
0 
 

 

Frityroljor i 
livsmedelsverksamheter 
En studie om frityroljor och dess kvalité i slumpmässigt 
utvalda livsmedelsverksamheter 

William Jonsson 

 
 

 

 

 

 

 

Student 

Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd 15 hp 
Avseende kandidatexamen 
Rapporten godkänd: 11 juni 2014 
Handledare: Åsa Lavin Olofsson 



1 
 

  



2 
 

Abstract  
 
Frying oils in restaurants - A study of frying oils and its quality of 
randomly selected restaurants 
 
William Jonsson  
 
The purpose of this study was to investigate the quality of frying oil in eight randomly 
selected restaurants in Umeå. A further aim was to examine the techniques and control 
methods the various restaurants used. The methods used to answer the purpose was 
questionnaires, answered by the chefs, which was used to examine the procedures used in the 
handling of frying oils. To investigate the quality of the frying oils two types of quick tests 
were used, a Oxifrit-test and a TPM-test. The results showed that all food businesses had 
developed procedures for the handling of frying oils. Procedures for intermittent usage, 
change of frying oil, monitoring of the oil, cleaning and handling of frying oils after use 
existed at the eight restaurants. According to the recommendations of the Deutsche 
Gesellschaft für fettwissenschaft the observed routines does not meet all the criteria to 
achieve a good quality of frying oil, and therefore needs improvements. However the Oxifrit-
test and TPM-test showed that the frying oils generally archive a good quality in the selected 
restaurants. There were only three restaurants where the oil should have been replaced. 
Further improvement of procedures might help to improve the quality of frying oil.  
 
Key words: Investigation, frying oil, oxidation, TPM-test, restaurants.  
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Förord 
Till de åtta anonyma livsmedelsverksamheter i Umeå som tillät mig komma på studiebesök 
och testa deras frityroljor vill jag härmed rikta ett stort tack. Utan att ni tagit er tid och 
besvarat min frågor och tillåtit mig ta prover ur era fritöser hade jag inte kunnat genomföra 
mitt examensarbete.  
 
Utöver att tacka de besökta verksamheterna vill jag också tacka min handledare Åsa Lavin 
Olofsson som hjälpt och stöttat mig genom arbetets gång. Sedan vill jag tacka Mariana 
Thavelin Sjöström, tillsammans med Åsa Lavin Olofsson, som köpte in den alldeles nya TPM-
mätare vilken jag sedan använde ute i livsmedelsverksamheterna.  
 
Dessutom vill jag tacka en mycket speciell person, min nära vän Amanda Andersson. Hon har 
kommit med många kloka tankar och idéer under rapportskrivningen.  
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1 Inledning 
Fritering av mat är idag ett mycket populärt tillagningssätt då friteringen åstadkommer en 
unik smak och textur som är omöjligt att uppnå på något annat sätt (Fredholm, Gustafson 
och Jonsson 1991). Fritering innebär att man hettar upp olja till ca 140-180 ○C i ett kärl där 
man sedan sänker ner livsmedlet som man önskar att fritera. Oljan som har en mycket hög 
temperatur gör att vatten i livsmedlet börjar förångas. Denna förångning av vätska sker i 
gränszonen mellan oljan och livsmedlet (Gertz och Matthäus 2012). Allt eftersom vattnet i 
denna gränszon förångas kommer mer vatten från mitten av livsmedlet transporteras ut till 
gränszonen. När transporten av vatten upphör kommer livsmedlets temperatur att passera 
över 100 ○C. Vid denna tidpunkt startar olika reaktioner som ger livsmedlet dess 
karriäristiska smak och färg (Gertz och Matthäus 2012). Oljan som används vid fritering 
utsätts också för en rad påfrestningar under den höga temperaturen och genomgår även en 
rad olika kemiska reaktioner genom hela friteringsprocessen. Oljor man friterar i bör vara 
stabila så att de kemiska reaktionerna går långsammare. Sådana oljor har ett lågt innehåll av 
omättade fettsyror och består mestadels av mättade fettsyror (Fredholm, Gustafson och 
Jonsson 1991). Några av dessa kemiska reaktioner är hydrolys, oxidation, polymerisation och 
cyklisering. Alla dessa reaktioner bidrar till att frityroljan bryts ner och till slut blir otjänlig 
för användning. Livsmedel som friteras i en nedbruten, mycket använd, olja kan få en dålig 
smak och oönskad färg eftersom nedbrytningsprodukterna som bildas har väldigt stark och 
karaktäristisk smak (Fredholm, Gustafson och Jonsson 1991). Eventuellt kan även toxiska 
nedbrytningsprodukter från de olika reaktionerna följa med livsmedlet och in i kroppen (Ng 
et al. 2014).  
 
Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelssäkerhet ställer krav på 
livsmedelsverksamheter, bland annat att livsmedel som släpps ut på marknaden ska vara 
säkra (EG förordning 178/2002) och att det är livsmedelsföretagaren själv som ska kunna 
visa att de livsmedel som produceras är säkra för konsumenterna (EG förordning 178/2002). 
Som livsmedelsföretagare är det således viktigt att man säljer tillfredställande livsmedel till 
sina kunder men att man inte heller säljer något som kan vara farligt. För att man ska kunna 
veta om det man släpper ut på marknaden är skadligt eller inte är det viktigt att man har rätt 
kunskap om olika moment i sin verksamhet. Kunskap om hur man hanterar eventuella risker 
är en nyckel till att de livsmedel man producerar ska vara säkra. Livsmedelföretagaren 
behöver också kontrollera att bland annat frityroljan som de använder uppfyller en god 
kvalité. För att uppnå detta krävs att livsmedelsföretagaren har väl utarbetade rutiner och 
kontrollmetoder. 
 
1.1 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka kvalitén på frityroljor i olika slumpmässigt 
utvalda livsmedelsverksamheter i Umeå. Vidare är syftet att undersöka vilka rutiner och 
kontrollmetoder dessa verksamheter använder när de hanterar frityroljor samt ge eventuella 
förbättringsförslag på dessa rutiner. 
 
1.1.1 Frågeställningar 

- Finns rutiner för hantering av frityroljor och fritösen och i så fall vilka är dessa?  
- Hur kontrollerar livsmedelsverksamheterna att frityroljan är av tillräckligt bra kvalité 

för att friteras i? 
- Upplever livsmedelsverksamheterna att det finns skillnader mellan de två 

testmetoder som används i denna undersökning och i så fall vilka är dessa skillnader?  
- Finns det möjlighet till förbättring av livsmedelsverksamheternas rutiner eller 

kontrollmetoder? 
 
1.1.2 Avgränsning 
Undersökningen har avgränsats till att omfatta oxidationsstatusen och totalt antal polära 
ämnen (Total Polar Materials - TPM) i frityroljor genom att ett Oxifrit-test och ett TPM-test 
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har använts. Undersökningen av frityroljor har begränsats till åtta slumpmässigt utvalda 
livsmedelsverksamheter i Umeå. 
 
 

2 Bakgrund 
 
2.1 Lagstiftning 
2.1.1 Livsmedelslagstiftning 
Livsmedelslagstiftningen syftar till att livsmedel som säljs eller på något annat sätt kommer 
ut på marknaden ska ha en hög skyddsnivå så att inte konsumenter vilseleds eller skadas av 
livsmedlen. Livsmedelslagstiftningen ska alla som släpper ut livsmedel beakta, även om syftet 
inte är att tjäna pengar (EG förordning nr 178/2002). Livsmedelsföretagare är skyldiga att 
vidta försiktighetsåtgärder och uppfylla de relevanta kraven som ställs på dem utifrån 
livsmedelslagstiftningen. Livsmedelsföretagen ska också se till att de krav som ställs på dem 
uppfylls (EG förordning nr 178/2002). 
 
Enligt artikel 14 (EG förordning nr 178/2002) ska alla livsmedel som släpps ut på marknaden 
vara säkra. Livsmedel ska inte anses som säkra om det är skadliga för hälsan och otjänliga 
som människoföda. När man ska bedöma om livsmedlet är skadligt för hälsan ska man 
beakta om det eventuellt finns omedelbara och/eller kortsiktiga och/eller långsiktiga effekter 
av livsmedlet, inte bara på den persons hälsa som konsumerar livsmedlet utan också på den 
kommande generationens hälsa. Man ska även ta hänsyn till om det finns tänkbara 
kumulativa toxiska effekter.  
 
Enligt bilaga 2, kapitel IX (EG förordning nr 852/2004) ska livsmedel i alla led i 
produktions-, bearbetnings-, och distributionskedjan skyddas mot kontaminering som kan 
göra livsmedlet otjänligt, skadligt för hälsan eller kontaminerat på sådant sätt att det inte 
rimligen kan konsumeras i det skick i vilket de befinner sig.  
 
Enligt artikel 5 (EG förordning nr 852/2004) anges det att livsmedelsföretagare skall inrätta, 
genomföra och upprätthålla ett eller flera permanenta förfaranden, grundade på HACCP-
principerna. HACCP-principerna består av att livsmedelsföretagaren ska, bland annat, 
identifiera de faror som måste förebyggas elimineras eller reduceras till en acceptabel nivå. 
Livsmedelsföretagaren ska identifiera kritiska styrpunkter i det steg eller de steg där kontroll 
är nödvändig för att förebygga eller eliminera en fara eller för att reducera den till en 
acceptabel nivå, fastställa kritiska gränser vilka skiljer acceptabelt från icke acceptabelt i de 
kritiska styrpunkterna i syfte att förebygga, eliminera eller reducera identifierade faror och 
att upprätta och genomföra effektiva förfaranden för att övervaka de kritiska styrpunkterna 
(EG förordning nr 852/2004). 
 
