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Optimera livsmedelssäkerheten 
genom korrekt underhåll av 
rengöringsredskap
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Ord som är understrukna och kursiverade definieras, 
inom ramen för rapporten, i en ordlista i bilaga 1.

INLEDNING
Rengöring är avgörande för att hantera livsmedel 
på ett säkert sätt och garantera matens kvalitet. Att 
rengöringsredskapen sköts korrekt inom livsmedels
industrin är därför A och O för att minimera risken 
för mikrobiell kontaminering, spridning av allergener 
eller korskontaminering med främmande ämnen. Det 
i sin tur gör det lättare att efterleva gällande lagar och 
regler, samt de HACCPkrav och redovisningsrutiner 
som finns. Dessutom kan processen medföra många 
andra fördelar, till exempel:

• Effektivare rengöring som minskar tiden som 
verksamheten står stilla på grund av rengöring

• Förbättrad livsmedelssäkerhet, kvalitet och 
hållbarhet

• Minskat avfall
• Minskad risk för produktåterkallelser
• Skydd och förbättring av företagets rykte och 

intäkter från livsmedelsverksamheten
• Minskad risk för åtal
• Kostnadsbesparingar till följd av ovan nämnda 

exempel
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Detaljhandelsorganisationen Global Food Safety 
Initiative (GFSI) understryker vikten av väl underhållna 
rengöringsredskap och har godkänt flera globala 
standarder för livsmedelssäkerhet, inklusive den som 
utarbetats av British Retail Consortium (BRC), samt 
standarden för certifiering inom livsmedelssäkerhet 
(FSSC), som innehåller delar relaterade till rengöring 
av redskap.

Den här rapporten ger användbar information och råd 
om underhåll av manuella rengöringsredskap, som 
används inom livsmedels och tjänstesektorn, för att 
säkra efterlevnaden av globala riktlinjer för livsmedels
säkerhet och hjälpa de anställda att rengöra redskapen 
så effektivt som möjligt och med optimal kontroll.

UNDERHÅLL AV RENGÖRINGSREDSKAP
Vad säger de globala riktlinjerna?

BRC utgåva 8 (2018)1

• Paragraf 4.11.6 Rengöringsutrustning ska:
  ha en hygienisk och ändamålsenlig design
  vara tydligt märkt för avsedda ändamål (t.ex. 

färgkodning eller annan märkning)
  rengöras och förvaras på ett hygieniskt sätt 

som förhindrar kontaminering
  Utrustning som används för rengöring i 

högriskområden måste vara lätt att känna igen 
och ska bara användas i det aktuella området.

FSSC 22000
• ISO/TS 22002-1:20092 Prerequisite programmes 

on food safety Part 1 (Grundförut sättningar 
för livsmedelssäkerhet – Del 1): Tillverkning av 
livsmedel

 • Paragraf 8.6  Förebyggande och korrigerande 
underhåll

   Företaget ska ha ett program för 
förebyggande underhåll.

   Det förebyggande underhållet ska omfatta 
alla enheter som används för att övervaka 

och/eller kontrollera hot mot livsmedels
säkerheten.

 • Paragraf 11.2  Rengörings och desinfektions
medel samt redskap: 

   Lokaler och utrustning skall hållas i ett skick 
som underlättar torr eller våt rengöring och/
eller desinficering.

   Rengörings och desinfektionsmedel 
och kemikalier skall vara tydligt märkta, 
livsmedelsgodkända, förvaras separat 
och endast användas enligt tillverkarens 
instruktioner.

   Redskap och utrustning ska vara hygieniskt 
utformade och hållas i ett sådant skick att de 
inte utgör en potentiell källa till främmande 
ämnen.

 • Paragraf 11.3  Rengörings och desinfektions
program:

   Företaget ska utarbeta och validera 
rengörings och desinfektionsprogram, för 
att säkerställa att alla delar av anläggningen 
och utrustningen rengörs och/eller 
desinficeras enligt ett uppgjort schema som 
även omfattar rengöringsutrustning.

   Rengörings och/eller desinfektions
programmen måste innehålla följande 
uppgifter:

 a. Områden, utrustning och redskap som 
ska rengöras och/eller desinficeras

 b. Vem som ansvarar för dessa 
arbetsuppgifter 

 c. Hur ofta rengöring/desinfektion ska 
genomföras

 d. Övervaknings och kontrollrutiner
 e. Inspektioner efter rengöring
 f. Inspektioner innan rengöring

 • Paragraf 11.5  Kontroll av effektiviteten i 
rengöringssarbetet:

   Rengörings och desinfektionsprogrammen 
skall kontrolleras regelbundet, med intervall 
som bestäms av företaget, för att säkerställa 
att de är ändamålsenliga och effektiva.
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Så förhindrar du att 
rengöringsredskapen blir en källa till 
kontaminering
Rengöringsredskap används vanligen över stora ytor 
och kan därför samla in (och sedan sprida) förorenande 
ämnen. De förorenande ämnena som samlas in av 
rengöringsredskapen bör därför avlägsnas som en 
del av rengöringsprocessen. Men enligt opublicerade 
data från Campden BRI, ämnade att ge vägledning 
för effektiv mikrobiologisk provtagning i lokaler3 där 
livsmedel hanteras, testades 47 % av rengöringsut
rustningen i studien positiv för listeria monocytogenes.
Under 2017 slog Schäfer4 fast att 67% av utrustning
en och redskapen som användes i en produktions
anläggning för fjäderfä var förorenade med L. mono. 
även efter rengöring. Hurvida dessa observationer 
berodde på dålig hygienisk praxis eller dålig hygienisk 
utformning av rengöringsredskapen (eller både 
och) är okänt. Hur som helst har dessa observatio
ner ökat insikten för rengöringsredskap som viktiga 
”insamlings” punkter för isolering av patogener.

Rengöring av rengöringsredskap
- Allmän information
För att minimera risken för att rengöringsredskap blir 
en källa till korskontaminering ska de rengöras, des
inficeras och underhållas på lämpligt sätt:

• Rengörings och desinficeringsmetoder/rutiner ska 
 utvecklas och valideras för rengöringsredskapen, 
 baserat på en riskbedömning, om så krävs.

