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Sammanfattning 
Bakterier är en typ av mikroorganism som orsakar flera sorters problem i 

diskmaskiner, ett problem är att bakterierna skapar stark och jobbiga lukter. 

Bakterier uppstår genom att matrester på smutsdisken fungerar som näring för 

bakterierna under en längre tid. För att minimera den jobbiga lukten används ett 

diskprogram med varmt vatten och vanligtvis maskindiskmedel. Detta oberoende 

på hur mycket smutsig disk som faktiskt finns i diskmaskinen. Det blir både en 

kostnadsfråga och en miljöfråga genom ett slöseri på naturresurser. Det optimala 

är en lösning som är direkt riktad mot borttagning och reduktion av befintliga 

mikroorganismer på disken samt i diskmaskinen som inte använder 

maskindiskmedel och minimalt med vatten och el. Detta då det inte finns behov 

ett mer intensivt program.  Studiens syfte är att visa hur varm ånga kan användas 

för reduktion av bakteriemängden på den smutsiga disken. 

 
 

Metoden som användes för att testa pålitligheter hos ångbehandlingssystemet var 

att använda en lösning av jästceller med natriumklorid som fått stå och växt till sig 

i ett värmeskåp under 24 timmar i en tryckplatta med agarlösning som används som 

föda för jästcellerna. Sedan fördes de in i en speciellt konfigurerade diskmaskin där 

varm ånga sprutades in i systemet för att fungerar för att reducera bakterierna på 

tallrikarna. 

 
 

Antalet mikroorganismer jämfördes innan och efter behandlingen av ångan. 

Testerna genomfördes till det fanns ett tydligt samband mellan vattenanvändning, 

tiden för ångbehandling och reduktion av jästcellerna. Detta pågick tills en 

reduktion av mikroorganismer på 95 procent hade uppnåtts i hela diskmaskinen 

oberoende på vilket plats de kontaminerade tallrikarna befann sig på. 

 
 

Slutsatsen är att ångbehandlingen är dyrare än befintlig teknik samt att 

diskmaskinen behövde tillbyggas med en metod att värma upp vattnet till 100°C. 

En enkel sköljning med varmt vatten gav liknande resultat och var billigare samt 

enklare då maskinerna redan var utrustad med en sådan funktion. Det finnas en 

marknad för ångmetoden, då metoden är speciellt intressant för individer med extra 

behov av desinfektion, till exempel för människor med dåligt immunförsvar.



Abstract 
Bacteria are a type of microorganism that causes several kinds of problems in 

dishwashers, one problem being that the bacteria create strong and difficult smells. 

Bacteria arise from the fact that food residue on the dirt tray serves as nutrition for 

the bacteria for a long time. To minimize the bad smell, use a dishwashing program 

with hot water and usually a dishwasher detergent. This is independent of the 

amount of dirty disk actually in the dishwasher. It will be both a cost issue and an 

environmental issue through a waste of natural resources. The optimum is a 

solution that is directly aimed at removing and reducing existing microorganisms 

on the counter as well as in the dishwasher that does not use machine dishwashing 

and minimal water and electricity. This then does not need a more intensive 

program. The purpose of the study is to show how hot steam can be used to reduce 

the amount of bacteria on the dirty disk. 

 
 

The method used to test the reliability of the vapor treatment system was to use a 

solution of yeast cells with sodium chloride which had grown into a 24-hour heat 

sink in a pressure plate with agar solution used as a yeast cell feed. Then they were 

brought into a specially configured dishwasher where hot steam was injected into 

the system to work to reduce the bacteria on the plates. 

 
 

The number of microorganisms was compared before and after the treatment of the 

vapor. The tests were conducted until there was a clear connection between water 

use, the time of steam treatment and the reduction of yeast cells. This continued 

until a 95 percent reduction of microorganisms had been achieved throughout the 

dishwasher regardless of where the contaminated plates were located. 

 
 

The conclusion is that the steam treatment was more expensive than the existing 

technology, and the dishwasher needed to be supplemented by a method of heating 

the water to 100 °C. A simple rinse with hot water gave similar results and was 

cheaper and easier as the machines were already equipped with such a function 

There is a market for the steam method, as the method is especially interesting for 

individuals with additional disinfection needs, for example for people with poor 

immune system. 
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1. Inledning 

1.1 Problembeskrivning 
 

Dagens stora satsning på energieffektivitet påverkar samhället och således alla 

energisektorer i landet. Bostadssektorn är Sveriges näst största användare av energi 

och använder totalt 85 TWh per år (Energimyndigheten 2015). Hushållsapparater 

är en viktig komponent i varje modernt hushåll och ska vara både energieffektiva och 

vattensnåla för att minska både rörliga kostnader hos användaren och lämna ett 

minimalt klimatspår (Barros et al 2014). Diskmaskiner har blivit en standardprodukt 

i ett svenskt hushåll (Beier 2017). Huvudmålet med diskmaskiner är att rengöra den 

smutsiga disken genom att ta bort matrester och andra föroreningar samtidigt som 

mikroorganismer avlägsnas (Beier 2017). 

 
 
Problem uppstår när den smutsiga disken blir kvarlämnad i diskmaskinen under ett 

längre tidsintervall och mikroorganismer kan då utnyttja matresterna som näring 

(Asko 2017). Matresterna kan lägga sig på botten eller kanterna av diskmaskinen och 

blir kvar på den smutsiga disken. Mikroorganismerna använder sedan näringsämnen 

från matresterna för att växa och föröka sig (Banaszczyk et al. 2017). Konsekvensera 

av mikrobiell tillväxt är väldigt beroende på vilken sorts mikroorganismer som finns i 

diskmaskinen. I de flesta fall bildas en mikrobiell lukt som anses obehaglig för 

konsumenten (Banaszczyk et al. 2017). I vissa fall kan bakterier och mikroskopiska 

svampar bildas som medför en smittorisk för konsumenten, till exempel blånadsvamp 

som är giftiga för människor att inta (Banaszczyk et al. 2017). Vilken typ av 

mikroorganismer som börjar växa i diskmaskinen beror på vilka förutsättningar som 

råder, vilket sorts näringsämnen som finns tillgängliga, hur stor tillgången till fukt är 

samt över hur lång tid som matresterna ligger kvar i diskmaskinen (Banaszczyk et al. 

2017). Bakterier kan vara svåra att få bort och kräver höga temperaturer eller kemisk 

desinfektion, vanligast i form av maskindiskmedel (Banaszczyk et al. 2017). 

 
 

Det finns en smittorisk med hanteringen av bakterier (Banaszczyk et al. 2017). Risken 

för sjukdomsspridning är extra hög där många individer befinner sig samtidigt. Detta 

fenomen är speciellt tydligt där många sjuka människor vistas, till exempel ett 

sjukhus, där spridningsrisken av sjukdomar via bakterier är extra stor (Banaszczyk et 

al. 2017). Därför är det extremt viktigt att disken och diskmaskinen är ren och fri från 
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bakterier. Det är aldrig bra att lämna disken i diskmaskinen under ett längre intervall 

då detta kan medför stora risken för konsumenten i form av smittorisk via bakterier 

(Banaszczyk et al. 2017). Diskmaskinstillverkare rekommenderar att enbart köra 

diskmaskiner fullastade (Asko 2017; LG 2011). Detta för att inte slösa på vatten och 

el i onödan (Asko 2017). Det mest effektiva sättet att bli av med dåligt lukt i moderna 

diskmaskiner är att köra ett sköljningsprogram med varmt eller kallt vatten beroende 

på mängden disk (Sahai et al. 2015). Detta bör endast användas om det finns lite disk 

i diskmaskinen eller om det finns matrester som går bort väldigt enkelt (Sahai et al. 

