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Sammanfattning 

Livsmedelsproducenter är enligt lagstiftningen skyldiga att märka kylda livsmedel med 

en lagringstemperatur dvs. högsta tillåtna temperatur och en hållbarhetstid (bäst-före 

eller sista-förbrukningsdag). Hållbarhetsbedömningar av livsmedel görs baserade på en 

konstant lagringstemperatur (i Sverige vanligtvis+ 4°C eller +8°C). Gällande 

lagstiftning specificerar grundläggande krav avseende maximal produkttemperatur vid 

distribution av kylda livsmedel beroende av vilken typ av livsmedel som hanteras och i 

de professionella delarna av kedjan gäller alltid lagstiftningen. Men vad händer om 

oturen är framme och kylkedjan bryts och temperaturen tillfälligt stiger i ett eller flera 

steg? Ger temperaturhöjningen alltid en så stor konsekvens för säkerhet och hållbarhet 

att det är "etiskt försvarbart" att reklamera/destruera produkten? Eller finns det en 

potential att minska livsmedelssvinnet? 

 

Vi har idag inte en tydlig bild för de olika aktörerna att diskutera kring då det gäller 

konskevenser av brott i kylkedjans olika led. Konsekvensen, avseende livsmedlens 

kvalitet och säkerhet, är beroende av var brottet sker, hur lång tid det pågår och hur 

mycket temperaturen höjs. Detta innebär svårighet att styra, agera och korrigera fel på 

ett optimalt sätt.  

 

Deltagarna i projektet har tillsammans valt ut tre exempelprodukter; skivad smörgåsmat, 

salladsmix och färsk fisk och tagit fram referenskedjor för hur en normaldistribution av 

dessa livsmedel ser ut. Tillsammans listade också gruppen olika typer av brott som 

sannolikt kan uppstå längs kylkedjan. Med dessa referenskedjor och brott som 

utgångspunkt genomfördes med hjälp av prognosmikrobiologi, dvs. matematiska 

modeller som beskriver tillväxt av sjukdomsframkallande och förskämmande bakterier i 

produkterna, beräknades konsekvenser avseende produktsäkerhet och hållbarhet av ett 

urval av brott.   

 

De övergripande slutsatserna från projektet är följande: 

 Ju lägre temperatur vi kan hålla i livsmedelskedjan desto säkrare blir våra 

livsmedel. En god kylhantering ger dessutom möjligheter att förlänga 

hållbarhetstider eller t.ex. utesluta konserveringsmedel med bibehållen 

hållbarhet.  

 Det är inte enbart vilken temperatur som registreras som har effekt, utan även 

den tid som produkten utsätts för temperaturen. En lång tid vid en låg temperatur 

ger positiva effekter, en lång tid vid förhöjd temperatur har negativa 

konsekvenser medan en kortare förändring av temperaturen kan ha begränsad 

effekt på säkerhet och hållbarhet. Information om hela tid-temperaturhistorien 

från bakomliggande led är viktig för att kunna göra relevanta bedömningar.  

 Gällande lagstiftning specificerar grundläggande krav avseende maximal 

produkttemperatur (beroende av vilken typ av livsmedel som distribueras). I de 

professionella delarna av kedjan gäller alltid lagstiftningen. Detta innebär att om 

det uppstår ett brott med förhöjd temperatur och denna registreras vid t.ex. ett 

överlämnande skall produkten inte accepteras. Resultatet från projektet visar 

samtidigt att brotten (beroende av deras längd och den aktuella temperaturen) 

inte alltid ger så stora konsekvenser att det är "etiskt försvarbart" att 

reklamera/destruera produkten. En förhöjd temperatur i ett steg kan t.ex. helt 

eller delvis kompenseras för genom en sänkt temperatur i ett annat steg. För att 

kunna bedöma konsekvensen av ett brott i kylkedjan måste beslutsfattaren ha 

tillgång till temperaturinformation från hela kedjan. Med ökad kunskap samt 

ökat informationsutbyte och transparens längs kedjan finns möjlighet att under 
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rådande läge göra en riskbedömning. Endast då kan man som konsekvens 

eventuellt minska svinnet av säkra livsmedel med god kvalitet. Detta kan uppnås 

genom att använda ett för hela kedjan gemensamt och transparent sätt att logga 

temperaturen t.ex. genom väl kalibrerad tid-/temperaturindikator eller mer 

avancerad information och kommunikations (IKT) baserad teknik. 

 Den arbetsmetodik som använts i projektet, dvs. användandet av matematisk 

modellering för att beräkna effekter på livsmedel hållbarhet under olika 

distributions och lagringsförhållanden, kan rekommenderas för framtida 

kommunikation med eller mellan olika aktörer. 

 I studier av faktisk mikrobiologisk produktkvalitet vid bäst-före dag visar på 

stora variationer. Detta tyder på att såväl den hygieniska kvaliteten på 

nytillverkad produkt och/eller den kylda distributionens karaktär varierar.  

Konsekvensen av detta är att vissa produkter kan ätas efter bäst-före dagen 

medan andra produkter innehåller höga halter bakterier (>7 log CFU/gram dvs. 

mer än 10 miljoner bakterier per gram produkt) och således endast har liten 

marginal för konsumtion efter märkt hållbarhetstid. 
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Bakgrund 

Distribution av kylda livsmedel 

Livsmedelsproducenter är enligt lagstiftningen skyldiga att märka kylda livsmedel med 

en lagringstemperatur dvs. högsta tillåtna produkttemperatur och en hållbarhetstid (bäst-

före eller sista-förbrukningsdag). Hållbarhetsbedömningar av livsmedel görs baserade 

på en konstant lagringstemperatur (i Sverige vanligtvis+ 4°C eller +8°C). Men vad 

händer om oturen är framme och kylkedjan bryts och temperaturen tillfälligt stiger i ett 

eller flera steg? 

 

Temperaturhantering under transport och distribution i livsmedelskedjan kan påverka 

mikrobiell säkerhet och produktkvalitet både positivt och negativt (beroende på 

temperaturen). Att genom hela distributionskedjan bibehålla en genomgående låg 

temperatur kan vara utmanande. Öppnandet av lastbilsdörrar vid lastning och lossning, 

extrema utomhustemperaturer, och detaljhandelns lagrings- och displayförhållanden kan 

bidra till temperatursvängningar. Vi har idag inte en tydlig bild för de olika aktörerna att 

diskutera kring då det gäller konsekvenser av brott i kylkedjans olika led. 

Konsekvensen, avseende livsmedlens kvalitet och säkerhet, är beroende av var brottet 

sker, hur lång tid det pågår och hur mycket temperaturen höjs. Detta innebär svårigheter 

att styra, agera och korrigera fel på ett optimalt sätt. Vi behöver mer förståelse för 

temperaturens roll i olika delar av kedjan för att utforma planer för att kunna hantera 

avvikelser, d.v.s. krishanteringsplaner. För att bedöma mikrobiologisk tillväxt måste 

man ha fakta om verklig tid och temperatur i olika delar av kedjan.  

Temperatur, livsmedelssäkerhet och kvalitet 

Temperaturen är en avgörande faktor för hur fort livsmedel förskäms och hur fort 

sjukdomsframkallande mikroorganismer kan växa. Temperaturen är dessutom den 

faktor som mest sannolikt fluktuerar under distribution och lagring av livsmedel. En 

annan faktor som påverkar säkerheten och hållbarheten är kvaliteten på den 

nytillverkade produkten. Den hygieniska statusen på produkten när den lämnar 

producenten påverkas av råvaror och tillverkningsprocess och kan dessutom variera 

kraftigt mellan olika anläggningar, tillverkningstillfällen, årstider mm. Det är således 

inte bara temperaturen utan även den initiala halten förskämmande eller 

sjukdomsframkallande bakterier som avgör hur länge en produkt är säker och av god 

kvalitet. Se illustration i figur 1. För att producera säkra och högkvalitativa livsmedel är 

det därför av yttersta vikt att producenten har goda produktions- och hygienrutiner samt 

följer upp och övervakar kvalitet och säkerhet kontinuerligt.  
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Figur 1. Schematisk illustration över hur kvaliteten dvs. halten mikroorganismer från början 

påverkar hållbarhetstiden.  

 

Det är viktigt att framhäva temperaturens betydelse för livsmedelssäkerheten. Många av 

de vanligaste patogena bakterierna kan tillväxa vid +8°C men inte vid +4°C 

[Miljöfaktorer, SLV, 2014]. Matförgiftning orsakad av mikroorganismer kan delas in i 

två olika grupper; infektion och förgiftning. Infektion innebär att man får i sig höga 

halter av en bakterie, som sedan i magen och tarmkanalen kan tränga in i tarmväggen 

och orsaka inflammation. Förgiftning innebär att bakterien när den växer bildar 

bakteriegifter (toxiner) som i sin tur gör oss sjuka. Ofta krävs tillväxt av bakterier i 

maten, antingen till halter vi blir sjuka av (infektionsdos) eller så att de hinner bilda så 

mycket toxin att vi blir sjuka av det. Det är således viktigt att förhindra bakterietillväxt i 

maten och ett enkelt sätt att minska eller hindra tillväxten är att sänka temperaturen. 

 

Datummärkningen pekas ofta ut som en anledning till returer och kassationer hos 

grossister, butiker och hushåll. Med detta som bakgrund gjorde Livsmedelsverket 2014 

en undersökning av mikrobiologisk kvalitet på ett antal varor vid dess märkta 

utgångsdatum. [SLV, Rapport 6-2014] Undersökningen hade fokus på charkprodukter, 

färskt kött, mjölk och grädde samt majonnäsbaserade sallader. Livsmedelsproverna 

inhandlades i butiker i Uppsalaområdet, vid ankomst till Livsmedelsverket lades 

produkten direkt i den lagringstemperatur som angavs på paketet och förvarades så fram 

till märkt hållbarhetsdatum. Resultatet visade att förekomsten av mikroorganismer 

varierade mellan produkterna. Mjölk och grädde var ofta av god kvalitet medan en del 

av de andra produkterna innehöll höga halter mjölksyrrabakterier och/eller psykrotrofa 

mikroorganismer även om de fortfarande hade ok lukt och smak, medan andra 

livsmedel var helt oacceptabla att äta på grund av synliga kolonier jäst eller mögel samt 

dålig lukt och smak. Bl.a. analyserades 19 olika charkprodukter i Livsmedelsverkets 

undersökning, halten mjölksyrabakterier vid bäst-före dag varierade mellan <2 och 8,4 

log CFU/ gram produkt och medianvärdet låg på 7,6 log CFU/g.  
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Lagstiftning och branschriktlinjer  

Här sammanställs lagstiftning och branschriktlinjer för märkning och kylförvaring av 

livsmedel. Sammanställningen är gjord med projektets tre exempelprodukter skivad 

smörgåsmat, färsk fisk och ätfärdig salladsmix i åtanke. 

Lagstiftning om märkning  

Enligt gällande lagstiftning är livsmedelsproducenten skyldig att märka sin produkt med 

bäst-före-datum eller sista förbrukningsdag på en tryckt etikett. Livsmedels-

lagstiftningen fastställs på EU-nivå. Varje land översätter lagstiftningen och i många 

länder (inklusive Sverige) tolkas sedan lagstiftningen i en vägledning av respektive 

myndighet. I den svenska lagstiftningen ”Livsmedelsverkets föreskrifter om märkning 

och presentation av livsmedel” står bland annat följande angående hållbarhetsdatum 

[LIVSFS 2004:27]: 

 

”53 § Datum för minsta hållbarhetstid skall anges med uttrycket 

− bäst före... när datumet inkluderar uppgift om dagen, eller 

− bäst före utgången av... i övriga fall. 

Uttrycket skall följas av 

– antingen själva datumet, eller 

– en hänvisning till var datumet finns i märkningen. 

54 § I stället för med uppgift om bäst före-dag skall livsmedel som från 

mikrobiologisk synpunkt är mycket lättfördärvliga märkas med uttrycket 

sista förbrukningsdag. 

55 § Livsmedel med uppgift om sista förbrukningsdag skall märkas med 

förvaringsanvisning. 

56 § Livsmedel med uppgift om datum för minsta hållbarhetstid (bäst före 

dag) skall, om det har betydelse för hållbarheten, märkas med förvaringsanvisning.” 

 

I vägledningen till lagstiftningen står följande: 

”5.14.10 54 § Sista förbrukningsdag (hållbarhetstid) 

Sista förbrukningsdag är den sista dag ett livsmedel, som från mikrobiologisk synpunkt 

är mycket lättfördärvligt, beräknas senast kunna förbrukas utan att vara otjänligt (se 4 

§ 8). Livsmedel som märkts med sista förbrukningsdag har vid förpackningstillfället 

bedömts bli otjänliga efter ett viss datum. Det är förbjudet att släppa ut otjänliga 

livsmedel på marknaden. … Den bedömning som förpackaren gjort om när livsmedlet 

blir otjänligt ska stå fram till försäljningstidpunkten. Livsmedlet ska betraktas som 

otjänligt efter sista förbrukningsdag även om det inte konstateras i det enskilda fallet att 

livsmedlet verkligen är skadligt för hälsan. 