• Rengöring och desinficering av rengöringsredskap 
ska genomföras med lämpliga intervall och/eller 
efter ett väl definierat schema, som utarbetas efter 
att en riskbedömning gjorts

• Dokumentation och uppföljning av dessa åtgärder 
bör förvaras så att de kan användas internt 
och vara till stöd vid granskningar eller vid en 
företagsbesiktning (Due Diligence).

Vilka metoder och tidsintervall för rengöring av ren
görings redskap som ska tillämpas beror på många 

olika faktorer, bland annat:

• Vad som rengörs, om det till exempel är en yta 
som är i kontakt med livsmedel.

• Typ av föroreningar, till exempel mikroorganismer, 
allergener, främmande föremål, produktrester 
(t.ex. kött eller fisk, organiska eller oorganiska).

• Risknivån för maten som produceras, t.ex. låg 
risk, ömtålig, hög risk, rumstemperaturtålig.

• Typ av livsmedel/miljö, t.ex. våt, torr.
• Typ av rengöring, till exempel löpande, daglig, 

veckovis, periodiskt återkommande storrengöring.
• Typ av kund som livsmedlen vänder sig till, till 

exempel spädbarn, äldre personer, allergiker eller 
andra känsliga personer.

Våtrengöring
Rengöringsredskap inom livsmedelsindustrin som 
an vänds i fuktiga miljöer rengörs i allmänhet vid slutet 
av arbets dagen, eller oftare vid behov, genom ned
sänkning i varmt vatten med rengöringsmedel, med 
hjälp av en spruta (med lågt, medelhögt eller högt 
tryck) och/eller via manuell rengöring eller genom 
att använda ett rengöringssystem som installeras på 
plats, till exempel en industridiskmaskin. Rengöringen 
kompletteras oftast med ett kemiskt desinficerings-
medel, innan redskapen sköljs och hängs upp eller 
placeras i en ugn för att torka. 

Det är också vanligt att placera rengöringsredskapen 
i ett desinfektionsbad under dagen. Badet brukar 
innehålla en kombination av rengöringsmedel och ett 
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kemiskt desinficeringsmedel, som både avlägsnar 
smuts och desinficerar redskapen. Men den organiska 
smutsen på rengöringsredskapen kan snabbt minska 
desinficeringskemikaliens effektivitet och bilda ett 
slags skyddsbarriär för mikroorganismerna. Om ren
göringsbadet inte byts tillräckligt ofta kan det bildas 
en ”soppa” av matrester och mikro organismer som 
istället kan öka risken för korskontaminering via ren
göringsredskapen.

En del livsmedelsproducenter har börjat använda 
diskmaskiner av industrityp för att utföra både 
rengöring och värmedesinficering i ett och samma 
steg i rengöringsprocessen. Ett fåtal livsmedelspro
ducenter använder också autoklaver för att sterilisera 
redskapen efter att de rengjorts. 

Torr rengöring
I vissa torrvarumiljöer används överhuvudtaget inte 
vatten för att rengöra redskap. Detta av rädsla för att 
kvarvarande fukt efter torkningsmomentet ska bli en 
grogrund för mikrobiell tillväxt och öka risken för kors
kontaminering.

I stället används redskapen tills de anses ”inte längre 
tjänliga för ändamålet”, varefter de kasseras och byts 
ut mot nya. I vissa högriskmiljöer inom torrvaruindu
strin, till exempel där välling framställs, används borstar 
ibland bara en enda gång innan de kasseras, för att helt 
undvika risken för korskontaminering. Det är en dyr och 
resursslukande metod, som dock har bedömts vara det 
bästa sättet att säkerställa livsmedelssäkerheten för den 
här speciella konsumentgruppen.

Beslutsträdet nedan ger en generell översikt över de 
rengöringsrutiner som kan tillämpas för redskap som 
används i torra och våta miljöer (med hög eller låg 

Torr och våt rengöring

Borsta eller skaka borsten mot 
något, för att ta bort grov smuts

Torr rengöring – slut

Tvätta med  
rengöringsmedel och vatten

Skölj i rent vatten

Låg risk

Våtrengöring
Låg risk – slut

*Desinficera  
och torka Torka

Våtrengöring
Hög risk – slut

*Desinficera **Sterilisera

Torka

* Minska förekomst av mikrober
 till godtagbar nivå
** Ta bort alla mikrober

Hög risk

Exempel på beslutsträd för rengöringsprocessen
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risk). Men det bästa sättet att utarbeta ett effektivt 
rengöringsprogram är att utgå från en riskbedömning.

Utveckla ett saneringsprogram 
baserat på riskbedömning
Nyckeln för att utarbeta ett effektivt rengöringspro
gram för rengöringsredskap är att först göra en risk
bedömning. Vid riskbedömningen tittar man på vilka 
potentiella risker som finns, sannolikheten för att de 
kommer att uppstå och hur allvarliga följder det i 
så fall kan få. Efter riskbedömningen bestäms vilka 
kontroller som ska genomföras för att minska risken 
till en acceptabel nivå.
 
Det är viktigt att de personer som utför riskbedöm
ningen har tillräckliga kunskaper, erfarenhet och 
tillgång till befintlig information för att kunna identifiera 
faror, bedöma risken och implementera relevanta 
kontroller på ett kompetent sätt. 

Tillverkare/leverantörer av professionella rengörings
redskap och rengöringsmedel ska kunna erbjuda 
ytterligare, skräddarsydd information och råd om det 
mest lämpliga och effektiva sättet att rengöra/använda 
produkterna beroende på produktions miljön.

HACCPsystem (Hazard Analysis and Critical Control 
Point) används ofta inom livsmedelsindustrin för att 
identifiera, utvärdera och kontrollera risker som är 
av betydelse för livsmedelssäkerheten. Systemet 
kan även användas för att utveckla ett rengörings 
och desinficeringsprogram som gör det enklare att 
kontrollera de risker som finns och minimera risken 
för att de uppstår.