2015).  Många tillverkare av diskmaskinen forskar och försöker komma fram till 

lösningar på problem som är både energieffektiva och vatten snålare än de nuvarande 

modellerna på marknaden (Beier 2017). 

 
 
Vilket diskprogram som används är en av huvudfaktorerna som avgör hur mycket el 

och vatten som diskmaskinen förbrukar och avgör hur ren disken blir samt hur hög 

bakteriereduktion blir (Beier 2017). Det finns många olika diskprogram i en modern 

diskmaskin. Vilket som bör väljas beror på hur mycket disk som finns i diskmaskinen, 

hur mycket matrester som finns på disken är och hur svåra matrester är att avlägsna 

från disken (Asko 2017). De olika diskprogrammen varierar i tid, vattentemperatur, 

vattenförbrukning samt om diskprogrammet använder sig av maskindiskmedel (Beier 

2017). Ett snabbare diskmaskinsprogram har lägre vattentemperatur och därför lägre 

elförbrukning medan ett normalprogram eller ett intensivt har högre vattentemperatur 

och är bättre på att få bort fett och svåra matrester från den smutsiga disken (Mitchell 

2002). Ett snabbprogram kan till exempel se ut enligt följande: ett huvuddisk program 

där disken normalt värms upp till cirka 60°C och en slutlig sköljning. Ett intensivt 

program kan se ut enligt följande: ett fördiskprogram vars funktion är att skölja bort 

matrester från disken, vilket görs med normalt tempererat vatten på cirka 20°C. Detta 

följs av ett huvuddiskprogram där vattentemperaturen uppgår till cirka 70°C och två 

mellanliggande sköljningar som också använder sig av vatten vars temperatur är cirka 

20°C. Efter det kommer en noggrannare slutlig sköljning där temperaturen på vattnet 

är högre och ett torkprogram som använder temperaturhöjningen från den slutliga 

sköljningen för att torka disken (Shan et al. 2015). 
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För att reducera dålig och obehaglig lukt används vanligtvis ett intensivt diskprogram 

med maskindiskmedel (Persson et al. 2015). Enligt Banaszczyk slösar konsumenten 

med el och resurser och använder sig av onödigt långa och kraftfulla diskprogram.  

 

Maskindiskmedel består vanligen av en stor andel fosfor, vilket kan leda till 

övergödning av sjöar och hav om fosfaterna hamnar i havet respektive sjö. 

Detta eftersom fosforn används av algerna och växter som näring (Banaszczyk et al. 

2017). Det är vanligaste med maskindiskmedel av tablett- eller pulverform som 

består av olika sammansättningar, vanligtvis fosfor, natriumkarbonat och 

natriumperkarbonat beroende på fabrikat. Några vanligt förekommande komponenter 

i maskindiskmedel är alkalier, blekmedel, enzymer, fyllmedel, lösningsmedel, 

komplexbindare, tensider och parfym. Alkalier har kemiska egenskaper att höja pH-

värdet i vattnet och kan sönderdela fetter samt proteiner. Förhöjning av pH i vattnet 

kan skapa problem i reningsprocessen när alkalier släpps ut i avloppsvattnet i stor 

kvantitet. Förutom problemen som alkalier orsakar är det komplexbindare och 

blekmedel som är de mest miljöfarliga komponenterna i maskindiskmedel 

(Johansson & Zimerson 1996). Blekmedel har som syfte att motverka 

färgbeläggningar på disken och komplexbindare ska öka diskmedlets effektivitet. 

Blekmedel innehåller natriumhypoklorit vilket är giftigt för vattenlevande 

organismer och skadar växter och djurliv i vattenmiljöer (Cheng & Ding 2002; 

Johansson & Zimerson 1996). 

 

 
 

På dagens marknad finns det en efterfrågan om ett effektivt sätt att ta bort eller 

minska de bakterierna i en halvfull diskmaskin för att motverka bland annat dålig 

lukt. Går det med hjälp av varm vattenånga att ta fram en rengöringsmetod som är 

ekonomisk hållbar och energieffektiv som uppfyller den önskade funktionen i en 

diskmaskin? Tekniken att använda sig av vattenånga används inom andra områden 

för att minska bakterier. Går det att använda metoden praktiskt även i diskmaskiner? 

 

1.1.1 Sköljningsprogrammets funktion i diskmaskiner 

 

Marknadsalternativet för att minska dålig lukt och ta bort bakterier är ett 

sköljningsprogram. Detta används om det finns lite disk i maskinen och disken har 

stått länge eller om maskinen är tom men inte har används under en längre 
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tidsintervall. Ett annan stort användningsområde för sköljningsprogram är när disken 

har smuts som går relativt enkelt att ta bort som till exempel färska matrester 

(Diskmaskin DF260 2017; Diskmaskin BOSCH 2017). 

 
 

Ett vanligt sköljningsprogram består av ett enklare fördiskprogram som använder en 

relativt liten mängd kallare vatten för avsköljning av den smutsiga disken. Ett 

huvuddiskprogram som använder vatten i 40°C, ett mellansköljningsprogram där 

disken sköljs av i cirka en minut. Beroende på om konsumenten vill ha ett längre 

program som är mer energieffektivt används en enklare torkning där luckan är 

öppnad och disken får stå kvar i två timmar. Om konsumenten vill ha ett kortare 

program som använder mer energi används ett sköljglansprogram i 55°C, följt av ett 

torkningsprogram som använder värmen i sköljglansprogrammet. Tiden för 

torkprocessen bestäms av en fuktsensor i diskmaskinen som sitter placerad i mitt i 

fläkthuset och mäter luftens relativa fuktighet i diskmaskinen (Diskmaskin DF260 

2017; Diskmaskin BOSCH 2017). 

 

 
 

Ett sköljningsprogram har en behandlingstid på cirka 40 minuter beroende på hur 

mycket smutsig disk som finns i diskmaskinen. Ett sköljningsprogram använder sig 

vanligen av 0,25-0,95 kWh. Variationen beror på mängden disk som ska sköljas av 

och om det är varmt vatten eller kallt vatten som används (Asko 2017). Sköljprogram 

använder 2-4 liter vatten även här beroende på hur mycket disk som behöver göras 

rent samt om det är varmt eller kallt vatten som används. Det beror även på hur 

effektiv diskmaskinen i fråga är (Asko 2017; Asko bruksanvisning 2011; Diskmaskin 

BOSCH 2017) 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med studien är att utveckla en metod där ånga används för att ta bort 

bakterier i en diskmaskin. Vidare är syftet att kontrollera om metoden är 

ekonomisk hållbar, energieffektiv och har goda miljöeffekter. 
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1.3 Mål 
 

Målet med studien är att ta fram en rengöringsmetod för diskmaskiner där 

vattenånga används för att ta bort obehaglig lukt genom att reducera antalet 

mikroorganismer i diskmaskinen, samt undersöka om en sådan rengöringsmetod 

står sig mot befintliga alternativ på marknaden ur ett ekonomiskt- och 

hållbarhetsperspektiv.  

 
1.4 Avgränsningar 
 

Endast ett insprutningshål för ångan in i diskmaskinen och en endast en variant av 

elgenerator och pump har används under testerna. Detta för att tiden inte räckte till 

för att göra fler tester och för att testerna gav tillräckligt korrekta resultat.
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2. Metod 
 

För att få fram resultaten för hur ånga fungerar i diskmaskiner som rengöringsmetod 

för reduktion av bakterier har praktiska tester, metoder och empiriska försök används. 

För att få fram en metod med ånga med en reduktion av mikroorganismer på minst 95 

procent, granskades olika variabler som varierandes under de praktiska testerna. Dessa 

var tiden, elanvändningen, vattenförbrukningen, reduktionen av jästceller, antalet 

kontaminerade tallrikarna och positionen av tallrikarna i diskmaskinen. Tiden 

varierades genom att låta pumpen användas under olika långa tidsintervall. 