Exempel på mycket lättfördärvliga livsmedel: 

1. Färsk fiskvara 

2. Färsk kyckling och annat färskt fjäderfä 

3. Köttfärs 

4. Organ 

5. Rå korv 

6. Gräddbakelser 

Som vägledning kan sägas att livsmedel, som har en hållbarhetstid på fem dagar eller 

mindre vid en förvaringstemperatur av +4 °C eller lägre, ofta anses som mycket 

lättfördärvliga. Även bland livsmedel med litet längre hållbarhetstid kan finnas sådana 

som bör betraktas som mycket lättfördärvliga. Det är den som är ansvarig för 

märkningen som, utifrån ovan angivna kriterier, ska ta ställning till om livsmedlet anses 

som mycket lättfördärvligt eller inte.”  
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Detta innebär kortfattat att livsmedelsproducenten eller den som packar/ packar om 

livsmedel är skyldig att märka sin produkt med bäst-före-datum eller sista 

förbrukningsdag på en tryckt etikett och att producenterna även ska märka produkterna 

med en förvaringstemperatur.   

 

Indirekta och övergripande temperaturkrav för livsmedel ställs i EG-förordningarna 

178/2002, 852/2004 och 853/2004. Föreningen Fryst och Kyld Mat (tidigare 

Djupfrysningsbyrån) hänvisar till dessa i sina branschriktlinjer där de skriver att färsk 

fisk, fiskprodukter och malet kött skall förvaras i högst +2°C. Lättfördärvliga produkter 

så som, vakuumförpackad rökt eller gravad fisk, rå korv och kyckling skall förvaras i 

högst +4°C. Producenterna kan välja att märka sina produkter med en 

förvaringstemperatur som är lägre än de lagstadgade maxtemperaturerna för att kunna 

garantera en längre hållbarhetstid. I så fall får produktens temperatur aldrig överstiga 

den som angivits i anslutning till hållbarhetsmärkningen. [Djupfrysningsbyrån, 2007] 

Lagstiftning för kylhantering i livsmedelskedjan  

Enligt branschriktlinjerna för temperaturdisciplin i hantering av kylda och djupfrysta 

livsmedel, utarbetade av Föreningen Fryst och Kyld Mat (tidigare Djupfrysningsbyrån), 

gällersammanfattningsvis följande [Djupfrysningsbyrån, 2007]: 

 

Livsmedelslagstiftningen bygger på EG-förordningar och direktiv samt den av 

riksdagen beslutade Livsmedelslagen från år 2006. Förordningarna gäller överordnat det 

enskilda landets lagstiftning i alla EU-länder. 

 

De EU-förordningar som har skrivningar om temperaturkrav är EG-förordning nr 

852/2004 Om livsmedelshygien, vilken gäller för alla livsmedel och EG-förordning nr 

853/2004 Hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung. Denna kompletterar 

reglerna i förordning 852/2004. EG-förordning nr 853/2004 innehåller bl.a. 

temperaturkrav för animalieprodukter under hantering, lagring och transport fram till 

butik, storhushåll eller liknande. Temperaturkraven som gäller färska fiskeriprodukter 

och levande musslor gäller även för hanteringen i butiker och restauranger. De andra 

temperaturkraven i denna förordning gäller inte för butiker och restauranger. 

 

EG-förordningar och direktiv skall inarbetas i det enskilda landets lagstiftning genom så 

kallade branschriktlinjer eller vägledningar. Nämnda branschriktlinjer 

[Djupfrysningsbyrån, 2007] anger följande definitioner, som rör kylda livsmedel: 

 

 ”Med kylda livsmedel avser denna skrift de sedan tidigare använda begreppen 

kylvara och kylkonserv. Kylvara är ett livsmedel, som för sin hållbarhet är 

beroende av att förvaras i kyla, men som inte är fryst eller djupfryst. Kylkonserv 

är en hermetiskt förpackad behandlad kylvara med en hållbarhet på minst 6 

månader vid kylförvaring/-lagring.” 

 ”Med kyllagring avses enligt dessa riktlinjer lagring av livsmedel vid en 

kontrollerad temperatur mellan produktens fryspunkt och +8°C för animalier 

och från någon plusgrad till +15°C för vegetabilier. Lagring vid högre 

temperatur förekommer för vissa produkter.” 

 ”Med kyl- eller fryskedja förstås hantering, lagring och transport under 

temperatur- kontrollerade förhållanden från skörd/slakt/fångst/beredning och 

nedkylning/infrysning fram t.o.m. försäljning i butik eller servering i 

storhushåll/restaurang.” 
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Det som EG-förordning nr 852/2004 föreskriver om temperaturkrav kan sammanfattas 

enligt nedanstående: 

 Allmänna regler för livsmedelslokaler anger att, när det är nödvändigt ska det 

finnas lämpliga temperaturreglerade hanterings- och lagringsförhållanden med 

tillräcklig kapacitet att förvara livsmedelen vid en lämplig temperatur som kan 

kontrolleras och när det är nödvändigt, registreras. 

 Regler för rörliga och/eller tillfälliga lokaler påbjuder att, det skall finnas 

adekvata anordningar och/eller möjligheter för att upprätthålla en lämplig 

livsmedelstemperatur och kontrollera den. 

 Reglerna för transport föreskriver att, när det är nödvändigt skall de fordon 

och/eller containrar som används för att transportera livsmedel kunna hålla 

livsmedelen vid rätt temperatur och göra det möjligt att kontrollera att 

temperaturen hålls. 

 När det gäller bestämmelser om livsmedelsprodukter stadgar förordningen att: 

‒ råvaror, ingredienser, halvfabrikat och färdiga produkter i vilka patogena 

mikroorganismer kan förökas eller gifter kan bildas får inte förvaras vid 

temperaturer som kan medföra att hälsofara uppstår. Kylkedjan får inte 

brytas. Begränsade perioder utan temperaturkontroller skall dock tillåtas 

av praktiska skäl vid beredning, transport, lagring, utbjudande till 

försäljning eller servering av livsmedel, förutsatt att detta inte medför en 

hälsorisk. På livsmedelsföretag där bearbetade produkter framställs, 

hanteras eller förpackas skall det finnas ändamålsenliga lokaler som är 

tillräckligt stora för separat lagring av råvaror och beredda råvaror och 

tillräckligt stora, separata kylrum. 

‒ livsmedel som skall förvaras eller serveras kylda skall så fort som 

möjligt efter upphettning, eller efter den slutliga beredningen om ingen 

värmebehandling sker, kylas ned till en temperatur som inte medför att 

en hälsorisk uppstår. 

‒ upptining av livsmedel skall göras på ett sådant sätt att risken för tillväxt 

av patogena mikroorganismer eller toxinbildning i livsmedel minimeras. 

Vid upptining får livsmedlen inte utsättas för temperaturer som skulle 

kunna innebära en hälsorisk. Om smältvatten från upptiningen kan 

innebära en hälsorisk måste det ledas bort på adekvat sätt. Efter 

upptining skall livsmedel behandlas så att risken för tillväxt av patogena 

mikroorganismer eller toxinbildning minimeras. 

 

Det som EG-förordning nr 853/2004 förskriver om temperaturkrav kan summeras 

enligt nedanstående: 

För hygien vid styckning och urbening stadgas att arbetet med köttet skall 

organiseras så att kontaminering förhindras eller minimeras. Därför måste den som 

driver ett livsmedelsföretag särskilt se till följande: 

1. Vid styckning, urbening, putsning, skivning, tärning, inslagning och emballering 

skall köttets temperatur hållas vid högst 3 °C för slaktbiprodukter och 7 °C för 

annat kött genom en rumstemperatur på högst 12 °C eller genom ett alternativt 

system med motsvarande verkan. 

2. Dock får kött benas ur och styckas innan den temperatur som anges i 

ovanstående punkt uppnåtts om den behöriga myndigheten tillåter detta för att 

möjliggöra produktion av specifika produkter, under förutsättning att 
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a. en sådan verksamhet äger rum enligt de krav som den behöriga 

myndigheten anger för produktionen och transport från en viss 

anläggning till en annan anläggning och 

b. köttet omedelbart lämnar slakteriet eller en styckningslokal belägen på 

samma plats som slaktlokalen, och transporten inte pågår mer än två 

timmar. 

3. Kött får även benas ur och styckas innan den temperatur som anges i första 

punkten uppnåtts när styckningslokalen är belägen på samma plats som 

slaktlokalen. I detta fall måste köttet överföras till styckningslokalen antingen 

direkt från slaktlokalen eller efter en väntetid i ett sval- eller kylrum. Så snart 

köttet styckats och, i tillämpliga fall, emballerats, skall köttet kylas till de 

föreskrivna temperaturerna i punkt 1. 

 

För lagring och transport anges att: 

1. Såvida inte annat föreskrivs i särskilda bestämmelser skall köttet efter 

besiktningen efter slakt omedelbart kylas i slakteriet för att garantera en 

temperatur genom hela köttet av högst 3 °C för slaktbiprodukter och 7 °C för 

annat kött, på ett sådant sätt att kylkurvan ger en kontinuerlig sänkning av 

temperaturen. Kött får dock styckas och urbenas under kylningen i enlighet med 

punkt 3. ovan. 

2. Köttet måste uppnå den temperatur som anges i ovanstående punkt och behålla 

denna temperatur under lagring. 

3. Köttet måste uppnå den temperatur som anges i punkt 4. före transport och 

behålla denna temperatur under transporten. Transporten får dock även äga rum 

om den behöriga myndigheten tillåter detta för att möjliggöra produktion av 

specifika produkter, under förutsättning att 

a. en sådan transport äger rum enligt de krav som den behöriga 

myndigheten anger för transport från en viss anläggning till en annan 

anläggning och  

b. köttet omedelbart lämnar slakteriet eller en styckningslokal belägen på 

samma plats som slaktlokalen, och transporten inte pågår mer än två 

timmar. 

 

 

För kött från fjäderfä och hardjur avseende slakthygien föreskrivs att: 

1. Efter besiktning och urtagning skall slaktade djur så snart som möjligt rengöras 

och kylas ned till en temperatur på högst 4 °C, utom om köttet styckas när det är 

varmt. 

 

För kött från fjäderfä och hardjur avseende hygien under och efter styckning och 

urbening stadgas att livsmedelsföretagare skall se till att styckning och urbening av kött 

från fjäderfä och hardjur utförs i enlighet med följande krav: 

1. Vid styckning, urbening, putsning, skivning, tärning, inslagning och emballering 

skall köttets temperatur hållas vid högst 4 °C genom en rumstemperatur på 

12 °C eller ett alternativt system med samma verkan. 

2. Dock får kött benas ur och styckas innan temperaturen i punkt 1. har uppnåtts 

om styckningslokalen är belägen på samma plats som slaktlokalen, under 

förutsättning att köttet överförs till styckningslokalen antingen 

a. direkt från slaktlokalen eller 

b. efter en väntetid i ett sval- eller kylrum. 

3. Så snart köttet styckats och, i tillämpliga fall, emballerats, ska köttet kylas till en 

temperatur på högst 4 °C. 
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4. Köttet måste uppnå en temperatur på högst 4 °C före transport och behålla denna 

temperatur under transporten. Om den behöriga myndigheten tillåter detta får 

dock lever för produktion av gås- eller anklever (”foie gras”) transporteras vid 

en temperatur på över 4 °C, under förutsättning att 

a. en sådan transport äger rum enligt de krav som den behöriga 

myndigheten anger för transport från en viss anläggning till en annan 

anläggning, och 

b. köttet omedelbart lämnar slakteriet eller en styckningslokal och 

transporten inte pågår mer än två timmar. 

 

När det gäller malet kött, köttberedningar och maskinurbenat kött föreskrivs hygien 

under och efter produktion enligt nedanstående: 

Livsmedelsföretagare som framställer malet kött, köttberedningar eller maskinurbenat 

kött skall se till att följande krav uppfylls: 

1. Arbetet med köttet skall organiseras så att kontaminering förhindras eller 

minimeras. Därför skall livsmedelsföretagare särskilt se till att det kött som 

används 

a. har en temperatur på högst 4 °C för fjäderfä, 3 °C för slaktbiprodukter 

och 7 °C för annat kött 

2. Följande krav gäller för produktion av malet kött och köttberedningar: 

 

c. Omedelbart efter produktionen skall malet kött och köttberedningar 

förpackas eller emballeras och  

i. kylas ned till en innertemperatur på högst 2 °C för malet kött och 4 °C 

för köttberedningar 

 

Om maskinurbenat kött inte används omedelbart efter produktionen, måste det 

förpackas eller emballeras och därefter kylas till en temperatur på högst 2 °C eller 

frysas till en innertemperatur på högst -18 °C. Dessa temperaturer måste hållas under 

lagring och transport. 