2.1.2 Miljöbalken 
Utöver livsmedelslagstiftningen är även miljöbalken viktig att beakta. Enligt miljöbalkens 
mål framgår det att lagstiftningen är till för främja en hållbar utveckling som innebär att 
nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan 
utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att 
förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl (SFS 
1998:808).  
 
Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) 2 kap 2§ ska den som bedriver eller avser att bedriva en 
verksamhet skaffa sig kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljö mot 
skada eller olägenhet. Enligt 2 kap 3§ ska man även utföra de skyddsåtgärder som behövs för 
att förebygga och hindra att åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljö. Enligt 2 kap 5§ ska alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd hushålla 
med råvaror och energi samt utnyttja möjligheten till återanvändning och återvinning.  
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2.2 Reaktioner i frityroljan  
Oljan som används i fritösen genomgår en rad olika kemiska reaktioner som beror på många 
olika faktorer. Här nedan kommer några av dessa reaktioner förklaras. De reaktioner som 
oljan genomgår är bland annat: hydrolys, oxidation, polymerisation och cyklisering 
(Fredholm, Gustafson och Jonsson 1991).  
 
Vatten från livsmedlet som friteras i oljan övergår från livsmedlet till oljan och förångas. 
Denna ånga i kombination med syre startar den kemiska reaktionen i oljan (Wai 2007). 
Vatten, som är en svag nukleofil, angriper esterbindningen hos triglyceriderna i fettet och det 
bildas di- och monoglycerider, fria fettsyror och andra nedbrytningsprodukter (Choe och Min 
2007). Denna reaktion sker snabbare ju mer vatten som finns tillgängligt i livsmedlet som 
önskas fritera. Av denna anledning bör livsmedel som friteras inte vara för blöta eller tagna 
direkt ur frysen (Gertz och Matthäus 2012). Hydrolysreaktionen påskyndas också av högre 
temperaturer och detta medför att fettsyrorna spjälkas snabbare till fria fettsyror (Fredholm, 
Gustafson och Jonsson 1991). Dessa nedbrytningsprodukter kan hydrolysernas på nytt och 
bilda ett stort antal polära ämnen i frityroljan (Fredholm, Gustafson och Jonsson 1991). De 
polära ämnena kan sedan mätas med hjälp av olika instrument, och vilket sedan ger en 
uppfattning om hur frityroljan har åldrats på grund av upphettning (Wai 2007). De fria fett 
syrorna ger frityroljan en härsken smak, vilken blir starkare ju kortare fettsyrorna blir 
(Fredholm, Gustafson och Jonsson 1991). Hydrolysreaktionen påverkas inte i stor grad av 
hur länge friteringen pågår utan påverkas i större grad av andra, tidigare nämnda, faktorer 
(Choe och Min 2007).  
 
Oxidation av frityroljan består av två typer av oxidationsprocesser, termisk oxidation och 
autooxidation. De båda typerna är mycket lika varandra. Dock skiljer sig termisk oxidation 
från autooxidation då den går snabbare och att autooxidationen sker spontant och hela tiden 
(Choe och Min 2007). En schematisk bild över hur oxidationsreaktionen går till illustreras i 
figur 1. Oxidationsreaktionen av frityrolja är en mycket komplex reaktion och involverar att 
omättat fett reagerar med syre. Reaktionen består av tre delsteg som kallas initierings-, 
föröknings- och avslutningsfasen. I initieringsfasen bryts den svagaste kol-vätebindningen i 
fettsyran. För att denna bindning ska brytas behöver energi tillföras, energi i form av till 
exempel värme. För olika typer av oljor krävs olika mycket energi för att bindningen ska 
brytas. Vilket är en anledning till varför olika oljor oxiderar olika snabbt (Choe och Min 
2007). Reaktionen fortsätter med att en syremolekyl (peroxid) fångar upp vätet som släppte 
från kolet tidigare. Väteperoxid bildas tillsammans med andra alkylradikaler. Detta är en så 
kallad kedjereaktion och bidrar till ytterligare bildning av väteperoxid, alkylradikaler och 
andra radikaler. Detta är även den förökande fasen i termisk oxidation. Alla dessa molekyler 
är normalt inte stabila under fritering och kan reagera med andra ämnen eller brytas ner och 
ombildas (Fredholm, Gustafson och Jonsson 1991, Choe och Min 2007). 
Väteperoxidradikalerna som bildats kan även genomgå polymerisering, en reaktion som 
innebär att väteperoxidradikaler fogas samman till större molekyler (Fredholm, Gustafson 
och Jonsson 1991). I den avslutande fasen har de reaktiva ämnena bildat både flyktiga ämnen 
och stabila ämnen. De flyktiga ämnena lämnar fritösen genom att de förångas eller att de 
bryts ner och fortsätter reagera med andra ämnen (Choe och Min 2007). Dessa 
nedbrytningsprodukter ger frityroljan en karakteristisk härsken smak när den används 
tillräckligt mycket (Fredholm, Gustafson och Jonsson 1991). Oxidationsreaktionen påskyndas 
ju mer fria radikaler och syre som finns tillgängligt i oljan men också av tillgång till ljus, 
värme och metalljoner som kan fungera som katalysatorer för reaktionen (Fredholm, 
Gustafson och Jonsson 1991).  
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Figur 1. Figuren visar översiktligt hur frityroljan oxiderar och vilka oxidationsprodukter som bildas. Bild efter 
Labuza 1971. 
 
Polymerisation och cyklisering är två reaktioner som kan inträffa när frityroljan har en hög 
temperatur, ca 180-200○C, och under långvarig upphettning (Fredholm, Gustafson och 
Jonsson 1991, Choe och Min 2007). Andra faktorer som påverkar polymerisationsreaktionen 
är bland annat vilken typ av olja som används och hur mycket som friteras i oljan innan den 
byts ut (Choe och Min 2007). Polymerisation innebär att en liten molekyl, monomer, 
reagerar med liknande molekyler och bildar långa kedjor av molekyler (Terselius 2014). 
Polymerisationsreaktionen är en följd av bland annat oxidationsprodukter som bildats och 
fogas samman till större molekyler. Cyklisering sker främst när fettsyror med 
dubbelbindningar ändrar struktur och sluter sig till en cirkel, vilket är en följd av den höga 
temperaturen (Fredholm, Gustafson och Jonsson 1991). Andra faktorer som påverkar 
cyklisering i frityroljan är hur omättad fettsyrorna är. Ju mer omättade fettsyrorna är desto 
lättare är det för dem att slutas sig och bilda cykliska molekyler (Choe och Min 2007).  
 
Som tidigare nämnts gör alla dessa reaktioner att oljans olika egenskaper förändras. De 
förändringar som sker till följd av de olika reaktionerna sammanfattas i tabell 1.  
  



5 
 

Tabell 1. Några fysiska förändringar frityroljan genomgår vid upphettning.  

Frityroljas 

egenskaper 

Förändring Anledning till förändring 

Färg Blir mörkare 
Resultat av oxidationsreaktion och smulor av 
livsmedel som friterats ligger kvar i fritösen och 
bränns  

Viskositet Ökar 
Frityroljan blir mer trögflytande, beror på de 
produkter som bildats efter 
polymeriseringsreaktionen 

Rykpunkt Minskar 
Flyktiga oxidationsprodukter ökar och gör att 
frityroljan tillslut ryker vid den normala 
friteringstemperaturen  

Smak Smakförändring 
Oxidationsprodukter ger frityroljan en otrevlig 
smak 

Skumning Ökar 

Beror på att frityroljan blir mer trögflytande, se 
”Viskositet”. Bubblorna som bildas när livsmedel 
sänks ner i frityroljan blir mer hållfasta. 
Frityroljan kan tillslut svämma över fritösen  

 
2.4 Hälsoeffekter 
De hälsoeffekter som är relaterade till livsmedel som friterats i nedbruten frityrolja är än idag 
inte helt undersökta (Huang et al. 2008). Studier har bland annat visat att hjärt- och 
kärlsjukdomar är den största hälsoeffekten som påvisats efter intag av livsmedel som friterats 
i nedbrutna oljor (Ng et al. 2014). Det samband man kunde observera var att mellan intaget 
av polära nedbrytningsprodukter och hjärt- kärlsjukdomar (Wai 2007, Ng et al. 2014).  
 
En studie har utförts på två typer av råttor, Spontaneously hypertensive (SHR) och Wistar 
Kyoto (WKY), som matats med sojaolja som hade blivit upphettad till 180○C i åtta timmar 
varje dag i fyra dagar (Yen et al. 2010). Experimentet pågick i 10 veckor. Resultatet av studien 
visade att man inte kunde se tydliga resultat att råttorna som matades med den upphettade 
frityroljan drabbades av högt blodtryck, jämfört med kontrollgruppen som matades med 
oupphettat sojaolja (Yen et al. 2010). Däremot kunde man se att råttor som matades med den 
upphettade frityroljan fick högre värden av olika reaktiva ämnen i blodet som är associerade 
med oxidativa nedbrytningsprodukter i frityroljor (Yen et al. 2010).  Man såg även att dessa 
råttor utsattes för högre oxidativ stress än kontrollgruppen (Yen et al. 2010). Oxidativ stress 
är ett tillstånd då reaktiva föreningar skadar celler och organ i kroppen. Oxidativ stress har 
inte bevisats vara huvudorsaken till någon speciell sjukdom. Dock kan det eventuellt finnas 
ett samband mellan oxidativ stress och vissa kroniska sjukdomar, som till exempel diabetes, 
svår njursvikt och autoimmun inflammation (Borgström, Eberson och Malmquist 2014).  
 
