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Sammanfattning 

Inledning: Hög utomhustemperatur, bristfällig rengöring samt dålig personalhygien gör att 

det finns en risk att patogena bakterier tillförs och förökar sig i livsmedel. Sommaren är en 

period då mjukglassförsäljningen är hög därför är det viktigt att undersöka den mikrobiella 

kvaliteten på mjukglass.  

Syfte: Studien syftar till att undersöka den mikrobiella kvaliteten på mjukglass från åtta olika 

serveringar samt undersöka personalens kunskap och hygienrutiner kring mjukglassmaskiner.  

Metod och material: Metoderna som använts i denna studie är laborativa analyser på 

mjukglass samt kvantitativa intervjuer.  

Resultat: Alla prover bedömdes som godtagbara. Dock påvisades både Bacillus cereus och 

stafylokocker, men bakteriehalten låg under gränsvärdet.  

Diskussion av resultatet: Kvaliteten på mjukglassen var godtagbar och det syntes ingen 

korrelation mellan frekvensen på rengöringen och bakterietillväxt. Kunskapen om 

livsmedelshygien skulle kunna utökas samt förbättras. 

Metod och materialdiskussion: På grund av ett bekvämlighetsurval är det inte möjligt att 

generalisera resultaten.  

Slutsatser: Resultatet från vår studie stämmer överens med resultat från tidigare kontroller 

gjorda i Sverige på mjukglass, det finns inte någon större bakteriell risk med att konsumera 

mjukglass. Att de prover vi analyserat har bedömts som tillfredsställande betyder dock inte att 

all mjukglass håller samma kvalitet. Kunskapen samt rutiner kring livsmedelshygien skilde 

sig åt på de olika mjukglasserveringarna.  

Nyckelord: Mjukglass, Mikrobiell kvalitet, Bacillus cereus, Stafylokocker. 
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Inledning 

I Sverige konsumeras det näst mest glass i hela Europa och statistik visar att vi tillsammans 

äter 360 ton glass per vecka (Arla, u.å.). Sommaren är en period då försäljningen av 

mjukglass är högre än under resten av året. Enligt en intervju i Sveriges Radio med Grahn 

(2016, 19 juli) riskerar man att bli matförgiftad av mjukglass under just sommaren till följd av 

att det slarvas med hygienen.  

Faktorer som hög utomhustemperatur, bristfällig rengöring samt dålig personalhygien gör att 

det finns en risk att patogena bakterier tillförs och förökar sig. Denna studie kommer därför 

att undersöka den mikrobiella kvaliteten på mjukglass och genom kvantitativa intervjuer 

undersöka personalens relation till livsmedelshygien.  

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Livsmedelshygien är något som alla dagligen kommer i kontakt med i olika stor utsträckning, 

medvetet eller omedvetet. Genom sitt arbete, vid släktmiddagen på en fin restaurang eller när 

man bara vill ha en mjukglass på språng. Studien kan kopplas till samtliga delar inom Five 

Aspect Meal Model (FAMM) vilket är en måltidsmodell som står för mötet, rummet, 

produkten, stämningen och styrsystemet (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 2006). 

Alla aspekter i FAMM har en naturlig koppling till livsmedelshygien (Danielsson -Tham, 

2008). En god hygienisk standard anser vi är minimikravet för att alla delar i FAMM ska 

kunna uppnås. Rummet ska vara fräscht och produkten ska vara säker att konsumera, man ska 

få ett förtroende av personalen vid mötet, exempelvis att livsmedelshanteringen är god. 

Tillsammans skapar dessa aspekter stämningen. För att en måltid ska upplevas som trevlig 

måste samtliga delar inom FAMM uppnås (Gustafsson et al., 2006). Detta arbete passar in i 

ämnet Måltidskunskap och värdskap då livsmedelshygien är en central och viktig del i 

måltiden av hälsomässiga skäl och även i upplevelsen av måltiden. Studien kommer därför att 

behandla den mikrobiella kvaliteten på mjukglass samt undersöka hur 

livsmedelshygienrutiner ser ut på olika serveringar.  
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Teoretisk bakgrund 

Här kommer vi att presentera livsmedelshygien i stora drag för att senare presentera tidigare 

forskning samt kvalitetskontroller och slutligen gå in på mikrobiella gränsvärden för 

mjukglass. 