 

Kraven för färska fiskeriprodukter förskriver enligt nedanstående:  

Kylda oförpackade produkter som inte distribueras, sänds iväg, behandlas eller 

bereds omedelbart efter det att de anlänt till en anläggning på land, skall förvaras i is 

i lämpliga utrymmen. Ny is skall läggas på så ofta det behövs. Förpackade 

fiskeriprodukter skall kylas till en temperatur som ligger nära den för smältande is. 

 

För lagring av fiskeriprodukter gäller: 

Färska fiskeriprodukter, upptinade obearbetade fiskeriprodukter samt kokta och 

kylda produkter av kräftdjur och blötdjur skall hållas vid en temperatur som ligger 

nära den för smältande is. 

 

Livsmedelsföretagare som transporterar fiskeriprodukter skall se till att följande 

villkor uppfylls:  

1. Fiskeriprodukter skall under transport hållas vid de föreskrivna temperaturerna. 

Särskilt följande krav skall uppfyllas: 

a. Färska fiskeriprodukter, upptinade obearbetade fiskeriprodukter samt 

kokta och kylda produkter av kräftdjur och blötdjur skall hållas vid en 

temperatur som ligger nära den för smältande is. 
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För konsumenter finns inga regler för vilken temperatur kylda och frysta matvaror ska 

förvaras i. Men för att hållbarhetsdatumet på produkterna ska gälla måste även 

konsumenterna förvara kylda produkter i en temperatur som inte överstiger den som 

producenterna har satt som krav. Livsmedelsverket rekommenderar konsumenten att 

sätta temperaturen i sitt kylskåp till +4-5 °C [Ta hand om maten, SLV, 2014] 

Branschriktlinjer för temperaturdisciplin i hantering av kylda och 
djupfrysta livsmedel 

Branschriktlinjerna [Djupfrysningsbyrån, 2007] anger att ”livsmedel av animaliskt 

ursprung skall kylas till lagstadgad temperatur i alla delar av produkten. Nedkylningen 

skall ske omedelbart efter produktion. Den definierade max. temperaturer enligt 

lagstiftningen är: 

  

 Färsk fisk och fiskprodukter skall isas eller kylas till en temperatur nära den för 

smältande is, d.v.s. 0 till +2°C. 

 Slaktkroppar av tamdjur skall kylas till + 7°C före styckning. Undantag utgörs 

av speciella styckningsförfaranden, t.ex. varmstyckning.  

 Styckningsdetaljer skall kylas till + 7°C.  

 Köttberedningar skall kylas till + 4°C.  

 Fjäderfä skall kylas till + 4°C.  

 Malet kött skall kylas till + 2°C.  

 Slaktbiprodukter skall kylas till + 3°C.  

 Flytande ägg skall kylas till + 4°C”  

 

Därutöver gäller enligt dessa riktlinjer, baserat på tidigare lagstiftning och/eller 

rekommendationer även att:  

 Vakuumförpackad rökt eller gravad, fisk skall kylas till + 4°C eller lägre.  

 Enligt processdefinitionen krävs för s.k. cook chill och sous vide produkter, att 

nedkylningen startas inom 30 minuter efter tillagningen och att 

produkttemperaturen sänks till mellan 0 och + 3°C inom 90 minuter.  

 Råkorv skall kylas till + 4°C.  

 

För vegetabilier som frukt, bär, grönsaker och rotfrukter finns inga detaljbestämmelser 

vare sig när det gäller sluttemperaturer eller tidsangivelser för nedkylningen. Det 

generella kravet på produktsäkerhet gäller naturligtvis också för dessa produkter. Med 

avseende på produkttemperaturen skall de rekommendationer som finns i 

facklitteraturen och som är gängse praxis följas. Generellt sett skall nedkylningen ske så 

snabbt som möjligt efter skörd och bearbetning till den för produkten optimala 

lagringstemperaturen. Detta är speciellt viktigt för bearbetade/förädlade produkter. 

Saknas regler eller anvisningar för nedkylningen skall denna ske så snabbt som möjligt 

efter beredning ned till +8°C eller lägre och på kortare tid än 4 timmar. 

 

Generellt gäller, att kylda och djupfrysta livsmedel skall lagras och transporteras vid 

temperaturer som säkerställer att hälsofara inte kan uppstå. Normalt skall förpackade 

livsmedel lagras och transporteras så att den produkttemperatur som angivits på 

förpackningen kan hållas. Denna förvaringsanvisning gäller också i butik/storhushåll.  

Observera att det finns speciella temperaturkrav för olika typer av kylda livsmedel med 

animaliskt ursprung, se ovan.  

 

De temperaturer som anges i lagstiftningen skall hållas under lagring och transport fram 

till butik och storhushåll. Vid kortare transporter, under begränsad tid kan avkall göras 
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för vissa produkter under förutsättning att produkttemperaturen inte överstiger den som 

anges i anslutning till hållbarhetsmärkningen. Enligt branschriktlinjerna är den högsta 

tillåtna produkttemperaturen 8°C. [Djupfrysningsbyrån, 2007] 

Bakgrundsfakta om temperatur i kylkedjans olika delar 

Producent 

Producenter för kyllagrade livsmedel väljer oftast att hålla en så låg temperatur som 

möjligt i produktionslokalen. Som nämnts i stycke ovan om lagstiftning gäller vid 

hantering av rått kött (styckning och urbening) att ”köttets temperatur hållas vid högst 

3 °C för slaktbiprodukter och 7 °C för annat kött genom en rumstemperatur på högst 

12 °C eller genom ett alternativt system med motsvarande verkan.” (EG-förordning nr 

853/2004 ). Denna rekommendation om max 12°C i produktionslokalen är något som 

blivit en ”vedertagen sanning” och många producenter väljer att hålla denna temperatur 

även vid annan livsmedelsproduktion. Hur låg temperatur man kan ha i lokalen 

begränsas naturligtvis också av personalens komfort.   

 

I sina interna lager väljer producenten oftast att hålla en temperatur några grader under 

den märkta lagringstemperaturen för att säkerställa hög säkerhet och god kvalitet samt 

skapa en ”temperaturreserv” för framtida distribution.  

Transpor, omlastningar, lager och distributionscentral  

Lager, omlastnings- och distributionscentraler måste ha god kontroll och uppföljning 

avseende temperatur. Det är här överlämnanden mellan olika aktörer sker vilket gör att 

t.ex. portar på lastbryggor och transporter öppnas. En lastning/lossning kan ta en stund 

att genomföra och med öppna dörrar finns risk att temperturen i lokalen och/eller 

transporten stiger.    

 

Det är viktigt att vara medveten om att dagens kylkedja och framförallt transportledet är 

utformad för att bibehålla produkttemperaturen och i de flesta fall inte klarar av att kyla 

ner ett livsmedel som temperaturmisshandlats i tidigare steg. Av denna anledning är det 

också viktigt att studera ”trögheten” i temperaturförändringar längs kedjan. En förhöjd 

temperatur tidigt i kedjan har sannolikt större effekt på livsmedlets hållbarhet än brott 

närmare slutet av kedjan. 

 

I en amerikansk studie [Zeng m.fl. 2014] samlade man under en 16 månaders period in 

en serie av tid- och temperaturdata för distribution av grönsaker (salladsmix). Totalt 432 

temperaturprofiler för16 transport rutter, 4 867 profiler för butikslager (retail storage) 

och 3 799 profiler för butiks display (retail display) i 9 butiker.  I USA kräver FDA 

(Food and Drug Administration) att frukt och grönsaker distribueras vid max +5°C för 

att minimera risken för tillväxt av sjukdomsframkallande mikroorganismer. Denna 

studie visade att genomsnittstemperaturen i transporten varierade mellan -0,3 till 

+7,7°C.  

Butik 

Kyl- och frysdiskar i livsmedelsbutiker är oftast utrustade med kontroll- och styrsystem 

samt larm för övervakning av temperaturen. Olika studier utförda i butiksledet visar 

dock att temperaturen i framförallt öppna kyldiskar i butiken kan variera kraftigt. 

 

Den amerikanska studie om frukt och grönt (förväntad att förvaras vid max +5°C) som 

nämns ovan [Zeng m.fl. 2014] visade att temperaturen i butikslagret varierade mellan 
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+0,6 till +15,4°C och i butikens kyldisk -1,1 till +9,7°C. En studie utförd av SP Sveriges 

Tekniska Forskningsinstitut [Larsson och Jensen, 2014] visar att det kan vara stor 

temperaturvariation i en öppen kyldisk, temperaturen kan variera så mycket som ±8°C 

på olika platser i disken. Studien visade också att variationen i samma punkt i kyldisken 

kan vara ±3°C och att butikens egna temperaturgivare ofta är dåligt kalibrerade och kan 

visa fel på ±3°C. 

Konsument 

År 2004 gjordes en svensk studie av kylskåpstemperaturerna i ett hundratal hushåll. 

Deltagarna i studien fick köpa hem förbestämda kylda livmedel, bl.a. köttfärs, mjölk, 

kokt skinka och packad salladsmix, och förvara dem efter eget tycke i sina kylskåp. 

Temperaturen i produkterna mättes nästa dag. Studien visar att i 40 % av fallen 

förvarades matvarorna i en temperatur som översteg den på förpackningen 

rekommenderade temperaturen. Intervjuer som gjordes visar att de flesta känner till 

vilken temperatur det bör vara i kylskåpet (alltså vid den tiden max 8°C), men bara en 

fjärdedel av de tillfrågade kände till eller mätte regelbundet den faktiska temperaturen i 

sitt eget kylskåp. [Marklinder m.fl. 2004]. Idag rekommenderar Livsmedelsverket 

konsumenten att hålla temperaturen i sin kyl vi 4-5°C [Ta hand om maten, SLV, 2014].   
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Mål 

Syftet med det aktuella projektet var att skapa en tydlig bild av konsekvensen av 

variation i tid-/temperaturförhållanden i olika delar av kylkedjan för livsmedel. Med 

denna bild kan vi ge berörda aktörer ett faktaunderlag att diskutera och agera utifrån för 

att optimera livsmedelshanteringen längs kylkedjan.  

Begränsningar 

 Detta projekt har fokuserat på nationella vägtransporter på land (ej flyg och båt). 

 Projektet hanterar endast kylda livsmedel, för frysta livsmedel gäller andra 

kvalitetsparametrar. 

 Bedömningar av förkortat/förlängd hållbarhet är baserade på beräkningar för 

bakterietillväxt. Temperaturvariationer kan även ge upphov till andra 

kvalitetsdefekter t.ex. om sallad förvaras så kallt att den fryser så förlorar den 

önskad struktur och uppskattas inte av konsumenten.  
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Projektupplägg och genomförande 

Arbetsmöten 

För att ha relevanta data att luta sig mot vid konsekvensanalysen genomfördes under 

projektet tre gemensamma arbetsmöten under 2014: 

 

 Lund, 26/6 

 Telefonkonferens, 19/9 

 Hässleholm, 14/11 

 

Vid dessa möten fördes diskussioner för att identifiera lämpliga exempel produkter, hur 

kylkedjan för dessa produkter ”normalt” ser ut och vilka brott (del av kedjan, tider och 

temperaturer) som är aktuella att studera konsekvensen av. Utöver detta hölls för att 

fördjupa kunskapen individuella arbetsmöten med de deltagande företagen.  

 

Den kunskap om livsmedelskedjan som tagits fram i nära sammarbete med 

projektdeltagarna tillsammans med vetenskaplig litteratur i ämnet låg sedan till grund 

för säkerhets- och hållbarhetsberäkningar som grundade sig på matematisk modellering 

av tillväxtförmågan för olika mikroorganismer under olika fingerade betingelser.  

Matematisk modellering av hållbarhetstid och livsmedelssäkerhet 

Hållbarhetsbedömningar för livsmedel är oftast baserade på resultat från 

bakterieanalyser kopplat till sensoriska studier (färg, lukt och eventuellt smak) som 

utförts på laboratorium. Resultaten från dessa studier är endast användbara på den 

specifika produkten och de miljöbetingelser som rådde när testet utfördes. När eller om 

någon parameter (en ny tillsats, ny förpackning etc.) förändras måste analyserna göras 

om. Laboratorieanalyser är både dyra och tidskrävande och användningen av resultaten 

är begränsad.  

