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Sammanfattning 
Idag transporteras kylda livsmedel, i Sverige, inom ett temperaturintervall på +2 °C - +8 °C. I 
vilken temperatur som animaliska livsmedel ska hanteras i regleras i lagstiftningen och 
varierar mellan +2 °C - +7 °C. Många kylskåp, både hos butik och konsument, är inställda på 
+8 °C. Till följd av detta är den stora majoriteten livsmedel, på förpackningen, markerade 
med en förvaringstemperatur på +8 °C.  
 
På senare år har diskussioner förts angående en sänkt temperatur i kylkedjan. Anledningen till 
detta är att överkomma matsvinnet. Forskning pekar på att ett livsmedels hållbarhet är starkt 
beroende av dess förvaringstemperatur. Hastigheten på mikrobiell tillväxt sjunker nämligen 
med lägre temperaturer. År 2020 träder en ny förordning om fluorerade växthusgaser (f-
gasförordningen) i kraft som förbjuder installation och påfyllning av kommersiell utrustning 
innehållande köldmedier med högre Global Warming Potential-faktor än 2500. Detta innebär 
att butiksledet i stor utsträckning kommer tvingas byta ut sina äldre kylsystem. Med nya 
kylsystem kan en lägre temperatur garanteras. 
 
För att vara väl förberedda ställer sig transportbranschen frågan vilka konsekvenser en sänkt 
temperatur kan tänkas föra med sig i deras del av kedjan. Problematiken grundar sig i att en 
del livsmedel kan ta skada av temperaturer nära fryspunkten. För att skydda dessa livsmedel 
kan transportören använda sig av produktskydd på kylkänsliga livsmedel. En annan beprövad 
metod är att dela in livsmedlen i flera temperaturzoner. 
 
Arbetets teoretiska bidrag är att det sammanställer tidigare forskning på områden inom 
livsmedelsegenskaper vid nedkylning, multitemperatursystem och produktskydd samt 
semistrukturerade intervjuer med experter inom sina respektive områden. Vidare undersöks 
även kylkedjans uppbyggnad och dess aktörer. Perspektivet i rapporten utgår från ett av de 
större transportföretagen inom tempererad logistik i Sverige. Arbetets praktiska bidrag är 
baserat på en fallstudie som tillsammans med det teoretiska bidraget ligger till grund för en 
redogörelse över tänkbara konsekvenser.  
 
Analysen visar på att en del livsmedel, för att inte komma till skada och riskera kassation, 
måste skyddas. Antingen genom flera temperaturzoner eller genom produktskydd. Båda 
alternativen kommer med för- och nackdelar. Att addera flera temperaturzoner för med sig 
investeringar i form av mellanväggar och kylsystem samt komplicerar livsmedelshanteringen. 
Flera temperaturzoner kan emellertid säkra ett livsmedels kvalitet. För produktskydden 
existerar det inget returlogistiksystem och ett system kan bli mycket kostnadsdrivande att 
upprätthålla. Slutsatsen är att en kombination av de båda lösningarna är att föredra men att 
branschöverskridande samarbete krävs för att samtliga parter ska gynnas. 
 
 

 

 

 

 

Nyckelord: Kylda transporter, kylkedjan, multitemperatursystem, produktskydd, kylda 
livsmedel. 
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Abstract 
Chilled foodstuffs are today transported within a temperature interval of +2 °C - +8 °C in 
Sweden. The correct temperatures in which foodstuffs with animal origin should be handled 
in are regulated by law and diverges between +2 °C - +7 °C. Many refrigeration systems in 
grocery stores and consumer’s homes are set at +8 °C. The great majority of foodstuffs are, as 
a result of this, on the packaging marked with a storage temperature of +8 °C. 
 
To be well prepared, the transport industry ask themselves which consequences might occur 
in case of a reduced temperature in the cold chain. The main reason for this is to overcome 
food waste. Research shows that foodstuffs durability is highly dependent on its storage 
temperature. The rate in which microbial growth occur drops with falling temperatures. In 
2020 a new EU regulation enters in to force which regulates the use of refrigerants with 
higher Global Warming Potential factor than 2500. The grocery stores have to, as a result of 
this, replace many of their older refrigeration systems. Regulating lower temperatures won’t 
be an issue with new modern equipment. As a result of this they can guarantee lower 
temperatures on foodstuff.  
 
To be prepared for what might come, the transport industry wants to know what consequences 
a lower temperature might bring along in their part of the cold chain. The main issue is that 
some foodstuff might be harmed in temperatures close to the freezing point. The use of 
protective coatings could offer shelter for cold sensitive products. One other proven method is 
to allocate foodstuff in different temperature zones. 
 
This thesis theoretical contribution compiles earlier research in areas such as foodstuffs 
characteristics when refrigerated, multi temperature systems, protective coatings and semi 
structured interviews with experts within their fields. It further examines the cold chain and 
the stakeholders within it. The focus of the thesis is thru the perspective of one of the major 
transport companies within cold chain logistics in Sweden. The practical contribution is based 
on a case-study together with the theoretical contribution which states consequences that 
possibly can occur along the transport company’s part of the cold chain.  
 
The analysis shows that, to minimize the risk of cassation, some foodstuffs need protection. 
Either thru multiple temperature zones or with protective covers. Both alternatives comes with 
advantages and disadvantages. To add temperature zones are associated with investments in 
the form of separable walls and cooling systems together with an increase in logistic 
complexity. Multi temperature systems can however secure the quality in a foodstuffs quality. 
The issue with protective covers is that there’s no return logistics system in place and such a 
system can be very expensive to uphold. The covers do however offer protection from outer 
temperature influence. The conclusions states that a combination of both solutions might be 
suitable. To accomplish this however requires collaboration over company and industry 
borders if all stakeholders are to be beneficial.  
 

 

 

 

Keywords: Refrigerated transport, cold chain logistics, multi temperature system, thermal 
cover, refrigerated foodstuff.  
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Definitioner  
Konsekvens – En följd; följdriktighet (Svenska akademien 2015, s. 647). 
 
Köldskada – Skador som uppstår till följd av låg temperatur (Svenska akademien 2015, s. 
708). 
 
Temperaturmärkt – Anvisning på godset om förvaringstemperatur. 
 
Vegetabilier – Födoämne ur växtriket (Svenska akademien 1986, s. 641) 
 
EXW – Förkortning för Ex Works. Betyder att säljaren ställer godset till köparens förfogande 
(ICC 2017).  
 
DDP – Förkortning för Delivery Duty Paid. Betyder att säljaren står för alla risker och 
kostnader fram till att godset är levererat (ICC 2017). 
 
Kolonialvaror – Råvaror från tropiska eller subtropiska länder (Laurelli, Örtengren, & 
Ångström 1990). 
 
EMV – Förkortning för egna märkesvaror (Nationalencyklopedin 2017).  
 
Förgänglig – Förutbestämd att dö (Svenska akademien 2015, s. 364) 
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1. Introduktion 
De resurser som krävs vid livsmedelstillverkning bidrar till ungefär hälften av den totala 
övergödningen i Sverige, men också 20-25 % av den totala klimatpåverkan enligt en rapport 
från Naturvårdsverket (Elander 2016). Enligt rapporten kasseras sedan en stor del av de 
producerade livsmedlen som matsvinn. I Elanders undersökning uppges att livsmedelsbutiker 
år 2014 bidrog med 30 000 ton matavfall. 
 
I en ytterligare studie från Naturvårdsverket svarade ungefär hälften av de tillfrågade 
livsmedelsbutikerna i undersökningen att sänkt temperatur i kylkedjan skulle kunna minska 
deras matsvinn (Jensen, Lindberg & Båth 2013). Framförallt pekade flera respondenter i 
Jensen, Lindberg och Båths undersökning på den positiva effekt en förlängd hållbarhetstid på 
produkten skulle kunna föra med sig för att motverka problematiken. Efter att sista 
förbrukningsdag passerat får, enligt lag, inte säljas till skillnad från om bäst före-datumet 
passerat (Livsmedelsverket 2017). Att sälja livsmedel som passerat bäst före-datumet ter sig 
svårt för butikerna enligt Jensen, Lindberg och Båth. Deras undersökning fastslår att en 
sänkning av förvaringstemperaturen utan att hållbarhetsdatumen stämplas fram således inte 
nämnvärt leder till minskat matsvinn i butiksledet (Jensen, Lindberg & Båth 2013).  
 
I en studie från Livsmedelsverket visar Institutet för Livsmedel och Bioteknik (SIK) på det 
samband som existerar mellan förlängd hållbarhet och låg lageromsättning (Lindbom, et.al. 
2013). Undersökningen framhäver att konsekvensen som kan uppstå vid en längre 
hållbarhetstid på livsmedel är att lagringstiden på dem ökar. I studien landar slutsatsen i att en 
förlängd hållbarhet i dagens system rentav kan leda till en ökad risk för matsvinn då låg 
lageromsättningshastighet leder till en minskad styrbarhet av kedjan.  
 
Problematiken, enligt SIK, beror på att produktionssystemen inte är tillräckligt flexibla för de 
varianter som produceras. För att uppnå skalfördelar producerar industrin enskilda produkter 
så sällan som möjligt vilket skapar stora lager. Stora lager leder till ett mindre förutsägbart 
system vilket orsakar en minskad styrbarhet av kedjan. Ett behov av större säkerhetslager 
upplevs till följd av de instabila processer som uppstår (Romsdal, et.al., 2011). För att 
motverka svinn i säkerhetslagren upplevs ett behov av ännu längre hållbarhet på produkterna 
vilket skapar incitament för ännu större lager. Detta leder i sin tur till att styrbarheten minskar 
ytterligare. 
 
Till följd av att styrbarheten i kedjan minskar kan, enligt SIK, inte förlängd hållbarhet som 
enskild åtgärd användas som en lösning på matsvinnsproblematiken. Risken är att 
produkterna hamnar på lager och att den förlängda hållbarheten inte kommer konsumenterna 
till godo. Exempelvis förekommer det redan kassationer på produkter med mycket lång 
hållbarhet, enligt rapporten från SIK. En temperatursänkning i kylkedjan, som leder till en 
längre hållbarhet på livsmedel, kan enligt SIK således endast leda till minskat matsvinn om 
den förlängda hållbarhetstiden kommer butiker och konsumenter tillgodo.  
 
Från och med 1 januari år 2020 förbjuds, i och med den nya europeiska förordningen om 
flourerade växthusgaser (EU) 517/2014, installation och påfyllning av kommersiell utrustning 
innehållande köldmedier med högre Global Warming Potential (GWP)-faktor än 2500. 
Faktorn används som ett index vilket fastställer växthuseffektspåverkan för, i detta fall, 
köldmedium jämförelsevis lika stor mängd koldioxid. Den nya förordningen kommer i 
butikledets fall, med befintliga kylsystem, få stor betydelse. Kylsystem kan komma att behöva 
byggas om och således kommer det inte vara några problem för butiksledet att leva upp till 
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eventuella framtida krav på sänkt temperatur i kylkedjan (Svenska Kyl- & 
Värmepumpföreningen 2017).  
 
Det finns många publicerade studier kring kyltransporter samt hur temperaturen skall 
säkerställas under transport. Den här rapporten redogör för de ekonomiska konsekvenser som 
kan uppstå i kylkedjan om temperaturen sänks.  
 
1.2. Syfte 
Syftet med arbetet är belysa  de konsekvenser som uppstår vid en sänkt temperatur i kylkedjan 
för livsmedel.  
 
För att uppfylla syftet besvaras följande frågeställningar: 
 

1. Vilka konsekvenser kan uppstå i transportledet som en följd av nya temperaturkrav i 
kylkedjan för livsmedel? 

2. Hur kan negativa konsekvenser minimeras och motverkas i kylkedjan för livsmedel? 
 
1.3. Avgränsningar 
Rapporten är avgränsad till kylda livsmedel. Den transport som äger rum från butik till 
slutkonsument samt produktkategori fisk är avgränsad i rapporten. Fallstudien i rapporten är 
avgränsad geografiskt till en terminal i Göteborg.  
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1.4. Disposition 
Rapporten redovisas i sju kapitel: 
 
Kapitel 1 – Introduktion 
I detta kapitel ges bakgrundsbeskrivningen och problemformuleringen samt syftet med 
tillhörande frågeställningar och avgränsningar.  
 
Kapitel 2 – Metod 
I detta kapitel redovisas för den metod och det tillvägagångssätt som använts vid 
genomförandet av den här studien. I slutet av kapitlet diskuteras rapportens trovärdighet. 
 
Kapitel 3 – Teori 
I detta kapitel behandlas den vetenskapliga referensram som ligger till grund för den här 
rapporten. 
 
Kapitel 4 – Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel redogörs för relevant information om situationen på företaget som använts som 
fallstudie i den här rapporten.  
 
Kapitel 5 – Analys 
I detta kapitel behandlas möjliga konsekvenser eller förändrade förutsättningar som kan 
uppstå och påverka aktörer verksamma inom transportbranschen vid ett eventuellt framtida 
krav på sänkt temperatur i kylkedjan.  
 
Kapitel 6 – Diskussion 
I detta kapitel diskuteras undersökningens resultatet, rekommendationer samt valet av metod.  
 
Kapitel 7 – Slutsats 
I detta kapitel redogörs för svaret på rapportens frågeställningar. 
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2. Metod 
I detta kapitel redovisas för den metod och det tillvägagångssätt som använts vid 
genomförandet av den här studien. I slutet av kapitlet diskuteras rapportens trovärdighet. 
 
2.1. Vetenskaplig metod 
Det här är en kvalitativ studie, då teorier och diskussioner med insatta på området ligger som 
grund för semistrukturerade intervjuer (Bryman 2011). Således utgår undersökningen främst 
från intervjupersonernas perspektiv då dessa ligger som kunskapsgrund för 
nulägesbeskrivningen och analysen.  
 
Rapporten utgår till största del från ett deduktivt angreppssätt, då teoretiska överväganden och 
kunskapsbidrag från experter härleddes till hypoteser som empiriskt granskades (Bryman 
2008). Hypoteserna och teorin har sedan styrt datainsamlingen. Datainsamlingen låg sedan 
som grund för en konsekvensanalys baserad på teorin som undersökningen är byggd på.  
 
Det kunskapsteoretiska förhållningssätt som den här studien utgår från är kritisk realism, då 
syftet med studien var att undersöka hur en hypotetisk verklighet kan förhålla sig till 
förändrade förutsättningar (Bryman 2011). Förhållningssättet har under studiens gång varit att 
identifiera den naturliga ordningens verklighet för att kunna förklara de strukturer i processer 
som ger upphov till verklighetens händelseförlopp.  
 
2.2. Insamling av empiri 
Arbetet inleddes med informationsmöten och brainstorming med chefen för industriell 
utveckling och strategic project manager på transportföretaget. Därefter inleddes en utförlig 
litteraturstudie och en studie över hur branschen är uppbyggd och fungerar. Baserat på detta 
skrevs intervjuguider och intervjuer genomfördes. Under tidens gång har ytterligare 
litteraturstudier utförts. Skrivandet av analysen, diskussionen och slutsatsen påbörjades efter 
det att samtliga intervjuer var fullbordade medan skrivprocessen av resterande delar i 
rapporten kontinuerligt genomfördes.  
 
Både primär- och sekundärdata har använts som informationsunderlag i den här rapporten. 
Den primärdata som använts består av informationsmöten och brainstormingsessioner med 
externa handledare samt av inhämtad information genom intervjuer med experter inom 
områden som livsmedelskunskap, produktskydd, kylsystem, terminaler, kylkedjan för 
livsmedel och temperaturkontroll. Primärdatan är den information som författarna erhållit vid 
dessa tillfällen med syfte att användas i undersökningen (Justesen & Mik-Meyer 2011). Den 
sekundärdata som använts består av vetenskapliga tidskrifter inom relevanta områden eller 
områden med liknande problematik, rapporter från myndigheter och branschorganisationer, 
studier från lärosäten, produktblad och sammanställningar från verksamma aktörer i 
branschen. Enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) kännetecknas sekundärdata av information 
som erhållits av utomstående aktör som inte har någon koppling till undersökningen.  
 
Rapporten inleddes med litteraturstudier i syfte att skapa förståelse för kylkedjan och hur dess 
aktörer förhåller sig till varandra. Vidare bedrevs litteraturstudier för att bringa klarhet i hur 
kylsystem fungerar och kan påverkas i olika situationer. Fokus i litteraturstudien låg även på 
livsmedelskunskap och livsmedels egenskaper vid olika temperaturer. Urvalet av material är 
baserat på områden där potentiella konsekvenser kan tänkas uppstå i ett eventuellt framtida 
scenario i enlighet med syftet i rapporten. Under litteraturstudien undersöktes även tidigare 
studier där inte nödvändigtvis livsmedel analyserades men där liknande processer och system 
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använts. Syftet med detta var att uppmärksamma tidigare problem för att bringa klarhet i vad 
som var viktigt att undersöka under rapportens gång. 
 
2.2.1. Intervjuer 
Under samtal och diskussion med externa handledare utsågs lämpliga personer med rätt 
kompetens på företaget eller personer med en yrkesmässig relation till företaget att kontakta 
för att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna. Var och en av de personer som 
intervjuades, under tiden som den här studien förlöpte, besitter expertkompetens inom ett 
specifikt område relevant för att analysen ska kunna ge ett uttömmande svar på 
forskningsfrågorna. Intervjupersoner kontaktades även via andra externa företag, som är 
verksamma inom forskningsområdet, eller som innehar kunskap inom ett specifikt område 
relevant till forskningsfrågorna.  
 
Förförståelsen hos intervjupersonerna om intervjufrågorna var mycket hög. Detta då frågorna 
berörde ämnen som intervjupersonerna dagligen arbetar med. Intervjupersonerna var själva 
mycket intresserade av temat och benägna att svara på frågorna. De frågor som ställdes var 
heller inte av känslig karaktär. Således har ingen större vikt lagts vid anonymitetsaspekten. 
Intervjupersonerna benämns vid deras titelroll i rapporten.  
 
Intervjuerna som legat till grund för den här rapporten var baserade på intervjuguider av 
semistrukturerad karaktär. Ett frågeschema konstruerades men ordningsföljden och 
specificiteten var av mindre betydelse. Både öppna frågor och mer specifika frågor användes. 
De öppna frågorna användes för att ta reda på vilka generella konsekvenser som kan tänkas 
uppstå inom respondenternas särskilda expertområde (Backman 2010). Mer specifika frågor 
ställdes, som enligt Justesen och Mik-Meyer (2011) används för att reda ut hur vissa 
företeelser kan tänkas reagera med olika scenarier. Temat under intervjuerna var specificerat i 
förväg men intervjupersonerna gavs stort utrymme att diskutera det han eller hon ansåg vara 
relevant och viktigt. När intervjupersonerna ansågs resonera om ämnen för långt ifrån temat, 
användes intervjuguiden för att få intervjupersonen på rätt spår.   
 
2.2.2. Fallstudie 
Fallstudien genomfördes med ett induktivt angreppssätt. Under fallstudien samlades 
information in som sedermera användes för att beskriva en hypotetisk framtid. Detta då 
situationen som utspelade sig under fallstudien speglar hur situationen i framtiden kan se ut 
(Backman 2008). En fallstudie är främst lämplig att använda sig av i tre lägen. När 
undersökningen utgår från hur eller varför, när beteendemässiga händelser är utanför 
författarens kontroll och vid samtida fenomen (Yin 2014). 
 