Faror
Börja med att identifiera alla faror (biologiska, kemiska 
eller fysiska) i samband med rengöring, som skulle 
kunna innebära skada eller smitta. Typiska faror i 
samband med rengöringsredskap kan vara:

• Matrester, inklusive allergener
• Plast (fragment och borststrån)
• Kemikalierester efter rengöring
• Matförgiftning och nedbrytande organismer

Sannolikhet och allvarlighetsgrad 
(riskbedömning)
Den risk som är förbunden med varje fara fastställs 
genom en bedömning av risken för att den uppstår 
samt hur allvarliga konsekvenserna skulle bli. Om 
både sannolikhet och allvarlighetsgrad bedöms som 
låg kanske inga särskilda kontrollåtgärder krävs. Men 
om sannolikhet och allvarlighetsgrad bedöms som 
hög bör kontrollåtgärder övervägas.

Kontrollåtgärder för högriskscenarier ska prioriteras.
Bedömningen av sannolikhet och allvarlighetsgrad 
ska baseras på kunskap, erfarenhet och all tillgänglig 
information.
 
Kontrollåtgärder
Kontrollåtgärder motsvarar alla åtgärder som kan 
vidtas för att förebygga eller undanröja faror för livs
medelssäkerheten eller minska dem till en godtagbar 
nivå.

Sannolikhet och allvarlighetsgrad (riskbedömning)

LÅG

HÖG

MEDEL

HögLåg

Hög

Låg

Sannolikhet för att problemet uppstår

A
llv

ar
lig

he
ts

gr
ad

MEDEL
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Exempel
Följande är exempel på hur man använder riskbedöm
ningsprocessen för att fastställa lämpliga metoder 
(kontrollåtgärder) för att minimera riskerna för livsmed
elssäkerheten vid användning av rengöringsborstar 
inom torrvarutillverkningen. Även om båda exemplen 
fokuserar på borstar och torra varor skiljer sig de 
metoder (kontrollåtgärder) som krävs för att garantera 
livsmedelssäkerheten i exemplen tydligt åt.

Utmaning 1.
Att rengöra en borste med mjuka strån som används 
för att sopa bort löst mjöl från golvet i ett bageri i det 
område där degen blandas.

• Risker vid användning
 1. Dammbildning – spridning av partiklar som 

virvlar upp
 2. Främmande partiklar – strån från borsten

 3. Skadedjursangrepp – via borsten
 4. Mikrobiell överlevnad och tillväxt – i borsten

• Sannolikhet och allvarlighetsgrad
 1. Dammbildning när borsten används och 

rengörs (med torr rengöring) är sannolik. 
Mjölpartiklar finns redan i lokalen och medför 
ingen särskild säkerhetsrisk. Andra partiklar 
som fångas upp av borsten från golvet 
kan innehålla mikroorganismer som sprids 
via luften till livsmedlen eller ytor som är i 
kontakt med livsmedel. Riskbedömning = 
MEDEL. Kontrollåtgärder bör övervägas.

 2. Lösa eller skadade strån från borsten kan 
spridas, men tas bort under rengöringen och 
medför ingen särskild säkerhetsrisk (det är 
mer en fråga om livsmedelskvalitet). Borsten 
används för rengöring av golven så risken att 
strån hamnar i livsmedelsprodukter är låg. 
Riskbedömning = LÅG. Inga kontrollåtgärder 
krävs.

 

3. Om borsten inte rengörs tillräckligt ofta kan 
matrester samlas mellan stråna och resultera 
i skadedjursangrepp (mjölbaggar, mott). 
Skadedjuren kan därefter spridas vidare 
till livsmedlen (risker förknippade med 
främmande föremål och mikrobiell spridning). 
Riskbedömning = HÖG. Kontrollåtgärder 
krävs.

 4. Om borsten inte rengörs ordentligt kan mik
roorganismer från omgivningen eller i mjölet 
överleva och växa och förvandla borsten till 
en smittokälla och smittbärare. Riskbedöm
ning = HÖG. Kontrollåtgärder krävs.

• Kontrollåtgärder
 1a. Rengör golvet när ingen produktion pågår 

och inga oskyddade livsmedel finns i lokalen.
 1b. Ge tid för det damm som virvlar upp vid 

golvrengöring att lägga sig igen innan 
ytorna som används för livsmedels
produktion rengörs.

 1c. Rengör borsten på behörigt avstånd från 
oskyddade livsmedel, helst i ett avskilt och 
stängt rum.

 2. Risken för att borststrån går av kan 
minimeras genom att regelbundet 
kontrollera och byta ut borstarna och 
genom att använda väl utformade och 
hållbara borstprodukter.

 3. Kontrollera borsten regelbundet för att 
upptäcka eventuella matrester och skade
djursangrepp. Rengör eller byt ut borsten 
så ofta som krävs för att minimera riskerna.

 4. Våt rengöring kan öka risken för mikrobiell 
tillväxt och spridning på grund av att vatten 
stagnerar i borsten. Torrengör eller byt ut 
borsten så ofta som det behövs för att 
minimera risken för att skadliga partiklar 
samlas och sprids, eller använd en borste 
med god hygienisk design som enkelt kan 
rengöras i vatten och torkas noggrant.
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Utmaning 2.
Att rengöra en borste med halvhårda strån som 
används för att sopa bort lösa jordnötter från ett 
löpande band för konditoriprodukter.

• Risker vid användning
 1. Dammbildning – spridning av partiklar som 

virvlar upp
 2. Spår av jordnötter – i/på borsten
 3. Främmande partiklar – strån från borsten
 4. Skadedjursangrepp – via borsten
 5. Mikrobiell överlevnad och tillväxt – i borsten

• Sannolikhet och allvarlighetsgrad
 1. Dammbildning när borsten används och 

ren görs (med torr rengöring) är sannolik. 
Jordnötter är kraftigt allergiframkallande 
och kan orsaka anafylaxi och, i värsta fall, 
dödsfall. Jordnötspartiklar som sprids 
till andra produkter, som inte innehåller 
jordnötter, eller till kontaktytor för andra 
produkter är en allvarlig säkerhetsrisk. 
Riskbedömning = HÖG. Kontrollåtgärder 
krävs.