 

Redan 1937 publicerades det första tydliga tanken om prognosmikrobiologi [Scott, 

1937]. Tanken var redan då att överföra traditionella odlings-/agarbaserade tekniker för 

att retrospektivt uppskatta mikrobiell kvalitet och säkerhet till att möjliggöra ett 

proaktivt arbetssätt. Utan lämplig teknik såsom loggrar, datorer och internet, var detta 

koncept bestämd att förbli "virtuell" tills dessa innovationer hade utvecklats och blivit 

lättillgängliga. Därmed, kan en tid präglad av "modern" prognosmikrobiologi spåras 

från tidigt 1960-tal, när tekniken och de verktyg som krävdes utvecklats. 

 

Med hjälp av prognosmodeller kan bakterietillväxt beskrivas som en funktion av olika 

miljöbetingelser som råder i ett livsmedel [Pin och Baranyi 1998]. De flesta modeller är 

utvecklade i buljong under konstanta förhållanden [Ross et al. 1999]. Men modeller för 

specifika produkter, olika förpackningar eller mikrobiella risker finns också i den 

vetenskapliga litteraturen. Matematiska prognosmodeller för att bedöma livsmedels 

hållbarhetstid har studerats i flera år och forskning har visat att prediktioner som gjorts 

med olika programvarupaket stämmer relativt väl med resultat från litteratur och 

praktiska experiment [Dalgaard et al, 2002;. McDonald och Sun, 1999]. Modellerna kan 

användas för att beskriva hur populationer av mikroorganismer påverkas under transport 

och förvaring och på så sätt ta fram en hållbarhetstid.  

 

I detta projekt används produktspecifika sekundära modeller för beräkning av 

mikrobiell tillväxthastighet beroende av temperatur och initial bakteriehalt modifierade 

för att simulera hållbarhetstider beroende av lagringstemperatur. 
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Mikrobiologisk kvalitet vid bäst-före dag 

Som ett stickprov på hur den mikrobiologiska kvaliteten på livsmedel faktiskt ser ut på 

bäst-före dag inhandlades produkter motsvarande de som teoretiskt studerats i projektet 

direkt från butik. Sex olika charkprodukter, 3 olika salladsmixer och 1 förpackning färsk 

fisk. Dessa produkter hade alltså hanterats fram till och med butik enligt ett normalt 

men för oss okänt förfarande. Efter att produkterna inhandlats förvarades de vid den 

märkta lagringstemperaturen vilket innebar att skivad smörgåsmat förvarades vid 8°C 

och salladsmix samt färsk fisk vid 4°C.  

 

För charkprodukterna analyserades den totala halten aeroba bakterier samt halten 

mjölksyrabakterier, för salladsmix analyserades den totala halten aeroba bakterier, 

halten mjölksyrabakterier, Pseudomonas spp. samt Enterobacteriaceae och för fisken 

analyserades den totala halten aeroba bakterier, halten mjölksyrabakterier och 

Pseudomonas spp. 

 

Analyserna utfördes enligt följande: 

 Totalt antal aeroba bakterier odlades på TSA (Trypton soya agar,CM131B  

Oxoid) vid 30°C i 3 dygn 

 Pseudomonas spp. odlades på CFC (Pseudomonas agar base, CM559B Oxoid) 

vid 25°C i 2 dygn 

 Mjölksyrabakterier odlades anaerobt på MRS-agar (CM361B Oxoid) vid 25°C i 

5 dygn 

 Enterobacteriaceae odlades på Petrifilm EB (MERCK) vid 37°C i 24 h. 

 

Det är viktigt att beakta att denna undersökning endast är ett stickprov på ett fåtal 

produkter inhandlade vid ett tillfälle i en butik.  

Resultat och diskussion 

Resultat från work-shops 

Produkter 

I samråd med projektdeltagarna valdes tre representativa produkter ut för vidare studier: 

 Skivad smörgåsmat (chark) förpackad i modifierad atmosfär 

 Färsk fiskfilé 

 Förpackad ätfärdig salladsmix 

 

Detta urval gjordes för att ge en bredd avseende lagringstemperatur, hållbarhetstid och 

förväntade konsekvenser. Avseende effekt på livsmedelssäkerheten är ätfärdiga 

produkter (som i detta fall skivad smörgåsmat och salladsmix) intressanta då de 

konsumeras utan att först värmebehandlas. Detta gör att halten sjukdomsframkallande 

mikroorganismer vid konsumtionstillfället, som i hög utsträckning påverkas av 

lagringstemperaturen, har stor effekt på livsmedelssäkerheten. Listeria monocytogenes 

är särskilt oroande på grund av sin förmåga att växa under kyllagring. L. monocytogens 

kan växa vid 0-45°C [Miljöfaktorer, SLV, 2014]. Skivad smörgåsmat och salladsmix 

representerar dessutom livsmedel med skilda hållbarhetstider, skivad smörgåsmat har en 

hållbarhetstid på ca. 25 dagar medan salladsmixen beräknas ha en hållbarhetstid på 7-10 

dagar. Färsk fisk är mikrobiologiskt sett en lättfördärvlig produkt, den har kort 

hållbarhetstid (endast några dagar), hög halt mikroorganismer från början och förskäms 

relativt fort. Svenska livsmedel märks i stor utsträckning med lagring vid max 8°C, det 
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finns dock vissa undantag och fisk är ett lagstadgat sådant. Fisk skall fram till butik 

lagras vid max 2°C för att sedan från och med butiksledet förvaras vid max 4°C. För 

salladsmix-produkter finns ingen lagstiftning som styr lagringstemperaturen i 

distributionskedjan, men producenterna väljer oftast att märka dessa produkter med 

lagring vid ca 2°C till max 6°C för att uppnå konkurrenskraftiga hållbarhetstider som 

underlättar distribution och försäljning.  

Hur ser kedjan ut? 

Vid såväl de gemensamma som de individuella arbetsmötena diskuterades hur en 

”normal” kedja för transport av de tre olika produkterna kan se ut. Det första som bör 

beaktas är att det är svårt att definiera en ”normal kedja”, livsmedelslogistik är ingen 

standardiserad process utan har en hel del inneboende ”icke fasta” parametrar. I 

projektgruppen har vi dock tillsammans kommit fram till en referenskedja för respektive 

produkt. Temperaturen i referenskedjan är i stor utsträckning baserad på de lagkrav och 

branschriktlinjer som finns uppsatta för hantering av denna typ av livsmedel, medan 

uppehållstiderna i de olika leden är ett resultat av diskussioner i projektgruppen. Dessa 

referenskedjor användes sedan som utgångspunkt för modellering av effekten på 

hållbarhet och säkerhet då olika typer av fingerade brott uppstår i kedjan. 

Referenskedjorna presenteras i figur 2, 3 och 4. Som utgångspunkt vid modelleringarna 

användes antingen den maximala eller en genomsnittlig uppehållstid för de olika stegen 

i kedjan. 

 

Uppehållstiden i butik varierar kraftigt mellan olika varor och från gång till gång. Fisk 

och salladsmix som har kort hållbarhetstid befinner sig uppskattningsvis endast i 

butiken 1-2 dagar medan skivad smörgåsmat som har längre hållbarhetstid ofta kan 

ligga ca 5 dagar i butik men i vissa fall ännu längre, detta beror av butik och omsättning. 

Som generell princip har grossisten 1/3 av hållbarhetstiden och butiken 1/3 för att lämna 

resterande 1/3 till konsumenten.  

 

 
Figur 2. Referenskedja för transport av skivad smörgåsmat 

 

Producent Insamlingsrunda DC

Transport 2 Butik Konsument

2h -3 dagar, 8°C

1-8 h,  8°C

1-3 dagar,  8°C

1-8 h, 8°C
5-10 dagar, 8 °C

Resten av hållbarhetstiden, 8°C

Transport 1 Omlastning

1-12 h,  8°C
8-10 h, 8°C
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Figur 3. Referenskedja för transport av ready-to-eat salladsmix 

 

 
Figur 4. Referenskedja för transport av färsk fisk 
 

Brott 

Det finns steg i livsmedelskedjan där livsmedlen inte är i en kyld miljö t.ex. på en 

lastkaj, i butiken innan varan placeras i kyldisken och vid hemtransport från butik till 

konsument. Dessa steg bör alltid hållas så korta som möjligt. Enligt branschriktlinjerna 

kan vid kortare transporter under begränsad tid avkall göras för vissa produkter under 

förutsättning att produkttemperaturen inte överstiger den som anges i anslutning till 

hållbarhetsmärkningen [Djupfrysningsbyrån, 2007]. Utöver detta finns många orsaker 

till att temperaturhanteringen inte blir som förväntat. Dessa typer av brott har 

diskuterats i projektgruppen och de orsaker till brott som diskuterats är följande: 

 

 Produkten har inte kylts ner ordentligt (in till kärnan) hos producenten innan den 

lastas för transport. Detta kan påverka temperaturen och därmed kvaliteten på 

denna produkt men även andra produkter vid samlastning eller samlagring då 

temperaturen i hela förvaringsutrymmet kan höjas. 

 Hög utomhustemperatur (under t.ex. sommartid) ger risk förhöjd temperatur i 

transport, terminalhantering och lager. 

 Vid inhämtningsrundor hämtas ofta varor från flera producenter vilket innebär 

att dörrar på transporten öppnas och stängs ett flertal gånger (upp till 15 stopp på 

en runda), detta kan leda till fluktuationer i transportens lufttemperatur. En 

lastning kan ta 10-45 minuter. 

 Temperaturen i transporten kan påverkas av olika yttre omständigheter som att 

t.ex. kylaggregatet går sönder (i vissa lastbilar drivs kylaggregatet av motorn om 

då motorn stängs av påverkas kylan) eller bilen råkar ut för en olycka.  

 Vid avlastning från transport till butik, kan en last eller back bli stående upp till 

2 h vid rumstemperatur. 

 På samma sätt som fordon åker på en insamlingsrunda har transporten även fler 

lossningar vid olika butiker och andra mottagare.  

  

Producent Insamlingsrunda

DC Transport Butik Konsument

4 h, 2°C
1 h, 2°C

1-24 h, 4°C

1-12, 4°C

1-2 dagar, 4 °C

Omlastning

15 min-2 h, 4°C

Transport

5 h, 4°C

Resten av hållbarhetstiden, 4°C

Producent Transport 1 DC Transport 2 Butik Konsument

4 h,  2°C

0-5 h,  2°C

0-8 h, 2°C

1-12 h, 2°C

1-2 dagar, 4°C

Resten av 
hållbarhetstiden, 

4°C
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 Kyldisken i butik 

‒ Det finns temperaturvariationer inom en kyldisk, framförallt i öppna 

kyldiskar utan dörrar eller lock kan temperaturen variera mycket på olika 

platser i disken. 

‒ Temperaturen på ett och samma ställe i kyldisken kan variera över 

dygnet bl.a. beroende på avfrostnings cykler. 

‒ Temperaturgivaren i kyldisken kan visa fel temperatur (dvs. är inte 

kalibrerad och justerad). 

‒ Överlastning av kyldisken gör att cirkulationen av den kylda luften och 

temperaturregleringen i disken inte fungerar som det är tänkt. 

‒ Det finns en risk med förvaring av livsmedel i plug-in kylar som inte är 

kopplade till larmsystemet.  

‒ Vissa tider på året t.ex. runt jul är det ett ”extra tryck”. Det kommer 

många leveranser samtidigt vilket kan göra att det blir svårt att hinna få 

ut alla varor i kyldisken fort nog.   

 Konsumentent har dålig koll på temperaturen under såväl transport hem från 

butik och i sin kyl. Detta blir extra intressant för produkter märkta med förvaring 

vid lägre temperatur som t.ex. +4°C. 

 

Som nämnts tidigare specificera lagstiftningen grundläggande krav avseende maximal 

produkttemperatur (beroende av vilken typ av livsmedel som distribueras). I de 

professionella delarna av kedjan gäller alltid lagstiftningen. Detta innebär att om det 

uppstår ett brott med förhöjd produkttemperatur som följd och denna registreras vid 

t.ex. ett överlämnande skall produkten inte accepteras. Men frågan är om mindre 

temperaturavvikelser (beroende av avvikelsens tidslängd och temperatur) alltid ger så 

stora konsekvenser att det är "etiskt försvarbart" att reklamera/destruera produkten. En 

förhöjd temperatur i ett steg kan t.ex. helt eller delvis kompenseras för genom en sänkt 

temperatur i ett annat steg. För att göra en korrekt bedömning avseende ett brotts effekt 

på säkerhet och kvalitet krävs att hela bilden för den specifika kedjan studeras. Endast 

då kan man som konsekvens eventuellt minska svinnet av säkra livsmedel av god 

kvalitet. 