Livsmedelshygien  

Enligt Europeiska gemenskapernas kommission får inte livsmedel innehålla mikroorganismer 

eller toxiner över de satta gränsvärdena, då det kan vara skadligt för människors hälsa (EG 

2073, 2005). Livsmedel som överträder dessa gränsvärden kan leda till matförgiftning. En 

matförgiftning är antingen en infektion eller en förgiftning (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

Infektion innebär att livsmedlet som konsumeras har blivit kontaminerat med 

mikroorganismer eller parasiter från t.ex. tarmkanalen (Ibid.). Bakterier och virus som kan 

orsaka matförgiftningar är bland annat Salmonella, Escherichia coli, Shigella eller Calicivirus 

(Ibid.). Förgiftning innebär att livsmedlet blivit kontaminerat av exempelvis Clostridium 

perfringens, Bacillus cereus eller Staphylococcus aureus (Ibid.). Dessa bakterier bildar gift 

när de förökar sig, vilket leder till matförgiftning (Danielsson - Tham, 2013). Att ett livsmedel 

eller en maträtt blir skadligt att äta kan bero på flera olika anledningar (Jonsson, Marklinder, 

Nydahl & Nylander, 2014). Exempelvis om en person som burit på calicivirus hanterat och 

kontaminerat livsmedlet kan det leda till sjukdom hos personen som konsumerar detta 

livsmedel (Jonsson et al., 2014). Bakterier eller parasiter kan exempelvis följa med 

jordpartiklar och därmed finnas i dessa livsmedlet redan från start. De får sedan möjlighet att 

föröka sig till följd av bristfällig förvaring eller dålig upphettning (Folkhälsomyndigheten, 

2016). Symptomen vid matförgiftning är oftast kräkningar, diarré, illamående och ibland 

feber (Livsmedelsverket, 2018a.). För att undvika matförgiftning är det viktigt att man inte 

förvarar livsmedel i för hög temperatur (Ibid.). Man ska ha god hygien där man är noga med 

handtvätt och inte tillagar mat till andra om man är eller har varit sjuk. Det är även viktigt att 

redskapen och köket där maten tillagas är rent (Ibid.). 

Kontroll  

Det finns lagar och regler som alla som hanterar och saluför livsmedel måste följa och det är 

livsmedelsföretagarens ansvar att veta att maten eller livsmedlet man serverar är säker att äta 

(Livsmedelsverket, 2018b). I livsmedelslagen paragraf 12 skriver man följande:  

12 § Livsmedelsverket och, i fråga om länet, länsstyrelsen 

samordnar övriga kontrollmyndigheters verksamhet och lämnar råd 
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och hjälp i denna verksamhet, om inte regeringen föreskriver 

något annat.  

Den myndighet som utövar offentlig kontroll skall genom 

rådgivning, information och på annat sätt underlätta för den 

enskilde att fullgöra sina skyldigheter enligt lagen, de 

föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de 

EG-bestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har 

meddelats med stöd av EG-bestämmelserna (SFS 2006:804). 

Detta tyder på att kontrollmyndigheter ska finnas som hjälp, men det är livsmedelsföretagens 

ansvar att visa hur de upprätthåller hygienen och säkerheten (Livsmedelsverket, 2018b). Det 

finns dock inga specifika regler på hur detta ska uppnås eller att man ska dokumentera hur 

detta går till (Ibid.). Ett hjälpmedel som företag kan använda är en Hazard Analysis And 

Critical Control Points, HACCP (Ibid.). HACCP-planer är tänkta att vara ett hjälpmedel samt 

förebyggande skydd för hela produktionsledet (Tortora et al., 2016). Genom att utforma en 

HACCP- plan försöker man identifiera de ställen i produktionen eller tillagningen där det är 

störst risk att livsmedel blir skadat, t.ex. kontaminerat av patogena bakterier. I planen 

kartläggs även hur hanteringen ska ske för att minska och identifiera risker där en 

bakterietillväxt kan ske (Tortora et al., 2016; Niyogi, 2013).   

Bakterier och mjukglass 

Mjukglassmix innehåller skummjölk, grädde, socker, vasslepulver, skummjölkspulver, 

emulgeringsmedel, stabiliseringsmedel och vanillin-arom (Sia Glass, u.å.). Det kan skilja sig 

mellan olika märken och recept.  