Ytterligare studier har utförda på råttor där syftet var att undersöka samband mellan vitamin 
E och oxiderade frityroljor. I Studien kom man fram till att den största skillnaden mellan 
kontrollgruppen och gruppen råttor som matades med oxiderad frityrolja vara att man kunde 
se en förändring av metabolismen utav skadliga ämnen i levern hos råttorna (Huang et al. 
2008). Men att ytterligare undersökning behövs.  
 
Utöver dessa studier har det utförts för få undersökningar på människor och många av de 
resultat som hittills fastställts är resultat baserade på experiment med råttor. Ytterligare 
forskning inom området behövs för att fastställa med säkerhet vilka hälsoeffekter som är 
relaterade till intag av frityroljor av dålig kvalité (Huang et al. 2008, Ng et al. 2014). 
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2.5 Tidigare undersökningar 
Tidigare undersökningar av frityroljor i livsmedelsverksamheter har genomförts av både 
forskare och tillsynsmyndigheter.  I en undersökning från Landskrona kommun där 18 
livsmedelsverksamheter besöktes undersöktes verksamheternas frityrolja  
med hjälp av en TPM-mätare. Undersökningen visade att 61 % av de besökta verksamheterna 
hade en sådan kvalité på oljan att den bör bli utbytt inom kort (Gunnarsson et al. 2008). 22 
% av dessa hade en så dålig kvalité att de borde ha bytts innan testet togs. Undersökningen 
visade att det fanns stora skillnader mellan olika fritöser i samma livsmedelsverksamhet 
fastän samma rutiner användes. Denna skillnad förklaras med att olika fritöser användes till 
olika livsmedel (Gunnarsson et al. 2008). Till exempel kunde en fritös där endast pommes 
frites friterades användas i två dagar och hade då endast uppnått ett TPM-värde som 
fortfarande var bra. En annan fritös i samma verksamhet där kött friterades uppmättes ett 
TPM-värde nära gränsen för att bli otjänligt efter lika lång tid. Slutsatsen av undersökningen 
är att ett stort antal livsmedelsverksamheter friterade i oljor av mycket dålig kvalité och 
skulle blivit utbytt (Gunnarsson et al. 2008).  
 
I en annan undersökning av Sigtuna kommun där åtta livsmedelsverksamheters frityrolja 
testades med hjälp av en TPM-mätare visade resultatet att tre av tio fritösers olja skulle ha 
blivit utbytt då den var av dålig kvalité (Alehagen 2012). Vidare undersöktes även 
temperaturen i fritöserna vilket visade en spridning från 150○C till 191○C (Alehagen 2012).  
 
En undersökning från Japan där prover av frityroljor från sjukhus analyserades kunde man 
konstatera, bland annat, att halten syre i frityroljorna sjönk snabbt när temperaturen ökade 
över 120○C. Vid 180○C fanns det nästan inget syre löst i frityroljan (Totani et al. 2012). Dock 
ökade syreinnehållet när frityroljans temperatur långsamt sjönk. Undersökningen kunde inte 
visa att det fanns någon skillnad mellan bland annat halten polära ämnen, halten oxidativa 
nedbrytningsprodukter, färg, typ av livsmedel som friterades, temperatur och tiden som 
fritöserna var på mellan de olika sjukhusen där prover togs (Totani et al. 2012). Däremot såg 
man ett samband mellan frityroljor som upprepade gånger värmdes upp och sedan fick 
svalna. Resultatet visade att dessa frityroljor hade en högre halt av oxidativa 
nedbrytningsprodukter än frityroljor som används konstant (Totani et al. 2012).  
 
2.6 Råd till livsmedelsföretagare för att uppnå god kvalité och hantering 

av frityrolja 
Livsmedel som är fryst och ska friteras bör tinas och låta avvattnas, då detta leder till att 
resultatet blir jämnare och att livsmedlet inte drar till sig lika mycket olja (Gertz och 
Matthäus 2012). Det är också viktigt ur ett arbetsmiljöperspektiv då för mycket vatten i oljan 
kan orsaka att den heta oljan stänker på personal som handhar fritösen (Gertz och Matthäus 
2012). Det är inte att rekommendera att salta eller tillsätta kryddor på eller över livsmedel 
som ligger i fritösen då salt och andra kryddor påskyndar nedbrytningen av frityroljan (Gertz 
och Matthäus 2012, Choe och Min 2007, Fredholm, Gustafson och Jonsson 1991).  
 
Temperaturen är en viktig faktor för att få frityroljan att hålla sig länge. Om frityroljan 
överhettas kan det eventuellt leda till att de olika reaktionerna påskyndas vilket resulterar i 
att frityroljan får en dålig kvalité snabbare (Choe och Min 2007). Av denna anledning är det 
att rekommendera att livsmedelsverksamheter regelbundet kontrollerar temperaturerna och 
justerar den i sina fritöser. Enligt rekommendationer av Deutsche Gesellschaft für 
fettwissenschaft (DGF) bör temperaturen på en fritös ligga mellan 150-175○C för att man ska 
få ett tillfredsställande resultat. Temperaturen i fritösen bör inte överstiga 180○C då högre 
temperaturer inte direkt medför att friteringsprocessen förkortas (Gertz och Matthäus 2012, 
Fredholm, Gustafson och Jonsson 1991). Dock påskyndar den höga temperaturen 
nedbrytningen av oljan (Choe och Min 2007). 
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När fritösen inte används, mellan raster eller serveringar, så kan man med fördel täcka över 
fritösen med ett lock. Detta för att förhindra att bland annat ljus, smuts och vatten kommer i 
kontakt med oljan (Gertz och Matthäus 2012). Dessutom bör inte temperaturen i fritösen 
sänkas under 120-130 under kortare uppehåll, då även detta kan påskynda 
nedbrytningsreaktionerna (Das et al. 2011, Gertz och Matthäus 2012, Totani et al. 2012).  
 
Även rutiner och kontrollmetoder är viktiga verktyg för att uppnå frityroljor av god kvalité. 
Städning av fritösen bör ske efter varje användningstillfälle eftersom gammalt fastbränt fett 
kan påskynda nedbrytningsreaktioner. Det är också viktigt att fastställa rutiner så utbytet av 
frityroljan sker på ett optimalt sätt. För att uppnå detta är det att föredra att man testar sin 
frityrolja på något sätt, detta kan till exempel vara att man använder sina sinnen eller någon 
typ av snabbtest, till exempel Oxifrit-test eller TPM-test (Gertz och Matthäus 2012). Utöver 
att byta olja så behövs det hela tiden tillsättas ny olja under tiden man friterar då livsmedlet 
drar till sig olja. Man ska endast tillsätta ny olja om man är säker på att den oljan som man 
friterar i fortfarande är av tillräckligt bra kvalité, annars ska man byta den.  
 
Gammal förbrukad frityrolja bör samlas upp och återvinnas då det är en utmärkt produkt för 
detta ändamål. Detta är även ett bra sätt för livsmedelsverksamheterna att uppfylla krav i 
miljöbalken om hushållning. Idag finns företag som har specialiserat sig på att ta hand om 
fett från livsmedelsverksamheter och privatpersoner (Svensk fettåtervinning 2014). Den 
gamla frityroljan kan till exempel bli tvål, plast, gummi och biobränsle (Wai 2007, Svensk 
fettåtervinning 2014). Den återvunna oljan och fettet kan likställas med nytillverkat fett när 
det används inom kemikalieindustrin. Denna återanvändning av oljor och fetter hjälper till 
att minska nytillverkning av oljor och fetter som har sitt ursprung i petroleum (Svensk 
fettåtervinning 2014). 
 
 

3 Material och metod 
 
3.1 Förarbete 
Detta examensarbete har genomförts genom undersökningar i slumpmässigt utvalda 
verksamheter i Umeå samt en litteraturstudie inom det aktuella ämnet. Fokus har riktats till 
kvalitén på frityroljor i livsmedelsverksamheter. Arbetet startade med en 
litteraturgenomgång på området oxiderade frityroljor och hälsoeffekter. Litteraturen 
inhämtades huvudsakligen från PubMed och Web of Science. Övriga källor till litteratur som 
förekommer i arbetet inhämtades med hjälp av sökmotorer på internet. Sökord som 
användes: deep frying, frying oil, chemistry, oxidation, health effects, intermittent usage. 
Sökord som användes på övriga sökmotorer: oxidation, frityrolja, fritös, återvinning, 
kontroll, hantering. 
 
3.2 Urval 
Urvalet av livsmedelsverksamheter genomfördes med hjälp av Google Maps där de olika 
stadsdelarna i Umeå identifierades. Ur varje stadsdelar valdes slumpmässigt sedan en till tre 
livsmedelsverksamheter ut. Även reservlivsmedelsverksamheter valdes ut i de olika 
stadsdelarna. Totalt valdes 11 livsmedelsverksamheter ut, varpå mailadresser erhölls från 
respektive verksamhets hemsida. Livsmedelsverksamheterna kontaktades via ett brev som 
informerade om undersökningens syfte (se bilaga 1). Brevet skickades via mail. De 
livsmedelverksamheter som inte tillhandahöll någon mailadress, kontaktades via telefon där 
sedan mailadress erhölls. Livsmedelsverksamheten fick sedan tid att bestämma sig om de 
ville delta eller ej varpå varje verksamhet förfrågades på nytt, då via telefon. Därefter bokades 
ett studiebesök in hos åtta livsmedelsverksamheter. För att de utvalda verksamheterna skulle 
få vara anonyma tilldelades varje verksamhet en siffra i den ordning de besöktes, 1-8. 
 