Modellering 

Använda modeller 

Skivad smörgåsmat 

Prognosmodellen för att bestämma hållbarhet för skivad smörgåsmat (skinka) förpackad 

i vakuum är baserad på tillväxt av förskämmande mjölksyrabakterier. Enligt sensoriska 

och kemiska tester utförda i artikeln bedömdes hållbarhetstiden vara slut då 

mjölksyrbakterierna nått en halt av 8,6 log CFU/gram smörgåsmat. [Mataragas m.fl. 

2006] 

 

För att bedöma effekten på säkerheten hos produkten användes en modell för tillväxt av 

Listeria monocytogenes [FSSP]. Idag finns endast ett fåtal lagstiftade gränsvärden 

avseende livsmedelssäkerhet [EG nr. 2073/2005]. För ätfärdiga livsmedel (Ready-to-

eat, RTE) finns riktlinjer avseende L. monocytogenes. Lagstiftningen säger att när 

produkten är nypackad och lämnar producenten skall produkten vara fri från L. 

monocytogenes (i en provvolym om 25 gram), dessutom måste producenten kunna visa 

att produkten vi bäst före- eller sista förbrukningsdag har en halt L. monocytogenes 

lägre än 100 colony forming units (CFU)/gram produkt. Vid modelleringar har 

starthalten L. monocytogenes baserats på antagandet att produkten uppfyller lagkrav och 
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Listeria inte detekteras i ett 25 grams prov av förpackad produkt och gränsvärdet för om 

produkten är säker eller ej sattes till 100 L. monocytogenes/ gram produkt.  

Det är i sammanhanget viktigt att beakta att modellerna i detta projekt inte ger några 

absoluta bakteriehalter eller hållbarhetstider utan endast används för att visa på 

skillnader avseende livsmedels säkerhet och produktkvalitet mellan olika scenarios.  

Salladsmix 

Den modell som används för att bedöma hållbarhet på salladsmix är framtagen för en 

mix av ätfärdig salladsmix bestående av kål, salladsblad och rivna morötter [Garcia-

Gimeno och Zurera-Cosano 1997]. Modellen baseras på tillväxt av psykrotrofa 

mikroorganismer och halten för förskämning är satt till 7 log CFU/gram produkt. 

Starthalten sattes baserat på tidigare erfarenhet från arbete med ätfärdig salladsmix till 

10 CFU (=1 log) psykrotrofa mikroorganismer/gram produkt.   

 

Idag finns endast ett fåtal lagstiftade gränsvärden avseende livsmedelssäkerhet [EG nr. 

2073/2005]. För ätfärdiga livsmedel (Ready-to-eat, RTE) finns riktlinjer avseende 

L. monocytogenes. Lagstiftningen säger att när produkten är nypackad och lämnar 

producenten skall produkten vara fri från L. monocytogenes (i en provvolym om 25 

gram), dessutom måste producenten kunna visa att produkten vi bäst före- eller sista 

förbrukningsdag har en halt L. monocytogenes lägre än 100 colony forming units 

(CFU)/gram produkt. Vid modelleringar har starthalten L. monocytogenes baserats på 

antagandet att produkten uppfyller lagkrav och Listeria inte detekteras i ett 25 grams 

prov av förpackad produkt och gränsvärdet för om produkten är säker eller ej sattes till 

100 L. monocytogenes/ gram produkt.  
 

Tillväxt av L. monocytogenes [Rijgersberg m.fl. 2010] i salladsmix studerades i 

projektet. Även modellering för tillväxt av Salmonella och E. coli O157:H7 [Franz m.fl. 

2010] i salladsmix studerades med hjälp av prediktiva modeller. Salmonella växer 

endast vid temperaturer över +5°C och E. coli över +7°C. [Miljöfaktorer, SLV, 2014] 

vilket gör att dessa mikroorganismer inte tillväxer under normal transport och 

logistikförhållanden för sallad som oftast hanteras vid max 4°C.  

Fisk 

För att bedöma hållbarhet på färsk fisk som lagras i luft användes en modell framtagen 

av Koutsoumanis [2001] där tillväxthastigheten för Pseudomonas beräknas som 

funktion av temperaturen. Modellen är framtagen från tillväxt av naturligt 

förekommande Pseudomonas på ruda. Den maxhalt som uppmättes var ca 8 log CFU/g. 

Dock bedömde man att hålbarhetstiden tog slut vid 7 log CFU/g. Vid bedömning i detta 

projekt har ändå maximal halt använts som mått på att produkten förskäms. Modellen är 

framtagen för temperatur mellan 0 och 15°C. Vid modelleringar har starthalten 2 log 

CFU/g använts.  
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Temperaturtröghet 

I dagsläget övervakas temperaturen kontinuerligt läng kedjan, men mätningar utförs på 

olika sätt av olika aktörer. Som exempel övervakas temperaturen i lastbilens 

transportutrymme av distributören, butiken mäter temperatur genom stickprov vid 

mottagning av gods och övervakar temperaturen i kyldisken med hjälp av larmsystem 

som signalerar om temperaturen blir för hög. Sammanfattningsvis handlar det i 

dagsläget om stickprov på produkttemperatur eller övervakning av den omgivande 

temperaturen. Detta gör det svårt att avgöra vilken temperatur den faktiska produken vid 

specifika tillfällen håller eller har hållit.  

 

Frågor rörande temperaturtröghet som kom upp i projektet var t.ex.: 

 Hur på verkar den omgivande temperaturen produktens temperatur?  

 Hur lång tid tar det för produkten att värmas upp/kylas ner?  

 Hur påverkar produktens ingångstemperatur produktens temperatur längs resten 

av kylkedjan? 

 

För att titta närmare på dessa frågeställningar använde vi en modell för temperatur-

överföring framtagen i ett projektarbete på SIK (se bilaga 1). I det projektarbetet togs en 

modell för temperaturöverföring i en trågförpackad fiskfilé fram (figur 5). 

 

 
Figur 5. En förenklad bild av förpackningen i genomskärning. T1 anger temperaturen på 

insidan av plasten på förpackningen samt T2 som är temperaturen på ytan av torskfilén. Vidare 

visas det övre luftskiktet samt det undre luftskicket. 

 

Modellen beskriver hur temperaturen på fiskytan förändras beroende av omgivande 

temperatur. Den ekvation som togs fram i projektet och beskrivs i rapporten (bilaga 1) 

användes för att beräkna hur temperaturen i produkt vid en tänkt 6h uppsamlingsrunda 

med ett antal lastningar där temperaturen i lastutrymmet succesivt ökade.  Resultatet 

presenteras i figur 6. 
 

 
T1 

Torskfilé 

T2 

Isolerande luftskikt på 

undersidan förpackningen 
Ovansidan på förpackningen under. 

Isolerande luftskikt i förpackningen 
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Figur 6. Modellerad produkttemperatur beroende av omgivande temperatur för en 

trågpackad fiskprodukt. Produkter med olika ingångstemperatur studerades under en 

tänkt 6h lång insamlingsrunda med fluktuerande lufttemperatur med efterföljande 

lagring vid konstant lufttemperatur.  

  

Enligt beräkningen skulle temperaturen i en produkt med en fingerad ingångstemperatur 

på 2,0°C efter transporten ha en temperatur på 6,2°C, medan en produkt med fingerad 

ingångs temperatur på 5,0°C skulle få en temperatur på 6,4°C efter transport och en 

produkt med en hög fingerad ingångstemperatur på 20°C skulle sluta vid en temperatur 

på 7,0°C. När produkten efter transporten placeras på en distributionscentral vid en 

konstant temperatur på 4,0°C skulle det för produkten med ingångstemp på 2,0°C (som 

under den tänkta transporten stigit till 6,2°C) ta 4 h 45 min innan temperaturen var nere 

på 4,1°C och 10 h 30 min innan temperaturen var nere på 4,0°C, för produkten med 

ingångstemperatur på 5,0°C är motsvarande tider 5h och 10 h 45 min och för produkten 

med ingångstemperatur på 20°C 5h 45 min respektive 11 h 30 min. Det är alltså en 

väldigt lång ”svansning” vid denna typ av nedkylning. Temperaturen sjunker till en 

början ganska snabbt, men när produkttemperaturen närmar sig den omgivande 

temperaturen så går nedkylningen långsammare.  Dessa beräkningar visar att för en 

enskild förpackning blir skillnaden i temperatur efter en relativt normallång transport 

inte så stora trots stora skillnader i ingångstemperatur. Det är dock viktigt att beakta att 

resultatet för ett paket som ligger omgärdad av andra förpackningar i mitten av ett kolli 

(t.ex. en pall eller transportback) skulle sannolikt bli annorlunda då omgivande 

förpackningar och förpackningsmaterial skulle ha en isolerande effekt. Några 

beräkningar för större kollin har inte utförts i detta projekt, utan beräkningarna 

förutsätter att en individuell förpackning ligger fritt omgiven av väl cirkulerad luft.   

 

För att ytterligare studera hur dessa olika temperaturscenarion påverkar tillväxten av de 

förskämmande bakterierna och i sin tur hållbarheten på fisken (enligt den prognos 

modell som beskrivits ovan) utfördes ytterligare beräkningar. Resultatet från 

beräkningarna som presenteras i tabell 1 visar att effekten på bakterietillväxten är 

ganska liten, mycket tack vare att tiden för transporten (6h) endast motsvarar en kort 

del, ca 4 %, av hållbarhetstiden (som enligt modellen skulle vara 6 dygn vid 4°C). 

Skulle den kvarvarande hållbarhetstiden avrundas ner till närmaste hela dygn skulle den 
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för samtliga scenarion bli 5 dygn. En beräkning av bakterietillväxt vid transportens 

medeltemperatur, 5,5°C, i 6h skulle oavsett ingångstemperatur och 

temperaturtröghetsberäkningar resultera i en bakteriehalt på 2,4 log CFU/g och en 

kvarvarande hållbarhetstid på 5,7 dagar, dvs. jämförbart med övriga resultat. 

 

Mot bakgrund av dessa resultat utfördes resterande beräkningar baserat på 

medeltemperaturer i kedjans olika led och effekten av temperaturtrögheten 

försummades. Resultaten från modelleringar av bakterietillväxt och hållbarhetstider i 

denna rapport är på intet sätt absoluta data, däremot illustrerar de effekten på skillnader 

mellan olika fingerade temperaturscenarion i kedjan.  

  
Tabell 1. Resultat från beräkningar avseende temperaturtröghet. Tabellen illustrerar hur 

produkttemperatur, bakterietillväxt och hållbarhetstid påverkas av en fiskförpacknings 

ingångstemperatur under en 6 h transport (insamlingsrunda) med en omgivande fluktuerande 

temperatur. 

Ingångs-
temperatur 

Temperatur 
efter 6h 
transport 

Halt förskämmande 
bakterier efter 6h 
transport 

Hållbarhetstid vid 
4°C kvar efter 6h 
transport  

2,0°C 6,2°C 2,4 log CFU/g 5,7 dygn 

5,0°C 6,4°C 2,4 log CFU/g 5,7 dygn 

20°C 7,0°C 2,7 log CFU/g 5,4 dygn 

Normal distribution 

Skivad smörgåsmat 

Den i projektet normala distributionskedjan (referenskedjan) för skivad smörgåsmat 

illustreras i figur 2 ovan. Beräkningar avseende bakterietillväxt och hållbarhetstid för 

den kortaste distributionen (min.), den längsta distributionen (max.) och en 

genomsnittlig distribution sammanfattas i tabell 2. Total hållbarhetstid för skivad 

smörgåsmat vid 8°C är enligt beräkningsmodellen 25 dygn.   
 

Tabell 2. Resultat från beräkningar av bakterietillväxt och hållbarhetstid för normal 

distribution av skivad smörgåsmat.  

Scenario Total tid för 
distribution 

Halt förskämmande 
bakterier vid 
konsumentens 
inköp 

Hållbarhetstid 
kvar till 
konsument (om 
konsumenten har 
4°C i sitt kylskåp) 

Total 
hållbarhetstid 

min 7 dygn 3,0 log CFU/g 18 dygn 25 dygn 

max 18 dygn 6,3 log CFU/g 7 dygn 25 dygn 

medel 11 dygn 4,3 log CFU/g 14 dygn 25 dygn 

Salladsmix 

Den i projektet normala distributionskedjan (referenskedjan) för salladsmix illustreras i 

figur 3 ovan. Beräkningar avseende bakterietillväxt och hållbarhetstid för den kortaste 

distributionen (min.) och den längsta distributionen (max.) sammanfattas i tabell 3. 

Total hållbarhetstid för salladsmix vid 4°C är enligt beräkningsmodellen ca 9 dygn.   
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Tabell 3. Resultat från beräkningar av bakterietillväxt och hållbarhetstid för normal 

distribution av salladsmix.  

