
Nytt koncept ger flexiblare exponering i 

livsmedelsbutiker 
I en tid av hårdnande konkurrens är det viktigare än någonsin att sticka ut, så även i 

livsmedelsbutiker. Ett nyligen framtaget koncept för gemensam exponering av kylda och icke 

kylda varor erbjuder just detta. 

I ett tidigare samarbete mellan Lunds Tekniska Högskola och Smurfit Kappa Sverige AB togs 

ett koncept fram som kombinerade en kyld modul med en typisk kartongdisplay, liknande vad 

man vanligtvis ser chips i. Detta system erbjöd en mängd nya möjligheter vad gäller placering 

och kombinationer av varor, och väckte därför stort intresse. Nu har nästa steg mot 

kommersialisering tagits. 

Utgångskonceptet 

I det ursprungliga konceptet var den kylda delen en mindre modul, som helt enkelt lyftes in i 

kartongdisplayen. Jämfört med konventionella butikskylar erhöll systemet fördelar vad gäller 

mobilitet, tillgång till olika kombinationer av varor, samt möjligheten till utbytbar grafisk 

design.  

Dock fanns det även problem. Då kylen bars upp av kartongen fanns problem med kylens 

storlek och vikt. Detta bidrog också till valet av Peltierelement som kylsystem. Kylningen kan 

då bli mer kompakt än med konventionell kompressorkyla, men blir också mindre kraftfull och 

mer energikrävande. Samtidigt fanns en del problem med användarvänligheten. Att kylen 

skulle lyftas in i kartongen, varefter sladdar behövde dras genom baksidan, gjorde monteringen 

krånglig för butikspersonal. Att kylens storlek behövde begränsas gjorde också att påfyllning 

av kylen behövde ske mycket ofta. 

Det nya konceptets utformning 

I det utvecklade konceptet har kylen utformats som en på egen hand stående kylbox. Då kylen 

då vilar direkt på golvet är vikten inte längre ett problem. Kylen kan då utan problem göras 

större, och utrustas med ett kompressorkylsystem för bättre energieffektivitet. 

Kartongendelen kan sedan helt enkelt träs över kyldelen, vilket gör montering snabb och enkel. 

Det ser även till att butikspersonal smidigt kan byta ut kartonghöljet om en annan design önskas 

när displayen ska fyllas med andra varor. 



 
Skiss på konceptets kyldel. 

 

Ett nytt verktyg för försäljning av livsmedel  

Detta nya koncept kan vara användbart inte bara i 

livsmedelsbutiker. Exempelvis skulle det kunna tjäna ett 

syfte vid arrangemang där något mer tillfälligt än 

traditionella kylar är lämpligt, såsom konvent och 

idrottsevenemang. Det hade även kunnat vara lämpligt 

där livsmedel inte är det primära erbjudandet, utan mer 

ett komplement, till exempel i ett gym. 

Sammanfattningsvis ger detta koncept ett antal nya 

möjligheter till den som vill låta sina varor sticka ut. 

 

Tekniken 

I dagsläget är kompressorkyla den 

vanligaste kyltekniken, både i butiker 

och andra kylar, och isoleringen utgörs 

oftast av skumplasten polyuretan. 

Under utvecklingen av detta kylsystem 

kunde det konstateras att dessa tekniker 

sannolikt är de bästa i dagsläget, men ett 

par intressanta alternativ för framtiden 

hittades också. 

Vad gäller kylning påträffades 

magnetisk kylning. Denna bygger på 

hur vissa materials temperatur kan 

förändras med starka magnetfält. Denna 

metod ger bättre energieffektivitet än 

kompressorkyla, och har även ett 

mindre underhållsbehov. 

Som ett alternativt isoleringsmaterial 

hittades aerogel. Denna typ av material 

är de lättaste kända fasta materialen som 

finns. De kan även ge en förbättrad 

isoleringsförmåga, samt skulle kunna 

isolera transparenta ytor. 

Bägge dessa tekniker ger förbättrad 

prestanda jämfört med konventionella 

metoder. Dock är tillgång och prisbild 

oklar i dagsläget, men de kan vara 

intressanta att hålla ögonen på i 

framtiden. 