Vattenanvändningen testades genom att mäta vattenförbrukningen för ångsystemet. 

Elanvändningen för processen beräknades genom att mäta upp pumpens 

elförbrukning. Jästcellernas reduktion beräknades genom visuella beräkningar med 

hjälp av tryckplattor och räknekammare. Alla tallrikarna som användes under 

experimentet hade lika mycket bakterier på sig och bakterierna var placerade på 

samma plats på tallriken. Positionen av tallrikarna varierade genom att ställas i övre 

raden och nedre raden samt närmare insprutningshålet samt längre ifrån inflödet av 

vattenångan. Tabell 1 visar antalet kontaminerade tallrikar som användes under de 

olika praktiska testerna samt vattenanvändningen och tallrikarnas placering i 

diskmaskinen. 

 
 

Tabell 1 visar data för hur de olika praktiska testerna i diskmaskinen gick till. 

Test Antal tallrikar Vattenånga(L) Övre raden Undre raden 

1 5 1 2 3 

2 10 0,5 3 7 

3 FULL(10)* 1 4 6 

4 10 0,75 2 8 

5 10 0,8 0 10 

6 10 0,85 0 10 

7 10 0,9 0 10 

8 10 0,95 0 10 

9 10 0,97 0 10 
*Full diskmaskin, 10 kontaminerade tallrikar.
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2.1 Materialanvändning 
 

2.1.1 Diskmaskinen D5434 
 

Diskmaskinen som användes i denna studie är av en modell D5434 från Asko 

Appliances AB. Diskmaskinen var tillhandahållen av Asko och var av 

standardmodell. Diskmaskinens D5434 interiör är gjord av rostfritt stål och har 

måtten 82x59,6x55 centimeter. Valet av diskmaskinen gjordes för att den 

representerar en standardmaskin för hemmabruk, se figur 1 för en bild av 

diskmaskinens interiör och exteriör.   

 
 

 
 

Figur 1. Diskmaskinen av modellen D5434 från ASKO som användes under de praktiska testerna i studien. 

 
 

 
2.1.2 Bakterieinfekterade tallrikar med jästceller. 
 

I testerna användes porslinstallrikar från IKEA av typen IKEA 365+ med en 

diameter på 27 centimeter. Under testerna användes 5 eller 10 tallrikar som 

placerades på olika platser i diskmaskinen för att variera mängden ånga som 

träffade tallrikarna och undersöka hur tallrikarnas position påverkar reduktion av 

antalet bakterier. I de senare testerna hölls placeringen av tallrikarna konstant enligt 

figur 10, för fokusera undersökning på mängden vattenånga och bakteriereduktion. 

Figur 2 visar 14 tallrikar av modellen IKEA 365+. 

 
 

 
 

Figur 2. Tallrikarna som användes under 

studien av modellen IKEA 365+.
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För att sterilisera utrustningen som använder under testerna i studien användes en 

autoklav. Autoklaven användes då den ger en bakteriereduktion på över 99,9 

procent.  Autoklaven använder sig av standarden SS-EN ISO 17662 för att garantera 

en hög bakteriereduktion (Serpa Cobra 2011). Figur 3 visar en autoklaven. 

 
 

Figur 3. Autoklav. 
 

 
 

Allt arbete som krävde en steril miljö gjordes på en sterilbänk som är av typen 

LAF(Laminar Airflow Bench) för att för att kunna behålla en steril miljö under 

försöken. Sterilbänken fungerar genom att luftflödet är reglerat och filtrerat, vilket 

innebär att inga mikroorganismer eller smuts följer med luften och påverkar 

mikroorganismerna. Se figur 4 för en överblick över en sterilbänk. Efter att 

tallrikarna har blivit infekterade av bakteriekulturerna får de kontaminerade 

tallrikarna ligga och torka på sterilbänken i 3 timmar. 

 
 

Figur 4. Sterilbänk av typen LAFs om användes under testerna. 
 

 
 
 
 

Agar (E406) är ett ämne som kommer från alger och genom att koka lösning fås ett 

material som är perfekt som näring till bakterier. Bakterierna i denna studie är av 

typen jästceller som växt till sig i en agarlösning under 24 timmar i ett värmeskåp
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inställt på 37°C. Agarlösning gör det möjligt att genom visuella beräkningar 

bestämma antalet bakterier. Denna process kallas för inkubering. För att kunna 

mäta reduktionen av bakterier i diskmaskinen behövdes någon form av 

kontaminering på disken i diskmaskinen. Eftersom bakterier kan vara farligt att 

hantera och arbeta med behövdes ett substitut som beter sig som bakterier men är 

helt ofarligt att arbeta med. Jästceller är ett material som passar in på dessa 

kriterier. De är simpla att hantera och helt ofarliga för användaren dessa passar då 

bra in i sammanhanget. Jästceller är en svamp som består av en cell. (Genteknik 

2015). 

 
 

 
 

Figur 5. Bakteriekulturer i form av jästceller som växer i en agarlösning. 
 

 
 
 
 

2.1.3 Ånggeneratorn av modellen ULKA 
 

Ångeneratorn som användes till omvandlingen av vattnet i flytande form till gasform 

(vattenånga) och transportera ångan in i diskmaskinen var av typen ULKA 

mikropump. Den har en effekt på 1250 W. I experimenten var den kopplad till en 

pump med ett flöde på 0,05 l/min. Anledningen till att denna typ av ånggenerator 

användes var att Asko använder just typen ULKA mikropump i sina egna torkskåp. 

Mikropumpen fungerar genom att den suger in vatten via en plastslang med 

tjockleksdiametern 0,1 centimeter samt en innerdiameter på 0,42 centimeter. Själva 

ångan går ut via en kryssarmerad gummislang med en tjocklek på 0,25 centimeter och 

0,65 centimeter i innerdiameter. Omkring gummislangen sitter en 0,93 centimeter 

tjock värmeisolering för att minska förlusterna till omgivning. Denna pump hade 

dessutom använts i tidigare studier angående diskglans. Figur 6 visar ULKA pumpen 

som användes under studien.
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Figur 6. ULKA mikropump med en effekt på 1250W. 

 

 
2.1.4 Temperatur och tidmätning i diskmaskinen 
 

Temperaturmätningen i diskmaskinen gjordes med hjälp av LabVIEW eller 

Laboratory Virtual Instrumentation Engineering Workbench som är ett grafiskt och 

dynamiskt simuleringsprogram som användes för att mäta den totala effekten in i 

systemet via pumpen samt temperaturen på sex olika positioner i diskmaskinen. 

Kontrollpunkterna eller temperaturgivarna var placerade på sex olika positioner i 

diskmaskinen enligt figur 11. Dessa användes för att plotta en graf över 

temperaturutvecklingen i diskmaskinen, se figur 12. Genom den plottade grafen 

kunde temperaturutvecklingen i diskmaskinen läsas av och slutsatser om hur 

spridning av ånga såg ut i diskmaskinen kunde göras. Temperaturmätarna har en 

mätnogrannhet på 0,01°C. 

 
 

LabVIEW användes också för tidmätning av experimenten. Tiden mättes i sekunder 

och minuter för pumpen och ångsystemet. Mätning började när pumpen startades 

och slutade när den förutbestämda vattenmängden var uppnådd. Andra faktorer som 

var relevanta för studien och som mättes var elanvändningen för pumpen, 

vattenförbrukningen och bakteriereduktion under testerna. 