 2. Som en allergen kan alla spår av jordnötter 
i borsten som sprids till andra produkter, 
som inte innehåller jordnötter, eller till 
kontaktytor för andra produkter utgöra en 
allvarlig säkerhetsrisk. Riskbedömning = 
HÖG. Kontrollåtgärder krävs.

 3a. Lösa eller skadade strån från borsten 
kan förekomma. Borsten används för 
rengöring av kontaktytor för livsmedel, 
så tappade strån kan utgöra en risk för 
livsmedelskvaliteten. Riskbedömning = 
MEDEL. Kontrollåtgärder bör övervägas.

 3b. Lösa strån kan innehålla spår av 
jordnötter som kan spridas till produkter 
utan jordnötter, särskilt om samma 
produktionslinje används för båda 
livsmedlen. Riskbedömning = HÖG. 
Kontrollåtgärder krävs.

 4. Om borsten inte rengörs tillräckligt ofta 
kan matrester samlas mellan stråna och 
resultera i skadedjursangrepp (mjölbaggar, 
mott). Skadedjuren kan därefter spridas 
vidare till livsmedlen (risker förknippade 
med främmande föremål och mikrobiell 
spridning). Riskbedömning = HÖG. 
Kontrollåtgärder krävs.

 5. Om borsten inte rengörs ordentligt kan 
mikroorganismer i lokalen eller från 
produkterna överleva och växa och 
förvandla borsten till smittokälla och 
smittbärare. Riskbedömning = HÖG. 
Kontrollåtgärder krävs.

• Kontrollåtgärder
 1a. Rengör hela produktionsbandet för jord

nötsprodukter när ingen produktion pågår 
och inga oskyddade produkter utan 
jordnötter finns i lokalen.

 1b. Ge tid för det damm som virvlar upp vid 
rengöring av produktionsbandet att lägga 
sig igen innan ytorna som används för 
produktion av produkter utan jordnötter 
rengörs.

 1c. Rengör borsten på behörigt avstånd från 
oskyddade livsmedel, helst i ett avskilt 
och stängt rum, som endast är avsett för 
rengöring av föremål som kan innehålla 
spår av jordnötter.

 2. Använd separata, färgkodade borstar för 
att rengöra produktionsbandet för jordnöts
produkter.

 3. Risken för att borststrån går av kan 
mini meras genom att regelbundet 
kontrollera och byta ut borstarna och 
genom att använda väl utformade och 
håll  bara borstprodukter.

 4. Kontrollera borsten regelbundet för att 
upp täcka eventuella matrester och skade
djursangrepp. Rengör eller byt ut borsten så 
ofta som behövs för att minimera riskerna.
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 5. Våt rengöring kan öka risken för mikrobiell 
tillväxt och spridning på grund av att vatten 
stagnerar i borsten. Torrengör eller byt ut 
borsten så ofta som det behövs för att 
minimera risken för att skadliga partiklar 
samlas och sprids, eller använd en borste 
med god hygienisk design som enkelt kan 
rengöras i vatten och torkas noggrant.

Validering, övervakning och kontroll  
av rengöring av rengöringsredskap 
Det finns ett krav inom ’ISO/TS 220021:2009 att 
validera, övervaka och kontrollera rengöringen av 
rengörings redskap. 
 • Paragraf 11.3  Rengörings och desinfektions

program:
   Företaget ska utarbeta och validera 

rengörings och desinfektionsprogram, för 
att säkerställa att alla delar av anläggningen 
och utrustningen rengörs och/eller desinfi
ceras enligt ett uppgjort schema som även 
omfattar rengöringsutrustning.

   Rengörings och/eller desinfektionsprogram
men måste innehålla följande uppgifter:

 a. Områden, utrustning och redskap som 
ska rengöras och/eller desinficeras

 b. Vem som ansvarar för dessa arbetsupp
gifter

 c. Hur ofta rengöring/desinfektion ska 
genomföras

 d. Övervaknings och kontrollrutiner
 e. Inspektioner efter rengöring
 f. Inspektioner innan rengöring

 • Paragraf  11.5  Kontroll av effektiviteten i ren
göringssarbetet:  

   Rengörings och desinfektionsprogrammen 
skall kontrolleras regelbundet, med intervall 
som bestäms av företaget, för att säkerställa 
att de är ändamålsenliga och effektiva.

Validering
Validering, inom ramen för rapporten, är utveckling
en av pålitliga, effektiva och ändamålsenliga rutiner 
för att sanera rengöringsredskap. Olika metoder kan 
behöva utvecklas för olika typer av rengöringsred
skap eller för samma typ av rengöringsredskap som 
används för olika uppgifter. Det kan hända att ni får 
prova er fram inom verksamheten för att hitta den 
mest pålitliga och effektiva metoden för att nå önskad 
rengöringsnivå.

I dokumenteringen för varje metod ska anges: 
• Vilken rengöringsutrustning (typ och 

användningsområde) som metoden är lämplig för.
• Vilka rengörings och desinficeringskemikalier 

som skall användas (vatten, rengöringsmedel 
och desinficeringsmedel, inklusive leverantör, 
produktnamn och produktkod). Temperatur, 
koncentration och kontakttid för de kemikalier 
som används bör också anges.

• Rengöringsutrustning som ska användas, t.ex. 
borste, industridiskmaskin

• Rengöringsmetod/åtgärder, t.ex. tvättning, 
sköljning.

• Hur ofta rengöringen ska utföras, t.ex. dagligen, 
veckovis.

• Nivå av rengöring som krävs och hur den skall 
mätas och registreras.

Övervakning
Övervakning, inom ramen för rapporten, är använd
ningen av metoder som bestämmer om validerade 
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rengöringsmetoder har genomförts effektivt, inom 
de tidsramar som möjliggör snabb upptäckt och 
korrigering av eventuella brister i saneringen. Om 
problem upptäcks kan saneringsrutinerna upprepas 
direkt tills önskat resultat har uppnåtts.

Exempel på övervakningsmetoder:
• Visuell inspektion.
• Provtagning med ATPsvabb för att snabbt 

upptäcka brister.
• Provtagning med proteinsvabb för att snabbt 

upptäcka brister.
• Provtagningsutrustning för att snabbt upptäcka 

allergener.

