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BELIVS Innovationskluster 4 Sammanfattning 

Det finns flera varor i en livsmedelsbutik som inte behöver kylas men som ofta säljs ifrån en 
kyldisk ändå. I detta projekt har några varor som kyls i onödan identifierats, ägg, dricka (PET 
0,5 l) och snus, för att ta reda på hur mycket energi som går åt till att kyla dem. Vi har även 
undersökt hur försäljningen påverkas om de inte längre kyls. Slutsatserna som dras i studien 
baseras i huvudsak på undersökningar, mätningar och intervjuer från en City Gross butik i 
Borås. 

Elenergianvändningen mättes i ett par representativa kyldiskar, från vilka butiken säljer 
halvliters PET-flaskor med läsk och mineralvatten i. En disk förbrukade ca 5 kWh/dygn. För 
hela butiken motsvarar det ca 12 500 kWh/år. Beräknat på alla butiker nationellt ger det en 
besparingspotential på 44 000 MWh/år, om man slutar att kyla dricka. 

Snus kyls i plug-in diskar. Elenergimätning utfördes även på där. Var disk förbrukade ca 5 
kWh/dygn. För hela butiken blir det ca 3 500 kWh/år. Beräknat på alla butiker nationellt ger 
det en besparingspotential på 21 000 MWh/år. 

En enkätstudie genomfördes för drickor för att undersöka hur viktigt det är att kyla drickor. 
Den visade att av de som köper dricka för att dricka den direkt föredrar 80% att ha den kyld. 
Servicebutiker har större andel som vill dricka den direkt jämfört med stormarknader. De 
flesta kunderna för stormarknader köper dricka för att ta hem och i servicebutiker dricker de 
flesta den direkt (ofta eller alltid). Men av alla svarande kan 75% tänka sig att köpa okyld 
drick av miljöskäl. 

Under ett år flyttades äggen ut från kyldisken. Butiken bedömde resultatet som positivt, 
speciellt då man jämförde med andra butikers äggförsäljning. Butikens bedömning är att ägg 
absolut kan säljas utan kyla och man har inga planer på att gå tillbaka. En fördel med att 
flytta ut äggen är att de kan exponeras på ett bättre sätt. 

 

Nyckelord: Kyla, plug-in, butik, ägg, dricka, snus 
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There are several items in a grocery store that does not have to be cooled but is often sold 
from a refrigerated cabinet. In this project some items that have been unnecessarily 
refrigerated have been identified: eggs, beverages (PET 0.5 l) and snuff. We have measured 
how much energy is used to cool them. We have also investigated how sales are affected 
if they are no longer cooled. The entire study is based mainly on surveys, measurements and 
interviews in a City Gross store in Borås. 
 
Electrical energy use in some representative refrigerated cabinet has been measured, from 
which the store sells half-liter PET bottles of beverage and mineral water. One refrigerated 
cabinet consumed about 5 kWh / day. For the entire store it will be about 12 500 kWh / year. 
Calculated on all stores nationally, it gives a savings potential of 44,000 MWh / year, if you 
stop cooling. 
 
Snuff is also cooled in plug-in cabinet. Electricity measurement was also carried out there. 
Each disc consumed approximately 5 kWh / day. For the entire store it will be about 3 500 
kWh / year. Calculated on all stores nationally, it provides a saving potential of 21,000 MWh / 
year. 
 
A survey was conducted for beverages to investigate the importance of chilling them. It 
showed that 80% prefer it cooled of those who buy beverage to drink it directly. Convenience 
store have a larger share that wants to drink it directly compared to supermarkets. Most 
supermarket customers buy beverages to bring it home and in convenience stores most 
customers drink it directly (often or always). Of all respondents 75% can think about buying 
uncooled drinks for environmental reasons. 
 
In one year the eggs were moved from the refrigerated cabinet. The trader experienced a 
positive result, especially when compared to other stores' egg sales. The trader's 
assessment is that eggs can absolutely be sold without refrigeration and there are no plans 
to go back. An advantage of moving out the eggs is that they can be exposed in a more 
advantageous way. 

 

Keywords: Cool, plug-in, shop, egg, beverage, snuff 
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BELIVS Innovationskluster 

Verklig nytta skapas när aktörer inom livsmedelslokaler möter experter inom 
energieffektivisering och utbyter erfarenheter och kunskap. Det möjliggör 
innovationsklustret BELIVS – mötesplats och nätverk för verkligt förbättrad och ökad 
energieffektivisering i livsmedelslokaler. 

BELIVS är nätverket samt mötesplatsen för samarbete – för att minska energianvändningen i 
livsmedelslokaler – mellan myndighet, näringsliv, offentliga aktörer, akademi och 
utrustningsleverantörer. BELIVS är en naturlig mötesplats för alla intressenter inom området 
livsmedelslokaler – där mat förvaras, tillagas, äts och köps. Butiker, lager, bensinstationer – 
likväl som kök, bagerier och snabbmatsrestauranger – ryms inom området.  