 
 

2.1.5 Mätning av kvantiteten bakterier med koloniräkning 
 

Antalet bakterier i en jästkultur bestämdes genom mätningen kolonibildande enheter 

per millimeter. Metoden genomförs genom att beräkna antalet vita prickar som 

representerar en jästcell. Genom att jämföra tryckplattan innan testerna och efter 

testerna kan resultatet beräknas. En metod som användes under testerna för 

beräkningen av jästceller var räknekammare. En räknekammare är ett speciellt 

objektglas som är slipat så att det innehåller en kammare med ett känt djup. När ett 

täckglas läggs över kammaren blir djupet lika i hela kammaren. Detta gör det enkelt 
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att genom visuella beräkningar få fram de återstående bakterierna och således få ett 

exakt resultat av bakteriereduktion med hög mätnogrannhet. Räknekammaren består 

av stora och mindre rutorna, de stora består av ett 16 mindre rutor i ett 4x4 rutnät.  

Varje stor ruta är en millimeter lång och de mindre rutorna är 0,25x0,25 millimeter 

långa, se figur 7.  

 
 

 
 

Figur 7. Räknekammare bestående av ett 4x4 rutnät. 
 

 
 

Tryckplattorna består av en agarlösning som i sin tur består av extrakt gjort av 5 

gram jäst, 10 gram glukos och 10 gram pepton samt 500 milliliter vatten som har 

blivit avjoniserat, se figur 5 och 8. De olika beståndsdelarna vägdes noggrant upp 

var för sig och blandades sedan ordentligt och stringent för att bilda en homogen 

lösning i en glasflaska på volym på 500 milliliter. Först tillsattes jästen, sedan 

glukosen, peptonen och sist det avjoniserade vattnet. Den homogena lösningen 

placeras sedan i en autoklav för sterilisering. Efter att ha blivit ordentligt 

steriliserade tas tryckplattorna upp från autoklaven för att sedan få växa till sig i ett 

värmeskåp.  

 
 

 
 

Figur 8. Agarlösning i en tryckplatta utan bakterierkolonier.
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2.2 Påverkande faktorer för optimal bakteriereduktion 
 

Det gjordes nio praktiska tester med ånga i diskmaskinen för att komma fram till 

ett resultat som gav en hög bakteriereduktion på minst 95 procent. Detta för att 

minska den dåliga lukten samtidigt som en låg vattenförbrukningen och 

elförbrukningen önskades. El- och vattenförbrukning uppmättes efter varje 

praktiskt genomförande. De praktiska tester i diskmaskinen genomfördes med fem 

till tio kontaminerade tallrikar med jästceller som tryckts fast på tallrikarnas mitt i 

tre minuter enligt figur 9. 

 
 

 
 

Figur 9. Tryckplattorna med jästcellerna placerades på tallrikar enligt figuren. 
 

 
 
 
 
 

2.2.1 Placering av de kontaminerade tallrikarna i diskmaskinen 
 

Totala mängden disk som användes under testerna varierade samt placeringen av de 

kontaminerade tallrikarna. Tallrikarna placerades sporadiskt under de fyra första testerna 

för att motsvara en vanlig konsument beteende. Under första testet placerades fyra 

tallrikar på den undre nivån och en på den övre raden, totalt placerades fem tallrikar 

under första försöket. Dessa tallrikar placerades sporadiskt med varierande mellanrum. 

Under det andra testet placerades sex tallrikar på den undre raden och fyra på den övre 

raden. På tredje testet användes en full diskmaskin med tio smutsiga tallrikar placerade i 

mitten av diskmaskinen och bakom andra tallrikar för att undersöka hur spridningen av 

ånga påverkades på grund av den övriga disken. Under fjärde testet placerades åtta 

smutsiga tallrikar på undre raden och två smutsiga tallrikar på övre raden. Under det 

femte testet placerades alla tio tallrikar på undre raden i diskmaskinen enligt figur 10. 

Detta med varierande mellanrum mellan tallrikarna. Samt på olika positioner i 

diskmaskinen samt med olika avstånd från insprutningshålet. Denna positionering av 
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tallrikarna hölls sedan konstant under de senare testerna. Detta för att ångan har svårare 

att reducera bakterierna på undre raden i diskmaskinen enligt buoyancy- fenomenet 

(Turner 1979). 

 
 

 
 

Figur 10. Visar placeringen av tallrikarna under test 5-9. 

 
 

 
2.2.2 Placering av temperaturgivare 

 

Temperaturgivarna var placerade för att få en simpel överblick över ångflödet och 

den totala spridningen av ånga kan observeras. Med hänsyn till att ångan sprider 

sig uppåt på grund av den enklare densiteten jämfört med den kalla luften, detta 

fenomen är känt som buoyancy-fenomenet (Turner 1979). Temperaturgivarna var 

sedan kopplade till ett kretskort som var uppkopplat mot en dator med LabVIEW 

som läste av värdena på temperatur och det gångna tidsintervallet. Figur 11 visar 

hur kontrollpunkterna position i diskmaskinen.  

 

 
 
 

 
 

Figur 11. Visar placeringen temperaturgivare i diskmaskinen.
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2.2.3 Placering av ånggenerator i diskmaskinen 
 

En viktig parameter för studien var inflödespositionen av den varma ångan. För att få 

maximal spridning av vattenångan och reduktion av bakteriekulturen speciellt på den 

undre raden i diskmaskinen. Den varma ångan går in i systemet (diskmaskinen) 

genom en öppning på röret med en diameter på 4.2 centimeter detta för att den varma 

ångan ska träffa en stor yta genom sin höga hastighet. Vidare innebär den höga 

inflödeshastigheten en stor träffyta samt hög ångspridning i diskmaskinen vilket är en 

viktig faktor för en bra bakteriereduktion. Tidigare studier på diskmaskinen D5434 

och ångflödet har gjorts in i diskmaskinen. Dessa tester gjordes av Jenny Larsson i en 

studie om diskglans för att få den optimala diskglansen. Detta innebär att en hög och 

bra spridning på ångan ger den största möjligheten för den bästa glanspoleringen. 

Dessa experiment återanvändes för ångans inflöde till diskmaskinen under testerna i 

studien(Larsson 2014). 

 
 

2.3 Beräkningar av energianvändningen för pumpen. 
  
För att beräkna den totala energianvändningen av ångbehandlingen användes 

effekten på ULKA pumpen som var 1250W, tiden för processen och mängden 

                                                                                  

diskmaskinen användes ekvation 1. Tdisk är tiden för diskprogrammet. Tiden för 

processen uppmättes med hjälp av datorprogrammet LabVIEW. Vf är den 

totalavattenförbrukningen som använder under diskprogrammet. 

 

    ̇  
  

     
                                                                                                                                

 

 
För att beräkna verkningsgraden för ULKA pumpen användes ekvation 2. 
 

 

       
     

  
                                                                                                                (2) 

 

 
 

Genom att använda mäta upp vattenvolymen samt tiden för pumpen kunde 

flödeshastigheten beräknas via ekvation 1. Flödeshastigheten beräknades till 0,042

l/minut och var konstant under alla testerna. Verkningsgraden beräknades till 55.4 

procent för ULKA pumpen genom ekvation 2 (Cengel & Ghajar 2011). 
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För att beräkna den totala energianvändningen användes under försöken användes 

ekvation 3. η är verkningsgraden för pumpen. Vf är vattenmängden före och Ve är 

vattenmängden efter testerna (Cengel & Ghajar 2011). 

 

                                                                                                               (3) 

 

K är i ekvation 3 en konstant för att omvandla Joule till kWh, K är 3,6 *10
6
. Qt är den 

totala elenergin som användes under experimenten. t är tiden som pumpen användes. 

Peffekt är hur stor effekt som pumpen använder (Cengel & Ghajar 2011). För att sedan 

beräkna klimatpåverkan av elenergi i används ekvation 4. Där mco2 är vikten av 

koldioxiden som produceras på grund av diskprogrammet med 

ångbehandlingen (Berghel & Renström 2011). 

