiskens plåtar, hyllor m m
tillbaka och kylan och fläktarna slogs på.
När disken nått önskad kyltemperatur
plockades varorna tillbaka. Tidsåtgången
för att rengöra en kyldisk varierade beroende på dess konstruktion och om det
fanns dörrar och/eller belysning. Grovt
28

räknat hann vi rengöra 12–15 meter kyldisk per dag och cirka 25 meter vad
beträffar gondoler.
RESULTAT

Kyldiskar före rengöring
Temperaturmätning

Ingen kyldisk höll den lagstadgade maximumtemperaturen +8°C eller för köttfärs maximalt +4°C. Lägst temperatur,
+7,8°C uppmättes i en charkdisk där det
bland annat låg köttfärs. Högst temperatur, 16,2°C uppmättes i en kyldisk innehållande mjölk, smör och yoghurt.
Fyra av de tio undersökta kyldiskarna
saknade temperaturgivare. De sex kyldiskar som hade temperaturgivare hade
dessa placerade vid kalluftsutblåset,
vilket gjorde att de mätte temperaturen
på kalluften och inte i själva kyldisken.
Högst temperatur, +4,9°C visade en
givare för en kyldisk med blandade
charkprodukter och lägst, +2,8°C i
mejerikylen, visade givaren i den kyl
som hade den högsta uppmätta temperaturen (+16,2°C) på varorna. Personerna
som kontrollmätte temperaturerna noterade olika temperaturer på olika platser i
samma kyldisk.
Mikrobiologiska analyser

Bottenplåt: Totalantalet bakterier var 2,0
x 104 per cm2 och totalantalet mögelNUMMER 7
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Alla kyldiskars kylaggregat var täckta
med damm, i vissa fall centimetertjocka
lager. På många bottenplattor fanns vattensamlingar som stundtals var mycket
smutsiga (Figur 4 och 5).
Kyldiskar efter rengöring

Sju av de i studien ingående butikerna
hann följas under ett års tid. Åldern på
de rengjorda diskarna var mellan sex och
15 år och ingen av diskarna hade rengjorts tidigare. En temperatursänkning
på en till sex grader, i genomsnitt cirka
tre grader, noterades för diskarna utan
att energiåtgången ökade. Underhållskostnaderna sjönk med i genomsnitt
30 procent. Enligt butiksföreståndarna
minskade också varusvinnet efter rengöringen. Det uppstod färre stopp i ledningar och avlopp och det var mer sällan
vatten på golvet runt kyldiskarna.
Många anställda och även kunder tyckte
att butiksmiljön blivit bättre efter rengöringen och personal som var allergisk
upplevde mindre besvär. En överslagsberäkning visar att rengöringskostnaden
tjänas in efter ett år för små och
medelstora butiker och efter något längre
tid för större butiker.
DISKUSSION

Föreliggande studie visar att det snarare
är regel än undantag med för hög
temperatur i butikernas kyldiskar. Alla
undersökta kyldiskar hade för hög temperatur på de varor som förvarades i
dem. Även andra undersökningar har
kommit fram till liknande resultat.
Statens livsmedelsverk (SLV) genomSVENSK VETERINÄRTIDNING
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FIGUR 3. Rengöring av kyldisken. Vid synlig mögelväxt användes ånga för att avdöda
mögelsvampar.

fiskprodukter angavs en förvaringstemperatur på +4°C. Men för 40 procent
översteg förvaringstemperaturen +4°C
och nästan sex procent av produkterna
förvarades vid temperaturer över +8°C.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i
Falkenberg gjorde 2012 en kontroll av
kylförvaringen av ätfärdiga livsmedel i
butik (1). Av 23 undersökta butiker
hade 52 procent för hög temperatur på
en eller flera livsmedel i sina kyldiskar.
Temperaturen kontrollmättes på 183
produkter och 19 procent höll för hög
temperatur. Av produkter märkta med
högst +4°C hade 52 procent högre temperatur än +4°C, av produkter märkta
med högst +6–7°C hade 33 procent förhöjd temperatur och av dem som var
märkta med högst +8°C hade åtta procent förhöjd temperatur.
I en undersökning utförd av Miljöförvaltningen i Stockholm 2010 konstateras att temperaturgivarnas temperatur
avvek från produkternas temperatur (4),
detsamma som vi uppmärksammat. 16
av 20 undersökta kyldiskar hade synliga
temperaturgivare. 14 av dem fungerade,
men temperaturgivarnas temperatur
stämde sällan överens med den uppmätta
temperaturen på produkterna. Oftast
visade de en lägre temperatur än miljöförvaltningens kontrollmätning på produkten.
Hållbarhetstiden förkortas

förde 2011 med hjälp av 110 kommuner
ett riksprojekt med inriktning provtagning av kall- och varmrökt fisk, gravad

fisk, mögel- och kittost samt charkuterier
med avseende på Listeria monocytogenes
(5). På förpackningarna till de flesta