Genom att driva utvecklings- och demonstationsprojekt tillsammans med medlemmarna visar 
och tydliggör nätverket och innovationsklustret BELIVS att – och även hur – energieffektiva 
system och teknik fungerar i verkligheten. Målet för BELIVS är att få ut energieffektiva 
system och produkter snabbare på marknaden. BELIVS har också den viktiga uppgiften att 
föra ut erfarenheter till hela livsmedelskedjan, bl a via BELIVS webbplats www.belivs.se. 
BELIVS är en katalysator, möjliggörare och kunskapsbank samt ett verktyg till verklig nytta 
för hela livsmedelsbranschen. 

Varför BELIVS? 

Elanvändningen för livsmedelslokaler behöver sjunka. EU har nationella energi- och miljömål 
om energieffektivisering. Arbetet stödjs av Energimyndigheten och 2011 startade de 
tillsammans med aktörer inom livsmedelslokaler samt professionella kök, 
Energimyndighetens Beställargrupp Livsmedelslokaler, BELIVS. Antalet intressenter och 
aktörer har ökat sedan start, så 2015 utvecklades BELIVS vidare till att även vara ett 
innovationskluster. BELIVS ska hjälpa Sverige att nå de energimål som är uppsatta.  

 

BELIVS finansieras av Energimyndigheten (Projektnr 41295-1). 
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BELIVS Innovationskluster 8 Inledning 

1 Projektbeskrivning 

Det finns flera varor i en livsmedelsbutik som inte behöver kylas men som ofta säljs ifrån en 
kyldisk ändå t.ex. ägg, läsk och mineralvatten.  

I detta projekt har några varor som kyls i onödan identifierats för 
att ta reda på hur mycket energi som går åt till att kyla dem. En 
mindre beteendestudie har genomförts för att undersöka om 
kunder föredrar att köpa kylda varor och varför. Butiken har också 
undersökt hur försäljningen påverkas om man slutar att kyla 
produkter. 

   

1.1 Syfte och mål 

Projektets mål har varit att öka kunskapen om hur mycket energi som skulle kunna sparas i 
butiken genom att utesluta kyla för vissa utvalda varor, samt vad det skulle få för effekt på 
försäljningen på dessa varor.  

Under projektet ska följande delmål ha uppnåtts: 

1. En beräkning har gjorts av hur mycket energi butiken kan spara genom att utesluta kyla för 
vissa varor. 

2. Det har utretts om det utifrån beräkningen är möjligt att plocka bort kyldiskar och vad det 
skulle ge för tekniska effekter.   

3. En uppskalning och teoretisk bedömning har gjorts av energibesparingspotentialen av att 
utesluta kyla för utvalda varor nationellt.  

4. Information har samlats in om vilka varor kunder föredrar att köpa kylda och varför. 

5. Mätningar av hur kyla påverkar försäljningen av vissa varor har genomförts av butiken.  

 

1.2 Avgränsningar 

Inga omfattande energimätningar har genomförts i butiken. Energiberäkningar har gjorts för 
några utvalda varor. Beteendestudien har begränsats till kylda drickor på 0,5 l PET-flaska. 
Butikens egen jämförelse om hur försäljningen påverkas är utförd för ägg. 

 

2 Bakgrund 

Det är en av samhällets stora utmaningar att minska elanvändningen för att uppnå målen om 
ökad hållbarhet, konkurrenskraft och trygg försörjning. I detta projekt vill vi identifiera varor 
som kyls i onödan och ta reda på hur mycket energi som går åt till det. För handlaren är det 
dessutom viktigt att veta hur försäljningen av en vara påverkas av att den kyls eller inte.  

Som exempel på potentialen att spara energi på minskad kyla är en studie som genomförts 
genom Energimyndighetens satsning Nationellt insatsprojekt om drickakylar, där tjugofem 
kommuner över hela landet deltar. I studien har kylar stängts av nattetid med timers. Totalt 



BELIVS Innovationskluster 9 har 242 kylar på 124 företag timerstyrts och elmätningar har utförts. Resultatet var en total 
besparing på 185 000 kWh/år.1 

 

3 Genomförande 3.1.1 Besparingspotential för kylning av läsk.  
Ett par representativa kyldiskar valdes ut, från vilka butiken säljer halvliters PET-
flaskor med läsk och mineralvatten. Kyldiskarna är av typen plug-in med dörrar. 
Kyldiskens elförbrukning och temperatur uppmättes. Energimängd som åtgår för 
att kyla varje läskflaska beräknades baserat på mätningarna och detta värde 
skulle sedan användas för att ge energibesparingspotentialen för hela landet. 

3.1.2 Kundenkät - kyld dryck. 

Kunderna i butiken tillfrågades om de kan tänka sig att köpa rumstemperarad 
dryck, och hur de skulle reagera om butiken helt slutade sälja kyld dricka. Frågorna utgick 
från en enkät (Bilaga B). Med kyld dryck avsågs i enkäten – dricka som säljs i 0,5 liters PET-
flaska. Butiken besöktes vid två tillfällen, en gång under vintern och en gång under 
försommaren. Detta för att kunna ta reda på om vädret har någon inverkan på hur kunderna 
ser på att köpa rumstempererad dryck. Ca 50 personer tillfrågades vid varje besök. 