Fallstudien utfördes på plats vid en av transportföretagets terminaler i Göteborg under två 
dagar över fyra tillfällen. En onsdag och en fredag, båda dagarna klockan 05.00 och 15:30. 
Vid dessa tidpunkter var mängden gods i terminalen som störst. Genom fallstudien 
undersöktes ett eventuellt framtida scenario i sin realistiska miljö (Backman 2008). Syftet 
med fallstudien var även att observera företaget och erhålla informell kunskap. Genom 
deltagande på plats kunde interaktion med personal utföras (Justesen & Mik-Meyer 2011). 
Frågor till personalen ställdes om flödena av gods under observationstillfällena var 
representativa med flöden under normala arbetsdagar. Interaktion med personalen utförde 
även med syfte att klarlägga hur normala arbetsrutiner och skeenden kunde se ut. Detta 
utfördes med ett fenomenologiskt perspektiv. Genom att sätta sig in i personalens livsvärld 
erhölls inlevelse och empati. Detta kunde i sin tur förklara förutsättningar för framtida 
eventuella scenarier (Justesen & Mik-Myer 2011).  
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Studien gick ut på att undersöka hur ett normalt flöde på en terminal i kylkedjan kan se ut 
med syfte att utreda mängden gods som kan ta skada av låga temperaturer. Med papper och 
penna antecknades för samtligt gods i terminalen produkttyp, palltyp, temperaturmärkning på 
palletikett och temperaturmärkning på förpackning. Om ett gods innehöll flera livsmedel 
antecknades samtliga sorter eller de som var synliga. Temperaturmärkning på förpackning 
antecknades om denna märkning var lättåtkomlig. Ingen större ansträngning gjordes för att 
leta upp temperaturmärkningen i godset. Om märkningen inte var lätt att finna registrerades 
godset som "temperaturmärkning saknas”. Om temperaturmärkningen var svåråtkomlig 
antogs märkningen även vara svåråtkomlig för personalen i en eventuell framtida situation. 
Om en pall innehöll flera förpackningar med olika temperaturmärkningar, registrerades det 
temperaturintervall längst ifrån fryspunkten. Temperaturmärkning på palletikett registrerades 
endast om sådan märkning tydligt kunde utläsas på palletiketten.   
 
2.2.3. Databehandling 
Intervjuerna som genomförts har ljudinspelats och transkriberats. Intervjupersonerna har 
innan påbörjad ljudinspelning ombetts ge sitt godkännande för detta. Transkriberingarna har 
använts i både nulägesbeskrivningen och analysen. Data från fallstudien samlades in manuellt 
på plats genom papper och penna. För att behandla denna data, fördes den in i 
mjukvaruprogrammet Microsoft® Excel®. I mjukvaruprogrammet behandlades datan och 
omvandlades till tabeller och diagram. Excel® användes även för att behandla dokumentet om 
korrekt förvaring av frukt och grönsaker från Everfresh.  
 
2.4. Validitet & reliabilitet 
Då rapporten är av kvalitativ karaktär kan reliabiliteten på undersökningen ifrågasättas. 
Analysen är till stor utsträckning baserad på subjektiva svar i intervjuer och det är inte säkert 
att analysen hade landat i samma slutsatser om undersökningen genomförts igen (Lundahl & 
Skärvad 1999). Om resultatet ska kunna klassas som reliabelt krävs det att fenomenen som 
undersöks är möjliga att mäta (Cohen, Manion & Morrison 2011). Detta påverkas också av 
den undersökta frågans aktualitet, då förutsättningarna för frågeställningarna kan komma att 
förändras över tid. De betingelser som gällde vid inledandet av den här studien är inte 
frysbara och således inte konstanta. Vad det gäller validiteten är det skillnad på intern och 
extern sådan. Det finns en god överensstämmelse mellan begrepp och observationer genom 
delaktigheterna i verksamheten. Därmed kan den interna validiteten anses vara god i den här 
rapporten. På grund av det begränsade urvalet och den utförda fallstudien kan den externa 
validiteten i rapporten ifrågasättas. Detta då det existerar en viss osäkerhet i hur 
generaliserbart resultatet av rapporten är (Bryman 2011). 
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3. Teori 
I detta kapitel behandlas den vetenskapliga referensram som ligger till grund för den här 
rapporten. 
 
3.1. Kylning som konserveringsmetod 
Att kyla ner ett livsmedel och att behålla det nedkylt är en konserveringsmetod med syfte att 
minska kvalitetsförsämringar på livsmedel. Försämringar uppstår som ett resultat av kemiska 
reaktioner orsakade av enzymer från mikroorganismer, enligt en rapport från Sveriges 
Lantbruksuniversitet (Lindberg 2015). De kemiska reaktionerna är temperaturberoende och 
reaktionshastigheten sjunker vid förvaring av livsmedel i låga temperaturer. I förlängningen 
leder det även till att hastigheten för att ett livsmedel ska bli obrukbart sjunker. Således 
förlängs livsmedlets hållbarhet vid lägre förvaringstemperaturer enligt Lindberg.  
 
Bland de särskilda faktorer som påverkar lagringslivslängden, av förgängliga livsmedel efter 
skörd eller produktion, är temperaturen den viktigaste, enligt International Institute of 
Refrigeration (IIR 2009). Nedkylning är ett betydelsefullt medel för bevaring av kvaliteten i 
livsmedel och spelar därför en viktig roll när det kommer till att reducera svinn som uppstår 
efter skörd eller produktion (IIr 2009). Emellertid kräver tillbörlig nedkylning en noggrann 
kontroll av kylkedjan (Aung & Chang 2014).  
 
Lagringslivslängden på livsmedel avgörs dels av mikrobiella aktiviteter, och inverkan av 
dessa aktiviteter är starkt påverkade av förvaringstemperaturen. Hållbarheten är uteslutande 
en funktion av tid och temperatur. Följaktligen är korrekt tempererad hantering kritiskt för 
kylda livsmedel. Temperaturkontroll i kylkedjan bevarar både sensoriska och näringsmässiga 
egenskaper hos livsmedlet (Zhang, Liu, Mu, Moga & Zhang 2009). Vitamin C-förluster kan 
exempelvis hos frukter uppgå till 10 % per dag vid förvaring i en temperatur på +2 °C. 
Emellertid kan vitamin C-förlusterna uppgå till över 50 % per dag vid en förvaring i 
temperaturer över +20 °C. De flesta mekanismer vid kvalitetsförluster avgörs av 
förvaringstemperaturen, vilka accelereras när livsmedel spenderar tid i förvaringstemperaturer 
över den rekommenderade (Martin & Ronan 2000).   
 
Temperaturhantering och övervakning är vitala aspekter för att upprätthålla en hållbar och 
obruten kylkedja (Abad et. al. 2009). I livsmedelsindustrin uppstår kvalitetsförsämringar till 
största del hos färska produkter till följd av deras korta livslängd och förgänglighet. Särskilt 
färska livsmedel kräver en tillbörlig temperaturkontroll under hela hanteringsprocessen 
(Xiaohong, Lan & Wang, 2010). De temperaturkrav som existerar varierar för olika 
livsmedel, om de är nedfrusna eller nedkylda och mellan olika typer av livsmedel. Även en 
kort period av exponering för extrema temperaturer kan orsaka en väsentlig minskning av 
hållbarhet och kvalitet på livsmedel (Jobling 2000).  
 
De mest känsliga livsmedlen i kylkedjan är de som kyls ner nära nollpunkten. Frysta 
livsmedel är mindre känsliga på grund av de låga temperaturerna och kylda livsmedel på 
högre temperaturer är mindre känsliga beroende på andra process- och förpackningstekniker. 
Därför står kylda produkter för de största förlusterna, medan frysta produkter står för minst 
(Labuza, Belina & Diez 2009). 
 
En fallstudie utförd inom läkemedelsbranschen i USA visar på problem som kan uppstå då 
produkter inte kyls ner till rätt temperatur från början. De produkter som ingick i studien var 
förpackade på ett korrekt sätt och korrekt lastade i enlighet med rekommendationer från 
Center for Drug Evaluation and Research. Trots detta visade temperaturmätaren att godset 
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aldrig lyckades komma ned till det optimala temperaturintervallet, +2°C - +8 °C. En 
granskning av kylmedlet visade inte på några brister. Rätt typ av köldmedium användes och 
kylmedlet placerades inuti en isolerad container. Granskningen fastställde att en pall med 
kylmedel i form av gelé anlände dagen innan skeppningen skulle ske och placerades i det 
kylda utrymmet. Kylmedlet uppfattades som tillräckligt kallt av den person som packade 
pallen, vilket det egentligen inte var. Endast den yttersta delen av kylmedlet hade kylts ned till 
optimal temperatur, vilket resulterade i att maximal kyleffekt inte uppnåddes. Grundorsaken 
var att kylmedlet inte förvarades tillräckligt lång tid i optimal temperatur och hann därför inte 
kylas ned till en tillräckligt låg temperatur (Castiaux 2010). 
 
Om ett kylmedel i form av gelé inte förkyls tillräckligt finns risken att endast de yttersta 
lagren på pallen hinner uppnå en optimal temperatur. Pallen kan då uppfattas som korrekt 
nedkyld, även om temperaturen i kärnan av pallen är för hög. När produkter som ska kylas 
ned till låga temperaturer packas tätt på en pall krävs mycket tid för att uppnå en enhetlig 
temperatur på hela pallen (Castiaux 2010). 
 

 
Figur 1. Nedkylning av pall. I ytterkanterna faller temperaturen snabbt. I centrum/kärnan av pallen tar temperatursänkningen 

lång tid och livsmedlen kommer oftast aldrig ned i korrekt temperatur. Det är därför viktigt att livsmedlen är ordentligt 
nedkylda innan de packas på en pall. Kontroll av temperatur sker normalt i pallens ytterkant, vilket leder till att dåligt kylda 

livsmedel oftast upptäcks sent i leveranskedjan	

 
3.2. Optimal förvaringstemperatur för livsmedel 
En optimal förvaringstemperatur existerar för alla slags livsmedel. Temperaturen i en 
temperaturreglerad miljö bör fastställas utifrån livsmedlets optimala förvaringstemperatur. 
När det gäller frukt och grönt grundar sig ofta den optimala förvaringstemperaturen på 
vegetabiliens geografiska ursprung. Tropiska plantor utvecklas exempelvis i ett varmt klimat 
och tolererar därför inte låga temperaturer under förvaring. Detta står i kontrast med plantor 
som utvecklas i tempererade, kallare klimat och klarar förvaring i en nollgradig miljö (Aung 
& Chang 2014). 
 
God temperaturhantering är de facto, den viktigaste och enklaste proceduren för fördröjning 
av kvalitetsförsämringar på förgängliga livsmedel (Jedermann, R., Edmond, J.P. & Lang, W. 
2008). Dessutom bidrar en förvaring i livsmedlets optimala förvaringstemperatur till 
hämningar av åldring på exempelvis frukter och grönsaker. Åldring kan leda till uppmjukning 
och förändringar i texturen och färgen, enligt Jedermann (2008). När livsmedel förvaras i dess 
optimala förvaringstemperatur saktas också oönskade metaboliska förändringar, vilket kan 
leda till fuktighetsförluster, ner. Enligt samma författare bevaras färskvarors kvalitet och 
säkerhet kan endast ske om livsmedlet upprätthålls under dess optimala förvaringstemperatur 
direkt efter skörd eller produktion.  
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Det är viktigt att samtliga sorters färskvaror med skiftande temperaturkrav kan bevaras under 
bästa möjliga förutsättningar (Zhang 2007). Livsmedlen i kylkedjan skiljer sig dock från 
varandra i termer av hållbarhet och förvaringsbetingelser. Varieteten av produkter och deras 
diversifierade krav på temperaturer medför en komplex hantering i kylkedjan. Ur en logistisk 
synpunkt är det viktigt att besitta kännedom om flödesenheternas karakteristika (Zhang 2007). 
Desto större avståndet är mellan ett livsmedels verkliga förvaringstemperatur och dess 
optimala förvaringstemperatur, desto större kostnader kan relateras till kvalitetsförluster 
(Borghi, Guirardello & Filho 2009).  
 
Livsmedelsindustrin arbetar med olika temperaturintervall anpassade efter olika 
produktgrupper. Tidigare forskning identifierar fyra temperaturnivåer; fryst, djupkylt, kylt och 
exotiskt kylt. Färskt kött och fågel samt de flesta mejeriprodukter, köttbaserade livsmedel, 
grönsaker och en del frukter trivs bäst i djupkylda temperaturer mellan 0 °C - +1 °C. En del 
bakelser, smör, fett och ost passar att förvara kylt i en temperatur kring +5 °C. Exotiskt kallt 
är lämpligt för potatis, ägg, exotisk frukt och bananer och trivs bäst i temperaturer mellan +10 
°C - +15 °C (Smith & Sparks 2004). Forskningen pekar också på att frukt och grönsaker bör 
delas in i tre kategorier efter deras optimala förvaringstemperatur. En mellan 0 °C - +2 °C, en 
mellan +7 °C – +10 °C och en mellan +13 °C - +18 °C. Kategorin mellan 0 °C - +2 °C är 
lämplig för majoriteten av gröna grönsaker och de flesta frukter. Kategori två och tre är 
lämplig för kylkänsliga vegetabilier (Thompson & Kader 2001). 
 
3.3. Temperaturkänsliga livsmedel 
Nedan presenteras förskämningsprocessen för frukt, grönsaker, kött, mejeri, bröd och 
färdigrätter med lång hållbarhet.  
 
3.3.1 Frukt och grönsaker 
Efter att frukter och grönsaker skördas upphör inte deras livsprocesser. Även om många 
processer avstannar så fortsätter andra, som exempelvis andning och ämnesomsättning. Ur en 
hållbarhetssynpunkt är detta intressant då andningen och hållbarheten går hand i hand. 
Nedbrytning av näringsinnehållet i vegetabilien beror nämligen på andningen då denna 
process leder till att kolhydrater och koldioxid förbrukas samtidigt som vatten och värme 
avges. En sänkt andningshastighet leder därför till en längre hållbarhet. Vattenhalten i frukter 
och grönsaker ligger i genomsnitt på mellan 75 - 95 %. I och med detta är också vattenhalten 
viktigt för fruktens eller grönsakens konsistens. När vatten avges tappar frukten eller 
grönsaken sin konsistens och blir mjukare. Detta är dock inget farligt men de sensoriska 
egenskaperna försämras (Modin & Lindblad 2011).  
 
Klimakteriska frukter och grönsaker är frukter och grönsaker som botaniskt sett är 
fruktgrönsaker. De vanligaste är banan, päron, avokado, äpple och tomat. Dessa vegetabilier 
har en period efter skörd som kallas klimakterium. Under denna period mognar frukten eller 
grönsaken och andningen ökar till skillnad från de flesta andra frukter och grönsaker där 
andningen efter skörd minskar. Etenproduktionen är högre hos klimakterisk frukt än hos andra 
frukter och grönsaker och mogen frukt producerar mer än omogen. Eten avges som gas och 
finns i fruktens vävnad. Denna gas påskyndar mognaden hos klimakteriska frukter och ökar 
andningen hos andra frukter och grönsaker. Produktionen av eten minskar vid lägre 
temperaturer (Saltveit 1999).  
 
Förskämning av grönsaker består oftast av röta som ett resultat av angrepp från 
mikroorganismer i form av bakterier eller svampar. På frukter är mögel desto vanligare. 
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Många mögelsvampar klarar exempelvis av sura eller kalla miljöer. Frukter och grönsaker 
som utsätts för skador är extra känsliga för mikroorganismer då dessa skador gör det enklare 
för mikroorganismerna att få fäste (WHO 1998). 
 
3.3.2. Grönsaker förpackade i en kontrollerad och modifierad atmosfär 
Tidigare forskning på hackade grönsaker förpackade i EMAP visar att hållbarheten är starkt 
påverkad av förvaringstemperaturen trots den modifierade atmosfären (Jacxsens, Devlieghere, 
& Debevere 2002). Equilibrium Modified Atmosphere Packaging (EMAP) är en metod för att 
förlänga hållbarhetstiden på frukter och grönsaker genom att optimera en balanserad atmosfär 
i förpackningen. Detta uppnås genom att optimalt kontrollera balansen av koncentrationen på 
syre och koldioxid (Perfotec u.å.). Forskaren undersökte förändringar i den sensoriska 
kvaliteten och spridningen av mänskliga sjukdomsalstrande och förruttnande 
mikroorganismer på tre lätt bearbetade och paketerade produkter som en funktion av 
förvaringstemperaturen. Den sensoriska kvaliteten begränsade hållbarheten på mixad sallad 
och gurkskivor innan den begränsades av mikrobiell förruttnelse. För paprika var det 
emellertid den mikrobiella förruttnelsen som begränsade hållbarheten. 
 
3.3.3. Kött 
Kött kan delas in i två kategorier utefter färg. Rött kött som exempelvis nöt och fläsk samt vitt 
kött som exempelvis kyckling. Köttet anses sterilt vid tidpunkten för slakt. Först under slakt 
och process kontamineras köttet av en blandning av mikroorganismer (Bruckner 2010). Då 
slutar syret att transporteras till musklerna och därigenom sker nedbrytning av glykogen 
anaerobt vilket leder till att mjölksyra bildas. Den ackumulerande mjölksyran leder till att pH-
värdet i köttet sjunker. Den höga vattenhalten, de tillgängliga näringsämnena och ett måttfullt 
pH leder till att färskt kött är ett idealiskt tillväxtunderlag för mikroorganismer (Heldman & 
Jay 2000). Vid nedbrytning av bland annat syror, glukos och vattenlösliga proteiner skapas 
nedbrytningsprodukter av mikroorganismer, vilket ger upphov till förändringar av sensoriska 
och strukturella slag (Nychas et.al 2008). 
 
3.3.4. Mejeri 
Mjölk är ett livsmedel med ett högt näringsinnehåll. Därav agerar livsmedlet som ett bra 
tillväxtunderlag för bakterier. Många mikroorganismer har ett pH-optimum på 6-7.5 och 
mjölkens pH ligger kring 6,5 (Walstra, Wouters & Geurts 2006). Mjölkens förskämning 
orsakas oftast av köldtoleranta mikroorganismer som existerar på grund av återkontaminering 
eftersom de dör av pastöriseringen (Gram et.al. 2002). 
 
Yoghurt produceras från mjölk och är en fermenterad mjölkprodukt. Fermenteringsprocessen 
resulterar i att mjölkens laktos omvandlas till mjölksyra vilket gör att yoghurten koagulerar 
och att pH-värdet sjunker (Walstra, Wouters & Geurts 2006). Vanliga mjölksyrebakterier är 
den dominerande mikrofloran i yoghurt och de vanliga förskämningsorganismerna är jäst och 
mögelsvampar (Mataragas, Dimitriou, Skandamis & Drosinos 2011)  
 
Produktion av ost är en process där vatten, laktos och en del mineraler avlägsnas från mjölk. 
Resultatet är ett koncentrat av mjölkfett och protein. Jästsvampar är den vanliga 
kontaminationen under ostproduktion (Walstra, Wouters & Geurts 2006). 
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3.3.5. Bröd 
Förskämning av bröd i ett tidigt skede beror på förändringar i brödet som gör det smuligare. 
Processen kallas för retrogradering och beror på förändringar i stärkelsen. Processen sker 
snabbare i kylda miljöer än i rumstemperatur och de snabbaste förändringarna sker kring 4 
°C. Därmed är bröd ett livsmedel som är kylkänsligt (Cauvain 1998). 
 
3.3.6. Färdigrätter med lång hållbarhet 
Ätfärdiga, kylförvarade livsmedel kan vara smittkällor för bakterien Listeria som kan orsaka 
allvarliga infektioner. Bakterien dör vanligtvis vid tillagning men kan tillväxa på utrustningen 
i anläggningar och på så vis kontaminera livsmedlet. Tillväxten Listeria kan breda ut sig i 
mycket låga temperaturer men den förökar sig väsentligt mycket snabbare i en temperatur på 
8 °C än 4 °C. Sannolikheten att livsmedel ska innehålla höga halter av Listeria minskar 
därmed med fallande förvaringstemperatur (Adams & Moss 2008). 
 
3.4. Principer för temperaturöverföring 
Värme överförs i tre olika lägen: ledning, konvektion och strålning. Värmeledning är energi 
som överförs genom ytkontakt. Takten i vilket värmeledning sker är beroende på geometrin 
av det material som används, den termiska ledningen av materialet, tjockleken på materialet 
och temperaturens gradient (Germain & Emond 2013).  
 
Konvektion är överföringen av energi mellan en fast yta och en intilliggande rörlig vätska 
eller gas. Naturlig eller fri konvektion sker när den flytande rörelsen orsakas av 
temperaturskillnader, vilket resulterar i skillnader i densiteten. Detta beror på att densiteten 
sjunker med ökad temperatur. Varmare, och därigenom lättare, luft stiger från den fasta ytan, 
medan kallare och tyngre luft faller för att fylla det utrymme som den varmare luften lämnat. 
Detta skapar naturliga konvektionsströmmar (Bird, Stewart & Lightfoot 1960).  
 
Strålning är den energi som avges av materia i form av elektromagnetiska vågor, vilket kan 
överföra energi utan närvaro av ett medium. Termisk strålning regleras av viktiga egenskaper 
som reflektivitet, absorptivitet och emissivitet vilka är beroende av ytans egenskaper och 
våglängder som i sin tur är beroende av temperatur. Reflektivitet är strålning som reflekteras 
från en yta, vilket beror på inkommande riktning, våglängder och egenskaper på ytan. 
Absorptivitet är den fraktion av strålningsenergi som absorberas av ytan. Strålning sker 
simultant med antingen ledning eller konvektion, vilka är beroende på antingen närvaro eller 
frånvaro av vätska. Den totala värmeöverföringen på ett system avgörs genom addition av 
strålnings- och lednings- eller konvektionseffekter (Siegel & Howell 1992). 
 