Livsmedel innehåller mikroorganismer och den största delen som finns i livsmedels 

mikroflora är bra för oss som exempelvis mjölksyrabakterier eller probiotiska bakterier 

(Jonsson et al., 2014). I mikrofloran kan även produktförstörande och patogena 

mikroorganismer finnas (Ibid.). Stafylokocker är ett släkte bakterier som finns på hud och 

vissa slemhinnor (Folkhälsomyndigheten, 2013). Vid kontaminering av livsmedel kan 

enterotoxin bildas vilket sedan kan leda till matförgiftning vid förtäring (Ibid.). Symptomen 

som stafylokockmatförgiftning leder till är illamående, kräkningar, samt abdominella kramper 

(Ibid.). Den vetenskapliga kommittén för veterinära åtgärder till skydd för människors hälsa 

skriver att gränsvärden bör granskas samt fastställas för koagulaspositiva stafylokocker i 

mjölkpulver (EG, 2073, 2005). 
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Enterokocker finns i mag-tarmkanalen hos djur och människor (Trivedi, 2013). Livsmedel 

som kan innehålla höga halter enterokocker är exempelvis dessertostar (Ibid.). Symptomen 

man får efter konsumtion av ett livsmedel med för hög mängd enterokocker är diarré, 

illamående, yrsel, kräkningar och magkramper (Ibid.).  

Bacillus cereus är en sporbildande jordbakterie och därmed överlever den pastörisering 

(Lantbrukarnas riksförbund, 2014a). Det finns två varianter av denna matförgiftning: en 

kräkningstyp och en diarrétyp. För att bli sjuk av denna bakterie krävs det att man äter upp 

över en miljon bakterier (Ibid.).  

Det finns flera olika arter av listeria men Listeria monocytogenes är den art som infekterar 

människor (Lantbrukarnas riksförbund, 2014b). Listeria kan finns i flera olika livsmedel som 

exempelvis mjölk, grönsaker samt kött (Gandhi & Chikindas, 2007). Ost och korv har varit 

orsaken till många utbrott av listerios (Ibid.). Bakterien klarar av kyla väldigt bra och har 

därmed inga problem att dela sig i kalla livsmedel såsom glass (Ibid.). Gravida, nyfödda, 

personer med nedsatt immunförsvar och äldre är riskgrupper som löper större risk att bli 

infekterade av listeria än friska vuxna personer (Ibid.).  

En bakteriefamilj som indikerar att ett livsmedel har blivit felaktigt hanterat eller fekalt 

förorenat är Enterobacteriaceae (Livsmedelsverket, 2017). Att ett livsmedel innehåller höga 

halter Enterobacteriaceae behöver dock inte betyda att det är skadligt att konsumera, utan det 

beror på vilken typ av livsmedel det handlar om (Ibid.). 

Clostridium perfringens är en bakterie som kan bilda enterotoxin, risklivsmedel där detta kan 

ske är exempelvis kötträtter där temperaturen vid varmhållning inte varit korrekt (Lindström 

& Korkeala, 2013). Symptomen är diarré och magkramper och tillfrisknande sker inom ett 

dygn (Ibid.).  

Risker med mjukglass 

I det vetenskapliga underlaget för livsmedelsverkets kostråd för gravida samt ammande 

kvinnor påpekas det att i Australien och Nya Zeeland anges mjukglass som ett risklivsmedel 

för Listeria monocytogenes (Livsmedelsverket, 2008).  

I artikeln “Inside a soft-serve ice cream machine” beskriver man att underhåll samt service på 

mjukglassmaskiner ska vara lätt att upprätthålla. Dock behövs det mycket kunskap om hur 

detta ska göras (Marchese, 2015). Länsstyrelsen i Jönköpings län skriver i rapporten 

“Provtagning av mjukglass och kulglass i Jönköpings län” från 2011 att det kan vara svårt att 
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rengöra mjukglassmaskiner samt att det finns flera olika typer av maskiner (Länsstyrelsen, 

2011). De menar att mjukglassmaskinerna av äldre modell sällan pastöriserar automatiskt och 

därmed har en högre risk för bakterietillväxt (Ibid.). Bakterietillväxt kan också förhindras 

genom en hög försäljning av mjukglass (Ibid.). När en servering har för liten personalstyrka 

eller inte går runt ekonomisk finns det en risk att livsmedelshygienen kan bli bristande 

(Danielsson- Tham, 2013). Detta kan resultera i att maskinerna inte rengörs tillräckligt på 

grund av att det saknas intresse eller kunskap om hur maskinerna ska rengöras (Ibid.).   