 
 



8 
 

3.3 Checklista  
En checklista med frågor utformades med hjälp av bakgrundsinformation och för att dessa 
frågor skulle kunna besvara syftet med detta examensarbete (se bilaga 2). Checklistan 
utformades på ett sådant sätt att det skulle gå snabbt att fylla i och för att standardisera 
frågorna. Frågorna formuleras på ett öppet sätt så att verksamheterna själva fick förklara hur 
det arbetade. Frågorna behandlade hantering av frityrolja, fritösen, rutiner och rengöring. 
Checklistan fylldes i under studiebesöken när respektive besvarades av personalen vid 
respektive livsmedelsföretag som hade hand om fritösen.  
 
3.4 Mätmetod 
 
3.4.1 Material 
Test av frityroljan genomfördes med ett Oxifrit-test (Merck KGaA Tyskland, Oxifrit-test 
1.10653.0001) och en TPM-mätare (Testo AG Tyskland, Testo  207 Frityroljemätare). Även 
en termometer utrustad med en precisionsgivare för snabba mätningar användes. 
(Termometer: Testo AG Tyskland, Testo 108, Precisionsgivare: Test AG Tyskland, Testo 0603 
2693). 
 
3.4.2 Oxifrit-test 
För att utvärdera hur många oxidationsprodukter frityroljan innehöll användes ett Oxifrit-
test. Testet består av två reagenslösningar som blandas varefter frityrolja tillsätts. Vid 
nedbruten frityrolja erhålls en färgförändring. Oxifrit-testet i denna undersökning 
genomfördes genom att ett prov av frityroljan togs direkt från fritösen vid ca 140-180○C. 
Testet är standardiserat med tydliga instruktioner och angivna mått. Reagenslösning 1, som 
bestod av 1-propanol och bensylalkohol, tillsattes till ett provrör med hjälp av den tillhörande 
spruta som är förinställd för att få korrekt mängd reagenslösning. Därefter tillsattes fem 
droppar av reagenslösning 2, kaliumhydroxid. Lösningen i provröret skakades. Provet av 
frityroljan togs med hjälp av den tillhörande skeden och tillsattes till lösningen i provröret. 
Provröret tillslöts och skakades kraftigt i fem sekunder. Provröret avlästes inom två minuter 
efter tillsättning av frityroljan om lösningen ändrat färg. Det eventuella färgomslaget 
kontrollerads mot Oxifrit-testets färgskala. Provröret hölls framför färgskala mot en ljus 
bakgrund, som till exempel en lampa eller en ljusyta. Färgskalan bestod av fyra färger som 
representerar fyra olika kvalitéter på oljan, klarblå (bra), grönt (fortfarande bra), mörkgrönt 
(bör bytas) och olivgrön (otjänlig). 
 
Provrör, kork och sked diskades sedan noga med diskmedel för att inte kontaminera 
nästkommande prov. Skeden spritades av med 70 % isopropylalkohol varpå den lufttorkades.  
 
3.4.3 TPM-test 
För att utvärdera hur frityroljan åldrats på grund av upphettning användes en TPM-mätare 
(Total Polar Materials). TPM-testet genomfördes genom att TPM-mätarens känselkropp 
sänktes ner i oljan i fritösen vid en temperatur av 40-200○C. Känselkroppens djup noterades 
så att den låg inom det angivna intervallet som angavs på mätaren. Dessutom säkerställdes 
att känselkroppen inte var närmare än 1 cm till någon yta i fritösen. Känselkroppen 
placerades i mitten av oljan och rördes sedan runt i ett mönster av en åtta. När TPM-
värdet stabiliserats och mätaren meddelat att testet var klart antecknades resultatet. 
Resultatet omvandlades från % -tal till en kvalité på frityroljan enligt tabell 2.  
 
Känselkroppen rengjordes där efter med mild tvål och vatten och torkades sedan av med 
mjukt papper. 
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Tabell 2. TPM-värden översatt till vilken kvalité frityroljan har (Gunnarsson et al. 2008) 

TPM – 
värde 

Kvalité på oljan 

1 % - 14 % Fräsch olja, nyligen bytt (Bra) 
14 % - 18 % Lätt använd olja (Bra) 
18 % - 22 % Använd olja men fortfarande 

tjänlig (Fortfarande bra) 
22 % - 24 % Mycket använd olja, bör bytas 

(bör bytas) 
>24 % Dålig, ska bytas (Otjänligt) 

 
3.4.4 Temperaturmätning  
Eftersom de båda testmetoderna för utvärdering av kvalitén på frityroljan var beroende av 
rätt temperatur utfördes även en temperaturmätning av frityroljan innan testen 
genomfördes. Temperaturen i fritösen kontrollerades först så att det låg inom det 
temperaturintervall som de båda testerna krävde, vilket var 140-180○C (Oxifrit-test) 
respektive 40-200○C (TPM-test). Frityroljans temperatur mättes innan provet togs och 
justerades om det inte låg inom angivet temperaturintervall (140-180○C). Efter justering 
kontrollerades temperaturen igen. Temperaturmätningen genomfördes genom att 
precisionsgivaren sänktes ner ca två tredjedelar i oljan och sedan rördes om i en form av en 
åtta. Temperaturen avlästes när temperaturens stabiliserats vilket skedde efter ca 90 
sekunder. Temperaturen antecknades. Precisionsgivaren torkades sedan av med 70 % 
isopropylalkohol.  
 
3.4.5 Pilotstudie 
Innan provtagningen ute i respektive livsmedelsverksamhet provades de båda testmetoderna 
på laboratorium för bland annat kalibrering av TPM-mätaren och bekanta sig med 
testmetoderna. De olika testmetoderna testades på fyra stycken olika prover av frityroljor. 
Tre frityroljor och en vanlig rapsolja. Två av frityroljorna kom från en ospecificerad 
verksamhet i Umeå där dessa varit använda. En var ny (max en dag gammal) och den andra 
var äldre (minst en vecka gammal). De övriga två oljorna som testades var en kommersiell 
frityrolja och en vanlig rapsolja. Den kommersiella frityroljan var använd en gång. Rapsoljan 
var helt ny och aldrig upphettad. Dock utelämnades vilken typ av olja (raps, palm osv.) de 
olika proverna var.  
 
Testet inleddes med att TPM-mätaren kalibrerades. Detta genomfördes med hjälp av den 
medföljande kalibreringsolja som värmdes upp till ca 50○C. Därefter sänktes TPM-mätarens 
känselkropp ner i oljan. TPM-värdet på kalibreringsolja var 2 %, vilket sedan kontrollerades 
att TPM-mätaren uppmätte.  
 
De fyra oljorna upphettades till ca 170○C. Därefter togs ett Oxifrit-test och ett TPM-test från 
respektive olja. Resultatet antecknades och jämfördes. Oxifrit-testet och TPM-testet visade 
liknande resultat. 
 
 

4 Resultat 
På grund av att många verksamheter tackade nej kunde inte den geografiska spridningen 
uppfyllas. Största andelen av verksamheter fanns lokaliserade i centrala Umeå med undantag 
från tre verksamheter. Totalt åtta livsmedelsverksamheter besöktes och kommer benämnas 
1-8. Vid besöket fick livsmedelsverksamheterna besvara frågor som rörde deras rutiner vid 
fritösen och hantering av frityroljan (se bilaga 2). Även ett test från en fritös i respektive 
livsmedelsverksamhet togs. Totalt togs åtta prover. Frågorna kommer att presentera temavis. 
För detaljerade resultat, se bilaga 3. 
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4.1 Checklista 
 
4.1.1 Allmänna uppgifter 
Här följer bakgrundsfakta om de olika verksamheterna som besöktes, så som antal fritöser, 
typ av olja, tillsatser i oljan, vanligast livsmedel som friterades och hur lång tid som fritösen 
är på. Antalet fritöser i de olika verksamheterna varierade, vanligast var 1-2 stycken fritöser. 
Verksamhet 3 hade sex fritöser. Verksamheterna hade liknande frityrolja och friterade 
liknande livsmedel. Verksamhet 6 friterade vetebröd (se tabell 3). 
 
Tabell 3. Allmänna uppgifter om livsmedelsverksamheterna som besöktes. 

Verksamhet 
Antal 

fritöser 

* 
Friterings-

tid 
(timmar) 

Typ av 
olja 

Tillsatser 
i oljan 

** Livsmedel 
som friteras 

1 1 11 Raps + Palm - Pommes frites, 
vegetariska 
burgare m.m. 

2 1 7 Raps + Palm E900 Kyckling, kött 

3 6 13 Vegetabilisk E330 Pommes frites, 
vegetariska 
burgare m.m. 

4 2 10 Vegetabilisk - Pommes frites, 
lökringar m.m. 

5 2 8 Raps + Palm E900 Pommes frites, 
fisk m.m. 

6 1 14 Raps + Palm - Vetebröd 

7 2 11 Vegetabilisk E900 Pommes frites 

8 1 - *** Raps + Palm - Pommes frites 

* Avrundat till hela timmar, baserad på rutiner i de olika verksamheterna 
** Urval av de mest förekommande livsmedlen som friteras i livsmedelsverksamheten 
*** Uppgift saknas, fritering på begäran 
 
4.1.2 Rutiner  
Fråga 3 ”Rutiner när fritösen inte används? (vid raster, stängning osv.)” 
Resultatet visade att de åtta livsmedelsverksamheter som besöktes hade en majoritet, sex av 
åtta, av dem som rutin att man inte sänkte temperaturen eller stängde av fritösen mellan 
friteringssessioner (under raster eller mellan serveringar). En livsmedelsverksamhet 
(verksamhet 2) stängde av sin fritös mellan lunchservering och middagsservering, vilket var 
ett uppehåll på ca 2,5 timmar. En livsmedelsverksamhet (verksamhet 8) friterade på begäran, 
vilket resulterade i att fritösen startades och stängdes av frekvent (se tabell 4). 
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Tabell 4. Rutiner som användes av de olika verksamheterna vid hantering av fritösen. 
Verk

samh

et 

   Rutiner    

 

Ingen 
temp. 
sänkni

ng 

Stängs 
av vid 

uppehå
ll 

Ingen 
övertäckni
ng under 
uppehåll 

Övertäckn
ing vid 

uppehåll 

Övertäckn
ing på 
natten 

Filtrering/ 
rensning 
av smulor 

Urtappni
ng av 

oljan på 
natten 

1 X  X  X X  

2  X X  X X X 

3 X  X  X X  

4 X  X  X   

5 X   X X   

6 X   X X   

7 X   X X   

8  X X  X X X 

 
Fyra stycken livsmedelsverksamheter hade som rutin att man plockade bort smulor eller 
filtrerade frityroljan när den inte användes (se tabell 4). 
 