3.5. Temperaturkontrollerande system  
I en kylkedja är nedkylningsbara faciliteter nödvändiga för att lagra och bevara förgängliga 
livsmedel i deras tillbörliga tillstånd. På grund av varieteten av produkter och deras skiftande 
temperaturkrav är emellertid allokering av produkter till lämplig nedkyld miljö en komplex 
fråga. På många lager finns det exempelvis ofta restriktioner som begränsar det fysiska 
utrymmet. Det skulle vara opraktiskt och många gånger omöjligt att skapa utrymmen med 
specifika förhållanden för lagring av varje specifik produkt (Borghi et.al. 2009). Detta medför 
att livsmedel med olika temperaturkrav transporteras i samma fordon för att uppnå en hög 
utnyttjandegrad samtidigt som inte leverans förhalas. Vid dessa transporter används i många 
fall multitemperaturszonsfordon (Kuo & Chen 2010). 
 
Ett multitemperatursystem kan erbjuda fördelar som inkluderar ökad utnyttjandegrad på 
fordonet och ökad service till kunden till skillnad mot ett singeltemperatursystem som är 
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hängivet åt att lagra livsmedel inom ett snävt temperaturintervall. Ett singeltemperatursystem 
är ineffektivt då det krävs många leveranser för att tillgodose försörjningskedjans behov av 
varierande produkter.  Genom att använda distributionsfordon med flyttbara väggar och 
temperaturkontrollerade förångare kan olika temperaturzoner skapas i fordonet (Smith & 
Sparks 2004). Emellertid måste dock den optimala förvaringstemperaturen för varje enskild 
produkt ordentligt utvärderas (Ashby 2006). Den optimala förvaringstemperaturen på 
produkter som skeppas tillsammans bör vara inom rimliga intervall från varandra. Generellt 
sett är inte samlastning av färskvaror alltid att rekommendera till följd av 
kompatibilitetsproblem. Detta inkluderar bekymmer angående etenproduktion, etenkänslighet, 
kylkänslighet och luktavvikelser eller färgavvikelser till följd av korskontamination (Martin & 
Ronan 2000). 
 
Det senaste decenniet har användandet av multitemperaturs-fordon, för distribution av 
livsmedel, ökat kraftigt. Fordonen används främst inom distribution för fast food-restauranger 
och för självständiga oberoende livsmedelsbutiker. Multitemperaturs-fordon består vanligtvis 
av tre utrymmen som separerar frysta, kylda och kylkänsliga produkter (Aung & Chang 
2014).  
 
Om en försörjningskedja är dedikerad till ett snävt omfång av produkter, sätts temperaturen på 
den nivå som passar den produktgruppen. Om försörjningskedjan emellertid hanterar en bred 
variation av produkter kan en optimal temperatur eller ett begränsat omfång av temperaturer 
användas. Underlåtenhet att upprätthålla lämpliga temperaturintervaller under produktens 
livscykel kan förkorta hållbarheten eller allvarlig påverka kvaliteten och säkerheten på 
livsmedlet (Aung & Chang 2014). 
 
3.6. Tredje- och sjättedelsprincipen 
Hållbarhetstiden på produkterna, i kylkedjan, fördelas efter en allmänt känd 
branschöverenskommelse, tidigare kallad tredjedelsprincipen. Överenskommelsen innebär att 
hållbarhetstiden delas in i tre delar vilket används som tumregel vid förhandlingar mellan 
producent och handel. Butiksledet skulle enligt överenskommelsen förfoga över en tredjedel 
av hållbarhetstiden på livsmedlet. Överenskommelsen i branschen är inte definitiv och har 
med tiden utvecklats i riktning mot en sjättedelsprincip. I realiteten innebär den reviderade 
branschöverenskommelsen att producent med tillhörande transport, endast förfogar över en 
sjättedel av hållbarhetstiden. Två sjättedelar av hållbarhetstiden tillfaller grossist och 
transporten från grossist. Hälften av hållbarhetstiden ska komma butiken och konsumenten till 
godo. Levereras livsmedel med mindre än hälften av kvarvarande hållbarhetstid avvisas 
ordern i många fall och godset returneras. Branschöverenskommelsen medför att det i princip 
inte finns några felmarginaler i kedjan för producent och transportör. (Jensen 2016).  
 
3.7. Temperaturreserv 
Avbrott i kylkedjan är oundvikligt då livsmedlen emellanåt tvingas lämna 
temperaturreglerande miljöer vid exempelvis lastning och lossning. Lastnings- och 
lossningsfaktorn i kombination med det faktum att livsmedel med lägre temperaturkrav 
konsolideras med livsmedel belagda med striktare temperaturkrav resulterar i ett besvärligare 
säkerställande av rätt produkttemperaturer. För att hantera dilemmat arbetar branschen 
systematiskt med temperaturreserver i livsmedlen. I praktiken innebär detta att 
produktionsledet kyler ner livsmedlen till en lägre temperatur än angiven högsta tillåtna 
produkttemperatur. Temperaturreserver är ingen exakt vetenskap, istället vilar värdekedjan på 
branschens samlade erfarenhet där aktörerna enats om att kylda livsmedel bör besitta en 
temperaturreserv om minst 2 °C (Livsmedelsverket 2007). Reserven möjliggör en hantering i 
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kylkedjan av olika slags livsmedel och innebär att transportören kan erbjuda flexiblare 
tjänster. En ytterligare faktor som påverkar produkttemperaturer är internationaliseringen av 
marknaden. Även om livsmedelsproduktion till stor del fortfarande bedrivs på nationell nivå, 
innebär ett inflöde till Sverige från utlandet att livsmedel i Sverige konsolideras med 
livsmedel som hanterats i andra temperaturer (Jensen 2016). 
 
3.8 Datum och temperaturmärkning 
Det är producenten som avgör vilken hållbarhet ett livsmedel kan förväntas besitta 
(Livsmedelsverket 2016). Ett sista förbrukningsdatum och ett bäst före-datum grundar sig i 
branschens samlade erfarenheter och ett förväntat “worst case-scenario” i kylkedjan vilket 
innebär att datumstämplingen är satt med en viss marginal (Møller et.al. 2016). 
Undersökningar, om datummärkning av livsmedel, i ett magisterarbete från Sveriges 
lantbruksuniversitet visar att många livsmedelsproducenter håller en anläggningstemperatur 
på +4 °C. När hållbarhetstester utförs, genomförs dessa vid högsta tillåtna temperatur vilket 
vanligtvis är +8 °C. De flesta livsmedel är således också märkta med en angiven högsta 
förvaringstemperatur på +8 °C. Producenten genomför tester med hänsyn till avbrott i 
kylkedjan, där en bibehållen produktkvalitet ska garanteras fram till bäst före-datumet eller 
sista förbrukningsdag (Jonsson 2012). 
 
3.9. Transportsförpackningar 
 
3.9.1 Thermoskydd för rumstemperaturkontrollerade produkter 
Funktionaliteten av ett isolerande förpackningssystem lutar sig mot principerna för 
värmeöverföring. Värme överförs från ett system av högre temperatur till ett system med 
lägre temperatur. Därför rör sig alltid varmt mot kallt. Den avgörande faktorn för att avgöra 
takten på temperaturförändring är skillnaden i temperatur på den omgivande miljön och 
produkten. I dagsläget kräver de flesta läkemedel en temperatur mellan 15 °C - 25 °C, vilket 
även är ett vanligt temperaturintervall för livsmedel. Detta temperaturintervall kan uppfattas 
som enkelt att upprätthålla, men vid situationer då läkemedlet utsätts för mer extrema 
temperaturer som -12 °C eller 45 °C ökar takten i vilket läkemedlet når jämvikt med 
förhållandena i den omgivande miljön. Detta på grund av de stora skillnaderna i temperatur 
(Bird, Stewart & Lightfoot 1960). 
 
Takten i vilket värme erhålls eller förloras drivs till största del av skillnaden i omgivande 
temperatur och ytområdet tillika den termiska energin på hela förpackningssystemet inklusive 
läkemedelsprodukten i sig. Desto högre termisk energi på systemet, desto svårare är det för 
systemet att ändra temperatur. Ökning av temperaturen i förpackningssystemet kommer att ha 
mindre effekt på läkemedlets temperatur om systemet kan lagra mer termisk energi. 
Värmekapaciteten på förpackningskomponenter och läkemedelsprodukter är också viktiga 
faktorer för att avgöra takten på värmeöverföring, då det är den mängd av värmeenergi som 
krävs för att ändra temperaturen på ett objekt med en given mängd. Både volymen (massan) 
och värmekapaciteten på hela systemet är kritiskt för att avgöra varaktigheten på 
temperaturupprätthållandet (Germain & Emond 2013).  

3.9.2 Svenska Retursystem 
Svenska Retursystem är ett retursystem med lådor och pallar som blivit en standard i 
dagligvaruhandeln (se figur 2). Returenheterna är återanvändningsbara och återvinningsbara 
och levereras ut till producenter som fyller dem med sina produkter. Enheterna distribueras 
vanligtvis vidare till grossister som levererar produkterna till butiker. Där töms enheterna på 
produkter och grossisten för tillbaka returenheterna till lagret i samband med leveransrundan. 
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Svenska Retursystem hämtar sedan returenheterna hos grossisten och kör ut de till 
producenten igen. Returlådorna ska erbjuda ett bättre skydd för produkterna och i och med det 
förhindra kassationer och i förlängningen leda till lägre kostnader. Systemet erbjuder även en 
effektivare hantering för handeln som slipper handskas med pappkartonger. Med returlådorna 
är det enkelt och smidigt att få upp produkterna på hyllorna i butiken i samband med leverans 
samtidigt som systemet erbjuder en minskad belastning på miljön. Detta då returenheterna 
enligt tillverkaren kan användas hundratals gånger innan de återvinns (Svenska retursystem 
2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 1. Figuren föreställer en returlåda från företaget Svenska Retursystem 

 
 
3.10. Interna organisatoriska utmaningar i kylkedjan 
Först och främst måste produktegenskaperna sammankopplas med temperaturen: Inom 
köttindustrin hanteras nämligen ett stort antal olika köttsorter. Beroende på faktorer såsom 
fuktighet och förpackningens gas reagerar livsmedlet på olika sätt vid kylförvaring 
(Kreyenschmidt et. al., 2010). Tidigare har hantering av temperaturkänsliga produkter ofta 
varit bristfällig. Den insamlade informationen kring en produkts temperatur har sedan inte 
analyserats med hänsyn till det specifika temperaturkänsliga livsmedlets egenskaper. Om 
olika temperaturkänsliga livsmedel förvaras och transporteras tillsammans under skiftande 
temperatur kommer vissa livsmedel att i högre grad påverkas (Raab et.al. 2008). Inom 
köttindustrin har parterna tidigare inte varit medvetna om vilka specifika konsekvenser en 
omgivning med icke konstant temperatur kan föra med sig på vissa livsmedel. Detta har lett 
till felbedömningar, åt båda håll, beträffande hållbarhetstiden på livsmedlen. Som en 
konsekvens av detta kan konsumenter utsättas för hälsorisker och aktörer längs 
försörjningskedjan drabbas av ekonomiska och miljömässiga förluster i form av svinn 
(Kreyenschmidt et. al.,  2010). 
 
Data som består av uppmätta temperaturer och tillhörande analyser är ofta bristfällig. Detta i 
sin tur kan leda till felaktiga beslut vid senare hantering av livsmedlen. Under förvaring och 
transport mäts vanligtvis omgivningens temperatur, vilket nödvändigtvis inte representerar 
livsmedlets faktiska temperatur (Gill, McGinnis, Rahn & Houde 1996). Studier av en 
fågelköttkylkedja visar att omgivande temperatur kan skifta mellan -5 °C - +15 °C på olika 
platser i ett lastutrymme under omlastningsperioder (Raab et al. 2008). Under samma 
tidsperiod höll livsmedlets temperatur en nästintill konstant nivå. Att mäta den omgivande 
temperaturen är inte alltid meningsfullt då mätningen inte visar någon information om hur 
produkttemperaturen förändrats över tid. Det är därför viktigt att placering av mätinstrument 
tas i beaktning. Kombinationen av temperaturövervakningssystem och 
värmeöverföringsmodeller kan vara en möjlig lösning på problemet (James S.J., James C. & 



17 
 

Evans 2006). Utvecklingen av värmeöverföringsmodeller och simuleringsmodeller av 
värmespridning blir därför allt viktigare (Liehr, Preusser, Rumpf, Sauter & Schwen 2009). 
När det gäller mjukvara i flera temperaturövervakningssystem är problemet att de endast visar 
den genomsnittliga temperaturen. Detta kan leda till en osäker tolkning av mätdata (Raab, 
Petersen & Kreyenschmidt 2011).   
 
Ett informations- och kommunikationssystem inom kylkedjan som verkar mellan 
organisationer och företag blir allt mer viktigt. Redan idag är spårbarheten av specifika 
produkter ett juridiskt krav (Montanari 2008). Å andra sidan är dokumentation av ytterligare 
produktattribut obligatoriskt (Kärkkäinen 2005). Övervakning och dokumentation av 
temperaturer är viktigt både företagsinternt och över hela försörjningskedjan (Raab, Petersen 
& Kreyenschmidt 2011). Tidigare har temperatur främst övervakats inom de interna 
processerna i en organisation. Ett helhetstänk över hela försörjningskedjan saknas ofta 
(Nychas, Skandamis, Tassou, & Koutsoumanis 2008). Försörjningskedjor inom köttindustrin 
är ofta komplexa vilket gör det svårt att spåra temperaturinformation från samtliga delar av 
försörjningskedjan (Dada & Thiesse 2008). Köttindustrin kännetecknas av en mycket 
heterogen struktur i form av organisationsstorlek, val av hanteringsmetod, längden på 
distributionsturer och antalet distributionskanaler (Raab et.al. 2008). Sådana heterogena 
strukturer leder till en utmaning när det kommer till övervakning och spårbarhet i komplexa 
logistiska flöden (Kuo & Chen 2010). Marknadsinteraktioner är dessutom komplexa med 
hänsyn till aktörer, upp- och nedströms, i försörjningskedjan (Schulze Althoff, Ellebrecht & 
Petersen 2005). Dessa omständigheter spelar en avgörande roll när det kommer till utbyte av 
data över kedjan eftersom aktörer måste vara villiga att utbyta temperaturinformation (Raab, 
Petersen & Kreyenschmidt 2011).  
 
En utmaning, inom försörjningskedjan, är aktörers skiftande behov gällande informations- 
och kommunikationssystem (Evangelista 2003). Förbättringar i informations- och 
kommunikationssystemen och, i förlängningen, tillgängligheten på fullständig 
temperaturhistorik längs försörjningskedjan är önskvärt. Detta främjar identifiering av svaga 
länkar inom försörjningskedjan, förutsägelse av återstående hållbarhetstid på produkter i olika 
stadier av försörjningskedjan och i och med detta en förbättring av lagerhanteringen och 
distributionen (Raab et.al. 2008). En effektiv implementering av denna teknologi i 
köttförsörjningskedjor är en utmaning där många faktorer spelar in om maximal effekt ska 
kunna uppnås (Raab, Petersen & Kreyenschmidt 2011).   
 
3.11. Lagstiftning  
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2004/852 av den 29 april 2004 om 
livsmedelshygien gäller för samtliga aktörer i kylkedjan. Där fastställs att 
livsmedelsföretagarna ska kunna garantera en obruten kylkedja i hela livsmedelskedjan och 
att de bär det yttersta ansvaret för livsmedlets säkerhet. Genom en vetenskaplig riskvärdering 
ska de mikrobiologiska kriterierna fastställas, för vad ett säkert livsmedel innebär, och dess 
krav på temperaturkontroll. Riskvärderingen ska sedermera ligga som grund vid avgörande av 
ett specifikt livsmedels temperaturkrav. Detta krav ska efterlevas under all hantering och 
transport. Livsmedel ska förvaras och hanteras i temperaturer som kan garantera att hälsofara 
inte kan uppstå. Förutsatt att inga hälsorisker riskeras tillåts korta perioder utan 
temperaturkontroll. Detta till följd av praktiska skäl för att underlätta beredning, transport, 
lagring, utbjudande för försäljning och servering av livsmedel.  
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2004/853 av den 29 april 2004 om 
fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung beskriver i vilka 
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temperaturer livsmedel av animaliskt ursprung ska hanteras i (se tabell 1). Förordningen 
fastställer att hela livsmedlet minst ska vara nedkylt till högsta godkända temperatur. 
Nedkylning ska ske direkt efter produktion och temperaturen ska bevaras under hela 
transporten.  
 

Tabell 1. Den högsta tillåtna produkttemperaturen för livsmedel av animaliskt ursprung,  
enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2004/853 av den 29 april 2004. 

 
 
* Färskt kött, inklusive finfördelat kött, till vilket livsmedel, smakämnen eller andra tillsatser har tillförts eller vilket har 
genomgått processer som inte är tillräckliga för att ändra köttets muskelfiberstruktur och som sålunda inte tar bort de 
egenskaper som är karakteristiska för färskt kött. 
 
I de nationella branschriktlinjerna för fryst och kyld mat tolkar Föreningen Fryst och Kyld 
Mat förordningen. Riktlinjerna fastställer att den, på förpackningen, angivna 
produkttemperaturen är den som gäller om annat inte anges. Samtidigt ska fokus alltid ligga 
på en obruten kylkedja. På livsmedel av icke animaliskt ursprung ansvarar producenterna 
själva över att fastställa en lämplig produkttemperatur för varje specifik produkt. 
Temperaturen ska tydligt anges på förpackningen. I och med detta är lagstiftningskraven 
striktare på livsmedel av animaliskt ursprung (Livsmedelsverket 2007). 
 
  

Köttprodukt Temperatur
Slaktbiprodukter 3	°C
Nötkött 7	°C
Fläskkött 7	°C
Fjäderfä 4	°C
Malet	kött 2	°C
Köttberedningar* 4	°C
Fisk 0-2	°C
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4. Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel redogörs för relevant information om situationen på företaget som använts som 
fallstudie i den här rapporten.  
 
4.1. Kylkedjan för kylda livsmedel 
Kylkedjan för kylda livsmedel ser ut som figur 3 visar. Syftet med kylkedjan utöver att 
transportera livsmedel från punkt A till punkt B är att säkerställa livsmedlens kvalitet och 
säkerhet. Detta uppnås i kedjan genom temperaturreglerad lagring både vid transport och 
hantering på lager och terminaler. Genom temperaturreglerad hantering bevaras livsmedlens 
hållbarhet. Idag transporteras och hanteras de flesta livsmedel, med krav på nedkylning som 
konserveringsmetod, inom ett temperaturintervall på +2 °C - +8 °C. I praktiken innebär detta 
att transportören ställer in kylaggregatet på +2 °C - +3 °C. 
 

 
Figur 2. Kylkedjan från producent till konsument uttryckt i ett flödesschema. 

Från producent skeppas gods i stora sändningar till kyllager. Under transport kan det 
förekomma omlastningar av gods på terminaler. Kyllagret är vanligtvis utplacerat i närheten 
av fabrikslagret. Riktigt färska varor med en mycket kort hållbarhet, som exempelvis färdiga 
smörgåsar, transporteras vanligtvis direkt från producent till butik. Producenternas kyllager är 
i stor utsträckning anpassat till den temperatur som är optimal för den specifika producentens 
produkter. 
 
För transport mellan producentens lager och grossistens lager står vanligtvis grossisten som 
fraktbetalare (EXW) till skillnad från förr, då producenten vanligtvis stod som fraktbetalare 
(DDP). Som i regel transporteras, i detta led av kedjan, kylda och frysta varor i ett flöde 
medan torra varor transporteras i ett annat flöde. Till skillnad från producentens lager är 
grossistens lager specificerat för att hantera flera olika produktkategorier med skiftande 
temperaturkrav. 
 