 

3.1.3 Besparingspotential för kylning av snus. 

I förbutiken på City Gross i Borås säljs snus i två plug-in kylar. På ICA 
kvantum i Ulricehamn förvaras snuset i 3 plug-in kylar och på OKQ8 i 
Ulricehamn i 1 kyl. Optimal förvaringstemperatur för lång hållbarhet på 
snuset bör enligt tillverkaren vara max 8°C, men det kan förvaras vid 
högre temperaturer. Genom att höja temperaturen i snuskylarna kan 
energi sparas. Elenergiförbrukningen har uppmätts vid olika temperaturer. 

 

3.1.4 Försäljning av rumstempererade ägg  

Fram till våren 2016 sålde City Gross kalla ägg ur kyldisk. I maj 2016 
flyttades äggen ut från kyldisken och än idag säljs de rumstempererade. 
Försäljningssiffror från hösten 2015 då äggen stod i kyldisk har jämförts 
med försäljningssiffror från hösten 2016 då äggen stod ute i butiken för att 
ta reda på om försäljningen av ägg påverkades av att man slutade att kyla 
dem. När projektet startades var äggen redan utplockade ur kyldiskarna. Därför kunde inte 
elenergiförbrukning på äggdisken mätas.  

 

3.2 Organisation – medverkan i projekt 

Bergendahls är ett familjeägt handelshus med säte i Hässleholm i norra Skåne. Koncernen 
viktigaste del är affärsområdet inom livsmedel Bergendahl Food som står för merparten av 
koncernens omsättning. City Gross är en kedja med stormarknader som drivs av Bergendahl 
Food. Mätningar och åtgärder i detta projekt har genomförts hos och av City Gross Borås.                                                              1 http://blogs.sweco.se/energibloggen/2016/12/21/en-del-i-energi-klimatradgivningens-utvecklingsarbete-insatsprojekt-minskar-onodig-energiatgang-i-drickakylar/ [hämtad 2017-05-16] 



BELIVS Innovationskluster 10 I studien, som i huvudsak utförts på City Gross i Borås, har även en mellanstor butik, ICA 
Kvantum Ulricehamn, och en mindre servicebutik, OKQ8 Ulricehamn, ingått som 
referensobjekt.  

RISE Research Institutes of Sweden är det gemensamma varumärket för svenska 
industriforskningsinstitut. RISE deltar aktivt i innovationsprocessen tillsammans med industri 
och universitet genom att arbeta med tillämpad behovsmotiverad forskning, utveckling, 
teknisk utvärdering och kvalitetssäkring från komponent till systemnivå.  

 

3.3 Beskrivning av byggnaden 

City Gross Borås ligger i en fristående byggnad som byggdes 2011. Butiken har en totalyta 
på 10 500 m² varav försäljningsytan är 7 150 m². Butiken har öppet 7 - 22 alla dagar och i 
genomsnitt ca 6000 besökande kunder per dygn. Butiken värms av fjärrvärme och har ingen 
komfortkyla. Senare har JULA och Swedol byggts upp i anslutning till befintlig lokal. 

Enligt butikens egna elenergimätare för kylmaskiner har energianvändning varit inom 
intervall 595 - 620 MWh/år under perioden 2013 - 2017. Baserat på uppgift ovan om 
försäljningsyta fås energianvändningen till ca 90 kWh/m2. Enligt statistik från 
energianvändning i handelslokaler förbättrad statistik för lokaler, STIL2 ER2010:17 är 
genomsnittlig energiförbrukning för kylmaskiner, livsmedelskyla 93 kWh/m2 Det innebär att 
butikens energiförbrukning för livsmedelskyla kan sägas vara normal. 

 

3.4 Tidsplan 

Projektet startade i augusti 2016 och avslutas i april 2018. 

 

4 Resultat 

4.1 Energimängd för att kyla dricka 

Baserat på elmätningar och antagandet att befintliga drickakylar avskaffas och ersätts med 
förvaring och skyltning utan energiförbrukning visar beräkningen att butiken kan spara 1 800 
kWh per år och drickakyl. Om det antas att butiken har 7 st kylskåp med en genomsnittlig 
energiförbrukning av 4,9 kWh per skåp erhålls en besparing på 12 500 kWh/år. 

För drickakyl Frigoglass, typ S800 HDHC med märkeffekt 495 W, utfördes mätning av 
elenergi och lufttemperatur i och utanför kylskåp från den 7:e till 30:e mars 2017. Resultat 
från mätning visade på 4,9 kWh/dygn vid normal rumstemperatur och ca 1⁰C i kylskåp. Vid 
mättillfället kunde inte drifttemperaturen för kylskåpet ändras varför en klockströmbrytare 
monterades som stoppade kyldisken mellan kl 22:00-06:00. Elenergiförbrukningen minskade 
då till 3,6 kWh/dygn och lufttemp i kyldisk ökade till 3⁰C.  