Tidigare studier och kontroller   

Studier visar att just glass är ett livsmedel som orsakat flera fall av matförgiftningar. En 

bakterie som orsakat dessa utbrott är bland annat stafylokocker. I en studie gjord av Fetsch, 

et al. (2014) misstänkte författarna efter ett matförgiftningsutbrott där 13 personer blivit så 

sjuka att de hamnat på sjukhus, att glassen varit förorenad av stafylokocker. Förmodligen var 

det ett resultat av en dåligt rengjord maskin eller att någon av ingredienserna varit förorenad 

redan innan tillredningen av glassen (Ibid.). I studie från England där den mikrobiella 

kvaliteten på mjukglass undersökts, analyserades 1246 prover (Little & De Louvis, 1999). 

Denna studie visade på att ett av alla prover bedömdes som oacceptabelt och 327 av 

proverna bedömdes som otillfredsställande (Ibid.). Det prov som var oacceptabelt hade ett 

för högt antal Staphylococcus aureus och de prover som bedömdes som otillfredsställande 

hade ett högt totalantal bakterier samt högt antal Enterobacteriaceae (Ibid.). Under 2015 

skedde det ett utbrott av matförgiftning i USA på grund av milkshakes som var producerade 

från kontaminerade glassmixer (Li et al., 2017). Efter att ha utfört analyser på glassmixen 

samt milkshakemaskinen upptäckte man att det hade funnits Listeria monocytogenes i 

maskinen under ett helt år (Ibid.).  

Vid en kontroll av 20 stycken olika mjukglasserveringar utförd av miljö- och 

hälsoskyddsförvaltningen i Varberg år 2012 fick ungefär en tredjedel av alla insamlade prov 

av mjukglass anmärkning på grund av den mikrobiella kvaliteten (Livsmedelsverket, 2012).  

Slutsatsen som kunde dras utifrån detta var att det är väldigt viktigt att hygienrutinerna följs 

(Ibid.). I en annan kontroll från 2010 undersöktes och jämfördes den mikrobiella kvaliteten på 

mjukglass samt kulglass (Livsmedelsverket, 2010). Här kom man till slutsatsen att mjukglass 

hade högre totalantal bakterier och ett högre antal Enterobacteriaceae bakterier än kulglassen 

(Ibid.). 

https://www-sciencedirect-com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S0168160514003031?_rdoc=1&_fmt=high&_origin=gateway&_docanchor=&md5=b8429449ccfc9c30159a5f9aeaa92ffb#!
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Gränsvärden 

Gränsvärdena för hur många bakterier som är godkänt i livsmedel skiljer sig åt både beroende 

på vilken livsmedelsgrupp det handlar om samt vilken typ av bakterie (SYNLAB, u.å.). I 

ätfärdiga samt råa livsmedel finns oftast de mindre farliga patogena bakterierna såsom 

stafylokocker, Bacillus cereus och Clostridium perfringens, dessa bakterier har en hög 

infektionsdos så för att de ska skapa sjukdom krävs det att man får i sig stora mängder 

(KSLA, 2013). För glassprodukter är det följande gränsvärden som gäller: aeroba 

mikroorganismer bör ligga under 6.0 log cfu/g (logarithm colony forming units/gram) för ett 

godtagbart resultat (SYNLAB, u.å.). För Bacillus cereus är ett godkänt värde 3,0 log cfu/g. 

Mer än 5,0 log cfu/g bedöms som otillfredsställande resultat (Ibid.). 2,0 log cfu/g 

Enterobacteriaceae är godkänt och 3,0 log cfu/g Enterobacteriaceae är otillfredsställande. 

Gränsvärdet för koagulaspositiva stafylokocker ligger på 2,0 log cfu/g för ett godkänt resultat 

och mer än 4,0 log cfu/g bedöms som otillfredsställande resultat (Ibid.). EU-kommitten menar 

att när det gäller Listeria monocytogenes ska man sträva efter ett resultat lägre än gränsvärdet 

som ligger på 100 cfu/g (EG 2073, 2005). 