Från grossist till butik transporteras vanligtvis torra och kylda varor i ett flöde medan frysta 
varor transporteras i ett separat flöde. I ledet mellan grossist och butik är så kallad ”öppen 
distribution” mycket vanlig, där aktörer försöker dra nytta av varandras volymer. Ica och 
Coop verkar exempelvis i samma transportsystem i Norrland. I tätbefolkade områden är en så 
kallad ”sluten distribution” eller charter mer utbredd, där handeln inte äger fordonet men 
förfogar över hela fordonets kapacitet. I detta skede är det vanligt med omlastningar vid 
terminaler. Under fallstudien på transportföretagets terminal i Göteborg observerades flödet 
av gods. Då kvantiteten på gods som hanteras vid en terminal kan skilja sig åt vid olika 
tillfällen bads personalen uppskatta om observerade kvantiteter gods kunde likställas med en 
normal arbetsdag. Personalen uppgav att kvantiteten gods var hög under de två första 
observationstillfällena, medan kvantiteten under de två nästkommande observationstillfällena 
var mer av genomsnittlig karaktär.  
 
Transporten från butik till konsument är det sista ledet i kylkedjan innan livsmedlen slutligen 
placeras i dess slutgiltiga tempererade lagringsmiljö.  
 



20 
 

4.1.1. Grossister  
Grossisternas förutsättningar för att hantera livsmedel med skiftande temperaturkrav skiljer 
sig något åt. Förutsättningar är bland annat påverkade av lokaltyp, hur modern den är och när 
den byggdes. Enligt projektledaren är fortfarande tre temperaturzoner det vanligaste på 
grossisternas lager. En zon för frysta livsmedel, en för kylda och en för otempererade.  
 
En av de större aktörerna i dagligvaruhandeln arbetar idag med flera kylda temperaturzoner på 
sitt grossistlager uppger en tidigare anställd. Detta moderna lager byggdes för cirka 10 år 
sedan med 5 temperaturzoner. En för fryst, en för färskvaror under +2 °C, en för kall frukt 
under +4 °C, en för varm frukt kring +10 °C som passar kylkänsliga tropiska frukter och en 
zon mellan +18- +20 °C för kolonialvaror. Själva utlastningshallen håller en temperatur på +2 
°C. För att personalen ska veta vilken zon ett specifikt livsmedel ska hanteras i, använder sig 
den här grossisten av lagerstyrning där korrekt temperaturintervall, genom artikelegenskaper, 
är fördefinierat. När artiklar som är temperaturkänsliga livsmedel förs ut till utlastningshallen 
sätter personalen, utan undantag, på thermotäcken som skydd. Generellt sett separeras sedan 
frysta livsmedel från kylda i transporten. De kylda livsmedlen samlastas i det kylda 
lastutrymmet och thermotäckena skyddar det känsligaste godset under hela transporten. 
Nackdelen med den här lösningen som den tidigare anställda kan vittna om är en något tyngre 
hantering. Att en del livsmedel måste skyddas kräver manskap. Systemet är inte automatiserat 
vilket innebär att en fysisk person måste hantera detta. 
 
Situationen i branschen tenderar att gå från att transportbolagen i ett tidigare skede förfogat 
över många kunder i produktionsledet till att de idag förfogar över ett fåtal större kunder i 
handelsledet. Idag transporterar ungefär hälften av grossisterna sitt eget gods. I exempelvis 
Norge och Storbritannien står handeln, till skillnad från i Sverige, för merparten av 
upphämtningarna. Utvecklingen går åt samma riktning i Sverige men i en långsammare takt. 
Trenden grundar sig i att de stora handelsaktörerna i större utsträckning vill utöva kontroll 
över sin egen logistik och därmed optimera sina egna flöden. Där handeln förfogar över stora 
flöden kan de optimera transportsystemen på ett likvärdigt sätt som transportbolagen, med 
stora konsoliderade volymer, kan. Resultatet av handelns egen logistikutövning medför 
konsekvenser i form av ökad risk i transportbranschens nätverk. Detta då större och färre 
uppdrag upphandlas. Ett sätt för transportbranschen att möta utvecklingen är att integrera 
nedströms i kedjan och erbjuda transporter till butik och för hemleverans. 
 
Transporten av livsmedel, i kylkedjans tidiga skede, utförs vanligtvis med lastbilar utrustade 
med dubbla förångare till kompressorkylmaskinen i lastutrymmet (se figur 4) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 3. Lastutrymme med dubbla förångare och mellanvägg som möjliggör två kontrollerade temperaturzoner. 
Mellanväggen kan flyttas för att anpassa storleken på de två zonerna.(Ergocold u.å.) 
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Vidare för att dela in livsmedlen i en fryst och en kyld zon, används en justerbar mellanvägg 
som med hjälp av två förångare skapar två temperaturzoner i lastutrymmet.  Den justerbara 
mellanväggen måste ha luftspalter på båda sidor för att bevara de olika 
produkttemperaturerna. Utöver luftspalterna ska mellanväggen sluta helt tätt. Tjocklek och 
isolering på mellanväggen är av mindre betydelse 
 
I slutet av kylkedjan är det även vanligt med så kallade korridorsbilar. Den här typen av 
utformning på ett lastutrymme möjliggör en smidigare distribution av gods, från både 
tempererade och otempererade zoner, ut till kund. Samtidigt som distributionen av gods från 
zoner med olika temperaturkontroller möjliggörs, förlorar lastutrymmet potentiella pallplatser 
och fyllnadsgraden sjunker. 
 
Utmaningar vid kyltransporter  
En av de största utmaningarna med kyltransporter är samlastningsproblematiken. Idag 
transporteras livsmedel inom ett temperaturintervall på +2 - +8 °C. Exempelvis ska köttfärs 
max hålla en temperatur på +2 °C och kyckling en temperatur på max +4 °C samtidigt som 
det samlastas med exempelvis mejeriprodukter som kan hålla temperaturer upp emot +8 °C. 
Transportören får direktivet att ställa in kylaggregatet på +3 °C alternativt +2 °C när det är 
varmare ute. Aggregatet arbetar emellertid ständigt med att mäta returluften i lastutrymmet. 
Stämmer inte returluften överens med den inställda temperaturen på aggregatet, kompenserar 
kylaggregatet för detta genom att spruta in en kallare luft. Detta tills en erhållen 
tillfredsställande temperatur på returluften uppnåtts. Befinner sig gods med temperaturer 
uppemot +8 °C i lastutrymmet samtidigt som aggregatet är inställt på +2 °C kommer 
aggregatet succesivt att sänka utblåstemperaturen tills returluften stämmer överens med 
inställd temperatur. Detta innebär att aggregatet kan blåsa ut luft på minusgrader under korta 
tidsperioder. Är då temperaturkänsliga livsmedel som sallad eller flytande produkter som 
crème fraiche placerade nära utblåset kan dessa drabbas av frostskador. I de fall stora 
mängder temperaturkänsligt gods fraktas måste dessa skyddas av något slag i 
samlastningsutrymmet, uppger ansvarig chef för reklamationsavdelningen.  
 
Med de flesta nya kylaggregat kan dock risken med att för låg utblåstemperatur ska uppstå 
minimeras. På dessa kan ”utblås-pointen” låsas, vilket garanterar att utblåsluften aldrig blir 
kallare än den temperatur som kylaggregatet är inställt på. Dessa används dock inte i någon 
större utsträckning. Detta på grund av ett antal faktorer. Dels kostnads- och miljöaspekten då 
de förbrukar en större mängd diesel och dels att aggregatet inte arbetar lika väl som när det 
ställer in temperaturen via utblåset. 
 
För att ett kylsystem ska fungera optimalt krävs att luften cirkulerar i lastutrymmet. Luft ska 
kunna transporteras mellan produkt och transportutrymmets väggar, golv och tak. Produkterna 
ska därför placeras på lastbärare för att underlätta luftcirkulationen. Dock får placeringen av 
produkterna inte resultera i att lastbärarens mått överskrids (Livsmedelsverket 2016). För att 
underlätta luftcirkulation samtidigt som fyllnadsgraden i fordonet maximeras ska direktiv på 
godkänd storlek av pall efterlevas. Pallar lastas nämligen på lastbalkar i två våningar i 
lastutrymmet. Detta fungerar under förutsättning att pallens höjd inte överskrider 1,30 meter. 
Ansvarig chef på reklamationsavdelningen uppger att producenter ofta bortser från detta 
direktiv. Detta på grund av att producenterna, i stor utsträckning, väljer att efterleva de krav 
som grossisterna sätter.  
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4.1.2 Terminal 
En terminal i kylkedjan består vanligtvis av två olika tempererade zoner, en fryst och en kyld. 
Detta innebär att gods från två olika temperaturzoner måste hanteras i ett och samma flöde.  I 
utflödet måste chaufförerna eller terminalarbetarna således hämta sorterat gods från två olika 
platser i terminalen. Vanligtvis det frysta godset först. Även i inflödet bryts flödet upp och 
godset sorteras i två olika temperaturzoner.  Detta skiljer kylkedjan från en vanlig flödeskedja 
och bidrar till dess komplexitet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5. Exempel på hur gods sorteras efter bestämmelseort i terminalen. (Författarna, 2017) 

En transport-terminal fyller två viktiga funktioner i en flödeskedja, ett in- och ett utflöde, till 
och från ett geografiskt definierat område. Två olika transportnätverk är uppbyggda kring en 
transport-terminal för att optimera och effektivisera logistiken. Det ena transportnätverket 
består utav fjärrtrafik och det andra av distributionstrafik. Förenklat opererar vanligtvis en 
terminal under två tidsfönster. Under det ena fönstret förser distributionstrafiken terminalen 
med gods. Detta gods hämtas från olika aktörer under så kallade ”mjölk-rundor”. Vanligtvis 
är volymen av en mindre karaktär som av ekonomiska orsaker inte kan transporteras direkt till 
slutdestination. Väl på terminalen sorteras godset efter bestämmelseort (se figur 5). På detta 
vis fylls terminalen upp med gods som inväntar vidare transport utav fjärrtrafiken. 
Fjärrtrafiken hämtar sedan det sorterade godset. Detta gods konsolideras i fordonen på plats A 
för att transporteras över en längre sträcka till plats B. Sedan upprepar sig samma 
tillvägagångssätt fast åt andra hållet. 
 
I det andra tidsfönstret anländer fordon ur fjärrtrafiken till terminalen där godset bryts upp för 
att sorteras i snävare geografiska områden. Distributionsfordonen tar sedan över för att 
transportera godset till dess slutdestination. 
 
Vid varje tillfälle som ett transportfordon anländer till terminalen påbörjas en standardiserad 
process. Personalen vid terminalen lossar, tillsammans med chauffören, godset från fordonet. 
Samtidigt som lossningen sker scannas godset av personalen för att registrera att godset 
ankommit till terminalen. Fraktsedlarna förs in på kontoret i väntan på att godset ska sorteras 
och omlastas för vidare distribution. Senare under dagen ankommer nästa transportfordon 
som ska köra godset till nästa mål. Chauffören lastar då det aktuella godset och går sedan in 
till kontoret för att scanna fraktsedlarna (se figur 6).  
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Figur 6. Chaufför scannar av fraktsedlar för att registrera att godset lämnar terminalen. (Författarna, 2017) 

 
Genom att scanna fraktsedlarna registreras att godset har lämnat terminalen. Den information 
som finns tillgänglig om godset återfinns på fraktsedeln (se figur 7). Där föreligger 
godsavsändarens och godsmottagarens adress samt godsets bestämmelseort. Vidare kan även 
information om bland annat kollislag, vikt, volym och lastningsdatum utläsas. Under rubriken 
särskilda transportinstruktioner anges lämplig förvaringstemperatur för godset.  
 
 

 
 

Figur 7. Exempel på hur en fraktsedel kan se ut. (Författarna, 2017) 

Temperaturhantering  
Transportföretagets policy är att temperaturen i terminaler aldrig ska överstiga +2 °C. Detta 
för att kunna leva upp till de juridiska bestämmelser som fastställer att förvaringstemperaturen 
på malet kött och färsk fisk aldrig får överstiga +2 °C. En del av företagets terminaler lever 
dock inte upp till företagets policy. Enligt kylteknikerns uppskattning råder en temperatur på 
+4 °C på ungefär 30 % av terminalerna. Detta har sin grund i att en del terminaler rent 
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kyltekniskt inte är projekterade för att klara av temperaturer på +2 °C. Kylsystemen i 
terminalerna är inte konstruerade för att kyla ned gods utan endast för att bevara redan 
befintliga produkttemperaturer.  
 
Tidigare policy på företaget var att temperaturen aldrig fick överstiga +4 °C. En sänkning av 
temperaturen har resulterat i ett behov av nya, varmare, temperaturzoner på en del 
lagringsterminaler. När temperaturen sänks ökar differensen mellan en del livsmedels ideala 
lagringstemperatur och förvaringstemperaturen. På de lagringsterminaler där denna differens 
är hög samtidigt som livsmedlet riskerar att befinna sig i en sådan miljö under längre 
tidsintervall uppstår ett behov av flera tempererade zoner. Då delas terminalen upp i en zon 
med en temperatur på +2 °C och en ytterligare zon med en temperatur på ungefär 8 °C. De 
livsmedel som riskerar att ta skada av temperaturer närmare fryspunkten placeras i den 
varmare zonen. I samtliga terminaler finns temperaturövervakningssystem som mäter 
temperaturen i realtid. Över- eller understiger temperaturen de bestämda gränserna går ett 
larm till plats-ansvarig och tekniker som ser över problemet och reder ut varför avvikelsen 
skett. 
 
 
Kylsystem 
Temperaturspecialisten på företaget uppger att en korrekt allokering av ett kylsystem i en 
terminal är svårt. Målet med en korrekt placering av kylsystemet är att uppnå en jämn 
temperatur i hela lokalen vilket förutsätter att luftcirkulation kan tillgodoses. Detta för att 
förhindra uppkomsten av varma zoner. En optimal placering baseras på terminalytans 
utformning och på portarnas läge i förhållande till kylsystemet. Även om portarna är 
vädertätade tränger yttre luft in och påverkar temperaturen inne på terminalen. Kylsystemet 
placeras sedermera högt då den kalla luftens tyngd medför att den sjunker. 
 
4.1.3 Reklamationer 
Transportföretagets reklamationer består av alla typer av livsmedel men under det varmare 
halvåret ökar reklamationerna på livsmedel med för hög produkttemperatur. I kylkedjan är 
risken hög att livsmedel ska förskämmas till följd av ökad bakterietillväxt, på grund av för 
höga temperaturer, vilket också är det största problemet för reklamationsavdelningen. 
Avdelningen uppger att sallad är en av de mest vanligt förekommande reklamerade 
produkterna till följd av dess temperaturkänslighet. I sin helhet, sett till antalet sändningar, 
utgör dock reklamationer endast en liten del. Dessa reklamationer är svåra att generalisera 
över då de kan bero på en mängd olika faktorer enligt ansvarig chef på 
reklamationsavdelningen.  
 
På reklamationsavdelningen analyserar personalen inträffade avvikelser i kedjan och dess 
orsaker. Ansvarig chef över reklamationsavdelningen uppger att en sänkt temperatur i 
kylkedjan och i förlängningen en lägre temperatur på produkterna skulle vara fördelaktigt, sett 
ur deras synvinkel. Samtidigt arbetar personalen med att få tag i, samt att ta fram lösningar 
som kan minimera reklamationer. En av lösningarna som också genomgått gedigna tester av 
experter på företaget och som idag används i kylkedjan är olika former av produktskydd.  
 
4.2 Transportförpackningar för temperaturkänsliga livsmedel  
Problematiken i att olika livsmedel kräver skiftande temperaturhantering samtidigt som de 
samlastas kan leda till diverse skador på livsmedlet. Placeringen av pallarna i lastutrymmet 
samt lastutrymmets storlek är av betydelse när risken för köldskador bedöms. Eftersom 
kylaggregaten reglerar temperaturen genom att blåsa in luft som ska cirkulera i lastutrymmet, 
löper de livsmedel som är placerade närmare utblåset större risk för köldskador. Risken är 
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högre när lastutrymmet fungerar som en enhet än när det är delat av en mellanvägg eftersom 
att väggen underlättar luftcirkulationen och bidrar till en jämnare genomsnittstemperatur. 
Köldskador kan leda till kostsamma returer och livsmedelskassationer betingade med 
ekonomiska konsekvenser. En möjlig lösning, för att undvika köldskador, är användning av 
produktskydd i form av thermohuvar för de livsmedel som transporteras i en icke optimal 
samlastningstemperatur. 
 
De thermohuvar som idag används av transportföretaget lämpar sig för EU-pall samt rullbur 
och går att få konfektionerad hos tillverkaren (se figur 8). Ytmaterialet på thermohuvarna 
består av högreflekterande polyester i silverfärg och isoleringen består av polyesterfiber med 
ett förhållande på 300 g/m2. Upp till 25 cm från lastbärarens lägsta punkt består thermohuvans 
skydd av en plastbelagd polyesterväv med förhållandet 700 g/m2. Denna är snitsad i botten för 
att gafflar från truckar inte ska förstöra huvan.  
 
Tillverkaren av thermohuvarna hävdar att den är lämplig att använda vid transport av 
temperaturkänsligt gods och vid blandning av frysta och kylda varor i samma 
förvaringsutrymme. Detta betyder att de kan användas för att dela in kyl-och kolonialvaror i 
samma temperaturzon under transport och fungera som en energibesparare i 
singeltemperatursystem. Huvarna ska stå för en effektiv temperaturavskiljning och är till 
vikten lätta samt enkla att montera.  
 
Det är svårt att bedöma det tidsintervall som en thermohuva teoretiskt sett bevarar godsets 
temperatur. Detta på grund av volatiliteten i faktorer, med avseende på godsmängd samt 
starttemperatur på gods- och omgivningstemperatur, som påverkar förutsättningar i 
transportbranschen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Exempel på hur en thermohuva kan se ut. (Ergocold, u.å.) 
 
Huvarna kan även levereras med temperaturmätare. Genom en display visas och loggas 
temperaturen på godset inuti huven. Displayen placeras i en ficka på huvan medan mätaren 
placeras högst upp inuti huvan. Temperaturloggen sparas i ett år och kan visas upp för 
exempelvis kunder som kräver detta. Mätaren är kompatibel med datorns USB-port och 
temperaturloggen kan studeras på dator (Ergocold 2017). 
 
Förvaringsformen och hur livsmedel transporteras, påverkas av handelns krav. Utformningen 
på emballeringen ska, enligt ansvarig chef på reklamationsavdelningen, förändrats under de 
senaste åren. Handelns efterfrågan på låga emballagekostnader och lösningar för en effektiv 
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hantering i butikerna har resulterat i att alla sorters livsmedel nuförtiden i stor utsträckning 
hanteras i SRS-backar. Konsekvensen av detta är att livsmedel idag är mer utsatta för yttre 
temperaturpåverkan enligt ansvarig chef för reklamationsavdelningen. När SRS-backar 
används istället för pappkartonger försvinner den skyddande verkan, från temperaturpåverkan, 
som pappemballaget för med sig. Det är även vanligare att konsumentförpackningar, i 
distributionen, hanteras i rullburar istället för i kartonger på pallar. Detta leder också till att 
livsmedel i högre utsträckning löper risk för att utsättas för varmare och kallare temperaturer. 
Kostnadsbesparingar och effektivisering kan i det här fallet leda till att säkerheten och 
kvaliteten på livsmedel riskeras.    
 
4.3 Köldskador under transport 
Ansvarig chef för reklamationsavdelningen uppger att thermohuvarna uppfyller två syften på 
företaget. Dels används de under de kalla delarna av halvåret när temperaturkänsligt gods 
kräver skydd från kyla. I exempelvis Norrland kan godset stundvis utsättas för omgivande 
temperaturer på -20 °C. Huvarna används även under det varmare halvåret för att minimera 
risken för köldskador när aggregatet arbetar hårdare. Skydden används till största del i 
distributionstrafiken. I de situationer huvarna används finns de tillgängliga på terminalerna. 
Chauffören eller lagerpersonalen sätter på huvan på det gods som han eller hon anser kräver 
skydd när aggregatet förutspås arbeta hårt. Huvan tas sedan av när godset levereras till 
mottagaren och chauffören ansvarar sedermera för att huvan returneras till terminalen. 
Ansvarig chef för reklamationsavdelningen uppger dock att problem existerar i returflödet och 
att thermohuvarna tenderar att försvinna.  
 