Kontroll
Kontroll, inom ramen för rapporten, är använd
ningen av metoder, utöver att övervaka, som avgör 
om validerade rengöringsmetoder har genomförts 
effektivt och/eller fortfarande har verkan.

De innehåller ofta analys av prover där resultaten kan 
ta längre tid att få (dagar), samt en granskning av olika 
övervakningsdata (trendanalys).

Exempel på kontrollmetoder:
• Regelbunden granskning av formulären för visuell 

inspektion och checklistor.
• Regelbunden granskning av resultat från ATP, 

protein och allergenprover.
• Mikrobiell provtagning och analys.

Om något övervaknings eller kontrollresultat, eller en 
granskning av tidigare resultat, visar på ett akut eller 
återkommande problem med hygienen ska korrige
rande åtgärder vidtas omedelbart. Åtgärderna kan till 
exempel bestå av en granskning av den validerade 
rengöringsmetoden och de övervaknings och kon
trollmetoder som finns.

Metodvalidering, övervakning och kontroll, samt 
resultat, granskningar och korrigerande åtgärder 
bör redovisas och finnas tillgängliga för interna gen
omgångar och företagsbesiktning (due diligence).

Förebyggande underhåll av rengöringsredskap
– inspektion och byte
Både BRC och FSSC 22000kräver att rengörings
redskap underhålls genom korrekt utförd rengöring, 
inspektion, utbyte och förvaring.

Rengöringsredskap bör kontrolleras regelbundet (efter 
ett uppgjort schema, som en del av ett rengörings 
och desinfektionsprogram) för att upptäcka skador 



Vikan A/S - Department of Hygiene

W H I T E  PA P E R 

Copyright © 2020 Vikan A/S · All Rights Reserved 10

och slitage, och bytas ut när så krävs, baserat på den 
riskbedömning som gjorts. Det rekommenderas att 
beskrivningar/bilder på vad som är acceptabelt och 
vad som inte är acceptabelt, samt redovisningar av 
redskapsinspektioner och utbyte av redskap, hålls 
tillgängliga för interna genomgångar och företagsbe
siktningar (due diligence).

Gör inga bristfälliga reparationer av rengöringsred
skap eftersom det kan öka livsmedelsriskerna.

Förvaring av rengöringsredskap
Korrekt förvaring av rengöringsredskap kan bidra till 
att minska skador på utrustningen och risken för kor
skontaminering. Det ökar också effektiviteten genom 
att redskapen får en bestämd plats så att de snabbt 
kan hittas när de behövs.
Användning av ett färgkodat förvaringssystem för 
rengöringsredskap och kartor med färgzoner gör 
det enkelt att visuellt kontrollera att redskap med 
rätt färgkod används för rätt område. Det gör det 
också enklare att följa HACCPkraven med riktlinjer 
för allergena ämnen och mikrobiell kontroll och 
bevisar att företaget har kontroll över vilka redskap 
som används. Vissa tillverkare av rengöringsredskap 
kan hjälpa till att utveckla lämpliga färgkartor och 
färgkodning.

Rengöringsredskap kan antingen lagras på 
färg kodade väggupphäng eller på upphängnings
tavlor, vilket gör det enkelt att snabbt se om något 
redskap fattas. Upphängningstavlor kan också 
vara färgkodade för att göra det enklare att snabbt 
kontrollera att rätt redskap används och att det 
förvaras på rätt plats.

För att minimera risken för korskontaminering via 
borstar, skaft och skrapor m.m. på väggar och upp
hängningstavlor bör de förvaras med:

• Huvud nedåt
• Med huvudet på behörigt avstånd från skaften på 

andra redskap 
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• På en enda rad så att inget kan droppa ned på 
övrig utrustning

• På hållare och upphängningstavlor som 
regelbundet rengörs och desinficeras på lämpligt 
sätt.

 

Hållare och upphängningstavlor bör vara antingen 
fristående – monterade på ett sådant avstånd från 
väggen att baksidan av ställningen/upphängnings
tavlan kan städas – eller fästas på väggen på ett sätt 
som gör dem enkla att lyfta bort och sätta tillbaka för 
att underlätta städning bakom.
Upphängningstavlor bör vara av vattentåligt/ickeab
sorberande material. Helst ska både tavlan och de 
färger som används för markering vara godkända för 
livsmedelsverksamhet och motståndskraftiga mot 
temperaturer och rengöringskemikalier.

Att använda färgade klistermärken bör undvikas 
eftersom de kan lossna eller flaga (med risk för att 
sprida främmande ämnen) eller bilda bubblor och 
spricka (något som skapar utrymmen där förorenande 
partiklar kan samlas).

Obs!
Den här rapporten fokuserar på underhåll av ren-
göringsredskap. Men att välja rätt rengörings redskap 
är inte bara en fråga om underhåll. Det är lika viktigt 
om företaget vill klara en granskning. Fler råd om hur 
du väljer ändamålsenliga rengöringsredskap som är 
hygieniskt utformade, livsmedelsgodkända och med 
tydlig färgkodning eller annan märkning finns i bilaga 
2 – Ytterligare information och rådgivning.

Författare: Deb Smith, 
Global Hygiene Specialist, Vikan
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BILAGA 1 – ORDLISTA
Definitioner, inom ramen för rapporten.

• Rengöring
 • Borttagning av skräp (inklusive allergener vid 

behov) från ytor och utrustning.

• Typ av rengöring
 • Manuell rengöring
   Rengöringen utförs av en person utan 

hjälp av någon maskin (t.ex. dammsugare 
eller skumutrustning). Manuell rengöring 
tar vanligtvis mer tid och kräver att man 
bearbetar ytan som ska rengöras.

 • Rengöring under produktion
   Borttagning av större matrester genom 

borstning, torkning, skrapning eller sköljning. 
Syftet med denna typ av rengöring är 
vanligtvis att ta bort större matrester vid 
byte från en produkt till en annan, liknande, 
produkt, för att förhindra korskontaminering 
av den andra produkten, till exempel vid 
byte mellan vit och grön pasta, olika typer 
av salladsblad eller torra snacks med olika 
smaker. Det kan också utföras vid skiftbyte, 
även om samma produkt fortsätter att 
produceras, för att ta bort avlagringar och få 
produktionen att fortsätta flyta effektivt.