 

Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka den mikrobiella kvaliteten på mjukglass samt undersöka 

personalens kunskap och hygienrutiner på mjukglasserveringar.  

- Hur är mjukglassens mikrobiella kvalitet?  

- Hur ser hygienrutinerna ut på mjukglasserveringar?   

 

Metod och material 

Här presenteras de olika metoderna samt materialet som använts i studien, för att förtydliga 

svåra ord och begrepp, se bilaga 1 för ordlista.  

Metodval 

Vi valde att utföra en laborativ standardanalys av livsmedel inklusive en Listeria 

monocytogenes analys, då vi ansåg att den metoden bäst skulle svara på uppsatsens syfte. Vi 

använde oss av en kvantitativ intervjuguide där vi ställde frågorna muntligt till våra 

respondenter. Detta gjordes då det skulle gå så snabbt och smidigt som möjligt eftersom att 
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serveringarna inte var informerade i förväg om att vi skulle komma. Detta var dels av respekt 

för respondenternas arbete och dels för att respondenterna inte skulle tacka nej till att delta i 

studien på grund av tidspress.  

Litteratur- och datainsamling  

Inklusionskriterierna som användes i litteratursökningen var vetenskapligt granskade artiklar 

skrivna efter år 1999 som fanns tillgängliga i fulltext, engelskt språk, samt utifrån relevans för 

arbetets syfte samt frågeställningar. Databaserna som användes för att hitta vetenskapliga 

artiklar var Primo, Web of science och sökord som användes var: soft ice cream, soft serve, 

food poisoning, bacterial quality och food outbreak (Bilaga 2). Vi har även använt tidigare 

kurslitteratur som haft relevans för uppsatsen.  

Urval  

På grund av att det inte var säsong för mjukglass när detta arbete startade och alla platser inte 

hade börjat sälja mjukglass valdes platserna utifrån ett icke- sannolikhetsurval; ett 

bekvämlighetsurval. Detta beskriver Bryman (2011) som ett urval där man undersöker det 

som för tillfället finns tillgängligt. 

Provtagning  

Mjukglassproverna samlades in under två förmiddagar och det hade i förväg planerats vilka 

platser som skulle besökas. Tre prover hämtades den 16 april 2018 och resterande fem prover 

hämtades den 17 april 2018, totalt samlades åtta prover in. När vi hade fått ett godkännande 

av restaurangchefen/personalen samt lämnat över ett informationsblad (Bilaga 3), bad vi om 

att få köpa en mjukglass för att analysera den i laboratoriet. Glassen överfördes till sterila 

fryspåsar med hjälp av plastskedar. Proven märktes och förvarades i en kylväska fylld med 

kylklampar. Beroende på i vilken ordning proven hämtades, låg proven i kylväskan mellan en 

till tre timmar. Efter detta fraktades proven till Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan 

och livsmedelshygieniska laboratoriet. Mjukglassproverna kommer nedan i texten benämnas 

som prov 1-8.  

Mikrobiologisk analys  

Bakterierna som analyserades i proverna var: totalantal aeroba mikroorganismer, 

Enterobacteriaceae, Baird- Parker (BP) positiva stafylokocker, Clostridium perfringens, 

enterokocker, Bacillus cereus och Listeria monocytogenes. De olika proverna bedömdes som 

antingen godtagbart eller otillfredsställande enligt gränsvärden från SYNLAB (u.å.). 
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10 gram av varje prov mättes upp och placerades i varsin stomacherpåse och blandades med 

90 ml steril spädningsvätska (SPV). Efter detta homogeniserades proven i ca 2 minuter i en 

stomacher. 1 ml togs sedan från homogenatet och överfördes med hjälp av en mätpipett till ett 

provrör innehållande 9 ml SPV som blandades med hjälp av en vortex. Detta skapade då 

spädning nummer -2. Tre spädningar gjordes i denna undersökning, se Figur 1 för 

spädningsserie.  

 

Figur 1, Spädningsserie för mikrobiell analys på mjukglass. 

Från spädningarna gjordes djupspridning samt ytspridning av de olika spädningarna. 