Thermohuvarna används i mindre utsträckning i fjärrtrafiken trots att godset där rimligtvis 
borde utsättas för yttre temperaturpåverkan under längre tidsperioder jämfört med i 
distributionstrafiken. Detta grundar sig i de många lossningar som ingår i en 
distributionsrunda. En distributionsbil stannar i genomsnitt 35-40 gånger per runda enligt 
ansvarig chef för reklamationsavdelningen. Vid varje enskilt tillfälle som dörrarna till 
fordonets lastutrymme öppnas uppstår ett tidsfönster där luft tränger in i lastutrymmet. Hur 
kritiskt detta tidsfönster är beror på temperaturen utomhus. Är det varmt ute tränger varm luft 
in i lastutrymmet vilket leder till att aggregatet ofrånkomligt tvingas arbeta intensivare för att 
driva bort värmen. Detta i sin tur kan leda till att aggregatet sprutar in minusgradig luft för att 
sänka temperaturen i lastutrymmet, vilket kan skada godset. Risken för detta är mycket större 
i distributionstrafiken än i fjärrtrafiken enligt ansvarig chef för reklamationsavdelningen.  
 
Godset i fjärrtrafiken utsätts för en yttre temperaturpåverkan under en längre genomsnittlig tid 
än i distributionstrafiken. Men under denna tid är genomsnittstemperaturen jämnare. Hur väl 
känsligt gods skyddas beror mycket på hur duktiga och hur väl utbildade chaufförerna är 
enligt ansvarig chef för reklamationsavdelningen. Exempelvis är det viktigt att medarbetarna 
är medvetna om hur godset ska placeras i lastutrymmet. Detta för att känsliga livsmedel inte 
ska komma till skada. Samtidigt uppger han att det absolut viktigaste är hur väl förkylt 
ekipaget är. Lastas ett ekipage som inte är förkylt riskerar godset att förfrysa och måste då 
kasseras. När ekipaget inte förkyls måste aggregatet arbeta med att föra bort värme från både 
luften och godset, vilket innebär att aggregatet tvingas arbeta mycket intensivt.  
 
Temperaturkänsligt gods riskerar även att drabbas av köldskador genom hantering i en för låg 
förvaringstemperatur. Risken för detta är en faktor av förvaringstemperatur, tid och godsets 
starttemperatur enligt livsmedelskonsulten. 
 



27 
 

4.4. Temperaturövervakningssystem 
Fördelen med övervakning av temperaturer är att det är något som enkelt och omgående kan 
kontrolleras. I en kylkedja är dock komplexiteten hög vilket kan försvåra övervakningen. 
Syftet med ett temperaturövervakningssystem är att övervaka och säkerställa en konstant 
temperatur i fordonet och i förlängningen kunna garantera en obruten kylkedja. 
Transportföretaget använder sig av flera temperaturövervakningssystem i fordonen av 
skiftande kvalitet. Ett av de nyare systemen kan förklaras som en uppkopplad termometer. 
Systemet bygger på externa sensorer som är direktkopplade till antingen kylaggregatet eller 
externa givare i lastutrymmet. Systemet kan anpassas efter önskemål. I den mest 
grundläggande utformningen på systemet används endast en sensor som mäter temperaturen. 
Möjligheten att använda tre sensorer per lastutrymme finns. Temperaturen mäts då i både 
luftens in- och utflöde från förångaren samt i den del av lastutrymmet som befinner sig längst 
bort från förångaren. Sensorerna registrerar information om lastutrymmets temperatur i realtid 
och kommunicerar detta till det sammankopplade systemet. Både chaufför och 
transportledning har tillgång till systemet och således kan uppkomsten av avvikelser genast 
åtgärdas. Informationen kan sedermera sammanställas i rapporter för vidare analys.  
 
Kylteknikern på transportföretaget uppger att avtalsskrivning med kunder skiljer sig åt mellan 
transportaktörerna i branschen. När transportföretaget skriver avtal med kunder avtalas 
maximum- och minimumgränser om temperaturer. Vid hantering av tempererat gods i 
kylkedjan måste företaget således kunna bevisa att produkttemperaturen varit konstant och 
inom vilka temperaturer produkten befunnit sig i.  
 
 
 
  



28 
 

5. Resultat och analys 
I detta kapitel behandlas möjliga konsekvenser eller förändrade förutsättningar som kan 
uppstå och påverka aktörer verksamma inom transportbranschen vid ett eventuellt framtida 
krav på sänkt temperatur i kylkedjan.  
 
5.1. Effekter på livsmedel av sänkt temperatur  
Den stora majoriteten av livsmedel mår bra av förvaringstemperaturer under +4 °C enligt 
livsmedelskonsulten. Detta till följd av att mikrobiell tillväxt och nedbrytningsprocesser sker 
långsammare med fallande produkttemperaturer (Lindberg 2015). Livsmedelskonsulten 
menar att säkerheten på livsmedlet är den viktigaste aspekten i kylkedjan vilket lägre 
förvaringstemperaturer främjar. Sensorisk kvalitet som exempelvis textur och smak är 
sekundärt och anses inte vara lika viktigt. Problemet med att sänka temperaturen till under +4 
°C i kylkedjan är att en del livsmedel kan komma till skada. Enligt livsmedelskonsulten 
utgörs dessa, under förutsättning att förvaringstemperaturen inte understiger 0 °C, till största 
del av livsmedel inom sortimentet frukt, bär och grönt. Inom detta sortiment är inte alla 
livsmedel kylkänsliga, utan endast en liten del. I slutändan handlar det endast om ett snävt 
omfång av produkter vars optimala temperatur är över +4 °C och som kan ta skada av låga 
förvaringstemperaturer i kylkedjan.  
 
Nedan följer en sammanställning på kött-, mejeriprodukter, frukt och grönsaker, bröd och 
färdigrätter med lång hållbarhet. Avsnittet följs av en sammanfattning av konsekvenser och 
åtgärder för de nämnda livsmedlen. 
 
Kött  
Kategorin består av … 

• Fläskkött: Fläskköttets hållbarhet i tid förlängs desto närmare förvaringstemperaturen 
befinner sig fryspunkten. Förvaras fläskkött i en miljö på +2 °C förlängs hållbarheten 
med 26 % jämförelsevis med en miljö på +4 °C baserat utifrån mätvärden på tillväxten 
av arter från Pseudomonas (Lindberg 2015). 

• Nötkött: Nötköttets hållbarhet i tid förlängs desto närmare förvaringstemperaturen 
befinner sig fryspunkten. Förvaras nötkött i en miljö på 0 °C eller +2 °C förlängs 
hållbarheten med 40 % respektive 26 % jämförelsevis med en miljö på +4 °C baserat 
utifrån mätvärden på tillväxten av arter från Pseudomonas (Lindberg 2015). 

• Fågelkött: Fågelköttets hållbarhet i tid förlängs desto närmare förvaringstemperaturen 
befinner sig fryspunkten. Förvaras fågelkött i en miljö på +2 °C förlängs hållbarheten 
med 22 % jämförelsevis med en miljö på +4 °C baserat utifrån mätvärden på tillväxten 
av arter från Pseudomonas (Lindberg 2015). 

 
Mejeriprodukter  
I denna livsmedelskategori… 

• Mjölk: Mjölkens hållbarhet i tid förlängs när förvaringstemperaturen sänks. Förvaras 
mjölk i en miljö på +2 °C eller +4 °C förlängs hållbarheten med 35 % respektive 29 % 
jämförelsevis med en miljö på +8 °C. Detta är baserat på mätvärden utifrån sensoriska 
tester, mängden mikroorganismer och mängden köldtoleranta mikroorganismer 
(Lindberg 2015). 

• Ost: Ost bör, enligt en ostgrossist i Göteborg, förvaras i mycket låga temperaturer. 
Hos ostgrossisten lagras osten i en temperatur på +0,6 °C och kylrummen där osten 
förvaras håller en temperatur på max +3 °C. Effekterna av en låg förvaringstemperatur 
på ost skiljer sig inte åt mellan olika typer av ostar och förlänger livslängden på 
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samtliga sorter. När osten kyls ner går bakterierna ner i dvala och populationen av 
aktiva bakterier, som kan bryta ner osten och fermentera laktosen och mjölkproteinet, 
går ner i takt med att temperaturen sänks. Inte heller sensoriska egenskaper som 
konsistens och textur påverkas vid temperaturer nära fryspunkten. Sjunker 
temperaturen däremot ner under fryspunkten kan fettmolekylerna kristalliseras och 
vätska bildas. Vidare borde osten konsumeras rumstempererad för en optimerad 
smakupplevelse1.   
 
Halloumins hållbarhet i tid förlängs när förvaringstemperaturen sänks. Förvaras 
halloumi i en miljö på +2 °C, +4 °C eller +5 °C förlängs hållbarheten med 26 %, 20 % 
respektive 16 % jämförelsevis med en miljö på +8 °C. Detta är baserat på mätvärden 
utifrån konsumenttester, mängden bakterier samt mängden jäst- och mögelsvampar 
(Lindberg 2015). 

• Yoghurt: Yoghurtens hållbarhet i tid förlängs när förvaringstemperaturen sänks. 
Lagerhålls yoghurt i en miljö på +2 °C, +4 °C eller +5°C förlängs hållbarheten med 32 
%, 24 % respektive 18 % jämförelsevis med en miljö på +8 °C. Detta är baserat på 
mätvärden utifrån tillväxten av jästsvampar (Lindberg 2015). 

 
Frukt och grönsaker  
I denna livsmedelskategori återfinns den största delen livsmedel som kan påverkas negativt av 
förvaringstemperaturer närmare fryspunkten enligt livsmedelskonsulten. Generellt sett 
förlänger kyla grönsakers och frukters hållbarhet. Detta då kyla sänker andningshastigheten, 
avdunstningen av vatten och tillväxten av mikroorganismer. Produktionen av eten minskar 
även vid lägre temperaturer (Modin & Lindblad 2011). 
 
Luften i en kyld lagringsmiljö är väldigt torr vilket leder till uttorkning av vegetabilier men de 
skadliga processerna ökar också när vegetabiliens celler skadas. Därför är det viktigt att vara 
extra varsam med grönsaker och frukter under dess hantering och lagring. Allt för låga 
temperaturer kan exempelvis orsaka köldskador vilket ökar nedbrytningen. Köldskador kan 
även bidra till ökad etenproduktion på framförallt klimakterisk frukt men även andra frukter. 
Etenproduktionen kan i sin tur påverka andra grönsaker och frukter (Modin & Lindblad 
2011). Att en frukt eller grönsak drabbas av köldskador behöver inte betyda att den blir oätlig. 
Oftast sjunker kvaliteten men risken ökar också för andra angrepp.  Då förekomsten av 
köldskador är en fråga om hur kallt frukten eller grönsaken förvaras och under hur lång tid, 
orsakar en sänkning av förvaringstemperaturen i kylkedjan en ökad risk för detta. Hur kallt en 
frukt eller grönsak bör förvaras skiljer sig åt (Modin & Lindblad 2011). De frukter och 
grönsaker med en optimal lagringstemperatur över +4 °C redovisas i tabell 2.  
 
  

                                                
1 Telefonsamtal med vd och ägare av en ostgrossist, som levererar ost till hela Västsverige, den 26 april 2017 
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Tabell 2. Tabellen visar de grönsaker och frukter med en optimal förvaringstemperatur över 4 °C. (Everfresh 2008) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I enlighet med sammanställningen i tabell 2, som är ett branschdokument om korrekt 
förvaring av grönsaker och frukt, återfinns tjugonio vegetabilier som, enligt detta dokument, 
har en optimal lagringstemperatur över +4 °C. De flesta av dem är dessutom vanligt 
förekommande hos butiker och konsumenter. Detta är alltså livsmedel som potentiellt kan ta 
skada av att vistas i miljöer under +4 °C. För dessa produkter måste speciella insatser sättas in 
för att antingen skydda dem från köldskador eller se till att de kan förvaras i en mer lämplig 
miljö.  
 

Min	 Max	
Mangostan 4 6
Melon	(cantaloupe,	cantalene) 4 9
Potatis 4 6
Bönor 5 6
Carambola 5 7
Melon	(vatten) 5 6
Avokado 7 13
Cashewnöt 7 8
Gurka 7 14
Paprika 7 12
Passionsfrukt 7 10
Pumpa 7 10
Zucchini/squash 7 10
Ananas 8 10
Aubergine/äggplanta 8 10
Chilipeppar 8 10
Guava 8 10
Lime 8 10
Okra 8 10
Grapefrukt 10 15
Ingefära 10 12
Mango 10 14
Melon	(honung,	piel	de	sapo) 10 14
Citron 11 15
Tomat 11 14
Banan 12 14
Chermoya 12 14
Physalis 12 15
Sötpotatis 12 16

Grönsaker	och	frukter	med	en	ideal	
förvaringstemperatur	över	4	°C	

Optimal	temperatur	(°C)
Livsmedel
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Hållbarheten på livsmedel är en funktion av tid och temperatur (Aung & Chang 2014). I och 
med detta är även tiden en viktig faktor. Under ett snabbt flöde spelar temperaturen en mindre 
roll och i ett långsammare flöde spelar temperaturen en större roll enligt livsmedelskonsulten. 
Olika livsmedel är dessutom olika känsliga för köldskador (se tabell 4) och olika 
temperaturkänsliga (se tabell 3). Detta innebär att vissa livsmedel kräver en varsammare 
hantering än andra och att särskild hänsyn till dessa behöver tas vid exempelvis placering i 
lastutrymmet.  
 
. 

 

  

Tabell 3. Tabellen visar de grönsaker och frukter som är 
temperaturkänsliga. 

Tabell 4. Tabellen visar de grönsaker och frukter med en 
hög risk för köldskador  
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Grönsaker förpackade i modifierad och kontrollerad atmosfär 
Nedan följer en sammanställning över hur hållbarheten på mixad sallad, skivad gurka och 
strimlad paprika, förpackade i modifierad atmosfär, påverkas vid olika temperatur.  
 

• Mixad sallad: Det generella utseendet (fräschheten) och färgen utvärderades som de 
viktigaste visuella egenskaperna på den mixade salladen. Dessa egenskaper avgjorde 
panelens ogillande mer än de egenskaperna som kan uppfattas med smaksinnena. I 
slutskedet av förvaringsperioden på den mixade salladen låg betygen på färg och 
allmänt utseende på mellan fem (godkänt) och nio (fullständigt förstörd), medan 
uppfattningen på texturen fortfarande var acceptabel (mellan 4-5) för panelen. Odören 
blev först en viktig faktor i slutskedet av lagringen. Slutet av hållbarheten för den 
mixade salladen, baserat på sensoriska egenskaper, nåddes efter 9, 7, 5 och 3 dagar i 
förvaringstemperaturer på +2 °C, +4 °C, +7 °C och 10 °C (se tabell 5) (Jacxsens, 
Devlieghere & Debevere 2002). 
 

• Skivad gurka: För gurkskivorna var köttets genomskinlighet den avgörande visuella 
förskämningen vid förvaring i låg temperatur. Grönsaken får då glasartade egenskaper. 
Smaken, odören, texturen och krispigheten följde som avgörande egenskaper vid 
förskämning av gurkskivorna. Effekterna av låg förvaringstemperatur på de sensoriska 
egenskaperna var väldigt tydliga i undersökningen. Vid en temperatur på +2 °C höll 
produkten endast 4 dagar på grund av genomskinligheten. Vid förvaringstemperaturer 
på +4 °C, +7 °C och +10 °C var det inte bara de visuella egenskaperna som avvisades 
utan även krispigheten, smaken och odören med en hållbarhet på 7, 5 och 4 dagar (se 
tabell 5) (Jacxsens, Devlieghere & Debevere 2002). 
 

• Strimlad paprika: För paprikan var förlusten av krispighet och textur, medföljt av en 
oacceptabel förlust av vatten, var de dominerande problemen under förvaring. 
Paprikan blev oätlig efter 7, 9, 6 och 2 dagar i förvaring i temperaturer på +2 °C, +4 
°C, +7 °C och +10 °C (se tabell 5) (Jacxsens, Devlieghere, & Debevere 2002). 

 
Tabell 5. Tabellen visar hållbarhetstiden för olika livsmedel, förpackade i modifierad  

och kontrollerad atmosfär vid olika förvaringstemperaturer. 

  
 
. 

Bröd 
Bröd är ett livsmedel som är kylkänsligt. Förskämning av färskt bröd i ett tidigt skede beror 
på förändringar i brödet som gör det smuligare. Processen kallas för retrogradering och beror 
på förändringar i stärkelsen. Processen sker snabbare i kylda miljöer än i rumstemperatur och 
de snabbaste förändringarna sker kring +4 °C (Modin & Lindblad 2011). Bröd bör därför inte 
förvaras eller transporteras i temperaturer på +4 °C. 
 
Färdigrätter med lång hållbarhet 
Ätfärdiga, kylförvarade livsmedel kan vara smittkällor för bakterien Listeria som kan orsaka 
allvarliga infektioner. Bakterien dör vanligtvis vid tillagningstemperaturer men kan tillväxa på 
utrustningen i anläggningar och på så vis kontaminera livsmedlet. Listeria kan tillväxa i 

2	°C 4	°C 7	°C 10	°C
Mixad	sallad 9	dagar 7	dagar 5	dagar 3	dagar
Skivad	gurka 4	dagar 7	dagar 5	dagar 4	dagar
Strimlad	paprika 7	dagar 9	dagar 6	dagar 2	dagar

Temperatur	
Livsmedel
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mycket låga temperaturer men den förökar sig väsentligt mycket snabbare i en temperatur på 
+8 °C än +4 °C. Sannolikheten att livsmedel ska innehålla höga halter av Listeria minskar 
därmed med fallande lagringstemperatur (Modin & Lindblad 2011). 
 
Nedan följer en sammanfattning av möjliga konsekvenser och åtgärder på effekter på 
livsmedel av sänkt temperatur (se tabell 6). 
 
Tabell 6. Sammanfattning av konsekvenser och åtgärder på effekter på livsmedel av sänkt temperatur. 

Konsekvenser	 Åtgärder	
Förbättrad	hållbarhet	på	kött,	fisk,	mejeri,	
och	färdigrätter	

	

Förbättrad	hållbarhet	på	de	flesta	grönsaker	
och	frukter	

	

Risk	för	sämre	hållbarhet	på	bröd	och	
temperaturkänsliga	grönsaker	och	frukter	

Produktskydd	eller	ytterligare	
temperaturzon	

 
5.2 Påverkan på kylkedjan  

5.2.1 Grossister 
Vid ett eventuellt krav på sänkt temperatur i kylkedjan tror inte projektledaren att det skulle 
uppstå några större problem hos grossisterna. Att sänka temperaturen är dock kopplat till en 
kostnad och där menar han att grossisterna kan få svårt att ta till sig vad nyttan är. På kort sikt 
medför inte en sänkt temperatur några fördelar för grossisterna.  
 
Om temperaturen i kylkedjan sänks medför detta att transportledet kan räkna med att godset 
som transporteras från grossisten håller en jämnare temperatur än idag. Premisserna för 
grossisterna i landet skiljer sig dock åt när det kommer till förutsättningar att hantera 
livsmedel med skiftande temperaturkrav. Detta kan för transportledets del föra med sig 
konsekvenser i form av att olika upplägg kan krävas för olika transportköpare. Ett exempel på 
detta kan vara tillgängligheten på produktskydd och hantering av gods som vistats i miljöer av 
skiftande standardisering och karaktär.  
 
Nedan följer en sammanfattning av möjliga konsekvenser och åtgärder (se tabell 7). 
 
Tabell 7. Sammanfattning av konsekvenser och åtgärder hos grossister vid sänkt temperatur. 

Konsekvenser	 Åtgärder	
Godset	i	samlastningstrafiken	kan	hålla	en	
jämnare	temperatur	än	idag.	

	

Olika	upplägg	kan	komma	att	krävas	
beroende	på	transportköparens	
förutsättningar.	

Standardisera	rutiner	kring	hantering	av	
temperaturkänsliga	livsmedel.	

 
På de fordon som används av transportföretaget är kylaggregatet redan idag inställda på en 
temperatur mellan +2 °C - +3 °C. En sänkning av förvaringstemperaturen i lastutrymmet kan 
medföra en del tekniska och praktiska konsekvenser. Temperaturen kan med enkelhet höjas 
eller sänkas. För att kunna garantera en temperatur på under +4 °C i lastutrymmet måste dock 
aggregatet ställas in på en temperatur kring 0 °C enligt livsmedelskonsulten. Detta kan 
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medföra att aggregatet stundtals blåser in minusgradig luft för att upprätthålla inställd 
temperatur. Gods placerat längst fram i lastutrymmet riskerar då att frysa till is. Detta kan 
medföra en ökad komplexitet i hanteringen. Dels måste livsmedel som är temperaturkänsliga 
placeras strategiskt i lastutrymmet och produktskydd bör användas på de livsmedel som är 
mest utsatta. När differensen mellan temperatur i lastutrymme och omgivande luft vid 
lastningar och lossningar ökar, förhöjs också risken för kondensbildning i lastutrymmet. När 
kondensen fryser till is på batterierna minskar effekten på kylsystemet. Detta medför 
ekonomiska konsekvenser i form av ett ökat behov och en ökad frekvens av avfrostningar. 
Detta kan bli extra påtagligt under sommarhalvåret eftersom kondensbildning är 
väderberoende. 
 