   Det handlar vanligtvis om rengöring för att 
garantera kvaliteten på produkterna. Den här 
typen av rengöring är inte till för att ta bort 
patogener eller allergener. Om det finns risk 
för korskontaminering mellan köttrester från 
olika djur eller för att förhindra att köttrester 
korskontaminerar vegetarisk mat krävs 
också en noggrannare rengöring. Även om 
det också här handlar om kvalitet, snarare 
än säkerhet, kan korskontaminering i ovan 
nämnda exempel få religiösa, etiska eller 
rättsliga konsekvenser. 

 • Daglig rengöring
   Utförs vanligtvis i slutet av arbetsdagen. En 

fullständig rengöring där större matrester 
avlägsnas. Efter behov sköljs, rengörs, 
sköljs, desinficeras, sköljs, torkas och 
kontrolleras sedan ytor och redskap. Den 
dagliga rengöringen är till för att ta bort 
alla produktrester och, vid behov, avlägsna 
allergener och mikrobiella risker.

 • Veckorengöring
   Utförs som daglig städning, men mer sällan 

utifrån den riskbedömning som gjorts.
   eller
   Innehåller moment där utrustning delvis 

måste plockas isär och rengöras mer 
grundligt.

 • Regelbunden djupgående rengöring
   Innebär vanligtvis att tillverkningen stängs av 

och utrustningen monteras isär helt. Kontroll 
och underhåll utförs (kontroll av främmande 
föremål) och all utrustning djuprengörs för att 
få bort avlagringar och rester som samlats 
och, vid behov, avlägsna allergener och 
mikrobiella smittämnen.

• Olika konsumenttyper
 • Spädbarn – ett mycket litet barn eller baby 

(vanligen under 1 år).
 • Barn – en ung människa som inte gått igenom 

puberteten (i allmänhet under 14 år).
 • Äldre – vanligtvis en vuxen person över 65 år.
 • Allergiker – en person som upplever en negativ 

reaktion när de utsätts för ett allergen (se ovan).
 • Person med försvagad hälsa – personer med 

försvagat hälsostillstånd eller en sjukdom som 
gör dem mer utsatta för livsmedelsburna risker.

• Korrigerande åtgärder
 • Särskilda åtgärder som vidtas för att återfå 

kontrollen (eliminera orsaken till avvikelser som 
uppstått) när översyn eller kontroller visar att 
något är fel (enligt den standard som satts upp).

• Rengöring ( Desinfektion )
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 • Rengöring och, vid behov, desinficering eller 
sterilisering av ytor och utrustning.

• Rengöringsmedel
 • En grupp av syntetiska, organiska, flytande eller 

vattenlösliga rengörande ämnen som löser upp 
smuts och orenheter.

  Till skillnad från tvål är de inte framställda 
av fetter och oljor, är aktiva även med hårt 
vatten och har fuktbildande och emulgerande 
egenskaper.

• Desinficeringsmedel
 • En kemikalie som dödar eller inaktiverar de 

mest livskraftiga mikroberna. Framför allt 
effektivt mot vegetativa bakterier. En del 
svampar och virus är mer motståndskraftiga. I 
allmänhet inte effektivt mot bakteriella sporer.

• Desinficering
 • Process för att döda eller inaktivera mikrober, 

oftast med en kemikalie, för att uppnå en 
acceptabel nivå av rengöring.

• Fara
 • Mikroorganismer
   Bakterier, virus eller svampar som 

kan angripa livsmedel eller sprida 
livsmedelsburna sjukdomar.

 • Allergener
   Ett ämne i livsmedlet som kan orsaka 

allergiska reaktioner. I Storbritannien är 
följande ämnen listade som matallergener 
(andra länders listor variera):

    Spannmål som innehåller gluten: vete (till 
exempel dinkelvete och kamutvete), råg, 
korn, havre

    Skaldjur t.ex. räkor, krabbor, hummer, 
kräftor

    Ägg
    Fisk
    Jordnötter

    Sojabönor
    Mjölk
    Nötter, till exempel mandel, 

hasselnötter, valnötter, cashewnötter, 
pekannötter, paranötter, pistaschnötter, 
macadamianötter

    Selleri (inklusive rotselleri)
    Senap
    Sesam 
    Svaveldioxid/sulfiter, när de är tillsatta 

på en nivå över 10 mg/kg i den färdiga 
produkten. De kan till exempel användas 
som konserveringsmedel i torkad frukt 

    Lupin, till exempel lupinfrön och lupinmjöl, 
som återfinns i vissa brödsorter, bakverk 
och pasta

    Blötdjur, som till exempel musslor, 
snäckor, ostron, sniglar och bläckfisk

 • Främmande föremål
   Främmande beståndsdelar av fysikalisk, 

kemisk eller biologisk natur, som hittas 
i livsmedlet och oftast gör det olämpligt 
som föda. Juridiskt avser begreppet all 
förorening av en ickemikrobiell källa, till 
exempel hårstrån, delar av insekter, papper, 
målarfärg, glas och rengöringsvätskor. Det 
avser också partiklar från andra livsmedel, till 
exempel en grön böna i en ärtburk.

 • Produktrester
   Rester från en typ av livsmedel som kan 

korskontaminera ett annat.

• Övervakning
 • Metoder för att konstatera om validerade 

rengöringsmetoder har genomförts effektivt 
och inom de tidsramar som möjliggör snabb 
upptäckt och korrigering av eventuella brister i 
rengöringsrutinerna. Om problem upptäcks kan 
saneringsrutinerna upprepas direkt tills önskat 
resultat har uppnåtts.

   Exempel på övervakningsmetoder:
    Visuell inspektion.
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    Provtagning med ATPsvabb för att 
snabbt upptäcka brister.

    Provtagning med proteinsvabb för att 
snabbt upptäcka brister.

    Provtagningsutrustning för att snabbt 
upptäcka allergener.