Övertäckning av fritösen varierade mellan livsmedelsverksamheterna. Tre verksamheter 
täckte över fritösen när den var på och inte användes, de övriga täckte inte över fritösen när 
de fortfarande var på (se tabell 4).  
 
Alla livsmedelsverksamheter stängde av fritösen vid stängning/ över natten. Två 
verksamheter tappade ur oljan och filtrerade den genom ett filter vid stängning. Sex 
verksamheter lämnade kvar frityroljan i fritösen, dock övertäckt med lock under natten (se 
tabell 4) 
 
Fråga 4 ”Hur går bytet av frityroljan till? (byter helt eller fyller på)” 
Alla åtta livsmedelsverksamheter bytte all olja i fritösen vid bytet. Dessutom tillsattes ny 
frityrolja allteftersom nivån blev för låg. Två av livsmedelsverksamheterna nyttjade en typ av 
fritös där påfyllnad skedde automatiskt. 
 
Fråga 5 ”Hur ofta byts frityroljan?” 
Resultatet visade att fyra stycken (50 %) av livsmedelsverksamheterna bytte olja en gång i 
veckan. Tre verksamheter (37 %) hade ett tätare utbytesintervall och en (13 %) bytte olja 1-2 
gånger i månaden beroende på hur mycket som friterades (se figur 3). För att följa vilken 
livsmedelsverksamhet som har vilket utbytesintervall, se tabell 5. 
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Figur 3. Figuren visar hur ofta de åtta livsmedelsverksamheterna byter sin frityrolja i fritösen.  
 
Fråga 6 ”Hur utförs kontrollen av frityroljan?”  
På fråga 6 svarade två verksamheter att de ansåg sig inte ha någon utarbetad metod för att 
kontroll att oljan var av tillräckligt god kvalité. Sex verksamheter hade däremot en utarbetad 
metod för att kontrollera oljan i fritösen.  
 
Den metod som de sex verksamheterna använde sig av var att kontrollera frityroljans färg. 
Det vara en av dessa sex verksamheter som hade dubbla metoder, vilket var att de också 
smakade på frityroljan. De två som inte ansågs ha en utarbetad kontrollmetod använde sig 
istället enbart av sina rutiner som innebar att de alltid byter frityrolja efter ett bestämt antal 
dagar.  
 
Fråga 7 ”Hur ofta kontrolleras frityroljan?”  
Resultatet visade att sex av åtta verksamheter utförde kontroll av frityroljan regelbundet. 
Denna kontroll genomfördes antingen på morgonen innan verksamheten började fritera eller 
på kvällen efter att man var klar med friteringen. De två verksamheter som inte kontrollerade 
oljan regelbundet hade heller ingen kontrollmetod för kvalitén på oljan. 
 
Fråga 8 ”Hur ofta rengörs fritösen?” 
Livsmedelsverksamheterna fick svara på frågor angående hur ofta de rengjorde sin fritös. Det 
var tre stycken (37 %) av livsmedelsverksamheterna som rengjorde fritösen dagligen efter 
man var klar med friteringen (se figur 4). Övriga livsmedelsverksamheter rengjorde sina 
fritöser mer sällan (se figur 4). Rengöringsfrekvensen är även uppställda för varje enskild 
verksamhet i tabell 5. 
 

50%

37%

13%

Utbytesintervall av frityrolja

1ggr / vecka 2ggr / vecka 1-2ggr / månad (mer sällan)
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Figur 4. Figuren visar hur ofta livsmedelsverksamheterna rengjorde sin fritös.  
 
 
Fråga 9 ”Rengöring i övrigt? (grundlig rengöring, rengöring av alla delar)” 
På frågan om livsmedelsverksamheterna rengjorde fritösen mer grundligt, alltså mer 
grundligt än den dagliga rengöringen vilket kan innebära att man plockade isär delar och 
rengör dem separat, svarade fem (62 %) verksamheter att de inte kunde utföra eller att de 
inte utförde sådan rengöring. Tre verksamheter uppgav att de rengjorde fritösen mer 
grundligt (se tabell 5). 
 
De rengöringsmetoder som användes vara bland annat urkokning med vatten (med eller utan 
diskmedel) och sedan att fritösen torkades ren. Verksamhet 6 diskade hela frityrkaret i 
diskmaskinen, de övriga hade ej den möjligheten. 
 
Tabell 5. Resultat för varje verksamhet angående rengöring och utbytesfrekvens av frityroljan. 

Verksamhet Rengöringsfrekvens 
Grundligare 

rengöring 
Utbytesfrekvens 

1 5ggr/ vecka (dagligen) Nej 2ggr/ vecka 

2 5ggr/vecka (dagligen) Nej 2ggr/ vecka 

3 1ggr/ vecka Ja 1ggr/ vecka 

4 5ggr/vecka (dagligen) Ja 1ggr/ vecka 

5 1ggr/vecka Ja 1ggr/ vecka 

6 2ggr/ månad Nej 1-2ggr/ månad 

7 2ggr/vecka Nej 2ggr/ vecka 

8 2ggr/ vecka  Nej 1ggr/ vecka 

 
 

37%

25%

25%

13%

Frekvens av rengöring

5ggr / vecka (dagligen) 2gg / vecka 1ggr / vecka 2ggr / månad
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Fråga 10 ”Vad händer med oljan efter att den är förbrukad? (avfallshantering, 
återvinning osv)” 
Sju av de besökta livsmedelsverksamheterna skickade sin förbrukade frityrolja till någon typ 
av återanvändning. En av dessa sju hade ett avtal med en lokal bonde som fick deras frityrolja 
för att använda som uppvärmningskälla på sin gård. De övriga sex verksamheterna hade 
avtal med återvinningsföretag som hämtade upp deras förbrukade frityroljor, som sedan 
återanvänds på olika sätt. Dock var inte alla livsmedelsverksamheter informerade om vad 
som hände med frityroljan som återvinningsföretagen hämtade. Verksamhet 6 kasserade sin 
förbrukade frityrolja som brännbart avfall. 
 
 4.2 Temperaturmätning 
Temperaturen mättes i respektive verksamhets fritös som provet på frityroljan togs ur. 
Resultatet från mätningen och vilken temperatur som var inställd på fritösen, vilket 
observerades vid studiebesöket, varierade. Det var en verksamhet där den inställda och 
uppmätta temperaturen överensstämde (se tabell 6). Övriga verksamheter varierade den 
inställda och uppmätta temperaturen. Verksamhet 3 hade den högsta uppmätta 
temperaturen, vilket var 195○C (se tabell 6). 
 
Tabell 6. Tabellen visar uppmätt, inställd och skillnad mellan dessa temperaturer i de olika verksamheterna. 

Verksamhet 

* Temperatur 
inställd på fritösen 

(○C) 

Uppmätt 
temperatur (○C) 

Skillnad mellan 
inställd och uppmätt 

temperatur (○C) 
1 180 188 + 8 
2 150 150 0 
3 180 195 + 15 
4 180 173 - 7 
5 180 188 + 8 
6 180 175 - 5 
7 180 185 + 5 
8 140 141 + 1 

* Baserat på observationer vid respektive studiebesök. 
 
4.3 Oxifrit-test 
De åtta verksamheterna som testades visar resultatet att sju verksamheter (5 st: Bra + 2 st:  
Fortfarande bra) uppfyller en bra kvalité på sin frityrolja (se figur 5). I en 
livsmedelsverksamhet indikerade Oxifrit-testet att frityroljan skulle behövas bytas (se figur 
5). För individuella resultat för respektive livsmedelsverksamhet och uppställning med TPM-
testet, se tabell 7. 
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Figur 5. Figuren visar vilken kvalité frityroljan påvisades i de verksamheter som besöktes.  

 
4.4 TPM-test 
TPM-mätningen i det åtta livsmedelsverksamheterna presenteras i tabell 7. Det uppmätta 
värdet anges i procent och kan översättas till vilken kvalité frityroljan uppfyller (se tabell 2). 
Enligt resultaten av TPM-mätningen uppfyllde fem verksamheter en god kvalité på sin 
frityrolja. Tre verksamheter var på gränsen till att frityroljan skulle behöva byttas.  
 
Tabell 7. Resultat från både Oxifrit-testet och TPM-mätningen fördelad på de verksamheter som besöktes. 

Verksa
mhet 

Typ av olja Tillsatser 
* Oljan 

senast byt 
Oxifrit-test 

TPM-
mätning 

1 Raps + Palm - 1 dag sedan 
Bra 

5,0 % 
(Bra**) 

2 Raps + Palm E900 2 dagar sedan 
Bra 

8,0 % 
(Bra) 

3 Vegetabilisk E330 5 dagar sedan 
Bör bytas 

27,5% 
(Otjänlig) 

4 Vegetabilisk - 3 dagar sedan 
Bra 

9,5 % 
(Bra) 

5 Raps + Palm E900 7 dagar sedan 
Bra 

9,0 % 
(Bra) 

6 Raps + Palm - 2 veckor 
sedan 

Fortfarande 
bra 

25,5 % 
(Otjänlig) 

7 Vegetabilisk E900 2 dagar sedan 
Bra 

8,0 % 
(Bra) 

8 Raps + Palm - 3 dagar sedan Fortfarande 
bra 

22,0 % 
(Bör bytas) 

*Beräknad på de rutiner livsmedelsverksamheten uppgav och den dag studiebesöket genomfördes på.  
** TPM-värde översatt till kvalité på frityroljan baserad på tabell 2. 
 