 
 

 

         
       

    
                                                                                                             

 
 

För att beräkna andelen bakterier som har reducerats under försöken användes 

ekvation 5. Detta efter att ha kontrollerat med hjälp av tryckplattor och beräknat 

antalet bakteriekulturer innan försöken samt efter försöken. 

 

  

  
                                                                                                                                                                             

 

Täljaren (Be) i ekvation 5 är bakteriekvantiteten efter ångbehandlingen och 

nämnaren är bakteriekvantiteten före ångbehandling. Ekvationen ger oss 

procentandelen som återstår efter att de infekterade tallrikarna har genomgått 

desinfekteringsförsöken.
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Vatten och elpriser som använder för beräkningar var 0,15 öre per liter vatten och 
 

1,2 kronor per kWh el. Priserna för el respektive vatten hämtades från Göteborgs 
 

Energi (Göteborgs Energi 2017). 
 

 
 

2.3.1 Ångapplicering i diskmaskinen 
 

Temperaturen på de bakterierinfekterade tallrikarna och värmespridningen i 

diskmaskinen beräknades genom kontrollpunkter som avlästes med hjälp av 

LabVIEW. Testerna genomfördes i D5434 med ett insprutningshål där ångan 

tillfördes. Målet med ångspridningen är att få en bra bakteriereduktion på de svår 

åtkomliga positionerna i diskmaskinen. Testerna genomfördes med en ånggenerator, 

med insprutningshålet var placerat 1 centimeter upp på bakre väggen av diskmaskinen 

och 4 centimeter höger om mitten på diskmaskinen. Hålet hade diameter på 4.2 

centimeter, flödeshastighet in i diskmaskinen beräknades genom ekvation 1. 

Hastigheten för ångan vid insprutningshålet beräknas genom ekvation 6. 

 
 

   
 ̇

 
                                                                                                                                         

 
 

2.4 Genomförandet av ångbehandlingstesterna 
 

Det första testet som genomfördes bestod av fem kontaminerade tallrikar med 

jästceller som besprutades med en liter vatten som förångades vilket kan jämföras 

med ett vanligt diskprogram i en effektiv diskmaskin som använder cirka 6,5 liter. 

Tallrikarna var placerade två på övre raden och tre på undre raden. Avståndet mellan 

tallrikarna var fem centimeter. Testets mål var att se hur stor bakteriereduktion var 

samt hur mycket vatten och energi i form av el som förbrukades. Samtidigt plottades 

en graf över värmespridningen i diskmaskinen för att i vilken grad ångan spred sig i 

diskmaskinen. 

 
 

Andra testet genomfördes med tio smutsiga tallrikar kontaminerade med jästceller 

och en halvliter vatten som förångades. Tallrikarna var placerade med långa avstånd 

minst fem centimeter mellan varje tallrik för att ångan lätt ska kunna komma åt.
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Tredje testet genomfördes med en full diskmaskin och en liter vatten som 

förångades. Testet gjordes för att se hur mängden disk påverkade spridning av 

vattenånga i diskmaskinen och hur mycket ånga som kom åt i diskmaskinen när den 

var full med disk. Totalt var 172 objekt placerade i diskmaskinen enligt figur 

12 vilket gjorde att det var extremt små marginaler mellan de olika tallrikarna. 

Vanligtvis var det inte mer än ett par millimeters avstånd mellan olika föremål. De 

kontaminerade tallrikarna placerades med stora avstånd mellan varandra för att se hur 

stor skillnaden var mellan tallrikar placerade i mer optimala ångspridningsområden 

respektive de som var placerade i mindre optimala förhållanden. Testets syfte var att 

kunna göra en tydlig avläsning om hur ångan träffade de kontaminerade tallrikarna i 

en fullastad diskmaskin. Att välja ett kortare ångbehandlingsprogram är inte 

rekommenderat då diskmaskinen är full och ett lägre och mer intensiv program bör 

väjas. Figur 12 visar diskmaskinen under test 3. 

 

 
 

 
 

Figur 12. Visar hur disken var placerade under det tredje praktiska testet under studien. 
 

 
 

Fjärde testet genomfördes med tio smutsiga tallrikar och 0,75 liter vattenånga. Testets 

syfte var att se om 0,75 liter vatten räcker för att reducera bakterierna på undre raden 

med 95 procent. Två tallrikar var placerade på övre raden och åtta på undre raden. De 

på övre raden hade långt avstånd varandra medan de på undre hade ett avstånd på 2 

centimeter. 

 
 

Femte testet genomfördes med tio tallrikar och 0,8 liter vatten. Tio kontaminerade 

tallrikar placerades på undre raden i diskmaskinen. Tallrikarna på var placerade med 

tre centimeters marginal medan andra tallrikar under testet placerades med stora 

avstånd. Placering av de kontaminerade tallrikarna var enligt figur 10 under test fem 
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till nio. Målet med testet var att få en bakteriereduktion på minst 95 procent 

samtidigt som el och vattennivå hölls låga. 

 
 

Sjätte testet genomfördes precis som femte testet med hänsyn på placeringen av de 

kontaminerade tallrikarna. Detta för att se kvantiteten av ånga påverkade 

bakteriereduktion i femte testet. Testet använde 0,85 liter vatten. Syftet med testet var 

att undersöka om 0,85 liter vatten kunde uppnå en bakteriereduktion på minst 

95 procent. 
 

 
 

Sjunde testet genomfördes precis med samma antal kontaminerade tallrikar och 

samma position av de infekterade tallrikarna som de tidigare två testerna. Se figur 

10. Testet använde 0,9 liter vatten. Syftet med testet var att undersöka om 0,9 liter 

vatten kunde uppnå en bakteriereduktion på minst 95 procent. 

 
 

Åttonde testet genomfördes med alla tallrikarna på undre raden i diskmaskinen. dessa 

placerades enligt figur 10. Testet använde 0,95 liter vatten. Syftet med testet var att 

undersöka om 0,9 liter vatten kunde uppnå en bakteriereduktion på minst 95 procent. 

 

Nionde testet genomfördes för att undersöka resultaten från test sju och åtta och 

undersöka om det gick att få 95 procent reduktion av jästceller överallt i 

diskmaskinen oberoende av positionen på de kontaminerade tallrikarna. Testet 

gjordes med tio stycken kontaminerade tallrikar med jästceller. 

Vattenförbrukningen höjdes från 0,95 till 0,97 liter vatten och tallrikarna var 

placerades som i tidigare tester.



19 
 

Tabell 2. Visar hur mycket vatten som användes under varje test samt antalet tallrikar i diskmaskinen. 
 

Test Tallrikar Vattenförbrukning(l) 

1 5 1,0 

2 10 0,5 

3 10 1,0 

4 10 0,75 

5 10 0,8 

6 10 0,85 

7 10 0,9 

8 10 0,95 

9 10 0,97 

 

Tabellen visar hur mycket vatten som användes under varje praktiskt test i 

diskmaskinen. Vatten som användes var bestämt innan testerna och mängden 

berodde på tidigare studier av Sexton et al. om ånga i diskmaskiner (Sexton et al. 

2011). Enligt Sexton et al. bör ånga täcka alla utrymmen som ska desinfekteras i 

fem minuter.
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3. Resultat 
 

Tabell 3 visaren bland annat sambandet mellan bakteriereduktion och mängden 

vatten från de praktiska testerna i diskmaskinen. Tabellen åskådliggör vidare den 

totala vattenförbrukningen för ångsystemet, den totala elförbrukningen för 

systemet. Försökstiden för ångbehandlingen utan hänsyn till torkning av disken 

samt om de kontaminerade tallrikarna i diskmaskinen var placerade på övre eller 

undre raden i diskmaskinen och hur stor bakteriereduktion av jästcellerna var efter 

ångbehandlingen. 