I butiken fanns vid mättillfället 7 st likvärdiga drickakylar. Drifttemperatur i dessa 
kontrollerades för att se om även de hade motsvarande låga temperatur som ovanstående. 
Resultat från mätningar visade på en medeltemperatur av 3 - 4⁰C i en mätposition i centrum 
av kylskåpen. Att spara energi genom att höja kylskåpstemperaturen endera med 
drifttermostat eller att begränsa drifttiden är med andra ord full möjligt även för dessa 
drickakylar. Det borde räcka att kyld dryck håller 10⁰C 

Som jämförelse har ICA kvantum i Ulricehamn 2 - 3 drickakylar, och servicebutiken i 
Ulricehamn 3 - 4 kylar, beroende på säsong, kampanjer mm. 



BELIVS Innovationskluster 11 Tidigare nämnda kylmöbel från Frigoglass tar enligt tillverkaren 527 st 500 ml PET-flaskor 
och har en grossvolym av 765 liter. För att kyla ned 527 st PET-flaskor från rumstemperatur 
till 4°C går det åt ca 4,9 kWh kylenergi, utan hänsyn taget till förluster. För att få fram aktuell 
elenergiåtgång behöver man veta kylens COP samt omgivningstemperatur. 

 

4.2 Energimängd för att kyla snus 

Snus är en färskvara och märks alltid med tillverknings-datum och bäst före-datum. 
Hållbarheten beror på hur snuset förvaras. Snus bör enligt 
tillverkaren förvaras i kylskåp (4 - 8°C). Vid förvaring i kyla är 
hållbarheten för fuktigt lös-snus 14 veckor, för fuktigt portionssnus 
20 veckor och för de torra produkterna (t.ex. Catch Dry snus) är 
hållbarheten 30 veckor. Förvaras snuset i varmare temperatur 
kortas hållbarhetstiden.2  

I butiken omsätts snuset väldigt snabbt och snuskylen behöver 
fyllas flera gånger per dag viket betyder att snuset ligger kort tid i kyldiskarna. En högre 
temperatur i kylen påverkar då snusets hållbarhet mindre än om det legat länge i kylen. 

Om snuskylarna avskaffas skulle det ge en besparing med 1 700 kWh per år och kyl. Om det 
antas att butiken har 2 st kylskåp med en genomsnittlig energiförbrukning av 4,7 kWh per 
skåp fås en besparing på total 3 400 kWh/år för snuset i butiken. 

I snuskylen till vänster i förbutiken på City Gross, PORKKA Kylmodell: Star15-6, Märkeffekt 
238W, har mätningar visat på energianvändning 4,7 kWh/dygn vid normal rumstemperatur 
och kylskåpstemperatur 7°C. Efter ändring av termostat från 5 till 15⁰C och höjning till en 
medeltemperatur i kylskåp av 13°C minskades energianvändningen till 3,7 kWh/dygn. 

Temperaturmätning i annat kylskåp med redan tidigare höjd temperatur visar i medel ca 13⁰C 
och pendlar i drift mellan ca 12 - 15°C. 

 

4.3 Energibesparingspotentialen - nationellt. 

Plug-in diskarna visade i studien att de förbrukade i princip lika mycket elenergi hela tiden 
och oberoende på omsättning. För en uppskalning från en butik till Sverigenivå ansågs därför 
att det skulle bli ett bättre resultat om vi uppskattade antalet plug-in diskar i stället för att 
räkna volymer dricka. 

I Sverige finns det ca 6200 livsmedelsbutiker [4], ICA har 1300 butiker och City Gross 40. 
Om det antas att det i snitt finns 4 st plug-in diskar för dricka med energiförbrukning 4,9 
kWh/dygn fås en energibesparing på 44 000 MWh/år om man slutar att kyla dricka i alla 
butiker. 

För snus antas det finnas 2 st plug-in diskar per butik. Om alla butiker skulle sluta att kyla det 
ger det en besparing på ca 21 000 MWh/år. 

Om både dricka och snus slutar att kylas i alla butiker blir alltså besparingen 65 000 MWh/år. 

För alternativet att timer installeras i alla butiker på samma sätt som vi gjorde, blir 
besparingen totalt för snus och dricka 16 000 MWh/år.                                                              2 Information om snusets hållbarhet är hämtad från http://snus.swedishmatch.com/sv/akademin/snusskolan/Snushantering/ [2016-12-29]  
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4.4 Konsekvenser av borttagna kylar. 

En teknisk konsekvens till att ta bort kylmöbler kan bli bättre arbetsmiljö pga minskat ljud från 
kylmöblernas fläktar och kompressorer. Butikens övriga värme- eller kylsystem kan behöva 
kompenseras pga bortfall av kylmöblernas kondensoreffekter. Dvs man kan behöva värma 
butiken lite mer på vintern och man kan troligen minska användningen av komfortkyla på 
sommaren.  