 
 
 

62%

25%

13%

0%

Oxifrit-test

Bra Fortfarande bra Bör bytas Otjänlig
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4.5 Upplevda skillnader mellan Oxifrit-test och TPM-test  
Fråga 11 ”Vilken testmetod föredras?” 
Resultatet av fråga 11 visar att sex livsmedelsverksamheter föredrog TPM-testet. Två 
livsmedelsverksamheter ansåg att Oxifrit-testet var bättre. 
 
Fråga 12 ”Upplever verksamhetsutövaren att det finns skillnader mellan de 
olika testmetoderna och i så fall vilka är dessa” 
Livsmedelsverksamheterna fick svara på om det tyckte att det fanns skillnader mellan någon 
av de två metoder som användes och vilka skillnader som de uppfattade. Största motståndet 
till Oxifrit-testet var att testet innebar hantering och lagring av kemikalier. Båda 
reagenslösningar som används är hälsofarliga och det ansågs som negativt då dessa skulle 
hanteras i lokaler där livsmedel tillreds. De två som föredrog Oxifrit-testet ansåg att det var 
lättare att förstå om oljan var av bra kvalité eller inte genom att se färgförändringen som 
uppstod. TPM-mätarens enkelhet, och att den var relativt säker kontrollmetod var något som 
tilltalade de övriga sex livsmedelsverksamheterna. 
 
 

5 Diskussion 
 
5.1 Urval 
Anledningen till att tre av de inledningsvis 11 livsmedelsverksamheterna tackade nej skulle 
kunna bero på att de inte ansåg sig ha tid för ett studiebesök. De åtta återstående 
verksamheterna blev tyvärr koncentrerade till centrala Umeå och min inledande tanke om att 
få en geografisk spridning gick ej att genomföra. Anledningen till varför jag ville ha en 
geografisk spridning var för att jag tänkte att små verksamheter kanske är de som har minst 
utvecklade rutiner och kunskaper om sin frityrolja då eventuellt ekonomin sätter högre 
gränser för utbytesintervall och så vidare. Dess verksamheter skulle då kunna jämföras med 
större verksamheter som eventuellt har mer utarbetade rutiner och högre kunskap. Vilket 
hade varit en intressant jämförelse. Dessutom hade det varit intressant om man kunde se ett 
mönster av vart det fanns ”bättre” och ”sämre” frityroljor i Umeå.  
 
Urvalet som bestod av åtta livsmedelsverksamheter ansåg jag vara ett bra antal, då även 
andra har haft liknande urval (Alehagen 2012). Eftersom tiden då undersökningen skulle 
genomföras var tidsbegränsad till ca nio veckor ansågs inte fler livsmedelsverksamheter 
behöva besökas. Varje besök hade beräknats ta ca 10-20 minuter, men i verkligheten tog det 
betydligt längre tid. Varje besök tog i självaverket mellan 20 minuter till 1 timme, beroende 
på hur stort intresset de olika livsmedelsverksamheterna hade i ämnet. Med anledning av 
detta var det bra att endast åtta livsmedelsverksamheter besöktes då den avsatta tiden 
eventuellt inte hade räckt till annars.  
 
Syftet med frågorna som ställdes till verksamhetsutövarna var att få en uppfattning om hur 
de olika verksamheterna hanterade frityroljorna. Detta för att se om resultatet från de två 
mätningarna kunde sammankopplas med de rutiner som användes och då visa om ett dåligt 
testresultat av kvalitén på frityroljan skulle kunna sammankopplas med att eventuella rutiner 
var bristfälliga. Ett antal olika områden som ansågs relevanta valdes ut med hjälp av den 
litteratur som inlästes i början av examensarbetet. Dessa områden kom att innefatta: vilken 
typ av olja som användes, tillsatser i oljan, livsmedel som friterades, hur länge fritösen var 
på, rutiner när fritösen inte användes, kontrollmetod, utbyte av frityroljan och rengöring av 
fritösen. Alla dessa frågor är kopplade till faktorer som kan påverka frityroljans kvalité. För 
att livsmedelsverksamheterna själva skulle få uppge hur de arbetade ställdes öppnafrågor, 
detta för att inte påverka svaret. Att frågorna ställdes som intervjufrågor anser jag som något 
positivt då enkäter kan uppfattas som mer styrande. Nackdelen med intervjufrågor är att 
svaren måste antecknas på plats och effektivt vilket kan resultera i bortfall av information 
som man inte riktigt har om verksamhetsutövaren själv måste skriva svaret.  
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5.2 Rutiner 
Tidigare studier visar att rutiner och hur man hanterar frityroljor i stora drag påverkar dess 
kvalité (Das et al. 2011, Totani et al. 2012). Av den anledningen var det intressant att även 
undersöka rutiner som de olika livsmedelsverksamheterna använde för hantering av 
frityroljor. Resultatet av undersökningen visar att alla åtta livsmedelsverksamheter har 
rutiner för hur de använder fritösen och hur de hanterar frityroljorna. Dock kan nämnas att 
omfattningen av dessa rutiner varierade mellan verksamheterna. Livsmedelslagstiftningen 
ställer krav på bland annat rutiner. Livsmedelsföretagen ska införa, genomföra och 
upprätthålla någon typ av rutin som bygger på HACCP-principen för att uppnå säkra 
livsmedel (EG förordning nr 178/2002, EG förordning nr 852/2004). Livsmedelslagen är 
mycket flexibel och innebär att livsmedelsverksamheterna själva får utforma de rutiner de 
tycker är nödvändiga för uppfylla lagens syfte. Resultatet av denna undersökning visar att 
samtliga livsmedelsverksamheter har likande rutiner men enligt mig finns en del brister 
inom vissa områden. Trots dessa brister i rutinerna var endast tre verksamheters frityroljor i 
behov av att bytas (se tabell 7).  
 
Enligt de rekommendationer och studier inom området ansågs ändå många av de rutiner 
som verksamheterna använde sig av som rimliga. Angående de rutiner verksamheterna 
använde sig av när de inte använde fritösen, vid uppehåll, var det många som inte stängde av 
fritösen utan lät den istället vara på i friteringstemperatur. Verksamhet 2, som stängde av sin 
fritös mellan uppehåll. Dock varade dessa uppehåll 2,5h, men troligtvis är detta uppehåll 
egentligen för kort för att det ska vara försvarbart att stänga av den. Verksamhet 8, som 
friterade på begäran, stängde också av sin fritös. Detta resulterar i att frityroljans temperatur 
får utrymme att fluktuera (se tabell 4). Temperaturen bör enligt rekommendationer från DGF 
aldrig understiga 120○C då frityroljans stabilitet minskar. En studie visar också att syrehalten 
i frityroljor ökade när temperaturen sjönk under 120○C som då skulle kunna påskynda 
nedbrytningsreaktioner (Choe och Min 2007, Gertz och Matthäus 2012, Totani et al. 2012). 
Resultatet av Oxifrit-testet och TPM-testet i verksamhet 2 respektive 8 visar att, trots de 
bristande rutinerna i båda verksamheterna, endast verksamhet 8 hade höga värden (se tabell 
7). På denna punkt anser jag att förbättring krävs. Jag anser också att fler verksamheter bör 
täcka över sina fritöser vid uppehåll. Detta innebär att kontakt med syre, smuts och vatten 
minskar vilket kan leda till att frityroljans kvalité förlängs över tid (Gertz och Matthäus 2012, 
Totani et al. 2012). 
 
Vidare visade resultatet att majoriteten av livsmedelsverksamheterna förlitar sig på att 
kontrollera färgen vid bedömning av ifall frityroljan fortfarande är av tillräckligt bra kvalité 
för att fortsätta friteras i. Frityroljans färg är en av de fysiska egenskaper som förändras vid 
långvarig fritering (Gertz och Matthäus 2012). Dock kan det anses som en inte allt för 
tillförlitlig metod för att avgöra om frityroljan fortfarande är bra för fortsatt användning. 
Eftersom livsmedelslagen ställer krav på att livsmedelsföretagaren själv ska identifiera faror 
och införa kontrollmetoder anser jag att det är underligt att så många endast kontrollerade 
frityroljans färg. Anledningen till att jag upplever det som underligt är att jag inte anser att 
metoden är tillförlitlig eftersom det kan vara svårt att bedöma färgskillnader. Eftersom 
nedbrytningsprodukterna som bildas efter reaktionerna ger frityroljan en unik otrevlig smak 
anser jag att denna metod även ska införas som ett komplement i de övriga verksamheterna. 
Däremot är det oklart om dessa smakförändringar upptäcks i tid eller efter att oljan 
egentligen skulle blivit utbytt. Det bästa skulle vara om verksamheterna använde någon av de 
två testmetoderna för utvärdering av kvalitén. Dock kanske inte kostnaden att investera i 
någon av dessa två tester är motiverad för de minsta verksamheterna, utan eventuellt riktar 
sig till verksamheter där det friteras stora mängder livsmedel. Dock ska alla livsmedel som 
släpps ut på marknaden vara säkra. När man ska bedöma om ett livsmedel är säkert eller inte 
så ska man ta hänsyn till om det finns direkta eller långsiktiga toxiska effekter (EG 
förordning nr 178/2002). Tidigare undersökningar har visat att det eventuellt kan finnas 
samband mellan förtäring av nedbruten frityrolja och vissa sjukdomar (Wai 2007, Huang et 
al. 2008, Yen et al. 2010, Ng et al. 2014). Dock anses det ändå som osäkert och att ytterligare 
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forskning inom området behövs. Detta stärks min teori om att man bör inrätta ett bättre 
kontrollprogram av frityroljan så att man mer noggrant kan avgöra vilken kvalité frityroljan 
har.  
 