 
Tabell 3. Visar tallrikarna, vattenförbrukningen, elanvändningen, tiden för processen, tallrikarnas position och 

bakteriereduktionen i diskmaskinen. 
 

 
Test 

 
Antal Tallrikar 

 
Vattenånga(L) 

 
Energi(kWh) 

 
Tid(mm:ss) 

 
Övre 

 
Undre 

Reduktion 
(procent) 

1 10 1,0 1,19 9:57 2 3 100 

2 10 0,5 0,63 4:32 3 7 50-70 

3 FULL(10)* 1,0 1,19 9:57 4 6 25-50 

4 10 0,75 0,83 7:15 2 8 50-70 

5 10 0,8 0,98 7:47 0 10 69-79 

6 10 0,85 1,06 8:25 0 10 78-85 

7 10 0,9 1,10 8:58 0 10 87-93 

8 10 0,95 1,14 9:27 0 10 92-100 

9 10 0,97 1,16 9:39 0 10 95-100 
*Full diskmaskin, 10 kontaminerade tallrikar. 

 

Genom att studera mätvärdena från testerna går det att se tydliga samband mellan 

användningstiden, el- och vattenanvändningen som behövs för en 95 procentig 

reduktion av jästsvampar. 

 
 
 

3.1 Praktiska tester för bakteriereduktion med ånga i diskmaskin 

Under det första testet reducerades 100 procent av jästcellerna från de 

kontaminerade tallrikarna på både övre och undre raden av diskmaskinen. 

Ångfördelningen i diskmaskinen avlästes via värmekurvorna för kontrollpunkterna 

enligt figur 11. Värmespridningen var ojämn i systemet vilket kan utläsas av att 

värmen stiger på grund av densitetsskillnader. Värmespridning kan utläsas ur figur 

12 genom att studera temperaturkurvorna och visar som förväntat en högre 

temperatur vid punkterna 1,2 och 5. Högre temperatur kan också avläsas för de 

kontrollpunkter som sitter närmare ingångshålet för vattenångan. Arbetstiden blev



21 
 

9 minuter och 57 sekunder från att ångsystemet startades till att allt vatten hade 

förångats och elanvändningen uppmätes till 1,19 kWh under försöket. 

 
 

Resultatet för det andra testet visade att reduktionen av bakterier på tallrikarna var 
 

50 procent på de kontaminerade tallrikarna på undre raden i diskmaskinen. 

Tallrikarna på övre delen av diskmaskinen gav ett resultat på 70 procent reduktion 

av jästceller. Arbetstiden blev 4 minuter och 32 sekunder från att ångsystemet 

startades och elanvändningen uppmätes till 0,63 kWh under försöket. 

 
 

Tredje testet visade att cirka 25 procent av mikroorganismerna reducerades på den 

undre raden av diskmaskinen. Vidare utlästes en 29 procent reduktion av 

jästcellerna på de kontaminerade tallrikarna närmast ingåendehålet för vattenångan. 

50 procent av jästcellerna reducerades på tallrikarna i övre raden av diskmaskinen. 

Arbetstiden blev 9 minuter och 57 sekunder från att ångsystemet startades till att 

allt vatten hade förångats och elanvändningen uppmätes till 1,19 kWh under 

försöket. 

 
 

Fjärde testet visade att reduktionen av mikroorganismer på undre raden var 

omkring 50-60 procent beroende på positionen i diskmaskinen. Tallrikarna på övre 

delen av diskmaskinen visar ett resultat på 70 procent reduktion av jästceller. 

Arbetstiden blev 7 minuter och 15 sekunder från att ångsystemet startades till att 

allt vatten hade förångats och elanvändningen uppmätes till 0,83 kWh under 

försöket. 

 
 

Femte testet visar en tydlig reduktion av bakteriekulturer på alla referenstallrikar 

och ett uppmätt resultat på 69-79 procent reduktion av jästcellerna på de 

kontaminerade tallrikarna beroende på position i diskmaskinen. Arbetstiden blev 7 

minuter och 49 sekunder från att ångsystemet startades till att allt vatten hade 

förångats och elanvändningen uppmätes till 0,98 kWh under försöket. 

 
 

Sjätte testet visar en tydlig reduktion av bakteriekulturer på alla referenstallrikar 

och ett uppmätt resultat på 78-85 procent reduktion av jästcellerna på de 

kontaminerade tallrikarna. Arbetstiden blev 8 minuter och 25 sekunder från att
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ångsystemet startades till att allt vatten hade förångats och elanvändningen 

uppmätes till 1,06 kWh under försöket. 

 
 

Sjunde testet av ångsystemet reducerades 87-93 procent av alla jästcellerna. 

Försöket genomfördes på 8 minuter och 58 sekunder från att ångsystemet startades 

till att allt vatten hade förångats och elanvändningen uppmätes till 1,10 kWh under 

försöket. 

 
 

Åttonde försöket visade en tydlig reduktion av bakteriekulturer på alla 

referenstallrikar och ett uppmätt resultat på 92-100 procent bakteriereduktion. 

Försöket genomfördes på 9 minuter och 27 sekunder från att ångsystemet startades 

till att allt vatten hade förångats och elanvändningen uppmätes till 1,14 kWh under 

försöket. 

 
 

Nionde testet visade en reduktion av jästcellerna på 95-100 procent på alla 

tallrikarna i diskmaskinen. Försöket genomfördes på 9 minuter och 39 sekunder 

från att ångsystemet startades till att allt vatten hade förångats och elanvändningen 

uppmätes till 1,16 kWh under försöket. Se figur 13 för resultatet av 

ångbehandlingstestet på tallriken placerad längst till höger på främre raden enligt 

figur 10. 

 
 
 

 

 
 

Figur 13. Figuren till vänster visas bakteriekulturerna innan ångbehandlingen och till höger visas efter. 

 
 
 

 
3.1.1 Spridning av vattenångan i diskmaskinen 

 

En viktig faktor för bakteriedesinfektion var hur ångan spred sig samt ångans 

temperatur i diskmaskinen. Detta påpekades av Electrolux för att vara ett av de
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större problemen med ånga i diskmaskiner(Electrolux 2016). För att få optimal 

bakteriereduktion överallt i diskmaskinen behövdes en bra värmespridning av 

ångan. I försöken användes en ånggenerator och ett insprutningshål för ångan. 

Insprutningshålet var placerat en centimeter upp på bakre väggen av diskmaskinen 

och fyra centimeter höger om mitten på diskmaskinen. 

Resultatet av värmeutvecklingen stämmer överens med tidigare antagningar och 

bekräftar teorierna om att kontrollpunkterna nära insprutningshållet samt de i övre 

raden av diskmaskinen utsätts för ett större ångtryck och får en större mängd varm 

vattenånga. Tabell 4 visar uppmät data för hur värmespridningen ser ut i 

diskmaskinen. Här ser vi de tre kontrollpunkterna som vare placerade på övre raden 

i diskmaskinen var betydligt varmare än de tre kontrollpunkterna som var placerade 

på undre raden. 

 
 

Tabell 4. Data för temperaturutvecklingen i diskmaskinen för vattenånga. 
 

Temperatur 50 55 60 65 70 75 80 85 

Tid 04:45 05:48 06:50 07:52 08:55 09:56 10:55 11:54 
 

 

Figur 12 visar hur värmeutvecklingen såg ut i diskmaskinen under 18 minuter. 
 

 
 

Figur 12. Visar temperaturen över de olika kontrollpunkterna i diskmaskinen. Grafen är framtagen och plottad i 

LabVIEW. Y-axeln visar temperaturen i Celsius och x-axeln visar tiden i minuter och sekunder. 