• Produktens riskkategori
 • Låg risk och kan förvaras i rumstemperatur
   Ett område där lågriskprodukter eller 

produkter som kan förvaras i rums
temperatur produceras. Exempel på livs
medel med låg risk som kan förvaras i 
rums temperatur, sannolikt inte orsakar mat
förgiftning och har en låg vattenaktivitet (aw):

    Livsmedel som har genomgått någon 
form av konserveringsprocess, t.ex. rökt 
eller saltad fisk

    Torrvaror, som innehåller minimal mängd 
vätska, t.ex. bröd, mjöl, kakor

    Syrade livsmedel, till exempel 
inläggningar, vinäger, inlagd frukt

    Jästa produkter, t.ex. salami, pepperoni
    Livsmedel med mycket socker och fett, till 

exempel sylt och choklad
    Oöppnade konservburkar
 • Hög risk eller ömtåliga produkter
   Ett område där produkter med hög risk 

eller ömtåliga livsmedel produceras. 
Högriskprodukter eller ömtåliga livsmedel 
kan definieras som ”alla livsmedel som 
är färdiga att äta, utan att ytterligare 
värmebehandling eller tillagning krävs, 
och som lätt kan främja tillväxten av 
sjukdomsframkallande bakterier”. Dessa 
typer av livsmedel är mer benägna att ge 
upphov till matförgiftning.

   Sådana livsmedel brukar ha en 
hög vattenaktivitet (aw), är vanligen 
mycket proteinrika, kräver en strikt 
temperaturkontroll och skydd mot 
kontaminering. Exempel är alla former av 

tillagat kött, som till exempel
    nötkött, fläskkött, skinka, lamm, kyckling, 

kalkon och anka.
    Tillagade köttprodukter, som till exempel 

köttpajer och piroger, paté, köttbuljong 
och sås, tillagad och nedkyld färdigmat.

    Mejeriprodukter som till exempel mjölk, 
grädde, konstgjord grädde, vaniljsås, pro
dukter som innehåller opastöriserad mjölk, 
mogna, mjuka och formpressade ostar.

    Äggprodukter, som till exempel kokta 
ägg, pajer och produkter som innehåller 
råa eller löskokta ägg, t.ex. majonnäs, 
mousser och hemgjord glass.

    Skaldjur och blötdjur, till exempel musslor, 
hjärtmusslor kokta räkor, råa ostron.

    Stärkelserika rätter, som till exempel kokt 
ris, pasta och couscous.

• Desinfektionsmedel 
 • Brittisk definition – en term som ibland används 

för att beskriva en kombinerad desinficerings 
och rengöringskemikalie.

 • Amerikansk definition – ett antimikrobiellt 
ämne som (enligt EPA:s specifikationer) dödar 
eller inaktiverar minst 99,9 % av alla bakterier, 
svampar och virus som finns på en yta för gott.

• Sterilisering
 • En process som dödar eller inaktiverar alla 

mikrobiella smittämnen (svampar, bakterier, 
virus, sporer, prioner, encelliga eukaryota 
organismer som t.ex. plasmodium, m.fl.) som 
kan finnas på ytan som rengörs. Sterilisering 
kan utföras via värme, kemikalier, strålning, 
högt tryck och filtrering. Sterilisering skiljer 
sig från desinficering och normal rengöring 
eftersom det dödar eller inaktiverar befintliga 
mikrobiella smittämnen. En standardsterili
seringsprocess innebär att man använder 
en autoklav som genererar trycksatt (15 psi), 
mättad ånga vid 121 ˚C i 15 minuter.
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• Typ av yta
 • Kontaktyta för livsmedel
   Alla ytor i direkt kontakt med livsmedel eller 

ytor i omedelbar närhet (ovanför, under, 
bredvid) där det finns en relativt stor risk 
för att partiklar kan sprida sig och korskon
taminera oskyddade livsmedel eller andra 
kontaktytor för livsmedel.

 • Omgivande ytor
   Alla andra ytor i en produktionsmiljö.

• Typ av livsmedel/miljö
 • Våta
   Livsmedel som har en vattenaktivitet (aw) 

högre än 0,9.
   Miljöer som kräver rengöring med betydande 

mängder vatten.
 • Torra 
   Livsmedel som har en vattenaktivitet (aw) på 

under 0,9.
   Miljöer som rengörs med minimal eller ingen 

användning av vatten.

• Validering
 • Utvecklingen av pålitliga, effektiva och ända

målsenliga rutiner för att rengöra rengörings
redskap (se huvudtext för närmare förklaring).

• Kontroll
 • Användningen av metoder, utöver att övervaka, 

som avgör om validerade rengöringsmetoder 
har genomförts effektivt och/eller fortfarande 
har verkan.

   Exempel på kontrollmetoder kan vara:
    Regelbunden granskning av formulären 

för visuell inspektion och checklistor.
    Regelbunden granskning av resultat från 

ATP, protein och allergenprover.
    Mikrobiologisk provtagning och analys.

• Vattenaktivitet, aw (i livsmedel)
 • Vattenaktivitet eller aw är det partiella ångtrycket 

för vattnet i ett ämne delat med standard
talet för det partiella ångtrycket för rent 
vatten. Inom livsmedelsvetenskapen är det 
standardtal som används oftast definierat 
som det partiella ångtrycket av rent vatten vid 
samma temperatur. Vatten i livsmedel, som 
inte är bundet till livsmedelsmolekyler, kan 
främja tillväxten av bakterier, jäst och mögel 
(svampar). Termen vattenaktivitet (aw) avser det 
obundna vattnet.

 • Vattenaktivitet i livsmedel är inte samma sak 
som vätskehalt. Även om fuktiga livsmedel 
oftast har högre vattenaktivitet än torra 
livsmedel så är det inte alltid fallet. I själva 
verket kan en lång rad livsmedel ha exakt 
samma vattenhalt och ändå ha ganska olika 
mått för vattenaktivitet.

  • Mäta vattenaktivitet (aw) 
   Vattenaktiviteten mäts på en skala från 0 

(torr) till 1,0 (rent vatten). De flesta livsmedel 
har en vattenaktivitet inom intervallet 0,2 för 
mycket torra livsmedel till 0,99 för fuktiga, 
färska livsmedel.