För City Gross ger plug-in kylarna sammanlagt ett värmetillskott på total ca 2 kW (eleffekt 
från alla kompressorer). Butiken är 10 500 m² stor och som jämförelse har bara 
kylaggregaten har en elektrisk medel-effekt på 70 kW. Dessutom är det inte troligt att 
värmesystemet är dimensionerat för att fungera bara om några plug-in kylskåp används. Vi 
bedömer plug-inkylarnas påverkan på butikens totala inneklimat vara mycket liten.  

En annan risk med en plug-in kylar är att man får en värmekälla på ett ställe där man inte vill 
ha det. I många butiker står flera drickakylar nära kassorna. Och det är inte säkert att man 
vill ha en massa extra värme just där.  

Slutsatsen är att det tekniskt går bra att ta bort kyldiskarna. 

 

4.5 Vad tycker kunderna om butiken slutar kyla dryck? 

I en enkätstudie undersöktes hur ofta kunderna köper denna typ av produkt, var de köper 
den och om de dricker den i direkt anslutning till sitt köp. Kunderna tillfrågades vidare om det 
var viktigt att den var kall om de drack den direkt efter inköp samt hur de placerade drycken 
om de förvarar den hemma. Slutligen frågades om vad kunderna skulle tycka om butikerna 
slutade kyla drycken av miljöskäl. Enkätstudien genomfördes dels under vintertid (56 
respondenter) och dels under sommartid (49 respondenter), med hypotesen att årstid kan 
inverka på dels beteende och efterfrågan. Resultaten från båda enkäterna rapporteras 
tillsammans om det inte finns markanta  skillnader mellan svaren.  

Inklusionskriteria för att ingå i enkäten (dvs de kriterier som krävdes för att få vara med i 
enkäten) var att denna typ av produkt skulle ha köpts någon gång det senaste året. 
Respondenterna var jämnt fördelade mellan män (45%) och kvinnor (53 %), övriga svarade 
annat/vill ej uppge. Respondenterna var vidare jämnt fördelat främst i åldrarna 20-60 år, se 
fihur 1, medianstorleken för hushållet var 3 personer. Vanligast är att köpa produkten någon 
gång i månaden, se figur 3. 
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Figur 1 Respondenter fördelat på åldersgrupp  
Denna typ av drycker köps av 70 % av respondenterna oftast på stormarknader och av 30 % 
på servicebutiker, 2 stycken respondenter köpte främst dessa drycker på andra ställen. Vid 
inköp på stormarknader är det mindre vanligt att respondenterna dricker drycken direkt efter 
inköp, medan en större del av respondenterna dricker den ofta eller alltid direkt efter inköp på 
servicebutik, för jämförelse se tabell nedan. De flesta av respondenterna tycker det är viktigt 
eller föredrar drycken kall om de ska dricka den direkt, drygt 80 % av respondenterna för 
både servicebutik och stormarknad, för fördelning över alla respondenter se figur 2. När de 
handlar flaskan i servicebutik är det oftare viktigt att drickan är kall (45 % av drickandes från 
servicebutik, mot 32 % av drickandes från stormarknad).    
Figur 2 Fördelning över hur viktigt det är med kyld dricka vid inköp i servicebutik respektive på 

stormarknad.  
Dricks inte drycken direkt så ställer bara 5 % av respondenterna drycken i rumstemperatur, 
övriga ställer den i kylskåp eller annan kall förvaring. På frågan om det skulle vara ok om 
butikerna slutade kyla drycken av miljöskäl uppgav 75 % av de svarande att det skulle vara 
ok, här ser vi en skillnad mellan sommar och vinter, av respondenterna under sommartid 
svarade 80 % att det vore ok om produkten var rumstempererad, medan 68 % av 

0%10%20%30%40%50%60% Viktigt medkall Föredrar kall Spelar ingenroll Föredrarrumstemp Viktigt medrumstemp Dricker ejServicebutik Stormarknad051015202530 <20 20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 >70Antal respondenter Åldersgrupper SommarVinterTotalt



BELIVS Innovationskluster 14 respondenterna från vinterenkäten ansåg att det var ok. Det tyder på att hypotesen om att 
önskemålen skulle skilja sig mellan årstiderna kanske inte stämmer.            
Figur 3 Hur ofta konsumenter köper denna typ av produkt.  
Vid analys av de respondenter som ansåg det vara viktigt att drycken var kyld (för drycker 
inhandlade antingen i stormarknad, servicebutik eller båda) så var det något färre som 
accepterade rumstempererad dryck av miljöskäl, 61 % ansåg att det var ok medan 39% 
ansåg att miljöskäl inte var ett tillräckligt skäl för att kunna tänka sig rumstemperad dryck, se 
figur 5.   
Figur 4 Hur ofta konsumenterna dricker drycken i direkt anslutning till inköpet.  0%5%10%15%20%25%30%35% Aldrig Sällan Ibland Ofta AlltidServicebutikStormarknad Någon gång per år; 29%Varje månad; 32%En gång i veckan; 24%2-3 ggr i veckan; 14% Varje dag; 1%Hur ofta köper du dessa produkter?
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Figur 5 Andel respondenter som är ok med att köpa rumstempererad dryck för miljöns skull, fördelat 