Djupspridningen gjordes på de flytande agarsubstraten; Plate Count Agar (PCA), Violettrött- 

Galla- Glukos Agar (VRGG) samt Tryptose Sulphite Cycloserine Agar (TSC), se Tabell 1. 

Först fördes 1 ml från respektive spädning över till en tom petriskål. Efter detta hälldes 

respektive tempererad agar (ca 50°C) upp och sedan blandades allt försiktigt. Plattorna 

förvarades rättvända tills agarn stelnat. På de färdiggjutna agarplattorna; blodagar, Slanetz, 

Baird- Parker agar (BP -agar), Bacillus Cereus Rapid Agar (BACARA) samt Agar Listeria 

enligt Ottaviani och Agosti (ALOA) fördes 0,1 ml från respektive spädning över till de 

färdiggjutna märkta plattorna. Efter detta racklades proven ut över hela agarytan med en steril 

rackla.  

Vid inkubering av agarplattorna placerades samtliga plattor upp och ned aerobt förutom TSC 

som placerades anaerobt. PCA samt BACCARA plattorna placerades i 30°C. ALOA, VRGG 

37°C, TSC, BP samt blodagar placerades i 37°C och Slanetz placerades i 44°C (Tabell 1). 

Samtliga plattor inkuberades i två dygn, förutom PCA som inkuberades i tre dygn innan 

kolonibildande enheter räknades (Tabell 1). 
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Tabell 1, Substrat, inkubationstid och temperatur samt typ av inkubering för samtliga 

bakterieanalyser.  

Bakterie Substrat Temperatur  Inkuberingstid  Anaerobt/Aerobt  

Samtliga bakterier  

(Total antal)  

 

Plate Count Agar 

(PCA) 

 30°C 3 dygn  Aerobt  

Samtliga bakterier  

(Kontroll)  

Blodagar  37°C 2 dygn  Aerobt  

Enterobacteriaceae 

37 °C 

 

Violettrött- Galla- 

Glukos Agar 

(VRGG) 

37°C 2 dygn  Aerobt  

BP- positiva 

stafylokocker  

Baird- Parker agar 

(BP -agar) 

37°C 2 dygn  Aerobt  

Enterokocker  Slanetz 44°C 2 dygn  Aerobt  

Bacillus cereus  Cereus Rapid Agar 

(BACARA) 

 30°C 2 dygn  Aerobt  

Clostridium 

perfringens  

Tryptose Sulphite 

Cycloserine Agar 

(TSC) 

37°C 2 dygn  Anaerobt 

Listeria 

monocytogenes  

Agar Listeria enligt 

Ottaviani och 

Agosti (ALOA) 

37°C 2 dygn  Aerobt  

 

Kompletterande undersökningar  

För att undersöka om proven innehöll Listeria monocytogenes gjordes anrikning i Fraser 

Broth. 25 gram från varje prov vägdes upp och placerades i en stomacherpåse, sedan tillsattes 

Half Fraser Broth, som är en speciell buljong för listeria-anrikning. Provet homogeniserades i 

ca 2 minuter i en stomacher och inkuberades i 30°C i ett dygn. Därefter mättes 0,1 ml upp och 

blandades med hjälp av en vortex tillsammans med Fraser Broth i ett provrör. 0,1 ml mättes 

upp och racklades dessutom ut på en ALOA-platta. Fraser Broth placerades sedan i 

inkubatorn som höll 37°C och likaså ALOA-plattan i ytterligare ett dygn. ALOA-plattan 
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lästes därefter av. Därefter mättes ytterligare 0,1 ml upp från Fraser Broth och racklades ut 

över en ALOA-platta som i sin tur inkuberades ytterligare ett dygn för att sedan läsas av.   

För att verifiera misstänkta patogener användes blodagarplattor för renstrykning av bakterien, 

se Figur 2. Detta för att studera bakteriekolonins utseende, men även lukt samt om bakterien 

var hemolyserande. Renstryk gjordes även för att få rena kolonier till ytterligare tester såsom 

gramfärgning och DNAs- test. Gramfärgningen gjordes för att undersöka bakteriekoloniernas 

utseende men även för att undersöka om de var grampositiva eller gramnegativa. DNAs -test 

gjordes för att undersöka om stafylokockerna var koagulaspositiva.  

 

Figur 2, Renstyk av bakterie. Till vänster ett trestryk och till höger ett renstryk för större 

bakterier, exempelvis Bacillus cereus.  