Rutiner angående rengöring visade att endast tre livsmedelsverksamheter rengjorde sina 
fritöser dagligen (se tabell 5). Detta i enlighet med rekommendationer från DGF (Gertz och 
Matthäus 2012). De resterande fem verksamheterna rengjorde sina fritöser mer sällan, 
mindre än två gånger per vecka (se tabell 5). Enligt DGF bör fritösen rengöras efter varje 
användning så att rester av fastbränd frityrolja inte finns kvar, då detta kan påskynda 
oxidationsreaktioner i den sedan nytillsatta frityroljan (Gertz och Matthäus 2012). I de 
verksamheter som hade högst TPM-värde och Oxifrit värde (verksamhet 3, 6 och 8, se tabell 
7) ser man dock rengöringsfrekvensen var någorlunda tät (se tabell 5). Det höga TPM-värdet 
och Oxifrit-värdet kanske då inte kan kopplas just till att dessa verksamheter inte rengör sina 
fritöser tillräckligt ofta utan eventuellt till att frityroljorna används för länge. Tre av 
verksamheterna uppgav att de rengjorde sin fritös mer grundligt än den dagliga rengöringen. 
De övriga verksamheterna kunde inte rengöra sina fritöser mer grundligt eftersom de inte 
hade möjlighet till detta. Det är således viktigt att man är noggrann i den dagliga rengöringen 
så inte gammal fastbränd frityrolja ackumuleras i fritösen.  
 
Den sista frågan som rörde rutiner behandlade hantering av den gamla frityroljan. Sju 
verksamheter återvann sin gamla frityrolja och en verksamhet kasserade sin som brännbart 
avfall. Återvinning och hushållning av resurser är viktigt utifrån ett miljöperspektiv vilket 
regleras i miljöbalken. Alla som vidtar en åtgärd eller bedriver en verksamhet ska hushålla 
med råvaror vilket i detta fall bör innebära att återvinning av frityroljan är att 
rekommendera. Eftersom efterfrågan på frityrolja är stor och att den går att återvinna på 
flera olika sätt (till exempel till tvål, plast och biobränsle) bör återvinning av gamla frityroljor 
uppmuntras (Wai 2007, Svensk fettåtervinning 2014).  
 
5.3 Temperatur 
Temperaturen är som tidigare nämnts en viktig faktor för att frityroljan ska hålla en 
tillfredställande kvalité (Gertz och Matthäus 2012). Av denna anledning är det viktigt att man 
som livsmedelsproducent kontrollerar temperaturen i sin fritös regelbundet. Resultatet från 
de åtta livsmedelsverksamheter som besöktes visar att endast en verksamhets temperatur i 
fritösen motsvarade den inställda (se tabell 6). Vid en tidigare undersökning av frityroljor i 
Sigtuna kommun noterades det att det fanns en variation i temperatur mellan de fritöser som 
undersöktes. Denna variation var mellan 150○C - 191○C, dock angavs inte vilken temperatur 
som de olika fritöserna var inställda på (Alehagen 2012). Att den inställda och uppmätta 
temperaturen inte stämmer överens kan tyda på att de verksamheterna inte utför 
regelbundna kontroller av temperaturen i sina fritöser. Tyvärr ställdes aldrig några fråga 
angående kontroll av temperatur i fritösen vid studiebesöket, vilket hade varit intressant då 
även detta är en fråga angående rutin. Vid ett besök när temperaturen påpekades ligga över 
den inställda temperaturen kontrollerade kocken i den berörda verksamheten temperaturen 
själv och konstaterade att temperaturen var för hög varpå fritösens temperatur justerades.  
 
Fem verksamheter påvisade en temperatur över 185○C och utav dessa var det två vars Oxifrit-
test och TPM-test som var högt. Enligt rekommendationer från DGF bör temperaturen i en 
fritös ligga mellan 160-175○C och temperaturen bör inte överstiga 180○C (Fredholm, 
Gustafson och Jonsson 1991, Gertz och Matthäus 2012). Fyra livsmedelsverksamheter 
överstiger 180○C varav en hade ett dåligt Oxifrit- och TPM-testresultat. Verksamhet 3 och 6 
(se tabell 6) var de två som hade högst temperatur. Dessa verksamheter visade också dåliga 
Oxifrit och TPM-värden (se bilaga 3). Eftersom forskningen visar att de olika reaktionerna 
som pågår i frityroljorna påskyndas av höga temperaturer bör det vara lämpligt att sänka 
temperaturen och kontrollera att den inställda temperaturen överensstämmer med den 
uppmätta. 
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5.4 Oxifrit-test och TPM-test 
Resultatet från Oxifrit-testet visade att en majoritet av de besökta 
livsmedelsverksamheternas frityroljor uppfyllde en god kvalité, se figur 8. Enligt Oxifrit-
testet fanns det en verksamhet, verksamhet 3, vars olja skulle behöva bytas. TPM-testet i 
samma verksamhet visade att frityroljan redan innan besöket skulle ha blivit utbytt, då 
testresultatet visade ett TPM-värde på 27,5 %. Gränsen ligger på 24 %. Verksamhetens 
frityrolja var en av de äldsta i denna undersökning, 5dagar gammal, och påvisade en mycket 
hög temperatur. Jag drar slutsatserna att en kombination av ålder och den höga 
temperaturen är en bidragande faktor till varför testresultatet blev dåligt. Även den långa 
friteringstiden kan ha påverkat testresultatet (se tabell 3). Dock kan inte andra faktorer som 
diskuterats tidigare, under rutiner, kan ha bidragit till den dåliga kvalitén.  
 
En livsmedelsverksamhet, verksamhet 5, hade dock en frityrolja som var sju dagar gammal 
men ändå visade ett bra resultat enligt TPM-testet. Även Oxifrit-testet var i detta fall 
tillfredsställande, se tabell 7. Resultatet kan förklaras med att besöket vid den verksamheten 
genomfördes strax efter påsk, då livsmedelsverksamheten hade stängt och således inte hade 
friterat något.  
 
Vidare visar resultat från Oxifrit-testet att verksamhet 6 och 8 hade frityroljor som 
fortfarande var bra men att dem eventuellt skulle behöva bytas snart. Däremot visade TPM-
testet i verksamhet 6 ett värde (25,5 %) som indikerar att även denna olja skulle ha blivit 
utbytt innan besöket. Verksamhet 6 hade även den längst friteringstiden på 14h per dag (se 
tabell 3). Orsaker till skillnad mellan Oxifrit-testet och TPM-testet är för mig oklara, men 
troliga anledningar kan vara att färgbedömningen av Oxifrit-testet felbedömts. Trots att 
Oxifrit-testet och TPM-testet visats korrelera bra i denna undersökning visar en utvärdering 
av Oxifrit-testet att det inte alltid överensstämmer med TPM-värdet (Dobarganes och 
Márquez-Ruiz 1998). Jag anser dock att denna felmarginal inte bör spela så stor roll eftersom 
det viktiga inte är att de olika testmetoderna korrelerar starkt med de faktiska värdena i 
frityroljan, utan att verksamhetsutövaren får en uppfattning om frityroljans kvalité. Dessa 
tester är utformade så att verksamhetsutövaren ska få ett verktyg för att uppnå krav på säkra 
livsmedel i livsmedelslagstiftningen.  
 
Utöver de resultat som diskuterats tidigare visar både Oxifrit-testet och TPM-testet att övriga 
fem livsmedelsverksamheter påvisar frityroljor av god kvalité. Detta skulle kunna bero på att 
dessa verksamheter hade relativt nya frityroljor vilket innebär att de inte friterat i dem så 
länge. I brevet som skickades ut till livsmedelsverksamheterna uppmanades 
verksamhetsutövaren att se till att oljan som skulle testas inte var helt ny vid besökstillfället. 
Trots denna uppamning lyckades besöket planeras in då frityroljorna var förhållandevis nya. 
Detta kan bero på att livsmedelsverksamheterna eventuellt var rädda att deras oljor skulle bli 
underkända. Denna problematik finnas inte för den kommunala kontrollmyndigheten 
eftersom de har fritt tillträde till livsmedelsverksamheterna och kan göra oanmälda 
kontroller.  
 
Tidigare undersökningar av frityroljor i livsmedelsverksamheter utförda av kommunala 
kontrollmyndigheter visar att kvalitén varierar (Gunnarsson et al. 2008, Alehagen 2012). 
Sigtuna kommun undersökte åtta stycken livsmedelsverksamheter och kom fram till att tre 
av tio fritösers frityrolja var av så dålig kvalité att den skulle ha blivit utbytt. Dessa resultat 
stämmer väl överens med de resultat som framkommit i min undersökning. En undersökning 
i Landskrona kommun visade att 61 % av de besökta livsmedelsverksamheterna hade en 
kvalité på sin frityrolja som var nära gränsen till att den skulle behövas bytas (Gunnarsson et 
al. 2008). 22 % av dessa hade en så dålig kvalité att frityroljan skulle ha blivit utbytt innan 
testet togs (Gunnarsson et al. 2008). I denna undersökning framkom att det fanns skillnader 
mellan uppmätt TPM-värde och vilka typer av livsmedel som friterades. I min undersökning 
kan denna relation ej påvisas, främst på grund av att endast ett prov från en fritös togs i varje 
verksamhet. Ytterligare en anledning till att relationen inte kunde konstateras kan vara att 
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många av verksamheterna bara hade tillgång till en fritös och således friterade alla livsmedel 
i samma. Även andra studier har inte kunnat påvisa denna relation (Totani et al. 2012), dock 
kan det eventuella sambandet inte uteslutas då reaktionerna som sker i frityroljan är mycket 
komplexa (Choe och Min 2007).  
 