Om aktörerna i kylkedjan gemensamt beslutar om att sänka temperaturen i kylkedjan kommer 
detta att medföra en minskad differens i temperatur på samlastningsgods. Detta kommer att 
minska risken för köldskador på gods orsakade av temperaturkompensation från 
kylaggregatet. När en större mängd gods besitter likvärdiga temperaturer minskar storleken på 
värmeöverföring från gods med högre temperatur till omgivning med lägre temperatur.    
 
Fjärr- och distributionstransporter skiljer sig åt när det kommer till förutsättningar att hantera 
gods i flera olika temperaturintervall. Detta medför att olika lösningar för de olika 
transportsystemen är möjliga och eventuellt rentav nödvändiga. En ytterligare temperaturzon i 
distributionstrafiken är exempelvis, enligt ansvarig chef på reklamationsavdelningen, inte att 
önska. Detta grundar sig i de många lossningar som ingår i en distributionsrunda. Hanteringen 
skulle bli alltför komplicerad. Idag används korridorsbilar i distributionstrafiken, oftast 
utrustad med tre temperaturzoner. En fryst, en kyld och en otempererad. Chaufförerna vittnar 
om att lösningen fungerar utmärkt vid hantering av rullburar. Problem uppstår dock vid 
hantering av pallar. Det är lätt hänt att emballage och paket kommer till skada när 
rörelseutrymmet är allt för trångt. 
 
I fjärrtrafiken är ytterligare temperaturzoner mer lämpligt än i distributionstrafiken. Flera 
temperaturzoner för dock med sig en ökad komplexitet i hanteringen samt kostnader för 
mellanväggar. Då thermohuvarna är beprövade och ska skydda temperaturkänsligt gods från 
köldskador även under längre tidsperioder kan dessa även användas för fjärrtrafiken.  
 
Nedan följer en sammanfattning av möjliga konsekvenser och åtgärder (se tabell 8). 
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Tabell 8. Sammanfattning av konsekvenser och åtgärder för transportfordon vid sänkt temperatur. 

Konsekvenser	 Åtgärder	
Högre	energiförbrukning	 Minimera	värmeöverföring	
Ökad	risk	för	köldskador	på	
temperaturkänsligt	gods	orsakade	av	
temperaturkompensation	för	omgivningens	
temperatur	

Utbilda	personal	om	korrekt	placering	av	
gods	samt	säkerställa	att	produktskydd	
finns	tillgängligt.	

Minskad	risk	för	köldskador	på	
temperaturkänsligt	gods	orsakade	av	
temperaturkompensation	för	
samlastningsgodsets	temperatur	

	

Ökat	behov	av	avfrostningar	 Minimera	risken	för	att	luft	tränger	in	i	
fordonen	vid	lastningar	och	lossningar.	

Ökad	hantering	
	

Dokumentera	och	standardisera	rutiner	för	
en	korrekt	hantering.	

En	del	temperaturkänsliga	livsmedel	skulle	
inte	må	bra	av	en	lägre	
samlastningstemperatur	

Produktskydd	eller	ytterligare	
temperaturzon	

 
5.2.2 Terminal 
Enligt intervju med kylteknikern på transportföretaget kan samtliga terminaler idag garantera 
en temperatur som är +4 °C eller lägre. Uppskattningsvis är ungefär 70 % av terminalerna 
projekterade för att hantera temperaturer under +2 °C och resterande 30 % kan av 
besparingsorsaker inte hantera temperaturer under +4 °C. En sänkt temperatur i kylkedjan 
innebär således inga direkta förändringar i förutsättningar för transportföretagets terminaler. 
 
Att sänka temperaturen till under +4 °C skulle i högre utsträckning kunna garantera 
produkttemperaturer på under +4 °C. Om transportföretaget önskar att hålla en temperatur på 
under +4 °C på samtliga terminaler medför detta ekonomiskt betingade konsekvenser. Dels 
medför det investeringar i form av tekniska ingrepp på kylaggregaten och dels innebär det en 
ökad energiförbrukning. Stoppavfrostning fungerar nämligen inte i temperaturer under +4 °C. 
Således behöver aggregaten på ungefär 30 % av terminalerna göras kompatibla med 
avfrostning där värme tillförs av exempelvis elstavar eller gas.  Aggregaten behöver i 
genomsnitt arbeta mer intensivt för att bibehålla en temperatur på +2 °C än +4 °C. Detta 
skulle medföra en ökning av energikostnaderna på cirka 30 % av terminalerna med 10-12 % 
enligt kylteknikern. Aggregatens energiförbrukning är dock försumbar i jämförelse med övrig 
energiförbrukning på en terminal. Exempelvis belysning, truckar och luftväxling vid 
portöppningar förbrukar en betydligt större mängd energi.  
 
En sänkt temperatur över hela kylkedjan innebär att temperaturkänsliga livsmedel kommer att 
utsättas för lägre temperaturer under längre tid än idag. Således bör dessa livsmedel på något 
sätt skyddas på terminalen för att de inte ska riskera att förskämmas.  
 
Många terminaler och lager är redan idag utrustade med flera temperaturzoner. Krav från 
kunder på att deras gods ska hanteras i tillbörliga temperaturer kan i framtiden ställas om 
temperaturen i kylkedjan sänks. Exempelvis kan många grönsaker och frukter komma till 
skada. Det finns ingen allmän lösning på problematiken. Är flödet av mängden 
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temperaturkänsligt gods högt på en terminal bör flera temperaturzoner övervägas. Är flödet av 
mindre karaktär är produktskydd en gångbar lösning. Hastigheten på flödet är också av 
betydelse. Vid ett snabbare flöde är inte temperaturkänsligt gods lika utsatt medan de i ett 
långsammare flöde är desto mer utsatta. Detta till följd av att hållbarhet är en funktion av 
temperatur och tid (Aung & Chang 2014). Det finns således inte en applicerbar lösning på 
problematiken. En kombination av lösningar bör övervägas beroende på situation. 
 
Att tillföra ytterligare temperaturzoner på en terminal medför kostnader i både investeringar 
och ökad hantering. Enligt kylteknikern på transportföretaget är inte flera temperaturzoner, 
rent tekniskt, problematiskt att införa eller att hantera. En realisering är dock betingad med 
ekonomiska konsekvenser i form av investeringar. Enligt projektledaren på transportföretaget 
består möjliga investeringar av att en eller flera mellanväggar måste upprättas. Frågan om 
placeringen av väggen är även av central karaktär då detta kan medföra att kylsystemet måste 
förflyttas. Komplettering av kylsystemet kan även bli aktuellt. Kylteknikern på 
transportföretaget uppger även att det kan bli problematiskt att, i varmare temperaturzoner, 
upprätthålla korrekt temperatur. Medeltemperaturen i Sverige är relativt låg. Till följd av detta 
är inte kylsystemen byggda för att upprätthålla högre temperaturer. Således skulle det kunna 
uppstå problem med att balansera tillförseln av varm och kall luft och vidhålla temperaturer 
kring exempelvis +12 °C.  
 
Ytterligare temperaturzoner bidrar även till en ökad logistisk komplexitet på terminalen. Idag 
hanteras gods i två tempererade zoner på de flesta terminaler vilket redan idag är 
problematiskt och svårt att till 100 % hantera korrekt. Att tillföra en temperaturzon betyder en 
ytterligare variabel att ta hänsyn till. Gods måste sorteras. Med en ytterligare temperaturzon 
tvingas lagerpersonalen att sortera godset i flera zoner. Chaufförerna och lagerarbetarna måste 
sedermera också hämta gods från fler zoner, vid lastning, vilket förlänger körsträckor för 
truckar och kan förhala operationen. Redan idag undviker gärna chaufförerna många gånger 
att separat lasta fryst och kylt gods från terminalen. Istället körs det frysta godset många 
gånger in i den kylda utlastningshallen. Ett annat problem är hur personalen ska veta vilken 
temperaturzon som passar vilket gods. Under fallstudien som sträckte sig över 2 dagar 
noterades att endast 25 % av pallarna på terminalen var temperaturmärkta på palletiketten.  
 
För att skydda de mest temperaturkänsliga produkterna kan produktskydd med fördel 
användas. Dessa används redan idag på transportföretaget och är beprövat fungerande enligt 
ansvarig chef för reklamationsavdelningen. Uppkomsten av köldskador är just det som 
thermohuvarna är tillverkade för att motverka. Thermohuvarna är dessutom beprövade att 
fungera över längre tidsintervall och sträckor. Problemet med thermohuvarna är att det inte 
finns något standardiserat arbetssätt och att de tenderar att försvinna.  
 
Nedan följer en sammanfattning av möjliga konsekvenser och åtgärder (se tabell 9).  
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Tabell 9. Sammanfattning av konsekvenser och åtgärder för terminaler vid sänkt temperatur.	

Konsekvenser	 Åtgärder	
Eventuellt	går	det	inte	att	garantera	
produkttemperaturer	på	under	4	°C	på	cirka	
30	%	av	terminalerna.	

Investeringar	i	nya	avfrostningssystem.	

Önskas	temperaturer	under	2	°C	på	samtliga	
terminaler	ökar	den	totala	
energiförbrukningen	med	10	-	12	%	på		
30	%	av	terminalerna.	

	

Temperaturkänsliga	livsmedel	kan	ta	skada.	 Produktskydd,	ytterligare	temperaturzon	
eller	en	kombination	av	båda	beroende	på	
typ	av	terminal	och	flöde.	

Inte	självklart	vilket	gods	som	behöver	skydd.	 Knyt	detta	till	artikelegenskap	genom	ett	
lagerstyrningssystem.	

 
5.2.3. Returer 
Om temperaturen i kylkedjan sänks minskar risken för att livsmedel ska reklameras på grund 
av mikrobiell tillväxt. Risken för att livsmedel reklameras på grund av köldskador ökar 
däremot. Det går inte att, med den information som presenteras i den här undersökningen, dra 
några generella slutsatser om hur antalet reklamationer skulle påverkas. 
 
Många av de emballage och förvaringsenheter som handeln och producenter idag använder 
sig av erbjuder knapphändigt skydd från yttre temperaturpåverkan. Livsmedel som 
transporteras i SRS-backar är exempelvis särskilt utsatta. Backarna är bristfälliga som skydd i 
och med låg reflektivitet och svag isolering. De besitter även en låg mängd termisk energi. 
Dessa faktorer bidrar till att främja värmeöverföring från omgivande miljöer till livsmedlet 
(Germain & Emond 2013).    
 
Branschen behöver ta fram ett emballage eller en förvaringsenhet som klarar tryck och 
temperaturförändringar samtidigt som den skyddar livsmedel från yttre temperaturpåverkan. 
Till följd av detta bör en branschstandard utformas som fastställer vilken typ av emballage 
eller förvaringsenhet som bör användas på temperaturkänsliga livsmedel.  
 
Nedan följer en sammanfattning av möjliga konsekvenser och åtgärder (se tabell 10). 
 
Tabell 10. Sammanfattning av konsekvenser och åtgärder för returer vid sänkt temperatur. 

Konsekvenser	 Åtgärder	
Risken	för	att	livsmedel	ska	reklameras	på	
grund	av	mikrobiell	tillväxt	minskar.	

	

Risken	för	att	livsmedel	ska	reklameras	på	
grund	av	köldskador	ökar.	

Utbilda	personal	om	hur	köldskador	
uppstår.	

Köldskador	på	temperaturkänsliga	livsmedel	
som	förvaras	i	SRS-backar	ökar.			

Standardisera	användning	av	lämpligt	
emballage	och/eller	användning	av	
produktskydd.	
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5.3. Thermoskydd för produkter 
Isolerande förpackning innebär produktskydd. Redan idag hanteras och transporteras 
livsmedel i för kalla temperaturer. Det är en liten del av samlastningstrafiken som utgörs av 
gods som är så pass temperaturkänsligt att det behöver skyddas. Denna del ökar givetvis vid 
lägre temperaturer. Paradoxen är dock att en sänkt temperatur inte behöver leda till ett ökat 
behov av produktskydd. Detta grundar sig i att jämnare temperaturer i samlastningstrafiken 
kan leda till att kylaggregaten inte behöver arbeta med lika extrema utblåstemperaturer för att 
föra bort värme från lastutrymmet. Samtidigt ökar risken för köldskador i avseendet att 
kylaggregaten behöver ställas in på en lägre temperatur för att garantera en temperatur under 
+4 °C. Det går således inte att dra några generella slutsatser om ett ökat behov av 
produktskydd.  
 
Produktskydd är relativt smidiga att använda på rullburar som vanligtvis kommer i tre olika 
mått. När det kommer till livsmedel som fraktas på pall uppstår en problematik. Många pallar 
är helt kundunika. Höjden skiljer sig åt och mycket livsmedel fraktas idag på halvpall. Det 
skulle således vara nödvändigt med produktskydd som kan tillgodose den stora variationen på 
pallars utformning. I de fall en isolerande matta behöver användas måste denna placeras på 
pallen hos producenten för att undvika merarbete. Ett annat stort problem med 
produktskydden är ansvarsfrågan. Frågetecken existerar kring vem som ska bära ansvaret för 
att sätta på skydden och vem som ska stå för kostnaderna. Ett returlogistiksystem liknande det 
som Svenska Retursystem använder sig av behöver också implementeras för att ett 
genomförande inte ska bli allt för kostnadsdrivande.   
 
Nedan följer en sammanfattning av möjliga konsekvenser och åtgärder (se tabell 11). 
 
Tabell 11. Sammanfattning av konsekvenser och åtgärder för produktskydd vid sänkt temperatur. 

Konsekvenser	 Åtgärder	
Krävs	många	olika	utformningar	på	
produktskydden.	

Standardisera	utformningen	på	lastbärare	
som	innehåller	temperaturkänsliga	
livsmedel.	

Isolerande	mattor	måste	placeras	på	
lastäraren	innan	godset	utplaceras.	

Producent	ansvarar	över	isolerande	mattor.	

Vem	står	för	ansvaret	och	kostnaden?			 Branschöverskridande	samarbete.	
Produktskydden	tenderar	att	försvinna.	 Implementera	ett	returlogistiksystem	

liknande	det	som	SRS	använder	sig	av.	
 
5.4. Sjättedelsprincipen 
Om Sveriges producenter, grossister och butiker kommer överens om en sänkt maxtemperatur 
i kylkedjan kommer hållbarheten överlag att öka på livsmedel. Förändrade förutsättningar för 
transportbranschen uppstår emellertid endast om en förlängd hållbarhet också leder till en 
framstämpling av bäst före-datumet. Detta kan skapa utrymme för större felmarginaler i 
kedjans tidiga skede. Det finns dock två sidor av det här myntet enligt ansvarig chef på 
reklamationsavdelningen. Om kravet på en sänkt temperatur blir verklighet i kedjan kommer 
producenter att behöva kyla ner de livsmedel, som idag kyls ner till +8 °C, till en lägre 
temperatur. Detta är givetvis mer tidskrävande. Det finns en del produkter, på framförallt 
mejerisidan, som är besvärliga processmässigt att få ner till rätt temperatur. Förändras inte 
avtalade förutsättningar i hur hållbarhetsdagar fördelas över kedjan kan detta leda till att 
producenterna inte lyckas kyla ner sina produkter till en korrekt temperatur. Även om 
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temperaturkontroller utför kan transportören i god tro riskera att transportera livsmedel med 
för hög temperatur. Detta då det yttre godset på pallen kan uppfattas besitta en korrekt 
temperatur medan temperaturen i kärnan av pallen är för hög (Castiaux 2010). Detta i sin tur 
kan, för transportledet, få konsekvenser i form av att livsmedel samtransporteras med större 
temperaturskillnader än idag. Så kallad temperaturmigration uppstår från varmare livsmedel 
till kallare samt att aggregatet behöver arbeta med att föra bort värme vilket kan leda till att 
köldskador uppstår på känsliga livsmedel.  
 
Nedan följer en sammanfattning av möjliga konsekvenser och åtgärder (se tabell 12). 
 
Tabell 12. Sammanfattning av konsekvenser och åtgärder för sjättedelsprincipen vid sänkt temperatur. 

Konsekvenser	 Åtgärder	
Producenten	hinner	inte	kyla	ner	sina	
produkter	till	korrekt	temperatur	vilket	
påverkar	samlastning.	

Omförhandling	av	sjättedelsprincipen	
och/eller	framstämpling	av	utgångsdatum.	

 
5.5. Temperaturreserv 
Ansvarig chef för reklamationsavdelningen rekommenderar att producenterna även i 
fortsättningen, i det fall temperaturkravet sänks, arbetar in en temperaturreserv i sina 
produkter. Detta för att transportledet ska kunna garantera att livsmedlet aldrig stiger över den 
maxtemperatur som anges på förpackningen. Denna åtgärd är av mindre vikt då livsmedel 
direkttransporteras från A till B. Problematiken uppstår så fort gods ska omlastas på 
exempelvis terminaler. Där förutsätts att godset rimligtvis stiger något i temperatur. En annan 
aspekt på detta är att butikerna oftast inte har samma förutsättningar som transportörerna med 
avseende på att effektivt kunna hantera gods och snabbt få in det i en korrekt tempererad 
miljö. När livsmedel befinner sig i en otempererad miljö kan produktstemperaturen stiga 
snabbt beroende på omgivande temperatur. Att arbeta in en temperaturreserv, matchat med ett 
krav på sänkt produkttemperatur, kan för producenterna bli problematiskt om inte 
förutsättningarna för sjättedelsprincipen förändras. Transportören kan i sin tur då få problem 
med att kunna garantera en korrekt produkttemperatur på levererat gods till butik. Livsmedel 
som transporteras över Sveriges gränser där avtal om temperaturreserver inte arbetats fram 
kan även leda till komplikationer när konsolidering av svenska och internationella sändningar 
utförs.    
 
Nedan följer en sammanfattning av möjliga konsekvenser och åtgärder (se tabell 13). 
 
Tabell 13. Sammanfattning av konsekvenser och åtgärder för temperaturreserv vid sänkt temperatur. 

Konsekvenser	 Åtgärder	
Producent	måste	arbeta	in	en	ännu	lägre	
temperatur	på	sina	produkter	vilket	under	
rådande	förhållanden	kan	bli	svårt.	Problem	
för	transportör	att	garantera	korrekt	
temperatur.	

Branschöverskridande	samtal	om	hur	
aktörerna	gemensamt	kan	nå	sina	mål	
samtidigt	som	producent	får	tillräckligt	med	
tid	att	kyla	ner	sina	produkter.	
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5.6. Temperaturövervakningssystem 
Syftet med att sänka temperaturen i kylkedjan är att livsmedlen ska få en längre hållbarhet och 
i förlängningen ett minskat matsvinn. Detta för hastigheten att ett livsmedel ska bli obrukbart 
sjunker vid lägre förvaringstemperaturer (Lindberg 2015). För att uppnå detta måste aktörerna 
i kedjan kunna garantera att ett livsmedels produkttemperatur aldrig överstiger en viss 
temperatur. Längre hållbarhet och minskat matsvinn är betingat med livsmedlets 
hållbarhetsdatum och vare sig detta kan stämplas fram eller inte. Eftersom 
livsmedelsföretagarna enligt livsmedelslagstiftningen ansvarar över produktens säkerhet och 
ska kunna garantera kvaliteten fram till ett visst datum är det viktigt att transportbranschen 
kan uppvisa vilka temperaturer ett livsmedel hanterats i. Om sänkt temperatur i kylkedjan ska 
få någon effekt är ett temperaturövervakningssystem kritiskt. För att bästa resultat ska uppnås 
visar tidigare forskning att observerad temperaturinformation bör tillgängliggöras för samtliga 
parter i kylkedjan (Raab, Petersen & Kreyenschmidt 2011). För att aktörerna i kylkedjan ska 
kunna uppnå gemensamma branschöverskridande mål krävs transparens. Övriga aktörer 
måste kunna lita på att transportören utför säkra transporter i temperaturer som branschen 
gemensamt kommit överens om.  
 