på hur viktigt det är i dagsläget med kall dryck.  
Det betyder att de majoriteten behöver nödvändigtvis inte ha kyld dryck, men för den del som 
ska dricka direkt behöver den vara kyld. Både City Gross- och ICA- handlaren uppgav att ca 
70% av läsk och mineralvatten i 0,5 l PET-flaska säljs kyld. Sett till resultatet från den här 
undersökningen skulle man kunna kyla en mindre andel. Det borde räcka med att 30 - 40% 
kyls.  

Slutsatsen blir att det är svårt att plocka bort kylarna helt, speciellt i servicebutiker. Men man 
borde kunna ha en större andel dricka okyld och man borde ha en högre temperatur på den 
dryck som kyls. 

 

4.6 Säljer kalla ägg bättre än rumstempererade ägg?  

Fram till våren 2016 sålde butiken kalla ägg ur kyldisk, men i maj 2016 flyttades äggen ut 
från kyldisken. Butiken har jämfört perioden september – december 2016 med september – 
december 2015 från hösten 2015 med försäljningssiffror från samma period hösten 2016 då 
äggen stod i rumstemperatur ute i butiken. 

Äggförsäljningen ökade med ungefär 3,9 % år 2016. Äggförsäljningen 
hängde inte riktigt med i butikens övriga försäljningsökning men man 
kunde trots allt se en försäljningsökning. I resten av City gross butiker 
hade försäljningen av ägg minskat med i genomsnitt 1,6 % under samma 
period.  

Butikens bedömning är att ägg absolut kan säljas utan kyla och man har inga planer på att 
gå tillbaka. Tvärtom så har Borås butiken störst äggförsäljning av alla butiker inom City 
Gross eftersom att man kunnat exponera äggen i andra delar av butiken t.ex. i entrén och på 
så sätt öka försäljningen.  

City Gross övriga butiker har fortfarande äggen kylda, men ICA kvantum i Ulricehamn har 
dem okylda. De senaste åren har många butiker slutat att kyla ägg, men det finns fortfarande 
många butiker som borde kunna flytta ut dem ur kylarna. 

 

0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100% Viktigt med kall Föredrar kall Spelar ingen roll Föredrar rumstempOk med rumstemp för miljön Inte ok med rumstemp för miljön
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Leverantörer erbjuder ofta handlare plug-in kyldiskar för att kunna presentera deras 
produkter på ett bra sätt. Kyldisken ställs då i butiken och kopplas in med el. Butiken behöver 
då normalt inte betala för kyldisken men givetvis för den förbrukade elenergin. Det ger inget 
incitament till att erbjuda energisnåla diskar. Tvärtom ser man ofta diskar med ganska dåliga 
inställningsmöjligheter och dålig verkningsgrad. I vårt test gick det inte ens att reglera 
temperaturen i kylen, den låg på +1 till +3⁰ vid våra mätningar. En onödigt låg temperatur för 
dricka. Här finns ett stort utrymme för förbättring. Sedan 1 juli 2016  omfattas de av 
ECOdesign- och energimärkningskrav för kylar och frysar för professionellt bruk[5], vilket bör 
leda till en förbättring på sikt. Om handlarna dessutom satte ett högre krav på klassning av 
plug-i diskarna skulle det bli ännu bättre. 

Om handlaren vill att kyldiskarnas prestanda inte ska försämras över tid behöver diskarna 
underhållas och rengöras regelbundet. Eftersom handlaren inte äger plug-in kylarna är det 
en större risk att regelbundet underhåll, dvs rengöring av kondensor och förångande ytor, 
inte utförs på de lånade diskarna. 

När man saknar inställbar termostat kan en tillfällig förbättring vara att man, som vi gjorde i 
våra prov, installerar en timer och stoppar kylen vissa tider på dygnet. Vid våra mätningar 
stoppades kylen på natten mellan 22:00 och 6:00, vilket minskade elförbrukningen och 
ökade temperaturen till ca 3⁰ C. Detta skulle kunna utvecklas vidare och kanske stoppa kylen 
längre tid. Kanske man till och med kan stänga av kylen dagtid för att slippa ljudet från 
kompressorn. Med en sån här lösning bör man dock tänka på att inte starta alla kylar vid 
samma tid för att man inte ska få en onödig effekttopp då alla kylarna drar igång. Man bör 
även tänka på den värme som en kyl avger till lokalen, vad det innebär för inneklimatet. Kan 
vara positivt på vintern och negativt på sommaren. Man bör även tänka på att man vill ha 
belysning i disken under öppettiderna även om kylen stängs av. Möjligen kan abonnerad 
eleffekt minskas genom att aggregatens drifttider optimeras och sprids ut över dygnet. 