 
 
 

3.2 Ekonomiska- och miljöaspekter av ånga i diskmaskin jämfört 

Genom att jämföra vattenanvändningen och elanvändningen mellan den nuvarande 

standardmetoden på marknaden, kall- och varmsköljning. Testerna visar att 

ångbehandlingen använder 0,6-1,2 kWh vilken jämföras med dagens 

marknadsalternativ som är kortare diskprogram i form av ett sköljprogram som 

ligger på 0,25-0,95 kWh (Asko 2017). Här ser vi att ett mindre program för att
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reducera lukten i diskmaskinen inte är en vinst ur ett ekonomiskt perspektiv i form 

av elanvändning. Testerna i vattenanvändning visar att ångbehandlingen använder 

mindre vatten än sköljningsprogrammen. Under testerna användes 0,5-1 liter vatten 

vilket kan jämföras med sköljningsprogram som vanligtvis använder 2-4 liter 

vatten. Detta motsvarar en kostnad på 30 öre mer per körning av 

sköljningsprogrammet i vattenkostnader. Räknar med en standardpris på 1,2 kronor 

per kWh el ger det en kostnad på 36 öre. Det ökar i genomsnitt med 6 öre per 

diskcykel att använda ångbehandlingen än att bruka det traditionella 

sköljningsprogrammet. Detta ger oss en högre kostnad på 21,9 kr om programmet 

används varje dag i ett år jämfört med sköljningsprogrammet. Figur 13 visar den 

ekonomiska kostanden och miljöpåverkan i form av koldioxidökning för de olika 

försöken i diskmaskinen. 

 

 
Figur 13. Visar elanvändningen och koldioxidutsläppet på grund av elproduktionen för ångdiskprogrammet. 

 

 
 

Tabell 5 visar den totala kostnaden för el- och vattenanvändningen för de olika 

diskcyklarna under de praktiska testerna i ångbehandlingsprogrammet. 
 
 

Tabell 5. Kostnaden för ångbehandlingsprogrammet under de praktiska testerna i diskmaskinen. 

Test  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Kostnad 

(kr)   
1,80  0,96 1,80  1,25 1,49 1,61 1,67 1,73 1,76 

 
 

Figur 14 visar förhållandet mellan vattenanvändningen och bakteriereduktion under 

de praktiska testerna. Genom figuren kan sambandet mellan vattenförbrukningen 

och den totala bakteriereduktionen genomföras. Tredje testet sticker ut på grund av 

att diskmaskinen var full med disk vilket gjorde att ångspridningen i diskmaskinen 

försämrades kraftigt. 
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Figur 14. Medelvärde av bakteriereduktion och vattenanvändning under testerna 

 
Tabell 6 visar den totala kostnaden för ångbehandlingsprogrammet jämfört med 

sköljningsprogrammet i svenska kronor. Den under raden visar skillnad i kostnad 

för de olika alternativen. Det som är markerat med röd betyder att ångbehandlingen 

har en högre kostnad än sköljningsprogrammet. 
 

Tabell 6. Kostnad för ångbehandlingsprogram i jämförelse med sköljningsprogram. 
 

 
Total Kostnad(kr) 

Test 
1 

Test 
2 

Test 
3 

Test 
4 

Test 
5 

Test 
6 

Test 
7 

Test 
8 

Test 
9 

Ångdiskprogrammet 1,8 0,96 1,8 1,25 1,49 1,61 1,67 1,73 1,76 

Medelvärde av 
sköljningsprogrammet 

 
0,98 

 
0,98 

 
0,98 

 
0,98 

 
0,98 

 
0,98 

 
0,98 

 
0,98 

 
0,98 

Skillnad i kostnad -0,82 +0.02 -0,82 -0.27 -0.51 -0,63 -0,69 -0,75 -0,78 
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4. Diskussion 
 

Genom att studera det slutgiltiga resultat kan slutsatsen dras för att metoden är 

dyrare för att det krävs ett nytt system jämfört med befintliga reningsmetoder. 

Samtidigt som vattnet måste höjas till 100°C och genomgår en omvandling vilket 

kräver mer energi än en simpel sköljning. Fördelarna är att en hög 

bakteriereduktion kan nås utan extra mineraler och kemikalier tillsätts under 

behandlingen. Marknaden använder sig i dagens läge av ett enklare 

sköljningsprogram vilket är effektivt och billigt. Detta diskprogram är bättre sett 

till ekonomiska faktorer. En annan fördel är att det inte använder något 

maskindiskmedel eller kemikalier och mineraler, vilket sparar på både miljön i 

form av resurser men också av konsumentens rörliga kostnader (Electrolux 2016). 

Ett sköljprogram använder sig av 0,25-0,95 kWh (Asko 2017) vilket kan jämföras 

mot diskprogrammet med ånga som använder någonstans mellan 0,625-1,2 kWh. 

Här ser vi att sköljningsprogrammet använder sig av mindre energi. Detta beror på 

att ångan måste värmas betydligt högre än sköljningsprogrammet samtidigt som 

det pumpades in genom ett utomstående system. System har möjlighet att 

energieffektiviseras genom att ha ett inneslutet system som inte kräver lika stort 

pumpande av vatten. Miljöpåverkan av ångdiskprogrammet blir således högre än 

sköljningsprogrammet. Ångdiskprogrammet släpper ut motsvarande 0,6-1,1 kg 

koldioxid mer diskcykel i elenergi. 

 
 

Slutsatsen med studien kan dras att syftet av undersökningen har uppnåtts. Detta då 

resultatet visar att diskprogrammet med ånga inte är värt att tillämpa för en normal 

konsument då det förbrukar mer energi och kräver ytterligare funktioner för att 

producera ångan. Dock finns det en specifik marknad för konsumenter som har 

högre krav för bakteriereduktion. Dessa kan till exempel vara individer om har 

dåligt immunförsvar eller boende med många sjuka (Electrolux 2016). 

 
 

Att enbart använda sig av ett sköljningsprogram är en enkel lösning då detta är ett 

befintligt system i diskmaskinen. Sköljningen tar bort bakterierna och reducerar 

lukten samtidigt som det sparar både energi och vatten jämfört med ett vanligt
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diskprogram. Problemet är att folk väljer att använda sig av långa diskprogram 

vilket ökar elförbrukningen onödigt mycket (Asko 2017). 

Ett problem som blev tydligt under testerna var att värmespridningen i 

diskmaskinen inte var optimal utan att värmen ökade betydligt snabbare i övre 

delen av diskmaskinen på grund av buoyancy-fenomenet (Turner 1979). 

Vattenångans inflöde till diskmaskinen var placerat nere i diskmaskinen för att få 

maximalt träffyta på undre raden. Att inflödet var placerat längre åt höger bidrog 

till att kontrollpunkterna till höger uppnådde en högre temperatur på grund av 

större andel av ångan träffade höger sidan av diskmaskinen. En jämn ångspridning 

är önskvärt och en ojämn ångspridning påverkar resultatet negativt. Det leder till 

att en större mängd vatten och energi måste användas än om det var perfekt 

värmespridning i diskmaskinen. Detta leder till en högre kostnad och ett större 

klimatspår (Rosenquist et al. 2004). 

 
 

Att bara en ånggenerator användes medförde dåligt spridning av ånga. Tyvärr fanns 

det inte möjlighet att använda två generatorer under testerna. Detta ska enligt 

tidigare tester ha medfört betydligt bättre ångfördelning i diskmaskinen. Under 

tidigare tester har två generatorer används vilket påverkar arbetstiden i stor 

utsträckning. Elförbrukning blir ungefär lika hög men den aktiva tiden blir kortare 

(Larsson 2014). 

 
 

Det bör göras fler tester med flera olika typer ånggeneratorer och fler 

tillvägagångssätt att föra ångan in i diskmaskinen. Nu används onödigt mycket 

ånga för att reducera bakterierna i diskmaskinen som befinner sig långt ifrån 

insprutningshålet på nedre raden. Fler ånggenerator kan medför billigare 

elförbrukning då det kräver mindre aktiv tid och värmespridningen i diskmaskinen 

blir jämnare. Processen går fortare vilket sparar konsumenten tid och gör valet av 

ångdiskmaskin mer attraktivt för individen. 