Temperaturövervakningssystemet som transportföretaget använder sig av idag erbjuder 
möjligheten att övervaka temperaturer på olika platser i lastutrymmet. Sensorer kan placeras 
ut som mäter temperaturen på utblåset, returluften och luften längst bort från förångaren. En 
sänkt temperatur i kylkedjan kan resultera i att dessa kritiska punkter blir allt viktigare att 
mäta. Dels för att kunna garantera att luftens temperatur inte överstiger +4 °C i lastutrymmets 
sårbara punkter. Men också för att undvika köldskador på temperaturkänsliga livsmedel 
genom att övervaka hur kall luft som aggregatet blåser ut. 
 
Nedan följer en sammanfattning av möjliga konsekvenser och åtgärder (se tabell 14). 
 
Tabell 24. Sammanfattning av konsekvenser och åtgärder för temperaturövervakningssytem vid sänkt temperatur. 

Konsekvenser	 Åtgärder	
Lägre	temperatur	i	kylkedjan	ger	lite	eller	
ingen	effekt	om	temperaturen	inte	kan	
garanteras.	

Användning	av	pålitliga	
temperaturövervakningssystem	och	
transparens	i	temperaturloggarna.	

 
5.7 Lagstiftning 
I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2004/853 av den 29 april 2004 om 
fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung redogörs det 
temperaturkrav som livsmedel av animaliskt ursprung ska efterleva. Produkttemperaturen i ett 
stort antal av dessa livsmedel får enligt lagstiftningen aldrig överstiga +4 °C. Temperaturen 
ska upprätthållas under hela kylkedjans förlopp för att hälsofara inte ska uppstå.  
 
Enligt livsmedelskonsulten är det idag svårt för aktörerna att upprätthålla lagstiftade 
temperaturer på produkterna. Enligt honom borde ett krav på sänkt temperatur i kylkedjan 
kommit för längesedan. Genom en sänkning av temperaturen i kylkedjan skulle en jämnare 
temperatur råda i samlastningstrafik och förvaring. Detta skulle innebära att transportören, 
inom ett snävare konfidensintervall, kan garantera korrekt produkttemperatur på livsmedel 
med lagstadgade förvaringstemperaturer. 
 
Nedan följer en sammanfattning av möjliga konsekvenser och åtgärder (se tabell 15). 
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Tabell 15. Sammanfattning av juridiska konsekvenser vid sänkt temperatur. 

Konsekvenser	 Åtgärder	
Lagstiftningen	om	temperatur	på	animaliska	
produkter	kan	i	högre	utsträckning	
efterlevas.	

Verka	för	att		sänka	temperaturen	i	hela	
kylkedjan	för	livsmedel.			

 
5.8. Datum och temperaturmärkning 
5.8.1 Datummärkning 
Det sista förbruknings- och bästföre-datumet grundar sig i branschens samlade erfarenheter 
och ett förväntat ”worst case-scenario (Møller et. al. 2016). En sänkning av temperaturen till 
max +4 °C över hela kylkedjan förändrar förutsättningarna för hur producenter bör utföra 
hållbarhetstester på sina produkter. Detta gäller endast de livsmedel som inte redan idag är 
kravsatta med en hantering och förvaring i temperaturer under +4 °C. För de animaliska 
livsmedel där krav på hantering och förvaring redan är satta under +4 °C är det endast ett 
potentiellt förändrat ”worst case-scenario” som skulle påverka datumstämplingen av 
livsmedlet.  
 
5.8.2 Temperaturmärkning 
Under observationstillfällena registrerades data om 735 pallar. 548 pallar var inte märkta med 
något specifikt temperaturkrav eller var placerade på ett sådant sätt att temperaturmärkning 
inte kunde registreras. I produktkategorin mejeri var 55,29 % av pallarna märkta med ett 
temperaturkrav på palletiketten. Det var den enda kategori där mer än 50 % av pallarna var 
temperaturmärkta. I produktkategorin grönsaker och frukt var endast 13,04 % av pallarna 
märkta med ett temperaturkrav, vilket var den kategori där minst antal pallar var märkta (se 
tabell 16).  
 

Tabell 16. Tabellen visar temperaturmärkning på pallar. 

 
 
98 pallar av 735 var synligt temperaturmärkta på förpackningen och samtidigt 
temperaturmärkt på palletikett. Data från fallstudien visade att temperaturkravet på 
livsmedlets förpackning och temperaturkravet på palletiketten i 86,73 % av fallen inte stämde 
överens. I 71 av de 98 fall där godset var temperaturmärkt på både palletikett och förpackning 
låg palletikettens temperaturmärkning inom det temperaturintervall som förpackningen angav 
(se tabell 17).  
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Tabell 17. Tabellen visar hur väl temperaturmärkningen på palletikett och produktens förpackning stämde överens, där 
temperaturmärking fanns på båda. 

 
I de resterande 27 fallen var 26 palletiketter markerade med en för hög temperatur och 11 av 
dessa var även markerade med en för låg temperatur (se tabell 18). 
 

Tabell 18. Tabellen visar antalet pallar där temperaturmärkningen på palletiketten är högre eller lägre än 
temperaturmärkningen på produktens förpackning. 

 
 
Under fallstudien uppdagades att 39,05 % av godset saknade temperaturmärkning. Resterande 
mängd gods kunde någon slags temperaturmärkning registreras (se figur 9). 
 

 
Figur 9. Diagrammet visar, i procent, hur stor del av det totala antalet pallar som var temperaturmärkta och i vilken form. 

 
Grönsaker och frukt 
Under fallstudien observerades grönsaker och frukt på 23 pallar. Som tabell 19 visar saknade 
merparten av pallarna med grönsaker och frukt en temperaturmärkning av något slag. De 
livsmedel som i tabellen beskrivs som ”grönsaker” innehöll mellan 2 till 6 olika sorters 
grönsaker. När det gäller övriga livsmedel inom kategorin var soltorkad tomat det enda 
livsmedel där temperaturmärkning påträffades både på förpackning och palletikett. Tabell 19 
visar att förpackningen var märkt med en förvaringstemperatur på 0 - +4 °C, medan 
palletiketten var märkt med +2 - +8 °C. I de fall förpackningen var temperaturmärkt varierade 
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kraven mellan 0 - +8 °C. Samtliga palletiketter med temperaturmärkning var märkta med +2 - 
+8 °C.  
 
Tabell 19. Tabellen visar påträffade pallar som ingår i kategorin grönsaker och frukt samt palltyp och temperaturmärkning. 

 
  

Hel Halv Min Max Min Max
Soltorkad	tomat 1 0 4 2 8
Blandade	grönsaker	och	frukt 1 0 8
Fruktsallad,	skivad	tomat,	skivad	rädisa,	banan 1 0 8
Sojabönmix 1 0 8
Sallad,	gurka 1 2 5
Skivad	frukt 1 2 6
Skivad	rödlök 1 2 6
Bönsallad 1 2 8
Tomat,	rödkål,	sockerärtor 1 2 8
Bambuskott	strimlat 1
Bananer,	pak	choi 1
Grönsaker	(babyspenat,	sparris,	tomat,	paprika) 1
Grönsaker	(bladsallad,	ruccola) 1
Grönsaker	(champinjoner,	äpple,	apelsin,	ananas,	romansallad) 1
Grönsaker	(mache	sallat,	morötter,	honungsmelon,	äpple,	skivad	 1
Grönsaker	(morötter,	kålhuvud,	basilika) 1
Grönsaker	(salladshuvud,	persilja,	kålhuvud,plommontomat,	 1
Grönsaker	(tomat,	gurka,	isbergssallad,	ruccola,	paprika,	citron) 1 1
Grönsaker	(tomat,	gurka,	isbergssallad,	ruccola,	paprika,	citron) 1
Kronärtskocka,	äpple
Majs 1
Päron 1
Tryffel 1

Palltyp
Temperaturmärkning	
på	förpackning	(°C)

Temperaturmärkning	
på	palletikett	(°C)

Livsmedel
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Grönsaker och frukt som kan ta skada av låg förvaringstemperatur 
Under 2 dagar och 4 observationstillfällen påträffades 12 livsmedel ur kategorin grönsaker 
och frukt som enligt Everfresh inte bör vistas i lagringsmiljöer under +4 °C (se tabell 20). 
 

Tabell 20. Tabellen visar de påträffade grönsaker och frukter som har en optimal temperatur på över +4°C. 

 
 
Under fallstudiens genomförande observerades att olika slags livsmedel som ingår i kategorin 
frukt och grönt i stor utsträckning blandades med varandra. Under 4 observationstillfällen 
över 2 dagar påträffades 8 helpallar och 4 halvpallar som innehöll ett eller flera livsmedel som 
kan ta skada av att lagras och hanteras i miljöer under +4 °C (se tabell 21). Dessa pallar bör 
skyddas för att minimera risken för köldskador och i förlängningen svinn. I ett idealt läge bör 
de livsmedel som kan ta ska av temperaturer under +4 °C separeras från övriga livsmedel och 
skyddas.     
 

Tabell 21. Tabellen visar de påträffade pallarna som innehåller grönsaker eller frukter som har en optimal 
förvaringstemperatur på över +4°C. 

 
 
 

Min Max
Potatis 4 6
Bönsallad 5 6
Gurka 7 14
Paprika 7 12
Ananas 8 10
Bananer 8 10
Basilika 10 10
Honungsmelon 10 14
Persilja 10 10
Citron 11 15
Plommontomat 11 14
Tomat 11 14

Optimal	temperatur	(°C)
Livsmedel

Hel Halv
Bananer,	pak	choi 1
Bönsallad 1
Tomat,	rödkål,	sockerärtor 1
Sallad,	gurka 1
Fruktsallad,	skivad	tomat,	skivad	rädisa,	banan 1
Grönsaker	(babyspenat,	sparris,	tomat,	paprika) 1
Grönsaker	(champinjoner,	äpple,	apelsin,	ananas,	romansallad) 1
Grönsaker	(morötter,	kålhuvud,	basilika) 1
Grönsaker	(salladshuvud,	persilja,	kålhuvud,plommontomat,	rödlök,	potatis) 1
Grönsaker	(tomat,	gurka,	isbergssallad,	ruccola,	paprika,	citron) 1 1
Grönsaker	(mache	sallat,	morötter,	honungsmelon,	äpple,	skivad	roman	sallad) 1

Palltyp
Livsmedel
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Gods uppmärkt med  en temperatur över +4°C på förpackningen 
Under 4 observationstillfällen över 2 dagar påträffades 10 helpallar och 9 halvpallar som 
innehöll ett eller flera livsmedel som enligt livsmedlets förpackning inte bör vistas i miljöer 
under +4 °C (se tabell 22).  
 
Tabell 22. Tabellen visar de påträffade livsmedel som har en temperaturmärkning över +4°C på produktens förpackning. 

  
 
  

Hel Halv Min Max
Skaldjur 1 4 6
Serranoskinka,	mozarella,	gourmetkorv 1 4 8
Brie 1 4 6
Mozzarella 1 4 8
Ost	deli 2 4 6
Mjukost 2 4 8
Mjukost 2 4 12
Mjukost 1 4 12
Mozzarella 1 4 8
Ost 1 4 7
De	Läckra	-	sallader	och	dressing 3 4 6
Citronröra 1 4 6
Pastasallad 1 4 6
Potatissallad 1 4 6

Livsmedel
Palltyp

Temperaturmärkning	på	
förpackning	(°C)
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Temperaturmärkning på palletiketter 
För att personalen på terminalen, enkelt och snabbt, ska kunna fastställa vilka livsmedel som 
kan ta skada av temperaturer under +4 °C måste palletiketten på godset tydliggöra detta på ett 
tillbörligt sätt. Under 4 observationstillfällen över 2 dagar på terminalen fastställdes att endast 
25 % av godset var temperaturmärkt på palletiketten (se figur 10). Arbetstempot på en 
terminal är högt vilket innebär att personalen enkelt och smidigt måste kunna ta till sig 
information som är viktig för att kunna hantera livsmedel på ett korrekt och säkert sätt. 
Chaufförerna behöver även kunna ta del av denna information för att veta hur de ska placera 
godset i lastutrymmet på ett korrekt och säkert sätt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Figuren visar hur stor andel av påträffade pallar som var temperaturmärkta på palletiketten 
 
 
Fördelat över observationstillfällena förhöll sig godset uppdelat på palltyper med livsmedel 
som kan ta skada av temperaturer under +4 °C som figur 11 visar. Vid tillfälle 1, 2 och 3 
noterades 5, 17 respektive 9 pallar som borde skyddas från yttre temperaturpåverkan.  
  

 
Figur 11. Figuren visar antalet påträffade pallar, fördelat över tillfälle, som innehåller livsmedel som kan ta skada av 

temperaturer under +4°C. 

Risk för förskämning utifrån temperaturkänslighet och känslighet för köldskador 
Livsmedlets optimala lagringstemperatur är dock inte den enda variabeln när risk för 
förskämning ska bedömas. Kvaliteten på ett livsmedel påverkas även av köldskador och 
volatilitet i produkttemperatur (Modin & Lindblad 2011). I Everfreshs pamflett om 
rekommenderad förvaring och hantering av vegetabilier kan grönsakers och frukters 
temperaturkänslighet och känslighet för köldskador utläsas. Känsligheten för köldskador är 
uppskattad efter en fyrgradig skala och temperaturkänslighet efter en tregradig skala. 
Temperaturkänsligheten och känsligheten för köldskador på de livsmedel, observerade under 
fallstudiens 4 tillfällen redovisas i tabell 23. 
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Tabell 23. Tabellen visar observerade grönsaker och frukters känslighet för köldskador, känslighet för temperatur och 

optimala förvaringstemperatur. 

 
 
I enlighet med tabell 23 kan 12 livsmedel observerade under fallstudien klassificeras som 
mycket temperaturkänsliga och/eller mycket känsliga för köldskador. För dessa måste särskild 
hänsyn tas i hanteringen. 10 observerade livsmedel är känsliga eller mycket känsliga för 
köldskador. Dessa måste under transport placeras strategiskt i lastutrymmet eller skyddas för 
att inte riskera att bli utsatta för minusgradig luft vid de tillfällen aggregatet 
temperaturkompenserar med minusgradig luft. 
 

Min Max
Ananas 3 2 8 10
Apelsin 2 1 2 5
Äpple 1 1 0 6
Babyspenat 0 3 0 0
Bambuskott	strimlat - 0 0 4
Bananer 3 2 8 10
Basilika - - 10 10
Bladsallad 0 2 0 0
Bönsallad 2 3 5 6
Champinjoner 0 3 0 0
Citron 2 1 11 15
Fruktsallad - 0 0 4
Gurka 3 2 7 14
Honungsmelon 2 2 10 14
Isbergssallad 0 2 0 0
Kålhuvud 0 1 0 0
Kronärtskocka 0 2 0 0
Mache	sallat 0 2 0 0
Majs 0 3 0 0
Morötter 0 2 0 0
Pak	choi 0 2 0 0
Paprika 2 2 7 12
Päron 0 2 0 0
Persilja 1 2 10 10
Plommontomat 3 3 11 14
Potatis 1 2 4 6
Rödkål 0 2 0 0
Rödlök 0 - 0 0
Romansallad 0 2 0 0
Ruccola 0 2 0 0
Salladshuvud 0 3 0 0
Skivad	frukt - 0 0 4
Rädisa 0 3 0 0
Skivad	rödlök - 0 0 4
Skivad	tomat - 0 0 4
Sockerärtor 0 3 0 0
Soltorkad	tomat
Sparris 0 2 0 0
Strimlad	romansallad 0 0 0 0
Tomat 3 3 11 14
Tryffel Ingen	info

Livsmedel
Känslighet	för	

köldskador	(0-3)
Temperatur-

känslighet	(0-3)
Optimal	temperatur	(°C)

Ingen	info
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6. Diskussion 
I detta kapitel diskuteras undersökningens resultatet, rekommendationer samt valet av metod.  
 
Rapporten fastställer inte vad konsekvenserna, i form av kronor och ören, skulle innebära vid 
en sänkt temperatur. Detta då kylkedjan är otroligt komplex. Om frågan om sänkt temperatur i 
kylkedjan endast inneburit att sänka temperaturen på kylaggregatet, är det tänkbart att 
beräkningar skulle kunna utföras på en ökad energiförbrukning. Ekonomiska beräkningar 
skulle vara en utmaning även i detta hypotetiska scenario. Detta då energiförbrukningen 
påverkas av en mängd olika faktorer som exempelvis hur bilen är lastad, temperaturintervallet 
på godset, antalet stopp och moderniteten på kylaggregatet. Lägg därtill antalet bilar som 
finns ute i landet.  
 
En ökad energiförbrukning, till följd av sänkt temperatur, leder också till miljömässiga 
konsekvenser. Poängen med att sänka temperaturen är dock att öka hållbarhetstiden på 
livsmedlen. Detta i sin tur skulle kunna leda till ett minskat matsvinn i Sverige. Således bör de 
negativa miljömässiga konsekvenserna vägas mot detta faktum. För att uppnå ett minskat 
matsvinn måste dock en lägre temperatur först och främst leda till en framstämpling av 
hållbarhetsdatumen. Den extra hållbarhetstiden måste sedermera också komma butik och 
konsument till godo. För en realistisk och hållbar kylkedja måste producent och transportör få 
tillräckligt med tid till nedkylning och transport av produkter. Realiseras inte detta, försvinner 
nyttan med en sänkt temperatur i kylkedjan. Längre hållbarhet på produkter, till följd av en 
sänkt temperatur, skulle kunna innebära bredare marginaler för aktörer verksamma i det tidiga 
skedet av kylkedjan. För en långsiktig och hållbar strategi måste dock aktörerna i 
livsmedelsbranschen arbeta fram en plan hur de ska samarbeta för att nå gemensamma mål 
under realistiska förutsättningar. Vidare utredning kring rådande praxis om hur produkters 
hållbarhetstid ska fördelas mellan kylkedjans aktörer krävs. Detta då förändrade 
förutsättningar bör inkorporeras i beräkningarna. Kassation av fullt ätbara livsmedel kan ses 
som moraliskt förkastligt. Sänkt temperatur i kylkedjan kan vara ett steg i rätt riktning för att 
åtgärda problematiken. Undersökningar om huruvida en sänkt temperatur i kylkedjan leder till 
ett minskat matsvinn eller inte ligger utanför den här rapportens avgränsningar och utfördes 
således inte. 
 
I flertalet andra länder, till skillnad från i Sverige, upprätthålls en betydligt lägre temperatur i 
kylkedjan. I exempelvis Norge märks mjölken med en förvaringstemperatur på +4 °C till 
skillnad från i Sverige där den märks med +8 °C. Hållbarheten på mjölk är 14 dagar i Norge 
medan den i Sverige endast är 9 dagar. Med detta sagt är det inte säkert att 
förvaringstemperaturen är den enda faktorn som spelar in. Det kan också bero på de två 
ländernas olika tolkningar och krav på vad som är ätbart eller inte (Møller, et.al. 2016). 
 
Problemet med en sänkt temperatur i kylkedjan är att en del livsmedel riskerar att komma till 
skada av detta. Köldskador, utöver när livsmedel hanteras i för låga temperaturer under långa 
tidsintervall, uppstår oftast när kylaggregaten temperaturkompenserar för varmare 
temperaturer. Det går inte med den här rapporten att dra några generella slutsatser om 
huruvida behovet av produktskydd ökar eller minskar med en sänkt temperatur i kylkedjan. 
Detta då risken för köldskador i olika scenarier både ökar och minskar. Inga beräkningar på 
ökningar eller minskningar har utförts. Således skulle endast påståenden om ett ökat eller 
minskat behov av produktskydd vara rena spekulationer. 
 
Samlastningstemperaturen för kylda livsmedel i transporter kommer, med en sänkt temperatur 
över hela kylkedjan, att bli jämnare. Detta medför en minskning i temperaturmigration mellan 
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kylda livsmedel eftersom temperaturintervallet generellt minskar mellan dessa. Med en 
jämnare samlastningstemperatur kan transportören i högre utsträckning garantera en konstant 
korrekt temperatur i lastutrymmet. Temperaturmigrationen ökar dock mellan kylda livsmedel 
som samlastas med otempererade livsmedel. Transportören borde således vara aktsam i flödet 
mellan grossist och butik där otempererat gods och kylda livsmedel i stor utsträckning 
transporteras i samma utrymme. 
 