Kylarna som uppmättes i studien hade ungefär samma elenergiförbrukning oavsett 
förbrukning av dricka. Det tyder på att andra faktorer än hur mycket dricka som kyls spelar in. 
Saker som kan ha påverkan är bla termostaten. Om den inte fungerar bra så kan följden bli 
att kylen går för fullt mer än nödvändigt. Men även kylläckaget har påverkar förbrukningen. 
Dörrarna gör dock att läckaget minskar betydligt, men en visst läckage finns kvar. 

En lösning för att kunna minska andelen kyld dryck kan vara att ha en hylla med icke kylda 
drickor och en skylt som anmodar kunden att välja okylda varor ”för miljöns skull” alternativt 
ha högre pris på kylda drickor. 

Ägg behöver inte kylas. Sista förbrukningsdatum avser förvaring i rumstemperatur. Så därför 
borde det vara en enkel förändring och förbättring, att flytta ut dem från kyldisken. City Gross 
uppgav att de genom att flytta ut äggen kunde placera dem vara de vill och därmed 
presentera dem på ett bättre sätt. Det ledde i det här fallet både till en ökad försäljning och 
lägre energiförbrukning. City Gross har inte tänkt att flytta tillbaks dem i kylen. Övriga City 
Grossbutiker har äggen än så länge placerade i kyl, men efter detta exempel borde de 
överväga att göra samma sak i övriga butiker.  

Övriga varor som kyls i ”onödan” är tex mjölkersättningsprodukter. Havremjölk tex. De 
placeras ofta i kylar för att vara nära de produkter man ska ersätta. Här bör man tänka till så 
att man planerar butiken på ett smart sätt så att mjölkfria produkter kan placeras nära 
mjölkprodukter utan att de behöver kylas. 
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Dricka: Det är svårt att sluta kyla dricka helt eftersom kunder som ska dricka direkt 
efterfrågar kyld dryck. Vi kan också se att betydligt fler köper denna typ av produkter på 
stormarknader snarare än servicebutiker och att de som köper på stormarknad betydligt 
oftare inte dricker drycken i direkt anslutning till köpet. Behovet av att kyla drycken i 
stormarknader bör därför vara betydligt lägre. Dvs att större andelen dryck skulle kunna 
säljas okyld, speciellt på stormarknader, och den drycken som kyls skulle kunna hålla en 
högre temperatur.  

Snus: Snus skulle precis som dricka kunna hålla en högre temperatur, men det kan vara 
svårt att sluta att kyla dem helt eftersom hållbarheten påverkas negativt, vilket kan påverka 
kundernas köpvilja. 

Ägg behöver inte kylas alls och eftersom de kan placeras okylt ger det också möjligheten att 
kunna presentera äggen på ett bättre sätt. Butikens resultat efter flytten ur kylarna visar på 
en positiv effekt även för försäljningen. 

Bättre plug-in kyldiskar med bättre reglering behövs för att kunna hålla önskad temperatur. 
ECOdesignkraven [5] som infördes 1 juli 2016 kommer att leda till en förbättring på sikt.  
Tills vidare kan man minska drifttiden med hjälp av timers. Ett alternativ skulle kunna vara att 
bara köra kompressorerna nattetid och ledbelysningen i kylarna dagtid. 

 

 

7 Rekommendationer och fortsatt arbete 

Kan plug-in diskarnas effektivitet förbättras? 

• Vid energimätning av snuskylarna noterades att drifttiden för kompressor minskade 
pga av den högre kylskåpstemperaturen. Kylbehovet för kylskåpet minskar vid högre 
kylskåpstemperatur och kylanläggningens kyleffekt ökar. I kombination med de korta 
drifttiderna kan ökat slitage bli följden. Hur detta påverkar kompressorn skulle kunna 
utredas mer. 
 

• Hur mycket påverkar nedsmutsningen effektiviteten? Man kan ta reda på det genom 
att ta in en drickakyl i ett lab, mäta elenergiförbrukning per dygn. Göra ren kondensor 
och förångare och jämföra skillnad före, efter rengöring. 
 
 

• I enkätstudien framgick det att för de flesta respondenter att de föredrog att dricka 
drycken kall. Här kan det finnas en skillnad beroende på vilken typ av dricka det 
gäller. En hypotes är att det skiljer sig mellan vatten och sötade drycker samt mellan 
kolsyrade och icke-kolsyrade drycker. För en framtida studie föreslås en ökad 
differentiering mellan dessa typer av drycker.  
 