FIGUR 4. Fläkt som blåser kall luft ut i en kyldisk med rått kött.
Fläkten är täckt av tjocka damm- och mögellager.

SVENSK VETERINÄRTIDNING

Förvaring vid högre temperatur än den
som tillverkaren rekommenderar medför
en kvalitetsförsämring och innebär också ➤

FIGUR 5. Kylbatteri omgivet av stillastående avrinningssvatten till
följd av ett igensatt avlopp.
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från damm och utvuxet mögel utgjordes
av släkten och arter (Aspergillus niger,
Aureobasidium, Cladosporium och Penicillium spp) som normalt finns i vår
miljö, både utomhus och inomhus. Flertalet av dem är livsmedelsförstörare och
några kan också bilda mykotoxiner. De
ger mycket sällan upphov till svampinfektioner hos människa och i så fall
är det huvudsakligen individer med nedsatt immunförsvar som drabbas. Några
av de isolerade mögelsläktena/arterna
och också långsamväxande Streptomycesarter har påvisats i byggnader som drabbats av ”sjuka hus”-problemet. Streptomyces är ett bakteriegenus som ofta lever
tillsammans med mögelsvampar. De bildar geosmin, ett flyktigt ämne som förknippas med lukten av jord eller jordkällare. Några av butiksägarna uppgav
att anställda klagat över huvudvärk och
irriterade övre luftvägar när de vistades
vid kyldiskarna (Andersson U, muntligt
meddelande, Adaptum, 2014). Detta är
också symtom som uppmärksammats
hos individer som vistats i lokaler drabbade av ”sjuka hus”-syndromet.

försämrade kylkapacitetenen ökar energibehovet för att upprätthålla den önskade
temperaturen i disken. I värsta fall har
kylaggregatet ingen kapacitet för att
möta det ökade kylbehovet och temperaturen i kyldisken stiger. Kyldiskens
avlopp kan sättas igen och vattnet rinner
ut på golvet i stället för ner i avloppet
(Figur 7).
Både damm och mögel

Oss veterligt sker ingen regelbunden
rengöring av kyldiskarnas kylbatterier i
Sverige idag. När man frågar butiksägare
hur de rengör sina kyldiskar får man
nästan alltid svaret att det är de synliga
ytorna som rengörs (Andersson U,
muntligt meddelande, Adaptum, 2014).
För att komma åt diskarnas innandömen där fläktar, kylbatterier, avlopp och
inre luftkanaler finns måste alla skyddsplåtar tas bort. Detta är bökigt och tidskrävande, varför det inte är så konstigt
att man inte bryr sig om det som inte
syns.
Förutom smuts och damm fanns
också mögelkolonier och långsamväxande
streptomyceter i några av diskarnas
innandömen. De mögel som isolerades

Stort behov av rengöring

ILLUSTRATION: ADAPTUM

➤ att hållbarhetstiden på livsmedlet förkortas. Bibehållen kylkedja är ett krav i
lagstiftningen och nödvändig för redligheten mot konsumenterna och livsmedelssäkerheten. Även om produkterna är
förpackade på ett sätt som förlänger
hållbarhetstiden är förvaringstemperaturen mycket viktig för att minimera bakterietillväxten.
Samtliga kylbatterier som undersöktes
i föreliggande studie var täckta av tjocka
dammlager. I en vertikal kyldisk är kylbatteriet oftast placerat i diskens botten
eller rygg (Figur 6). Fläktar cirkulerar
luften i disken. Den kylda luften blåses
ut i diskens ovandel eller genom öppningar i ryggpartiet och sugs sedan in
igen till kylbatteriet som kyler. Smuts
och damm som finns i luften utanför
kyldisken sugs in med luften och hamnar i diskens innandöme, förpackningar
i disken går ibland sönder och innehållet
rinner ut, prislappar kan lossna osv. Allt
detta samlas på kylbatterier, fläktar och
diskplåtar. Smuts och damm bildar ett
isolerande skikt över kylbatteriet och
kan leda till att både värmeöverföringsförmågan hos batteriet och luftflödeshastigheten över batteriet minskar. Den