Intervju 

Efter godkännande från restaurangchefen/personalen inledde vi med att intervjua 

kassapersonalen. Vid vissa besök fick vi intervjua den som var restaurangansvarig. 

Intervjumetoden som användes var en strukturerad intervju, vilket Bryman (2011) beskriver 

som en metod då intervjuaren använder sig av i förväg bestämda frågor som följer ett speciellt 

frågeschema. Detta gör man dels för att undvika missförstånd och dels för att lättare kunna 

jämföra svaren från de olika respondenterna (Ibid.). Då intervjufrågorna var av kvantitativt 

slag antecknades svaren från intervjupersonerna på en enkät. Frågorna som ställdes berörde 

livsmedelshygien, rengöring av maskinen samt egenkontroll (Bilaga 4). 

Intervjuerna benämns nedan som prov 1-8, för att kunna kopplas ihop med mjukglassproven. 

Resultatet från intervjuerna kommer att presenteras som en tabell i resultatdelen.  
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Etisk planering för studiens genomförande 

Inom svensk forskning ska fyra etiska principer följas för att skydda de personer som deltar i 

forskningen. Dessa principer innefattar informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011). Dessa syftar tillsammans till att 

forskarens syfte ska vara tydligt, att deltagarna får reda på alla moment i undersökningen, 

men även att deltagarna själva får bestämma om man vill delta samt att deltagandet kan 

avbrytas när som helst under studiens gång (Ibid.). I de etiska principerna ingår även att de 

uppgifter som samlas in enbart får användas till studiens syfte. Känslig information måste 

behandlas så att obehöriga ej kan ta del av den (Ibid.). 

 

Resultat 

Nedan kommer resultatet av laborationerna och intervjuerna att presenteras. 

Laborationsresultat   

Temperaturen på proven var 9°C vid ankomst till laboratoriet dag ett och 4°C dag två. Det 

totala antalet mikroorganismer (PCA) låg mellan 2,8 och 4,5 log cfu/g (Tabell 2). Detta 

bedöms som tillfredsställande då SYNLAB (u.å.) skriver att aeroba mikroorganismer bör 

ligga under 6.0 log cfu/g. Prov 2 uppvisade mindre än 1,0 log cfu/g (Tabell 2). 

Enterobacteriaceae hittades inte i något av proven, dock påvisades stafylokocker i två av 

proven; prov 4 och prov 5. De isolerade stafylokockerna från renstryk undersöktes i ett DNAs 

test. Ingen av bakterierna i proverna bildade enzymet DNAs. Detta innebär att 

stafylokockerna i prov 4 samt 5 ej var koagulaspositiva, vilket visar att det troligtvis inte var 

Staphylococcus aureus utan en annan art av stafylokocker. I prov 1 påvisades Bacillus cereus 

2,7 log cfu/g (Tabell 2). Då gränsvärdet enligt SYNLAB (u.å.) är 3,0 log cfu/g för ett 

godtagbart prov bedöms även detta prov som tillfredsställande (Tabell 2). Enterokocker, 

Clostridium perfringens samt Listeria monocytogenes kunde inte påvisas i något prov, 

däremot isolerades en icke patogen listeriaart i prov 3 från Fraser Broth. Även Bacillus cereus 

isolerades från detta prov. Detta visar att det fanns en icke patogen listeriaart samt Bacillus 

cereus i prov 3 men under detektionsgränsen (log <1,0). Resultatet av de mikrobiologiska 

analyserna visade att samtliga prover bedömdes som tillfredsställande (Tabell 2).  
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Tabell 2, Resultat av de mikrobiologiska analyserna av mjukglass från de åtta glasserveringarna. 