• Det skulle även vara intressant att undersöka om hur stor effekt en skylt, som ber 
kunder att välja okyld dryck för miljöns skull, skulle ha. 
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 A.1 Energiförbrukning livsmedelskyla Tabell 7.1.1 Elenergi (kWh/månad)  Figur 7.1.1 Energiförbrukningens fördelning över åren. Summa av Kolumn1 KolumnetiketterRadetiketter 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totalsummajan 44 188 44 051 43 511 43 016 38 711 213 477feb 39 249 41 265 39 532 40 140 69 469 229 655mar 44 759 43 506 45 615 45 627 46 044 41 020 266 571apr 43 781 44 660 44 289 45 917 47 007 47 699 273 353maj 51 585 55 143 53 286 50 107 60 510 55 141 325 772jun 51 870 56 034 56 308 55 002 65 569 53 203 337 986jul 59 682 59 850 66 340 60 543 56 186 56 293 358 894aug 59 379 58 707 60 222 65 505 54 510 52 091 350 414sep 52 455 51 344 55 960 57 314 53 989 45 783 316 845okt 50 280 50 277 54 421 55 366 42 689 41 690 294 723nov 47 290 45 392 43 797 50 591 38 407 38 981 264 458dec 43 671 46 907 43 934 50 952 40 614 226 078Totalsumma 504 752 595 257 609 488 619 967 588 681 540 081 3 458 226
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Figur 1. Diagram redovisar eleffektförbrukning period 2012-2018. 



BELIVS Innovationskluster 21 A.2 Översikt butiksyta kylmöbler  



BELIVS Innovationskluster 22 A.3 Drickakyl   Figur 7.3.1 Drickakyl som användes för energi- och temperaturmätning.  Figur 7.3.2 Drickakylens märkskylt 



BELIVS Innovationskluster 23  Figur 7.3.3 Smutsig kondensor på uppmätt drickakyl.  Figur 7.3.4 energimätning drickakyl. Den tillfälliga ökningen den 16:e mars beror troligen på en kombination av öppen dörr och ilastning av varm dricka. 



BELIVS Innovationskluster 24  Figur 7.3.5 Diagram visar ordinarie drift perioden 8-23 mars 2017 och resterande dagar med klockströmbrytare som stoppar drickakyl mellan kl 22-06. Figur 7.3.6 Diagrammet redovisar temperaturförändringen över dygn med och utan klockströmbrytare. Den relativa fuktigheten är med men har inte analyserats. 



BELIVS Innovationskluster 25 B. Beteendestudie-Enkät  B.1 Frågeformulär:  
Brukar du köpa dessa produkter 

  Ja Nej 
 

Om ja hur ofta brukar du köpa dem 

           >en gång per dag varje dag   2-3 gånger i veckan  En gång i veckan Varje månad Någon gång per år  
 

Vilken hade du valt 

  Placerad i rumstemp Placerad i kyla 
 

Hur ofta dricker du produkten i direkt anslutning till att du köpt den 

     Varje gång  Oftast Ibland  Sällan  Aldrig  
 

Vilken temperatur vill du då att den ska ha 

     Rumstempererad Kylskåpskall    
 

 

 

 



BELIVS Innovationskluster 26 Om du väljer att förvara produkten hemma, Hur förvarar du den då 

    I rums-temperatur  På sval plats I kylskåp  Annat  
 

Kan du tänka dig att köpa den rumstempererad? 

  Ja Nej 
 

Vi behöver vara rädda om vår miljö. Tycker du det är en bra energibesparing att 
minimera den läsk som säljs kall och istället ha övervägande delen 
rumstempererad i butiken? 

  Ja Nej 
 

 

Avslutande frågor 

 

Är du…? 

  Kvinna Man 
 

Hur gammal är du? 

         <20 20-30 31-40 41-50  51-60 61-70 >70 
 

Antal personer i ditt hushåll? 

           1 2 3 4 5 >5 
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  Ja  Nej 
 

Hur ofta brukar du besöka denna butik? 

         1 2 3 4 5 >5 
  B.2 Resultat enkät – Diagram  Onödig kyla sommar: 49 respondenter, 31 kvinnor, 17 män och 1 annan/vill ej uppge.  1 person6%2 personer29%3 personer39%4 personer 20%5< personer6% Antal i hushållet



BELIVS Innovationskluster 28     1 person köper aldrig drycker på stormarknader 0%5%10%15%20%25%30% <20 20-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-Ålder Minst en gång i veckan43%Varje månad31%Någon gång per år26%Hur ofta handlar du dryck på 0,5 l PET-flaska?Stormarknad69%Servicebutik27% Annat4%Var handlar du dessa drycker?



BELIVS Innovationskluster 29  10% dricker aldrig i direkt anslutning till inköp på stormarknad. Av de som dricker den i direkt anslutning föredrar 80% att den är kall, varav för hälften är det viktigt. För 20% spelar det ingen roll. 1 av de svarande föredrar den rumsvarm. 96% av de som tar hem den placerar den kallt, av dessa placerar 74% den i kylskåp direkt.  Servicebutik: 8% köper aldrig i servicebutik.    Aldrig19% Sällan 21%Ibland25%Ofta23% Alltid12%Dricka i direkt anslutning stormAldrig20% Sällan2%Ibland 16%Ofta22%Alltid40%Dricka i direkt anslutning service