FIGUR 6. Vertikal kyldisk, principskiss.
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Mögel- och bakterieväxt i kyldiskar ger
så småningom upphov till dålig lukt.
Jämför doften av ”gammalt kylskåp” i
hemmet. Mögelsporerna kan också kontaminera oförpackade livsmedel med
följd att hållbarheten på dessa minskar.
Huruvida antalet streptomyceter och
mögelsporer i luften i de undersökta
butikerna var så stort att de menligt
påverkade livsmedlen och människors
hälsa går inte att avgöra i den föreliggande studien, eftersom antalet mikroorganismer per m3 luft i butikslokalerna
inte analyserades.
Energimyndigheten säger i en skrivelse
från 2013 att trenderna inom livsmedelshandeln pekar på att energianvändningen kommer att öka, speciellt med
tanke på den utveckling som skett i
andra länder (2). Enligt rapporten är det
främst efterfrågan på kylvaror som drar
upp energianvändningen. Inom EU
pågår ett arbete för att minska energianvändningen och målet är att uppnå 20
procents minskad energianvändning till
2020 (2).
Enligt BeLivs finns i Sverige idag över
5 000 livsmedelsbutiker med varierande
SVENSK VETERINÄRTIDNING
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steam. Energy costs for some of the
cleaned refrigerators were studied for
one year. After cleaning, there was a
temperature fall in all refrigerators with
1–6°C, despite the fact that energy costs
were unchanged. After cleaning there
was a reduced wastage of food, fewer
clogged floor drains and more hygienic
fridges.
Referenser

FIGUR 7. Mycket smuts och damm gör att kyldiskens avlopp kan sättas igen och vattnet
rinner ut på golvet i stället för ner i avloppet.

storlekar, från ”kvartersbutiker” till stora
köpcentra. De senaste åren har försäljningen av kylda och frysta livsmedel
ökat. Livsmedelsbutiker är energiintensiva och behovet av kyla är den största anledningen till den höga elanvändningen.
Cirka 50 procent av en butiks elanvändning går till förvaring av kylda och frysta
livsmedel (7).
Kyldiskar används i livsmedelsbutiker
för att skylta kylvaror och lagra dem vid
rätt temperatur så att kvaliteten och
säkerheten bibehålls. Sett med kundens
ögon måste kyldiskarna vara rena, hygieniska och tilltalande så att de lockar till
inköp av de exponerade varorna. Sett
med butikens ögon ska de också vara
energieffektiva och lättrengörbara. Föreliggande undersökning visar att det finns
stort behov av rengöring av de icke synliga delarna. En grundlig och korrekt
utförd rengöring främjar både butikerna
och kunderna eftersom hygienen i diskarna blir bättre, kyltemperaturen sjunker och energiförbrukningen minskar.
SUMMARY
The simple things are difficult – also
concerning refrigerators in shops

According to current EU-legislation,
food producers are obliged to label their
products with the best before date or
expiration date and the storage temperaSVENSK VETERINÄRTIDNING

ture. In the entire cold chain, the product temperature must never exceed the
temperature specified on the date label.
It is known that the temperature of
refrigerators in shops is sometimes
higher than the statutory temperature.
Store managers are often not interested
in lowering the temperature, since many
believe that a lower temperature leads to
increased energy consumption. It is also
well known from home refrigerators that
if the cooling battery is covered with
dust, the temperature in the refrigerator
as well as energy costs will rise.
In the present study, the temperature
in some refrigerators in stores was measured before and after thorough cleaning.
All the refrigerator temperature readings
exceeded the maximum statutory temperature of the food stored in them. The
highest temperature, +16.8°C was found
in a fridge with milk, butter and yogurt.
None of cooling batteries in the investigated refrigerators had been cleaned
since their installation 6–12 years ago.
All cooling batteries were clogged by a
layer of dirt and grease. Microbiological
examination before cleaning revealed a
large number of molds and yeasts as well
as different species of bacteria. All components in the refrigerators were cleaned
with Adaptum system for cleaning and
hygienisation, a system based on dry
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