Den här undersökningen utgick, i begynnelsen, från två frågeställningar. Att antingen sänka 
temperaturen över hela kylkedjan och använda produktskydd för de mest temperaturkänsliga 
livsmedlen. Alternativt att tillföra flera temperaturzoner för att behaga livsmedel med olika 
temperaturkrav. Det visade sig att frågan var mer mångsidig och komplicerad än så. Det går 
inte med den här rapporten att dra några slutsatser om huruvida den ena lösningen är bättre än 
den andra. I transportbranschen är det mesta en kostnadsfråga, och transportbolagen aktar sig 
gärna för allt för kostnadsdrivande investeringar. Inga beräkningar har under den här 
undersökningen utförts på vad de olika lösningarna kan kosta att genomföra och upprätthålla. 
Något som den här rapporten dock fastställer är att det inte finns en optimal lösning för hela 
kylkedjan. Olikartade situationer kräver olika lösningar och en kombination av flera lösningar 
är ett möjligt angreppssätt beroende på var i kylkedjan och beroende på vilket slags gods som 
hanteras. 
 
Istället för att angripa problemet när det uppstår bör branschen arbeta förebyggande. 
Livsmedelsföretagarna bör i samarbete med transportörerna och handeln ta fram emballage 
och förvaringslådor som redan från början skyddar temperaturkänsliga livsmedel. SRS-
lösningen är ett mycket smart, hållbart och effektivt system men saknar skyddande verkan 
från yttre temperaturpåverkan. Om branschen här kan samarbeta kan en mindre 
kostnadsdrivande lösning gemensamt tas i bruk som borde gynna alla parter. På det här 
området borde det finnas mycket forskning och många smarta existerande lösningar. Den här 
undersökningen har dock fokuserat på andra sorters lösningar och vidare undersökning av 
detta alternativ krävs. 
 
Det har under den här studiens gång varit en utmaning att hitta forskning på exakt liknande 
problematik. Istället har forskning inhämtats med fokus på kylkedjor som hanterar en eller ett 
fåtal liknande produkter samt från läkemedelsindustrin. Under tiden som den här 
undersökningen genomfördes släppte SP Sveriges tekniska forskningsinstitut en 
genomförbarhetsstudie om optimal kyltemperatur i Sveriges livsmedelsbutiker. Studien tar 
upp tänkbara konsekvenser för kylkedjans aktörer vid en sänkt temperatur i kylkedjan med 
fokus på butikerna. Den här rapporten och studien från SP berör samma svårigheter och pekar 
på samma problemområden för transportbranschen. Studien från SP redovisar även en 
beräkningsmodell för kostnaden i en ökad energiförbrukning för butikerna vid en sänkt 
temperatur (Jensen 2016). En liknande modell borde vara möjlig att ta fram för transportledet.  
 
Den här undersökningen är i mångt och mycket baserad på enskilda personers uppfattningar 
och åsikter. Med detta sagt behöver inte reliabiliteten i den här undersökningen undermineras. 
Intervjupersonerna är experter inom sina områden med mångårig erfarenhet. Respondenternas 
svar kan dock vara av subjektiv karaktär vilket är svårt att fastställa. Sedermera är även de 
problem och tänkbara konsekvenser som redogörs för i den här rapporten byggda på dessa 
personers uppfattningar. Således är det möjligt att en del aspekter uteblivit i den här 
rapporten. Redogörelse för grönsakers och frukters optimala förvaringstemperaturer och deras 
temperaturkänslighet samt känslighet för köldskador är baserat på ett branschdokument från 
Everfresh. Detta i sin tur är baserat på en handbok från 1994 av Frukt & Grönt-Främjandet, 
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som var en organisation som arbetade för ökad kunskap om grönsaker och frukt. Även om 
förutsättningar för grönsaker och frukter inte borde förändrats sedan år 1994 kan 
tillförlitligheten till följd av handbokens ålder ifrågasättas något. Sedermera har inte samtliga 
livsmedels egenskaper vid sänkt temperatur undersökts i den här studien. Istället valdes de 
vanligaste produktkategorierna ut för att förenkla processen. Vidare borde framtida 
undersökningar även fokusera på transporten från butik hem till kund. Transporten brukar 
benämnas som ”the last mile” (Meindl & Chopra 2000). Vanligtvis står kunden för den här 
transporten men handeln börjar i högre utsträckning nu erbjuda hemleverans. Tillförlitligheten 
i denna leverans ifrågasätts från många håll och frågetecken finns huruvida kylkedjan kan 
hållas intakt. Att bibehålla en temperatur under +4 °C kan bli en utmaning i de transporter 
som sker till konsumentens hem.  
 
Teoretiskt sett borde resultatet av den här rapporten vara applicerbart på andra företag. 
Det är rimligt att de förutsättningar som gäller för företaget är överförbara på andra aktörer 
inom samma bransch. Rimligtvis använder andra transportföretag liknande arbetssätt och bör 
befinna sig i samma situation vid ett krav på sänkt temperatur i kylkedjan. Rapporten visar att 
en del av de större grossisterna redan använder ett system med flera temperaturzoner och 
produktskydd. Det visar på möjligheten att hantera livsmedel med olika temperaturkrav. 
Aktörerna i kylkedjan kan lära av varandra och bör dela med sig av sina kunskaper. För en 
långsiktig och hållbar strategi krävs branschöverskridande samarbete och lyhördhet. Är 
transportbranschen medveten om sina problem och utmaningar och samtidigt kan visa på de 
fördelar som en sänkt temperatur i kylkedjan för med sig, bör också branschen kunna möta ett 
eventuellt framtida krav relativt smärtfritt. Det viktiga för transportledet är att kunna peka på 
vilka faktiska kostnader som en sänkt temperatur i kylkedjan för med sig. Detta så att en 
situation inte uppstår där endast handeln står som vinnare i form av minskat svinn medan 
transportledet står för alla kostnader. 
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7. Slutsats 
I detta kapitel redogörs för rapportens slutsats och fortsatt forskning. 
 
Syftet med den här rapporten var att redogöra för möjliga konsekvenser som en sänkt 
temperatur i kylkedjan skulle kunna föra med sig i transportledet, vilket rapporten redovisar 
för. 
 
För att besvara syftet i den här rapporten besvarades två frågeställningar vilka redovisas 
nedan. 
 

1. Vilka konsekvenser kan uppstå i transportledet som en följd av nya temperaturkrav i 
kylkedjan? 
 

Rapporten visar på flera konsekvenser som kan uppstå till följd av sänkt temperatur. För den 
stora delen livsmedel i kylkedjan skulle en sänkt temperatur bidra till en förbättring av 
livsmedlets hållbarhet och säkerhet. Däremot är det många livsmedel som kan komma till 
skada av låga temperaturer. När aggregatet arbetar med temperaturkompensation blåser 
stundtals aggregatet in minusgradig luft. Skulle godset i samlastningstrafiken hålla en jämnare 
temperatur skulle risken för köldskador minska. Differensen mellan temperaturen i 
lastutrymmet och utomhustemperaturen ökar dock vilket medför en ökad risk för 
temperaturkompensation i detta avseende. Det finns även en risk för ett ökat behov av 
avfrostningar på kylaggregatet i lastutrymmet. Vid en jämnare samlastningstemperatur 
minskar risken för temperaturmigration mellan kylda livsmedel. Dock ökar risken för 
temperaturmigration mellan kylt gods och otempererat. 
 

2. Hur kan negativa konsekvenser minimeras och motverkas i kylkedjan för livsmedel? 

Negativa konsekvenser av en sänkt temperatur i kylkedjan kan motverkas med hjälp av att 
skydda de produkter som är temperaturkänsliga. Detta kan transportbranschen göra genom 
användning av speciella produktskydd, strategisk placering av gods i lastutrymmet eller 
genom att använda flera temperaturzoner. För en långsiktig hållbar lösning bör aktörerna i 
kylkedjan ta fram ett standardiserat arbetssätt för att hantera temperaturkänsliga livsmedel. 
Den stora potentiella vinsten i att sänka temperaturen är en längre hållbarhetstid på livsmedlen 
vilket skulle kunna minska matsvinnet. Detta är en potentiell vinst som samtliga av 
kylkedjans aktörer kan dra nytta av. Därför är det viktigt med branschöverskridande 
samarbete där eventuella framtida implementeringskostnader fördelas jämnt över kedjan.  
 
Något som av tidsskäl inte redogörs för i den här rapporten är hur aktörer i andra länders 
kylkedjor hanterar frågan. Detta skulle därför vara av intresse att undersöka i framtiden. 
Ytterligare forskning bör även bedrivas inom områdena returlogistiksystem och 
förpackningslogistik.  
 
Under genomförandet av undersökningen framkom att kylsystemen i transportföretagets 
fordon och terminaler redan är inställda på temperaturer lägre än +4 °C. I fordonen ställs 
kylaggregatet in på +2 °C - +3 °C och majoriteten av terminalerna upprätthåller en 
förvaringstemperatur på +2 °C. Rent kyltekniskt är inte ett krav på sänkt temperatur i 
kylkedjan problematiskt för transportföretaget att efterleva. På de terminaler som idag inte är 
projekterade för temperaturer under +4 °C kan det vara nödvändigt med investeringar. När 
förvaringstemperaturen ligger på gränsen till vad som är kravsatt existerar inte någon 
temperaturbuffert i terminalen. Risken finns då att temperaturen stiger och överskrider den 
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högsta tillåtna. Bidragande orsaker kan vara nödvändiga aktiviteter som portöppningar samt 
externa orsaker som inkommande varma produkter eller rådande väderförhållanden. 
Transportföretaget bör därför utreda om en sänkning av temperaturen i samtliga terminaler är 
av intresse. Konsekvenser i form av ekonomiska investeringar är oundvikliga, men sådana 
kan bidra till att livsmedelssäkerheten i större utsträckning säkerställs. 
 
Tidigare forskning på området visar att mikrobiell tillväxt avstannar när livsmedel förvaras i 
lägre temperaturer. Med andra ord kan kvaliteten i flera livsmedel bibehållas under en längre 
tid om förvaringstemperaturen sänks i kylkedjan. De livsmedel som främst tar skada av låga 
förvaringstemperatur ingår i sortimentet grönsaker och frukt. Rapporten uppmärksammar att 
en del grönsaker och frukter redan idag kräver en högre förvaringstemperatur än den som nu 
råder i fordon och terminaler.  
 
Fallstudien som utfördes under 2 dagar över 4 tillfällen på en terminal i Göteborg visar hur ett 
eventuellt framtida scenario med en sänkt temperatur i kylkedjan kan se ut. Den pekar också 
på en del brister och utmaningar i verksamheten. Fallstudien är inte representativ för hur det 
överlag ser ut på terminalen eller på terminaler ute i landet. På grund av bristande resurser i 
form av tid utfördes endast 4 observationer. Den data som insamlades bör således bemötas 
med en viss skepticism. Mängden gods och dess innehåll kan, på en terminal, skilja sig 
mycket åt från dag till dag. Fler observationer, på flera terminaler, krävs för att återge en 
korrekt bild av hur flöden av kylda livsmedel förhåller sig. Under fallstudien påträffades en 
stor mängd pallar från en leverantör av ingredienser till salladsbarer. Innehållet på dessa pallar 
var mycket blandat och kunde inte på ett smidigt sätt föras in i statistiken. I leverantörens 
sortiment ingår 188 artiklar. Att för varje enskild artikel analysera effekten av 
förvaringstemperatur var för tidskrävande och avgränsades således i rapporten. Otaliga försök 
att komma i kontakt med talespersoner på företaget har under rapportens gång misslyckats. 
Generellt är dock en låg förvaringstemperatur, för skurna och hackade grönsaker, enligt 
Everfresh gynnsam ur ett hållbarhetsperspektiv.   
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide 
 
Inledning vid samtliga intervjuer 
Vi utreder vilka konsekvenser eventuella framtida krav på sänkt temperatur i kylkedjan kan 
föra med sig i transportbranschens del av kedjan och hur dessa krav kan mötas. Vårt arbete är 
avgränsat till kylda livsmedel i kylkedjan mellan producent och butik. Vi arbetar efter två 
scenarier som möjliga lösningar på problematiken kring att sänka temperaturen i kylkedjan. 
Dessa har vi diskuterats fram med X och Y. Antingen så sänker man temperaturen över hela 
kylkedjan och använder sig av produktskydd på kylkänsliga livsmedel eller så inför man 
ytterligare en temperaturzon. Vi vill därför undersöka vilka konsekvenser en implementering 
av dessa två hypoteser kan föra med sig i kylkedjan. 
 
Vi skulle vilja spela in det här samtalet, är det okej? 
Är det okej om vi citerar dig i vår rapport? 
Enligt X och Y besitter du kunskap inom detta ämne, stämmer detta? 
Hur kommer det sig att du besitter kunskap inom det här området? 
Kan du berätta vad du jobbar med idag? 
 
Projektledaren 

• Har du kontakt med grossister i ditt arbete 
• Hur många grossister samarbetar Bring Frigo med idag? 

Hur delar grossisterna upp livsmedel i lagret? 
• exempelvis efter produkttyp och tempkrav 
• Skiljer det sig mycket från grossist till grossist? 
• Hur många temperaturzoner är vanligt vid förvaring av kylda livsmedel? 

o Finns infrastruktur för att använda fler temperaturzoner? 
• Inom vilka temperaturintervall förvaras produkterna i grossisternas lager? 
• Har grossisterna den infrastruktur som krävs för att ta emot ankommande livsmedel i 

flera temperaturintervall, lagra dessa och lämna avgående livsmedel i flera 
temperaturintervall 

o Om inte/ Vad är det som fattas? 
• Kan grossisterna idag säkerställa en temperatur på 0-4 grader?    
• Hur tror du att grossisterna skulle möta ett eventuellt framtida krav på sänkt 

temperatur? 
• Vilka komplikationer ser du med att sänka temperaturen i kylkedjan? 
• Hur delar grossisterna upp livsmedel i lagret? 

• exempelvis efter produkttyp och tempkrav 
• Skiljer det sig mycket från grossist till grossist? 
• Inom vilka temperaturintervall förvaras produkterna i grossisternas lager? 

 
• Hur många temperaturzoner är vanligt vid förvaring av kylda livsmedel? 

• Finns infrastruktur för att använda fler? 
• Har grossisterna den infrastruktur som krävs för att ta emot ankommande livsmedel i 

flera temperaturintervall, lagra dessa och lämna avgående livsmedel i flera 
temperaturintervall? 

o Om inte, vad är det som fattas? 
• Kan grossisterna idag säkerställa en temperatur på 0-4 grader?    
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• Hur tror du att grossisterna skulle möta ett eventuellt framtida krav på sänkt 
temperatur? 

• Vilka komplikationer ser du med att sänka temperaturen i kylkedjan? 
 
Temperaturexpert 

• Har du någon information kring hur energiförbrukningen påverkas då temperaturen 
sänks?  

• Vad finns det för regelverk och standarder kring temperaturuppföljning 
 
Ansvarig chef på reklamationsavdelningen 

• Hur fungerar kylningen i fordon?  
• Vilken typ av kylaggregat används i lastbilarna? 
• Hur säkerställs att kylkedjan håller en viss temperatur?  
• Är det möjligt att sänka temperaturen till 0-4 grader? 
• Hur påverkas energiförbrukningen när temperaturen sänks i lastutrymmet. Rimligtvis 

borde energiförbrukningen öka, men med hur mycket? 
• Vilka investeringar krävs för att tillföra en till tempzon i lastbilarna?  

 
Kylteknikern 

• Hur fungerar kylningen i terminaler?  
• Hur säkerställs att kylkedjan håller en viss temperatur? Vilka kontrollmekanismer för 

att garantera en viss temperatur på livsmedlet. 
• Vilken typ av kylaggregat används i terminalerna? 
• Är det möjligt att sänka temperaturen till 0-4 grader? 
• Vad skulle det innebära att tillföra en till temperaturzon i form av investeringar 

o Räcker det med en till vägg eller måste man köpa till ett nytt kylsystem? 
• Hur påverkas energiförbrukningen när temperaturen sänks i lastutrymmet. Rimligtvis 

borde energiförbrukningen öka, men med hur mycket?  
• Skulle det gå att uppskatta kostnaden för att sänka temperaturen? 
• Vilka komplikationer ser du skulle kunna uppstå vid en sänkt temperatur i kylkedjan?  
• Vad skulle det innebära att tillföra en ytterligare temperaturzon?  

o Checklistor 
o Kalibrering 
o Egenkontroll 
o Standarder 
 

Teknikexpert 
• Vad för slags kylsystem används i terminaler?  

o Modell?  
o Märke?  
o Hur fungerar de? 
o Är dom byggda för att kyla ner eller för att behålla kyla? 

• Skiljer sig kylsystemen i olika terminaler?  
• I vilken omfattning är det möjligt att garantera temperaturen? 

o Ökar temperaturen under rusningstid?  
o Hur mycket?  
o Hur lång tid innan det är tillbaka på samma nivå? 

• Vilken temperatur används idag på terminal? 
o Går det att sänka temperaturen? 
o Hur säkerställs temperaturen?  
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o Vilka kontrollmekanismer?  
o Vem har ansvaret? 

• Vilka direkta konsekvenser ser du av en sänkning av temperaturen? 
• Tror du att det skulle vara möjligt att tillföra ytterligare en temperaturzon?  

o Vilka komplikationer ser du? 
• Om man bygger en vägg för att separera gods i olika temperaturzoner, behöver man 

investera i ett nytt kylsystem eller går det att använda samma? 
• Finns det någon information om energiförbrukningen på kylsystemen? 

o Bidrar en sänkning av temperaturen till en betydande ökning av 
energiförbrukningen? 

 
Ansvarig chef på reklamationsavdelningen 

• Hur fungerar kylningen i fordon?   
o Vilken typ av kylaggregat används?  

• Hur påverkas energiförbrukningen när temperaturen sänks i lastutrymmet? 
Rimligtvis borde energiförbrukningen öka, men går det att räkna på hur 
mycket?   

• Vilka investeringar krävs för att tillföra en till temperaturzon i lastbilarna? 
o Går det att ha tre temperaturzoner i fordonen? 
o Om man skulle tillföra en till zon, hur många bilar påverkas? 
o Vad kostar ett skåp? tillverkare, är det samma på alla bilar? 

• Hur mycket lastutrymme försvinner vid användning av mellanväggar 
respektive korridorer? 

• Vad kostar mellanväggar? 
o Hur många fordon använder mellanvägg och korridor? 

• Skillnad mellan olika typer av bilar 
• Hur många bilar har dessa skåp? 
• Vad vet du om produktskydd? skulle det vara möjligt att använda dessa på 

fjärrtrafiken?  
• Hur ser du på frågan att sänka temperaturen, vilka komplikationer? vilken är 

den bästa lösningen 
• Vet du hur länge godset befinner sig i fordonen i genomsnitt? Vad är den 

längsta sträckan? 
• Är det möjligt att nyttja korridorsbilar på fjärrtrafiken? 

• Vad menas med produktskydd?  
• Är det något som redan används hos Bring Frigo? 

o Varför används de inte redan idag? 
• Vem tillverkar dem?  
• I vilken utsträckning fungerar de?  

o Är de begränsade på något sätt? 
§ Sträckor? 
§ Tid? 
§ temperatur 

• Vi har hört att Bring Frigo har utfört tester på produktskydd. Kan vi få tillgång till 
utförda tester?  

o Hur utfördes testerna? 
• Hur skulle produktskydden kunna hanteras i ett komplext logistiksystem? 

o Exempelvis returlogistik 
o Vem står för kostnaden? 
o Vem har ansvaret? 
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• Skulle det vara möjligt att använda produktskydden över hela kylkedjan för att skydda 
gods mot för låga temperaturer? 

• Kan du förklara mer ingående vad tredjedelsprincipen går ut på? 
• Vi har hört att den håller på att gå över i en sjättedelsprincip?  

o Vad är anledningarna till detta?  
o Vad får det för konsekvenser för Bring?  
o Kan detta bli problematiskt med en sänkt temp? var i kedjan? 

 
 
Livsmedelskonsulten 

• Vad ser du för generella problem med en sänkning av temperaturen i kylkedjan?  
o Var någonstans i kedjan kan störst problem uppstå? 

• Vilka livsmedel skulle kunna ta skada vid en lägre temperatur? 
o Vilka livsmedel tar idag skada av för hög temperatur? 

• Finns det några livsmedel som blir problematiska att kyla ned till en viss temperatur? 
• Vet du något om produktskydd som kan användas för att skydda gods mot kyla? 
• Tror du att svinnet skulle minska om temperaturen i kylkedjan sänks? 

 

 