Scenario Total tid för 
distribution 

Halt förskämmande 
bakterier vid 
konsumentens 
inköp 

Hållbarhetstid 
kvar till 
konsument (om 
konsumenten har 
4°C i sitt kylskåp) 

Total 
hållbarhetstid 

min 36 h 1,9 log CFU/g 8 dygn 9 dygn 

max 4 dygn 3,5 log CFU/g 5 dygn 9 dygn 

Fisk 

Den i projektet normala distributionskedjan (referenskedjan) för färsk fisk illustreras i 

figur 4 ovan. Beräkningar avseende bakterietillväxt och hållbarhetstid för den kortaste 

distributionen (min.) och den längsta distributionen (max.) sammanfattas i tabell 4. 

Total hållbarhetstid för färsk fisk  vid 4°C är enligt beräkningsmodellen 6 dygn och vid 

2°C 8 dygn.   
 

Tabell 4. Resultat från beräkningar av bakterietillväxt och hållbarhetstid för normal 

distribution av färsk fisk.  

Scenario Total tid för 
distribution 

Halt förskämmande 
bakterier vid 
konsumentens 
inköp 

Hållbarhetstid 
kvar till 
konsument (om 
konsumenten har 
4°C i sitt kylskåp) 

Total 
hållbarhetstid 

min 29 h 3,1 log CFU/g 6 dygn 5 dygn 

max 3 dygn 4,8 log CFU/g 3 dygn 6 dygn 

Brott i transport 

Skivad smörgåsmat 

För att illustrera effekten av olika temperaturer i transporten har medelreferenskedjan 

för vakuumförpackad skinka använts och temperaturen under insamlingsrunda och två 

transporter har varierats mellan 2 och 16°C. Den totala transporttiden har varit 17 h och 

temperaturen i produkten har antagits hålla 8°C under övriga delar av kedjan. Den 

simulerade tillväxten av förskämmande mjölksyrabakterier varierade då fram till och 

med butiksledet mellan 3,4- 4,2 logenheter. Tillväxten av bakterier under hantering hos 

konsument tillkommer. Den simulerade tillväxten av L. monocytogenes varierade under 

samma förutsättningar fram till och med butiksledet mellan 1,3- 1,6 logenheter. I figur 7 

visas att tillväxt av mjölksyrabakterier sker lite i alla steg i kedjan men i detta exempel 

är det butiken som enskilt står för störst andel tillväxt. Det är en konsekvens av att det är 

i detta led som produkten befinner sig längst tid (180 h). 
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Figur 7. Tillväxt av mjölksyrabakterier i kylkedjan som anges som medelreferens, men då 

temperaturen under transportleden varierats mellan 2 och 16°C. Den sammanlagda 

transporttiden är 17 h.  

 

Antagandet enligt modellen är att produkten förskäms vid 8,6 log mjölksyrabakterier/ 

gram produkt vilket resulterar i att hållbarhetstiden varierar mellan 23 och 26 dagar 

beroende på om produkten håller 2 eller 16°C under den tiden som de transporteras 

(totalt 17h) under förutsättning att produkten under övriga delar av kedjan håller 8°C 

(hållbarhetstid vid konstant lagring i 8°C är 25 dagar). Den säkra hållbarhetstiden som i 

detta exempel utgår ifrån att halten L. monocytogenes är 1 CFU/25 g vid start och inte 

får överstiga 100 CFU/g varierar mellan 27 och 30 dagar. Resultatet från beräkning av 

bakterietillväxt samt hållbarhetstid presenteras även i tabell 5.  

 
Tabell 5. Resultat från beräkningar avseende tillväxt av förskämmande mjölksyrabakterier och 

resulterande hållbarhetstider beroende av temperatur i transporterna.  

Temperatur 
i transport 
(totalt 17h) 

Halt förskämmande 
bakterier vid inköp 
(efter 180h i butik) 

Hållbarhetstid kvar efter 
transport dvs. till butik 
och konsument (vid 
fortsatt lagring i 8°C) 

Total 
hållbarhetstid  

2°C 4,4 log CFU/g 14 dygn 26 dygn 

8°C 4,6 log CFU/g 13 dygn 25 dygn 

10°C 4,7 log CFU/g 13 dygn 25 dygn 

12°C 4,8 log CFU/g 13 dygn 25 dygn 

16°C 5,2 log CFU/g 11 dygn 23 dygn 

 

Den tid som en produkt har en förhöjd temperatur har stor betydelse vilket innebär att 

om transporterna är längre så får en förhöjd temperatur större effekt på mikrobiologisk 

tillväxt. Om transporttiderna förlängs så att insamlingsrundan och de båda transporterna 

är vardera 15 timmar (dvs. totalt 45 h i stället för tidigare 17 h) men resten av kedjan ser 

ut som ovan så varierar den simulerade hållbarheten mellan 20 och 27 dagar. Detta 

innebär att om temperaturen är 2 istället för 8°C under transporten så förlängs 

hållbarhetstiden, medan om den istället är 10-16°C så förkortas hållbarhetstiden. Vid 

denna längre tid leder temperaturskillnaden mellan 2 och 16°C till en ändring av 
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hållbarhetstiden med 1 vecka. Den simulerade tillväxten av mjölksyrabakterier fram till 

och med butik illustreras i figur 8 och varierade mellan 3,5 och 5,5 logenheter. Effekten 

av förhöjd temperatur är nu större än när transporterna var korta. Resultatet från 

beräkning av bakterietillväxt samt hållbarhetstid vid förlängd transport presenteras även 

i tabell 6. Resultatet av en fingerad mycket dålig temperaturhantering i transporten 

skulle kunna bli att en konsument som köper en produkt märkt att hålla i ytterligare 12 

dygn i värsta fall får en produkt som blir dålig efter 7 dygn. 

 

 
Figur 8. Tillväxt av mjölksyrabakterier under kylkedjan då transporterna sker vid 2-16°C. 

Kedjan motsvarar medel referens men transporttiderna är förlängda 15 h styck och 

transportemperaturen varierar. Den sammanlagda transporttiden är 45 h.  

 

Tabell 6. Resultat från beräkningar avseende tillväxt av förskämmande mjölksyrabakterier och 

resulterande hållbarhetstider beroende av temperatur i transporterna vid förlängd transporttid.  

Temperatur 
i transport 
(totalt 45h) 

Halt förskämmande 
bakterier vid inköp 
(efter 180h i butik) 

Hållbarhetstid kvar efter 
transport dvs. till butik 
och konsument (vid 
fortsatt lagring i 8°C) 

Total 
hållbarhetstid  

2°C 4,4 log CFU/g 14 dygn 27 dygn 

8°C 5,0 log CFU/g 12 dygn 25 dygn 

10°C 5,2 log CFU/g 11 dygn 24 dygn 

12°C 5,5 log CFU/g 10 dygn 23 dygn 

16°C 6,5 log CFU/g 7 dygn 20 dygn 

 

I beräkningarna ovan är konstanta temperaturer antagna för transporterna, men så är 

troligen inte verkligheten då temperaturen påverkas av omlastningar och temperaturen 

utanför vilket kan leda till temperaturökning alternativt minskning om kylaggregaten får 

jobba mycket i någon situation. Ett temperaturscenario i produkten under transport 

skulle kunna börja lågt vid 2°C och sedan successivt öka. Om temperaturen är 2°C och 

ökar linjärt till 10°C på 8 timmar så sker under den tiden 0,1 logenhets tillväxt. Detta är 

inte någon stor tillväxt i hela kedjan. Temperaturhöjningen kan däremot påverka 
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temperaturen i senare led om temperaturen inte sjunker snabbt. Om temperaturen ligger 

kvar en längre tid vid 10°C efter transporten så kan tillväxten fortsatt ske i ett ökat 

tempo vilket som resultat skulle kunna påverka hållbarheten. Hur stor påverkan blir 

beror på hur länge temperaturen ligger kvar på 10°C i lager och/eller butik. Om 

temperaturen istället startar på 8°C istället för på 2°C och ökar till 16°C på 8 timmar så 

sker det enligt simuleringarna 0,2 logenheters tillväxt under denna tid och temperaturen 

på produkten in i nästa steg är högre varvid det tar längre tid innan den kylts ner till 

”rätt” temperatur. 

Salladsmix 

Hållbarhetstiden för färdigskuren salladsmix är enligt modellen vid 4°C ca 10 dagar. 

Vid simulerad tillväxt av förskämmande psykrotrofa bakterier (dvs. bakterier som kan 

växa i kyla) med referenskedjan i figur 3 ovan som utgångspunkt varierar den slutgiltiga 

hållbarhetstiden kring 8-10 dagar då transporttemperaturen ändrats mellan 6 och 12°C, 

den maximala transporttiden i de olika varianterna var 26h. Den 1h långa 

insamlingsrundans temperatur har inte ändrats utan legat på max 4°C. Resultatet 

förutsätter att temperaturen direkt går tillbaka till låg temperatur efter den förhöjda 

under transporten (se diskussionen om temperaturtröghet ovan).  

 

Det bör beaktas att med en längre distributionstid hinner mer tid av den totala 

hållbarhetstiden gå åt innan produkten kommer till kund vilket gör att den tiden kunden 

har produkten innan den förskäms förkortas, särskilt om hållbarhetstiden har förkortats 

en dag av förhöjd temperatur i t.ex. distributionen. 

Fisk 

För att illustrera effekten av olika temperaturer i transporten har den maximala 

referenskedjan för färsk fisk använts och temperaturen under två transporter har 

varierats mellan 2 och 16°C. Den totala transporttiden har varit 17 h och temperaturen i 

produkten har antagits hålla 2°C hos producent och på distributionscentralen men 4°C i 

butik (figur 4). Den simulerade tillväxten av förskämmande Pseudomonas bakterier 

varierade då mellan 2,8 och 4,4 logenheter. Tillväxten av bakterier under hantering hos 

konsument tillkommer.  

 

Antagandet enligt modellen är att produkten förskäms vi 7,9 log Pseudomonas/gram 

produkt vilket resulterar i att hållbarhetstiden varierar mellan 5 och 6 dagar beroende på 

om produkten är 2 eller 16 grader under den tiden som de transporteras (totalt 17 h) 

under förutsättning att produkten under övriga delar av kedjan är enligt det maximala 

referensscenariot. Den tiden som konsumenten har kvar att ha produkten hemma vid 

4°C innan förskämning varierar då mellan 1 och 3 dagar. 

Brott i butik 

Skivad smörgåsmat 

Skivad smörgåsmat har i projektet uppskattats förvaras en stor del av hållbarhetstiden i 

butiken. Den totala hållbarhetstiden vid 8°C är enligt modellen 25 dagar och tiden i 

butik är uppskattningsvis 5-10 dagar vilket motsvarar 20-40% av hållbarhetstiden. Detta 

gör att temperaturen i butiken har stor effekt på den slutgiltiga hållbarhetstiden. 

Beräkning av tillväxt av förskämmande mjölksyrabakterier beroende av butikens 

temperatur med projektets medelreferenskedja som utgångspunkt illustreras i figur 9. 

Som nämnts tidigare har undersökningar avseende temperatur i butik visat att 

temperaturen inom en kyldisk kan variera så mycket som ±8°C [Larsson och Jensen, 
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2014].  Enligt modellen är produkten förskämd när halten mjölksyrabakterier är 8,6 

log/g produkt, med dessa antaganden skulle produkten om temperaturen i butiken 

fingerat är 16°C redan vara dålig efter mindre än 6 dagar i butik. I figur 10 visas hur 

lång hållbarhetstid det finns kvar i de olika stegen längs kedjan, under förutsättning att 

produkten framgent lagras vid den märkta temperaturen dvs. 8°C. Figuren visar att 

beroende av temperaturen i butikens kyldisk så kan den resterande hållbarheten för en 

produkt som inhandlas efter 5 dagar i butik variera mellan ca 3 och 19 dagar. Är 

temperaturen i butiken den märkta (8°C) får konsumenten en produkt som håller 16 

dagar, medan om butiken hållit en låg temperatur kan konsumenten få en produkt som 

håller 19 dagar. En stor skillnad för den enskilde konsumenten.  Genom god 

kylhantering i butik kan konsumenten få en produkt som håller god kvalitet flera dagar 

efter beräknat bäst före datum.  

 

I figur 11 illustreras tillväxt av den sjukdomsframkallande mikroorganismen 

L. monocytogenes i skivad smörgåsmat. Antagandet bakom denna beräkning är att   

halten L. monocytogenes är 1 CFU/25 g vid start (dvs. precis på detektionsgränsen för 

en laborativ analys). L. monocytogenes få enligt lagstiftningen inte överstiga 100 CFU/g 

i ätfärdiga livsmedel. Simuleringen visar att under dessa förutsättningar finns risk för 

otillåtna halter L. monocytogenes om kylhanteringen i butiken är så dålig att ett paket 

blir liggande i 16°C i ca 8 dygn. Dessa antagna förhållanden representerar ett finerat 

extremfall som förhoppningsvis inte är förekommande. Hålls temperaturen i stället låg i 

butiken dvs. under 8°C blir produkten säkrare än väntat.  