 
 

Hastigheten på ångan in i diskmaskinen påverkade hur mycket ånga som träffade 

den smutsiga disken beror på ångsystemet ett effektivare system har en högre 

ingångshastighet vilket resulterar i en bättre ångspridning. För hög hastighet 

medförde dock en mindre värmespridning i diskmaskinen (Electrolux 2016).
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4.1 Felkällor och känslighetsanalys 

Det finns många olika bakteriekulturer som kan bildas i en vanlig diskmaskin. 

Det råder olika förhållanden i alla diskmaskiner. Temperatur, matrester, hur ren 

maskinen är och hur kvaliteten på vattnet till diskmaskinen är exempel på olika 

variabler som påverkar. Olika bakterier påverkas på olika vis av 

temperaturskillnader och luftfuktighet. Mätningen av bakterier gjordes med hjälp 

av visuella beräkningar som medför ett flertal negativa aspekter. Den mänskliga 

faktorn är ett problem, då den medför till exempel att agarlösningarna trycktes med 

olika platser på tallrikarna och att testerna fick stå olika länge i värmeskåpet. 

Antalet bakterier på den förorenade disken varierandes under de olika 

experimenten. Detta på grund av att ingen bakteriekultur är en exakt kopia av en 

annan bakteriekultur. I experimentet fick de olika bakteriekulturerna samma 

förutsättningar för tillväxt. Alla utrustning var sterila och användes på samma 

tillvägagångssätt, men det finns fortfarande problem som till exempel att lösningen 

fastnar i pipetter. Att lösningen inte sprider ut sig på ett optimalt tillvägagångssätt. 

Agarlösningen med bakterietillväxten trycks mot tallrikarna under tre minuter och 

ger ett resultat på att 90-99 procent av bakterierna överförs till tallriken. Det ger 

upphov till variation då 100 procent av bakterierna i agarlösningen inte överförs till 

tallriken. 

 
 

Placeringen av tryckplattorna på tallrikarna skede genom noggrann uppmätning och 

med stor precision på tallrikarna enligt figur 9. Chansen att placeringen av 

tryckplattorna med agarlösningen varierade är förhållandevis stor och kan ha 

påverkat resultat, vilket medför att mängd ånga som träffade jästkulturerna 

varierande vilket kan ha påverkade resultatet av reduktion. Väldigt beroende på hur 

mycket ånga som träffar de infekterade ytorna på tallrikarna, kontaktytan med den 

varma vattenångan. Att tre plattor med agarlösning och jästbakterier som placerats 

i mitten av tallrikarna används konstant genom alla tester kan också medföra vissa 

förenklingar av resultatet, detta på grund av att resultatet av bakteriereduktionen 

inte visar hur bra ångan är på att rena vid ytterkanterna av tallrikarna. 

 
 

Tallrikar av samma märke och storlek används under alla testerna. Detta för att 

minimera tallrikarnas variabler och således försöka få ett mer noggrant resultat.
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För att reducera de negativa effekterna placerades den kontaminerade disken med 

noggrant uppmäta avstånd från varandra och på konstanta positioner i 

diskmaskinen enligt figur 10. 

 
 

4.2 Rekommendationer 
 

Efter testerna kom det fram att energianvändningen är större vid bakteriereduktion 

med ånga än med en enklare sköljning och att båda programmen reducerar lukten. 

Dessutom kräver ångan ett nytt system i diskmaskinen som kan producera varm 

vattenånga. Sen är det svårt att avgöra hur stort slitage som kommer att komma på 

ett sådant system. Ånga ger generellt upphov till lite slitage men det medför extra 

utrustning som kan komma att ge upphov till ökat slitage (LG 2011). Överhettning 

av generatorerna vid intensivt bruk kan komma att bli ett problem. Större 

noggrannhet med vattnet som används i diskmaskinen, att det med säkerhet är 

avhärdat innan det förångas för att minska slitaget. Diskmaskinen behöver större 

yta på grund av det systemet för ångbildning. Det behövs ett system som ska se till 

att den kalla ångan inte ska rinna tillbaka ner till ånggenerator och förstör eller 

sliter på systemet. Ett annat problem är att mineraler från den smutsiga disken kan 

fastna i ånggeneratorn. För att motverka denna effekt kan disken sköljas av 

noggrant innan, vilket använder extra vatten och blir jobbigare för konsumenten 

alternativt kan kemikalier tillsättas. Det finns många problem med att lägga till ett 

nytt system i diskmaskiner (Asko 2017; Asko manual 2011). 

 

 
 

Askos använder sig redan i dag en rekommendation till konsumenter att använda ett 

sköljningsprogram (Asko 2017). Det finns det energi- och vatteneffektiva 

diskprogram som många inte väljer att använda, utan använder sig av ett längre och 

mer energiintensiva program. Genom att utbilda konsumenten med mer riktad 

information om de olika disk- och sköljprogrammen går det att minska tid och 

resurser på att få användarna att välja bort de långa och onödiga diskprogrammen, 

istället borde ett kortare och billigare diskprogram användas. Problem beror på att 

konsumenterna är dåliga på att läsa bruksanvisningar eller helt enkelt inte bryr sig 

då lukten och smutsen försvinner i diskmaskinen. Individer i allmänhet tycker om 

att kunna skära ner på rörliga kostnader samtidigt som klimatspåret minskar efter 
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sina egna handlingar. Det behövs mer kunskap hos konsumenterna istället för en ny 

teknik även om det finns många fördelar med ånga (Asko 2017). 

 

 
 

4.3 Fortsatta studier med ångdiskprogram 

Det finns många faktorer som pekar på att ånga är en relevant metod för 

bakteriereduktion i diskmaskiner. Faktorer som tid, bakteriereduktion är betydligt 

bättre i den bemärkelsen att det ånga har kortare behandlingstid än flyttande vatten 

och en hög bakteriereduktion kan nås (Jonathan Sexton et al. 2011). I fortsatta 

studier bör ånga som torkning av disken tas upp. Detta kan spara individer tid och 

vare en funktion som uppskattas då det minimerar tiden som diskmaskinen behöver 

för att diska och det är möjligt att korta ner diskmaskinens behandlingstid med 50 

procent (Jonathan Sexton et al 2011). Vidare bör optimala sätt att föra in ångan i 

diskmaskinen för att uppnå den mest gynnsamma värmespridningen i diskmaskinen 

studeras. Detta kan sänka elkostnader då det krävs mindre elanvändning samt ger ett 

jämnare diskresultat runt om i diskmaskinen. Det behövs mer forskning på 

ångproduktionen och hur systemet inflödet av ånga bör vara konstruerat för att 

minska elanvändning samt vilket effekt pump bör ha och generator för 

ångproduktionen.
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5. Slutsats 
 

Slutsatsen är att metoden ej var önskvärd då den förbrukar mer vatten och energi än 

ett vanligt sköljprogram. Samtidigt som diskmaskinen behövde tillbyggas med en 

metod att värma upp vatten till 100°C. En enkel sköljning med varmt vatten gav 

liknande resultat och var billigare samt enklare då maskinerna redan var utrustad 

med en sådan funktion. Det är då bättre för konsumenterna att använda denna 

funktion istället för att tillsätta en ny funktion som ska reducera bakterierna och 

minska lukten. Den metod som marknaden använder i dag är sköljningsprogram 

som redan är utsträckt i befintlig standard diskmaskiner.  Det finnas en marknad för 

ångbehandlingen, metoden är intressant för individer med extra behov av 

desinfektion till exempel sjukhus.
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