Felkällor som inte har diskuterats tidigare för Oxifrit-testet kan vara att fel mängd tillsattes 
av de två reagenslösningar som skulle blandas. Dock är detta inte troligt då jag var väl 
informerad om hur testet skulle gå till och att jag innan besöket hade provat metoden på 
laboratorium. Även om testet var standardiserat med angivna mått kan eventuellt slarv ej 
uteslutas. Tillsättning av frityroljan som skulle testas är en annan källa till att testresultaten 
kan ha blivit fel. Enligt mig själv så är den största felkällan till att TPM-testets resultat blivit 
missvisade att känselkroppen placerats för nära någon yta i fritösen. Känselkroppen skulle 
hållas minst 1 cm från frityrkarets väggar eller annat metalliskt föremål vilket inte alltid är så 
lätt att se, detta på grund av att olika fritöser ser olika ut. Dock ser man att testresultaten 
ifrån de olika verksamheterna är relativt konstanta mellan de olika testerna vilket bör 
indikera att resultaten visar korrekta värden och inte påverkats av ytterligheter (se bilaga 3). 
 
5.5 Skillnader mellan Oxifrit-test och TPM-test  
Majoriteten av livsmedelsverksamheterna var eniga om att TPM-testet var enklast, då det 
inte innebar någon hantering av kemikalier. Motstånd till att hantera kemikalier i en 
livsmedelsverksamhet kan jag förstå. Man måste se till att inte de kemikalier som används i 
Oxifrit-testet kommer i kontakt med livsmedel. Livsmedlen ska även skyddas från 
kontaminering, vilket det i detta fall kan finnas risk för (EG förordning nr 852/2004). Av den 
anledningen håller jag med om att TPM-testet är väldigt enkelt och säkert. De två 
verksamheter som tyckte mer om Oxifrit-testet ansåg att det eventuellt skulle vara lättare att 
se den förändring som uppstår när frityroljans kvalité försämras. Den pedagogiska skillnaden 
mellan de olika testmetoderna är ganska uppenbar. I TPM-testet får man endast se ett värde 
på en display, medan Oxifrit-testet visar en färgförändring som gradvis blir olivgröna. Att se 
något förändras i färg kan vara väldigt lärorikt, som att se ett löv vissna. Man förstår att något 
blir dåligt. Dock kan man uppfatta färgförändringar olika vilket gör att olika människor kan 
uppfatta samma testresultat olika. Av denna anledning kan TPM-testet där man får ut ett 
värde helt eliminera bedömningsbias. Vilket test man än föredrar är det trots allt viktigast att 
man som livsmedelsföretagare använder det regelbundet och känner sig bekväm med det så 
att kontroll av frityroljan blir en del av den dagliga rutinen. 
 
 

6 Slutsats 
 
Undersökningen i de åtta livsmedelsverksamheterna visar att alla har rutiner för hantering av 
frityroljor och att dessa rutiner inte skiljer sig så mycket mellan verksamheterna. De 
vanligaste rutinerna var att de inte stängde av fritösen under uppehåll och att de inte täckte 
över fritösen vid uppehåll. Alla verksamheter täckte över sina fritöser under natten. Enligt 
vad jag kommit fram till finns det områden där rutinerna behöver förstärkas, dessa områden 
är: 
 

• Rutiner när fritösen inte används, vid uppehåll 
• Rengöring 
• Kontrollmetod 

 
Dessa fyra områden anser jag är de viktigaste och som bör prioriteras. Undersökningen 
visade att två av åtta verksamheter stängde av fritösen vid uppehöll (se tabell 4) och tillät 
frityroljans temperatur att sjunka, vilket kan leda till att nedbrytningen påskyndas. Detta bör 
inte utföras då detta kan leda till att kvalitén på frityroljan försämras. Rengöring av fritöserna 
i verksamheterna varierade, men överlag var det få som rengjorde dessa enligt 
rekommendationer från DGF (Gertz och Matthäus 2012). Dessa rekommendationer säger att 
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fritösen bör rengöras efter varje användningstillfälle så att inte fastbränd olja påskyndar 
nedbrytningsprocessen (Gertz och Matthäus 2012). Sista förbättringsområdet enligt mig är 
kontrollmetoder. Då livsmedelslagen är tydlig med att livsmedel som släpps ut på marknaden 
ska vara säkra och att företagen själva ska inrätta ett system för kontroll anser jag utifrån 
mina resultat att många besökta verksamheter behöver förbättra sin kontroll av fritösen. 
Denna kontroll innefattar kontroll av frityroljan och kontroll av temperaturen.  
 
Då endast åtta livsmedelsverksamheter undersöktes är det svårt att dra några slutsatser om 
hur kvalitén på oljor ser ut i stort. En större undersökning av fler livsmedelsverksamheter 
behöver göras för att svara på den frågan. Dock anser jag att det behövs mer kunskap hos de 
verksamheter som friterar eftersom kontrollen av frityroljorna i de olika verksamheterna var 
bristfällig. Att endast förlita sig på vilken färg oljan har för att avgöra om kvalitén är 
tillfredställande anser inte jag är en tillräckligt bra kontrollmetod. Har man inte tillgång till 
ett Oxifrit-test eller en TPM-mätare kan man använda sig av fler sinnen, till exempel smaka 
och se så inte oljan ryker. Här bör poängteras att ansvaret om att de livsmedel man tillverkar 
ska vara säkra ligger på livsmedelsproducenten. 
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Examensarbete om frityroljor 
 
 
 
Hej! 
 
Jag heter William Jonsson och studerar på kandidatprogrammet i miljö- och hälsoskydd vid 
Umeå universitet. Just nu skriver jag mitt examensarbete som handlar om frityroljor. 
Projektets syfte är att undersöka hur kvalitén på frityroljor är och hur dessa oljor hanteras i 
några slumpmässigt utvalda verksamheter.  
 
Jag vill härmed fråga om ni skulle vara intresserad av att delta i min undersökning. Er 
verksamhet kommer att vara anonym i den skriftliga rapport där resultaten kommer att 
publiceras. Om ni väljer att delta i min undersökning, vilket jag hoppas att ni gör, kommer 
jag vilja göra ett studiebesök i er verksamhet. Syftet med studiebesöket är att se hur ni jobbar 
och hanterar frityroljan samt för att jag ska få kunskap om vilken kvalité frityroljan har. För 
att jag ska kunna undersöka detta kommer jag att ställa några enkla frågor och skulle även 
vilja ta ett test av er frityrolja i fritösen. För att testet av frityroljan ska bli så representativt 
som möjligt bör frityroljan helst inte vara helt ny, alltså inte bytt strax innan studiebesöket, 
dessutom bör den ha en temperatur på ca 140-180 ○C. Du som deltar kommer att få ta del av 
testresultatet direkt efter provtagningen, och därmed få kunskap om hur kvalitén på oljan i 
din fritös är. 
 
Frågorna kommer huvudsakligen att handla om frityroljan, fritösen och hur ni jobbar.  
 
Jag kommer att återkomma via telefon för att boka in ett eventuellt studiebesök. Jag skulle 
vara djupt tacksam om ni kunde ställa upp och delta i min undersökning.  
 
Verksamheten kommer att vara anonym. 
 
 
Med vänlig hälsning  
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Bilaga 2 
 
Checklista, frågor vid studiebesök 
 

Checklista 
Allmänna uppgifter  

Antal fritöser  

Typ av olja som används (fabrikat och typ 
av olja. T.ex. rapsolja, solrosolja osv.) 

 

Eventuella tillsatser i oljan (E900, BHA 
E320, Citronsyra E330, eller liknande) 

 

Vad friteras i fritösen?  

Rutiner  

När startas fritösen? (börjar värma upp, när 
verksamheten öppnar osv.) 

 

När avslutas fritering? (stängs av för dagen, 
verksamheten stängs) 

 

Rutiner när fritösen inte används? (mellan 
friteringar, t.ex. vid raster, stängning osv.)  

 

”Byte” av olja, hur går det till? (byter helt, 
eller fyller bara på) 

 

Hur ofta sker det ”bytet” (byter helt, eller 
fyller bara på) 

 

Hur utförs kontroll av oljan?  
Hur ofta kontrolleras oljan?  
Hur ofta rengörs friteringskaret (där oljan 
finns)  

 

Rengöring i övrigt? (rengörs fritösen mer 
grundligt, rengöring av alla delar osv.) 

 

Vad händer med oljan efter att den är 
förbrukad? 
(avfallshantering, återvinning, förbränning 
osv.) 

 

Test  

Temperatur  
Oxifrit-test  
TPM test  

Vilken metod föredras?  

Upplever verksamhetsutövaren att det finns 
pedagogiska skillnader? 
(Vilka skillnader är det) 
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Bilaga 3  

Detaljerad tabell över resultat 

Tabellen sammanfattar utvalda resultat för varje besökt verksamhet vilket omfattar vilken typ av olja som användes, eventuella tillsatser i frityroljan, rengöringsfrekvens, 
utbytesfrekvens, när oljan senast var bytt, inställd och uppmätt temperatur i fritösen samt TPM- och Oxifrit-testresultatet. 

* Beräknad på de rutiner livsmedelsverksamheten har och den dag som studiebesöket genomfördes på. 
** Baserat på observationer vid respektive studiebesök. 
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