 

 

 
Figur 9. Tillväxt av förskämmande mjölksyrabakterier i skivad smörgåsmat. Kedjan fram till 

butik motsvarar den i projektet framtagna medel referens kedjan därefter varieras temperaturen 

i butik mellan 2 och 16°C 
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Figur 10. Simulerad hållbarhetstid baserad på tillväxt av mjölksyrabakterier i skivad 

smörgåsmat. Kedjan fram till butik motsvarar den i projektet framtagna medel referens kedjan 

därefter varieras temperaturen i butik mellan 2 och 16°C. 

 

 
Figur 11. Tillväxt av Listeria monocytogenes i skivad smörgåsmat. Kedjan fram till butik 

motsvarar den i projektet framtagna medel referens kedjan därefter varieras temperaturen i 

butik mellan 2 och 16°C. 
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En annan typ av brott i butik som identifierats av projektgruppen är att produkten ibland 

kan bli stående i rumstemperatur mellan det att den ankommer till butik och att den 

placeras i kyldisken.  Konsekvensen av denna typ av brott beräknades baserat på att den 

omgivande temperaturen och även produktens temperatur under brottet var 20°C och att 

brottet pågick mellan 2 och 12 h. Resultatet illustreras i figur 12. Den simulerade 

hållbarhetstiden förkortas med 12 h vid ett brott på 2 h, 1 dygn om brottet pågår i 4 h 

och 2 dygn om brottet pågår i 8h.  

 

 
Figur 12. Simulerad hållbarhetstid baserad på tillväxt av mjölksyrabakterier i skivad 

smörgåsmat. Kedjan fram till butik motsvarar den i projektet framtagna medel referens kedjan 

därefter sker ett brott vid avlastning i rumstemperatur (20°C) i 2-12h. 

Salladsmix 

Även salladsmix uppskattats förvaras en relativt stor del av hållbarhetstiden i butiken. 

Den totala hållbarhetstiden vid 4°C är enligt modellen ca 10 dagar och tiden i butik är 

uppskattningsvis 1-2 dagar vilket motsvarar 10-20% av hållbarhetstiden. Detta gör att 

temperaturen i butiken har effekt på den slutgiltiga hållbarhetstiden. Beräkning av 

tillväxt av förskämmande psykrotrofa bakterier och dess konsekvens för hållbarheten 

beroende av butikens temperatur med projektets maximala referenskedja som 

utgångspunkt illustreras i figur 13. Figuren visar hur lång hållbarhetstid det finns kvar i 

de olika stegen längs kedjan, under förutsättning att produkten framgent lagras vid den 

märkta temperaturen dvs. 4°C.  

 

Enligt modellen är produkten förskämd när halten psykrotrofa bakterier är 7,0 log/g 

produkt och har vid konstant lagring i 4°C en simulerad hållbarhet på ca 10 dygn. 

Figuren visar att beroende av temperaturen om temperaturen i butikens kyldisk varierar 

mellan 4 och 12°C så kan den resterande hållbarheten för en produkt som inhandlas 

efter 2 dagar i butik variera mellan ca 4 och 6 dagar. För en produkt som i butik lagras 

vid 8°C i stället för 4°C i 2 dygn förkortas hållbarhetstiden med ca 1 dygn dvs. 

motsvarande 10% av den totala hållbarheten.  
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Figur 13. Simulerad hållbarhetstid baserad på tillväxt av psykrotrofa bakterier i en 

färdighackad salladsmix. Kedjan fram till butik motsvarar den i projektet framtagna maximala 

referenskedjan därefter varieras temperaturen i butik mellan 4 och 12°C. 

Fisk 

Även fisk uppskattats förvaras en relativt stor del av hållbarhetstiden i butiken. Enligt 

modellen är produkten förskämd när halten Pseudomonas är 8,0 log/g produkt och den 

totala hållbarhetstiden vid 4°C är enligt modellen ca 6 dygn och vid 2°C ca 8 dygn. 

Tiden i butik är uppskattningsvis 1-2 dagar vilket motsvarar 13-33 % av 

hållbarhetstiden. Detta gör att temperaturen i butiken har effekt på den slutgiltiga 

hållbarhetstiden. Beräkning av tillväxt av förskämmande Pseudomonas och dess 

konsekvens för hållbarheten beroende av butikens temperatur med projektets maximala 

referenskedja som utgångspunkt illustreras i figur 14. Figuren visar hur lång 

hållbarhetstid det finns kvar i de olika stegen längs kedjan, under förutsättning att 

produkten framgent lagras vid den (för konsument) märkta temperaturen dvs. 4°C. 

Figuren visar att beroende av om temperaturen i butikens kyldisk varierar mellan 2 och 

12°C så kan den resterande hållbarheten för en produkt som inhandlas efter 2 dagar i 

butik variera mellan mindre än 1 dag och drygt 3 dagar. För en produkt som i butik 

lagras vid 8°C i stället för 4°C i 2 dygn förkortas hållbarhetstiden med ca 1 dygn dvs. 

motsvarande 13-17% av den totala hållbarheten.  
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Figur 14. Simulerad hållbarhetstid baserad på tillväxt av Pseudomonas i en färsk fisk. Kedjan 

fram till butik motsvarar den i projektet framtagna maximala referenskedjan därefter varieras 

temperaturen i butik mellan 4 och 12°C. 

Felaktig temperaturhantering hos konsumenten 

Skivad smörgåsmat 

För att studera konsekvensen av konsumentens beteende dvs. i detta fall temperaturen i 

konsumentens kylskåp användes den framtagna medelreferenskedjan för skivad 

smörgåsmat inklusive förvaring i butik under 5 dagar. Den totala hållbarhetstiden vid 

8°C beräknas till 25 dagar och i detta scenario skulle 9 dygn ha gått innan konsumenten 

köper produkten. Konsumenten förväntas således ha 16 dagar kvar tills hållbarhetstiden 

skall gå ut motsvarande drygt 60 % av den totala hållbarheten.  Temperaturen längs hela 

kedjan fram till konsument antogs vara 8°C. Resultatet från beräkningarna redovisas i 

tabell 7. Resultatet från beräkningarna visar att konsumenten genom att ha kontroll på 

och ställa en låg temperatur i sitt kylskåp (max 5°C) kan förlänga hållbarheten efter 

inköp från 16 till 26 dagar. Genom att inte ha koll på temperaturen i sitt kylskåp kan 

konsumenten försämra hållbarheten i samma utsträckning, har konsumenten 12°C i 

stället för 8°C så halvera konsumenten den tid av hållbarheten som han/hon styr över. 

Resultatet visar också att under förutsättning att halten L. monocytogenes är max 1 

bakterie /25 gram nyproducerad produkt så är produkten i samtliga fall säker så länge 

den inte är förskämd.  
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Tabell 7. Resultat från beräkningar avseende tillväxt av förskämmande mjölksyrabakterier i 

skivad smörgåsmat och resulterande hållbarhetstider samt tillväxt av L. monocytogenes 

beroende av temperatur i konsumentens kylskåp.  

Temperatur 
hos konsument 

Hållbarhetstid 
efter inköp 

Total hållbarhetstid Tid till 2 log 
L. monocytogenes 
efter inköp 

2°C 44 dygn 53 dygn 98 dygn 

5°C 26 dygn 35 dygn 37 dygn 

8°C (referens) 16 dygn 25 dygn 20 dygn 

10°C 11 dygn 20 dygn 14 dygn 

12°C 8 dygn 17 dygn 10 dygn 

16°C 4 dygn 13 dygn 6 dygn 

Salladsmix 

För att studera konsekvensen av konsumentens beteende dvs. i detta fall temperaturen i 

konsumentens kylskåp användes den framtagna maximala referenskedjan för salladsmix 

inklusive förvaring i butik under 2 dagar. Den totala hållbarhetstiden vid 4°C beräknas 

till ca 10 dagar och i detta scenario skulle 4 dygn ha gått innan konsumenten köper 

produkten. Konsumenten förväntas således ha 6 dagar kvar tills hållbarhetstiden skall gå 

ut motsvarande 60 % av den totala hållbarheten. Temperaturen längs hela kedjan fram 

till konsument antogs vara 2-4°C. Resultatet från beräkningarna redovisas i tabell 8. 

Resultatet från beräkningarna visar att konsumenten genom att ha kontroll på och ställa 

en låg temperatur i sitt kylskåp (max 4°C) kan uppnå förväntad hållbarhet. Genom att 

inte ha koll på temperaturen i sitt kylskåp kan konsumenten försämra hållbarheten i 

samma utsträckning. Att konsumenten har en temperatur över 4°C är enligt studier 

vanligt förekommande. Har konsumenten t.ex. 8°C i stället för 4°C så förkortar 

konsumenten den tid av hållbarheten som han/hon styr över med 2 dagar motsvarande 

20% av den totala hållbarheten. Resultatet visar också att under förutsättning att halten 

L. monocytogenes är max 1 bakterie/25 gram nyproducerad produkt så är produkten i 

samtliga fall säker så länge den inte är förskämd.  
 

Tabell 8. Resultat från beräkningar avseende tillväxt av förskämmande psykrotrofa bakterier i 

salladsmix och resulterande hållbarhetstider samt tillväxt av L. monocytogenes beroende av 

temperatur i konsumentens kylskåp.  

Temepratur 
hos konsument 

Hållbarhetstid 
efter inköp 

Total hållbarhetstid Tid till 2 log 
L. monocytogenes 
efter inköp 

4°C (referens) 6 dygn 10 dygn 15 dygn 

6°C 5 dygn 9 dygn 10 dygn 

8°C  4 dygn 8 dygn 7 dygn 

10°C 4 dygn 8 dygn 5 dygn 

12°C 3 dygn 7 dygn 4 dygn 

Fisk 

För att studera konsekvensen av konsumentens beteende dvs. i detta fall temperaturen i 

konsumentens kylskåp användes den framtagna maximala referenskedjan för fisken 

inklusive förvaring i butik under 2 dagar. den totala hållbarhetstiden vid 4°C är enligt 

modellen ca 6 dygn och vid 2°C ca 8 dygn och i detta scenario skulle drygt 3 dygn ha 

gått innan konsumenten köper produkten. Konsumenten förväntas således ha minst 3 

dagar kvar tills hållbarhetstiden skall gå ut motsvarande minst 50% av den totala 
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hållbarheten. Temperaturen längs hela kedjan fram till butik antogs vara 2 och i butik 

4°C. Resultatet från beräkningarna redovisas i tabell 9. Resultatet från beräkningarna 

visar att konsumenten genom att ha kontroll på och ställa en låg temperatur i sitt 

kylskåp kan uppnå förväntad hållbarhet (4°C) eller till och med öka hållbarheten (2°C). 

Att konsumenter har en temperatur över 4°C i sitt kylskåp är enligt studier vanligt 

förekommande. Har konsumenten t.ex. 8°C i stället för 4°C så förkortar konsumenten 

den tid av hållbarheten som han/hon styr över med 1 dygn motsvarande ca 17% av den 

totala hållbarheten.  
 

Tabell 9. Resultat från beräkningar avseende tillväxt av förskämmande psykrotrofa bakterier i 

färsk fisk och resulterande hållbarhetstider beroende av temperatur i konsumentens kylskåp.  

Temepratur 
hos konsument 

Hållbarhetstid 
efter inköp 

Total hållbarhetstid 

2°C  4 dygn 7 dygn 

4°C (referens) 3 dygn 6 dygn 

6°C 2 dygn 5 dygn 

8°C  2 dygn 5 dygn 

10°C 1 dygn 4 dygn 

12°C 1 dygn 4 dygn 

 

Felaktig temperaturhantering i flera steg 

Skivad smörgåsmat 

För att undersöka konsekvensen av en något ökad temperatur längs hela den 

professionella delen av kedjan, dvs. fram till konsument, ökades temperaturen i varje 

steg med +1 till +5°C, för att när den sedan kommer till konsument återgå till den 

märkta lagringstemperaturen (+8°C). Resultatet av dessa beräkningar för skivad 

smörgåsmat med medel referenskedjan som utgångspunkt inklusive 5 dagar i butik visas 

i tabell 10. Av tabellen framgår att om temperaturen längs kedjan höjs med endast +1-

2°C förkortas hållbarheten med 3-4 dygn vilket motsvarar ca 12-16% av den totala 

hållbarheten. Det finns alltså en stor risk med att vid t.ex. ett överlämnande mellan 

aktörer ha överseende med en temperaturavvikelse på endast +1-2°C om man inte kan 

utesluta att temperaturavvikelsen bara pågått under en begränsad tid. Skulle 

temperaturen längs hela kedjan vara 5°C för hög skulle det innebära att den totala 

hållbarheten mer än halveras och konsumenten skulle riskera att köpa en produkt som 

redan blivit dålig. 
 