   Vattenaktiviteten mäts vanligen som jäm
viktsluftfuktighet (ERH).

Typiska aw i vissa livsmedel

Typ av produkt Vattenaktivitet (aw)

Färskt kött och färsk fisk 0.99

Bröd 0.95

Lagrad cheddarost 0.85

Sylt och gelé 0.80

Pudding 0.80

Torkad frukt 0.60

Kex 0.30

Mjölkpulver 0.20

Snabbkaffe 0.20
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   Vattenaktiviteten (aw) anger förhållandet 
mellan livsmedlets vattenångtryck och vat
tenångtrycket för rent vatten, under samma 
förhållanden. Aw uttrycks som en fraktion. 
Detta förhållande multipliceras med 100 för 
att erhålla den jämviktsluftfuktighet (ERH) 
som livsmedlet skulle producera om det 
stängdes in tillsammans med luft i en sluten 
behållare med konstant temperatur.
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BILAGA 2
Ytterligare information och rådgivning

Val av ändamålsenliga rengöringsredskap som är
• Hygieniskt utformade
 Se Vikan – Information om livsmedelssäkerheten 

Avkontaminering av borstar inom livsmedelsindu
strin – en fråga om hygienisk design5 och Journal 
of Hygienic Engineering and Design6.

• Livsmedelsgodkända
 Se Vikan – Information om livsmedelssäkerheten 

”Are your cleaning tools food safe and compliant 
with legislation?” (Är dina rengöringsredskap livs
medelssäkra och förenliga med lagstiftningen?)7.

• Färgkodade/visuellt lättidentifierade
 Se Vikanrapporten ”Riktlinjer för användning 

av färgkodning för ökad livsmedelssäkerhet och 
kvalitet8.

European Hygienic Engineering Design Group 
(EHEDG)
EHEDG grundades 1989 och är en sammanslut
ning av utrustningstillverkare, livsmedelsproducen
ter, forsknings institut och hälsovårdsmyndigheter. 
EHEDG är baserat i Tyskland, men finns närvarande 
i över 55 länder runt om i världen. EHEDG:s över
gripande mål är att främja en säker livsmedelspro
duktion genom mer hygieniskt anpassad teknik och 
design inom alla delar av livsmedelsproduktionen. 
EHEDG stöder aktivt den europeiska lagstiftningen, 
som kräver att hantering, beredning, bearbetning och 
förpackning av livsmedel ska utföras på ett hygieniskt 
sätt, med hygieniska maskiner och i hygieniska 
lokaler.

EHEDG:s riktlinjedokument nr 8. Hygienic equip ment 
design criteria9 (Kriterier för hygienisk utrustnings
design). En mycket användbar publikation som ger 
en översikt över principerna för hygienisk design. 

Den kan laddas ned kostnadsfritt, på många olika 
språk, från EHEDG:s webbplats.
www.ehedg.org

3-A SSI
I USA infördes de första riktlinjerna för hygieniskt 
utformad utrustning inom mejeribranschen på 
1920talet. De standarder som utarbetades blev 
kända som ”3A standarder”, där 3A stod för de tre 
föreningarna (associations) eller intresse grupperna 
som samarbetade för att förbättra utrustningens 
design och saneringen av dem – hälsovårdsmyn
digheter, tillverkare av utrustning och producenter av 
mjölkprodukter.

Idag är 3A SSI en USAbaserad, oberoende orga
nisation som arbetar för att främja hygienisk design 
inom livsmedels, dryckes och läkemedelsindustrin 
genom utbildning.
www.3-a.org

Vad gör 3A SSI?
• Leder utvecklingen av standarder för utrustning 

och vedertagen praxis för tillverkning genom en 
modern samförståndsbaserad process baserad 
på ANSIkrav.

• Företräder intressen från hälsovårdsmyndigheter, 
tillverkare av utrustning och producenter i arbetet 
för att främja livsmedelssäkerhet genom hygienisk 
design.

• Ansvarar för inspektionsprogrammen med Third 
Party Verification (tredjepartskontroll) som krävs 
för att få 3Asymbolen, 3Acertifikatet och 
Replacement Parts & System Component Qualifi
cation Certificate för att säkerställa att standarder 
och vedertagen praxis för utrustningens och 
prestanda efterlevs.

• Bidrar med kunskap om hygienisk design för att 
stärka professionalismen och värna om allmänhe
tens hälsa.
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ISSA—International Sanitary Supply Association
ISSA är en världsomspännande näringslivsorganisa
tion med över 90 års erfarenhet som samlar mer än 
7 000 företag inom rengörings branschen – leveran
törer, tillverkare, tillverkarrepresentanter, ansvariga för 
fastighetsunderhåll och andra tillhörande tjänster. 

ISSA skapar kontakter med lokala, regionala och 
nationella sammanslutningar samt industri, regeringar 
och andra ledande organisationer och samhällsfunk
tioner runt om i världen. Organisationens vision är att 
vara en ledande resurs för information, utbildning, 
nätverksbildande och kommersiella möjligheter för 
företag inom rengöringsbranschen över hela världen.

ISSA erbjuder även utbildningsmaterial, bransch
standarder, publikationer, och information och hjälp 
vad gäller lagar och regler, med speciellt fokus på ren
göringsbranschen.

Föreningen har sitt huvudkontor i Northbrook, Illinois, 
USA, med regionala kontor i Petersham i Australien, 
Mainz i Tyskland och Shanghai i Kina.
www.ISSA.com

NSF International
NSF International (tidigare National Sanitation 
Foundation) grundades 1944 för att utveckla folkhäl
sostandarder och certifieringsprogram som hjälper till 
att skydda världens mat, vatten, konsument produkter 
och miljö. Organisationens uppdrag är att skydda 
och förbättra människors hälsa globalt. NSF är en 
oberoende organisation som utvecklar standarder, 
testar och certifierar produkter och system. NSF 
erbjuder hjälp med revision, utbildning och riskhante
ring för att värna folkhälsan och miljön.
www.nsf.org
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