Tabell 10. Resultat från beräkningar avseende tillväxt av förskämmande mjölksyrabakterier i 

skivad smörgåsmat och resulterande hållbarhetstider beroende av en temperaturhöjning i 

kedjans professionella delar dvs. fram till och med butiksledet.  

Temperatur höjning i 
kedjan fram till 
konsument 

Hållbarhetstid efter 
inköp vid fortsatt 
lagring i max 8°C 

Total hållbarhetstid 

Referens medel 14 dygn 25 dygn 

+1°C 12 dygn 22 dygn 

+2°C  10 dygn 21 dygn 

+3°C 7 dygn 18 dygn 

+4°C 3 dygn 14 dygn 

+5°C 0 dygn 11 dygn 
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Salladsmix 

För att undersöka konsekvensen av en något ökad temperatur längs hela den 

professionella delen av kedjan dvs. fram till konsument, ökades temperaturen i varje 

steg med +1 till +5°C. Resultatet av dessa beräkningar för salladsmix med den 

maximala referenskedjan som utgångspunkt visas i tabell 11. Av tabellen framgår att 

om temperaturen längs kedjan höjs med endast +1-2°C förkortas hållbarheten med ca 1 

dygn vilket motsvarar ca 10 % av den totala hållbarheten. Det finns alltså en risk med 

att vid t.ex. ett överlämnande mellan aktörer ha överseende med en temperaturavvikelse 

på endast +1-2°C om man inte kan utesluta att temperaturavvikelsen bara pågått under 

en begränsad tid.  
 

Tabell 11. Resultat från beräkningar avseende tillväxt av förskämmande psykrotrofa bakterier i 

salladsmix och resulterande hållbarhetstider beroende av en temperaturhöjning i kedjans 

professionella delar dvs. fram till och med butiksledet.   

Temperatur höjning i 
kedjan fram till 
konsument 

Hållbarhetstid efter inköp 
vid fortsatt lagring i max 
4°C 

Total 
hållbarhetstid 

Referens max 6 dygn 10 dygn 

+1°C 5 dygn 9 dygn 

+2°C  5 dygn 9 dygn 

+3°C 5 dygn 9 dygn 

+4°C 4 dygn 8 dygn 

+5°C 4 dygn 8 dygn 

 

Fisk 

För att undersöka konsekvensen av en något ökad temperatur längs hela den 

professionella delen av kedjan dvs. fram till konsument, ökades temperaturen i varje 

steg med +1 till +5°C. Resultatet av dessa beräkningar för färsk fisk med den maximala 

referenskedjan som utgångspunkt visas i tabell 12. Av tabellen framgår att om 

temperaturen längs kedjan höjs med endas +1°C förkortas hållbarheten med ca 1 dygn 

vilket motsvarar ca 17% av den totala hållbarheten. Det finns alltså en risk med att vid 

t.ex. ett överlämnande mellan aktörer ha överseende med en temperaturavvikelse på 

endast +1°C om man inte kan utesluta att temperaturavvikelsen bara pågått under en 

begränsad tid.  
 

Tabell 12. Resultat från beräkningar avseende tillväxt av förskämmande Pseudomonas i färsk 

fisk och resulterande hållbarhetstider beroende av en temperaturhöjning i kedjans 

professionella delar dvs. fram till och med butiksledet.   

Temperatur höjning i 
kedjan fram till 
konsument 

Hållbarhetstid efter inköp 
vid fortsatt lagring i max 
4°C 

Total 
hållbarhetstid 

Referens max 3 dygn 6 dygn 

+1°C 2 dygn 5 dygn 

+2°C  2 dygn 5 dygn 

+3°C 1 dygn 4 dygn 

+4°C 1 dygn 4 dygn 

+5°C 0 dygn 3 dygn 
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Mikrobiologiskt test på produkter vid bäst-före dag 

Som ett stickprov på hur den mikrobiologiska kvaliteten på livsmedel faktiskt ser ut på 

bäst-före dag inhandlades produkter motsvarande de som teoretiskt studerats i projektet 

direkt från butik. Dessa produkter hade alltså hanterats fram till och med butik enligt ett 

normalt men för oss okänt förfarande. Efter att produkterna inhandlats förvarades de vid 

den märkta lagringstemperaturen vilket innebar att skivad smörgåsmat förvarades vid 

8°C och salladsmix samt färsk fisk vid 4°C.  

 

Resultatet visade en stor variation i halt bakterier vid bäst-före dag. Charkprodukternas 

dominerades mikrobiologiskt vid hållbarhetstidens slut av mjölksyrabakterier för vilken 

halterna varierade mellan <3 och 7,5 log CFU/ gram produkt. Salladsmixen 

dominerades av Pseudomonas spp.  där halten varierade mellan 7 och drygt 8 log 

CFU/gram produkt.  Odlingen av Pseudomonas spp. från fisken var svår att avläsa men 

halten totala mikroorganismer låg på drygt 7 log CFU/g.   

 

Det är viktigt att beakta att detta endast är ett stickprov på ett fåtal produkter inhandlade 

vid ett tillfälle i en butik. Men tillsammans med Livsmedelsverkets studie av produkter 

vid hållbarhetstidens slut [SLV, Rapport 6 - 2014] kan det konstateras att det är en stor 

variation i produktkvalitet vid bäst-före dag. Detta tyder på att såväl den hygieniska 

kvaliteten på nytillverkad produkt och/eller den kylda distributionens karaktär varierar.  

Konsekvensen av detta är att vissa produkter kan ätas efter bäst-före dagen medan andra 

produkter innehåller höga halter bakterier (>7 log CFU/gram dvs. mer än 10 miljoner 

bakterier per gram produkt) och således har liten marginal för konsumtion efter märkt 

hållbarhetstid.  
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Sammanfattande resultat 

Sammanfattningsvis visar modelleringarna i detta projekt att: 

 En liten temperaturhöjning som bibehålls längs hela kedjan har stor effekt på 

hållbarheten och säkerheten. Enligt modelleringarna kan en fingerat förhöjd 

temperatur på +1 till 2°C i de professionella delarna av kedjan resultera i en 

förlust av 10-16 % av hållbarhetstiden. Det finns alltså en stor risk med att vid 

t.ex. ett överlämnande mellan aktörer ha överseende med en temperaturavvikelse 

på endast +1-2°C om man inte kan utesluta att temperaturavvikelsen bara pågått 

under en begränsad tid.  

 En något större temperaturförändring under en begränsad tid (minuter till en 

timma) påverkar inte hållbarheten och säkerheten i större utsträckning, under 

förutsättning att produkten snabbt kyls ner igen. Det är dock viktigt att i detta 

sammanhang notera att dagens kylkedja endast är utformad för att bibehålla 

temperaturen och alltså inte är utformad för att kyla produkten. 

 De känsligaste stegen i kedjan är butik- och konsumentsledet då produkten 

befinner sig där under en stor del av hållbarhetstiden.  

o Från projektet framgår att butiken kan förvalta över produkten upp till 

40 % av den totala hållbarhetstiden. Enligt litteraturen kan temperaturen i 

butikens kyldisk variera kraftigt och temperaturavvikelser på ±8°C har 

uppmätts. En dålig temperaturhantering i butiken skulle kunna leda till 

att produkten blivit dålig redan innan konsumenten köpt den, medan en 

god kylhantering har potential att förlänga hållbarhetstiden med flera 

dagar och samtidigt öka produktsäkerheten.  

o Från projektet framgår att konsumenten kan komma att förvalta över 

produkten upp till 60 % av den totala hållbarhetstiden. Enligt litteraturen 

varierar temperaturen i konsumentens kyl kraftigt. En dålig 

temperaturhantering hos konsument gör att hållbarhetstiden från inköpet 

förkortas med 20-50 %, medan en god kylhantering hos konsumenten har 

potential att förlänga hållbarhetstiden och samtidigt öka 

produktsäkerheten.  

 Resultaten från modelleringar av bakterietillväxt och hållbarhetstider i denna 

rapport är på intet sätt absoluta data, däremot illustrerar de effekten på skillnader 

mellan olika temperaturscenarion i kedjan. En fråga som kvarstår är vilken 

effekt temperaturöverföring från omgivningstemperatur till produkt har på 

beräkningar av hållbarhet och säkerhet. Temperaturtröghet har i detta projekt 

endast studerats för en enskild konsumentförpackning. Denna utvärdering 

indikerade små skillnader för resultaten av modelleringarna med och utan 

hänsyn till temperaturöverföringen. Men, frågan kvarstår hur motsvarande 

temperaturtröghet för ett större kolli (t.ex. back eller pall) ser ut.  

 Enligt beräkningarna i detta projekt blir produkten alltid förskämd innan den blir 

”farlig” detta beror på att vi har gjort antaganden där vi förutsätter att 

produkterna är av god hygienisk kvalitet. Är olyckan framme och produkten 

kontaminerats med en högre halt sjukdomsframkallande bakterier finns risk att 

produkten blir farlig innan den blivit förskämd och då finns risk att konsumenten 

blir sjuk som resultat av dålig kylhantering i kedjan. 

 Det kan konstateras att det är en stor variation i faktisk mikrobiologisk 

produktkvalitet vid bäst-före dag. Detta tyder på att såväl den hygieniska 

kvaliteten på nytillverkad produkt och/eller den kylda distributionens karaktär 

varierar.  Konsekvensen av detta är att vissa produkter kan ätas efter bäst-före 

dagen medan andra produkter innehåller höga halter bakterier (>7 log CFU/gram 
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dvs. mer än 10 miljoner bakterier per gram produkt) och således endast har liten 

marginal för konsumtion efter märkt hållbarhetstid. 

Slutsatser 

De övergripande slutsatserna från projektet är följande: 

 Ju lägre temperatur vi kan hålla i livsmedelskedjan desto säkrare blir våra 

livsmedel. En god kylhantering ger dessutom möjligheter att förlänga 

hållbarhetstider eller t.ex. utesluta konserveringsmedel med bibehållen 

hållbarhet.  

 Det är inte enbart vilken temperatur som registreras som har effekt, utan även 

den tid som produkten utsätts för temperaturen. En lång tid vid en låg temperatur 

ger positiva effekter, en lång tid vid förhöjd temperatur har negativa 

konsekvenser medan en kortare förändring av temperaturen kan ha begränsad 

effekt på säkerhet och hållbarhet. Information om hela tid-temperaturhistorien 

från bakomliggande led är viktig för att kunna göra relevanta bedömningar.  

 Gällande lagstiftning specificerar grundläggande krav avseende maximal 

produkttemperatur (beroende av vilken typ av livsmedel som distribueras). I de 

professionella delarna av kedjan gäller alltid lagstiftningen. Detta innebär att om 

det uppstår ett brott med förhöjd temperatur och denna registreras vid t.ex. ett 

överlämnande skall produkten inte accepteras. Resultatet från projektet visar 

samtidigt att brotten (beroende av deras längd och den aktuella temperaturen) 

inte alltid ger så stora konsekvenser att det är "etiskt försvarbart" att 

reklamera/destruera produkten. En förhöjd temperatur i ett steg kan t.ex. helt 

eller delvis kompenseras för genom en sänkt temperatur i ett annat steg. För att 

kunna bedöma konsekvensen av ett brott i kylkedjan måste beslutsfattaren ha 

tillgång till temperaturinformation från hela kedjan. Med ökad kunskap samt 

ökat informationsutbyte och transparens längs kedjan finns möjlighet att under 

rådande läge göra en riskbedömning. Endast då kan man som konsekvens 

eventuellt minska svinnet av säkra livsmedel med god kvalitet. Detta kan uppnås 

genom att använda ett för hela kedjan gemensamt och transparent sätt att logga 

temperaturen t.ex. genom väl kalibrerad tid-/temperaturindikator eller mer 

avancerad information och kommunikations (IKT) baserad teknik. 

 Den arbetsmetodik som använts i projektet, dvs. användandet av matematisk 

modellering för att beräkna effekter på livsmedel hållbarhet under olika 

distributions och lagringsförhållanden, kan rekommenderas för framtida 

kommunikation med eller mellan olika aktörer. 

 I studier av faktisk mikrobiologisk produktkvalitet vid bäst-före dag visar på 

stora variationer. Detta tyder på att såväl den hygieniska kvaliteten på 

nytillverkad produkt och/eller den kylda distributionens karaktär varierar.  

Konsekvensen av detta är att vissa produkter kan ätas efter bäst-före dagen 

medan andra produkter innehåller höga halter bakterier (>7 log CFU/gram dvs. 

mer än 10 miljoner bakterier per gram produkt) och således endast har liten 

marginal för konsumtion efter märkt hållbarhetstid. 
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