  Prov 1 Prov 2 Prov 3 Prov 4 Prov 5  Prov 6  Prov 7 Prov 8  

Total antal 30°C log 

cfu/g 

2,8  <1,0 2,8  4,5 3,9 4,1 3,8 3,9 

Enterobacteriaceae 37°C 

log cfu/g 

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

BP- positiva 

stafylokocker log cfu/g 

<1,0 <1,0 <1,0 2,3 2,0 <1,0 <1,0 <1,0 

DNA:as positiva 

stafylokocker log cfu/g 

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Enterokocker log cfu/g <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Bacillus cereus log cfu/g 2,7 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Clostridium perfringens 

log cfu/g 

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Listeria monocytogenes 

log cfu/g 

<1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 

Bedömning av provet Tillfredsställande Tillfredsställande  Tillfredsställande Tillfredsställande Tillfredsställande Tillfredsställande Tillfredsställande  Tillfredsställande  
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Intervjuresultat 

Samtliga mjukglasserveringar uppgav att de får utbildning i livsmedelshygien samt 

personalhygien. Dock var det enbart en av serveringarna som hade en specifik utbildning 

kring just mjukglass och dess maskin (Tabell 3). Utbildning i livsmedelshygien gavs i olika 

stor utsträckning på de olika ställena och varierade från att endast ges vid nyanställning av 

personal samt vart femte år till två gånger om året (Tabell 3). Även kunskapen om HACCP- 

planer varierade mellan de olika serveringarna. Två av deltagarna visste inte om det fanns 

någon HACCP- plan på deras arbetsplats. Tre intervjupersoner uppgav att de inte hade någon 

och resterande tre uppgav att det fanns en HACCP- plan (Tabell 3). Även rengöringen av 

mjukglassmaskinerna skilde sig mellan de olika mjukglasserveringarna. De ställen som 

använde sig av en “vanlig” mjukglassmaskin rengjordes allt från en gång i månaden till en 

gång i veckan. Pastöriseringen av mjukglassmixen skedde varje natt på alla ställen förutom 

ett, där skedde det två gånger i veckan (Tabell 3). Till skillnad från de andra 

mjukglasserveringarna kom prov 3 från en servering där man använde en kapselmaskin. Där 

pastöriseras mjukglassen inte och maskinen rengörs varje dag (Tabell 3). Hur många 

mjukglassar som såldes på de olika serveringarna var mellan 20 per dag upp till 300 per dag 

(Tabell 3).  

Det fanns ingen korrelation mellan frekvensen på rengöringen av mjukglassmaskinerna och 

pastöriseringen i relation till bakterietillväxten i mjukglassen, då alla prov bedömdes som 

tillfredsställande (Tabell 2 och Tabell 3).  
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Tabell 3, Resultat från kvantitativa intervjuer angående hygienrutiner på mjukglasserveringar.  

 Prov 1  Prov 2  Prov 3  Prov 4 Prov 5  Prov 6  Prov 7 Prov 8  

Utbildning i livsmedelshygien 

och personalhygien  

Ja Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  Ja  

Utbildning specifikt runt 

mjukglassen?  

Nej  Nej  Nej  Nej  Ja  Nej  Nej  Nej  

Hur ofta ges utbildning i 

livsmedelshygien samt 

personalhygien?  

Vid 

nyanställning  

Vart 5:e år  Vid 

nyanställning 

samt 2 gånger/år  

1 gång/ år  2 gånger/år  Vid 

nyanställning 

Vid 

nyanställning 

och därefter 

regelbundet 

2 gånger/år  

Kapsel- eller vanlig maskin?  Vanlig  Vanlig Kapsel  Vanlig Vanlig Vanlig Vanlig Vanlig 

Hur ofta rengörs maskinen? 1 gång/ mån 1 gång/mån Varje kväll Regelbundet  2 gånger/ månad  2 gånger/ månad  1 gång/ vecka 2 gånger/vecka 

Hur ofta pastöriserar maskinen?  Varje natt  2 gånger/vecka  - Varje natt  Varje natt  Varje natt  Varje natt  Varje natt  

Finns det någon HACCP - plan 

för mjukglassen?  

Vet inte  Ja  Nej  Vet inte  Ja Nej  Nej  Ja  

Hur många glassar serveras per 

dag? 

50 st 30 st 20 st  250 st 100 st 40 st 100 st 300 st 
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Diskussion av resultatet 

Bacillus cereus bildar värmeresistenta sporer (Lantbrukarnas riksförbund, 2014a), så att just 

den bakterien hittas i provet behöver varken tyda på att det skett en kontaminering eller att det 

slarvats med rengöringen av maskinen på serveringen. Sporerna kan redan ha funnits i 

mjukglassmixen från produktionen, då de överlever pastörisering. De stafylokocker som 

påvisades i prov 4 och 5 kom troligtvis inte från mjukglassmixen då stafylokocker inte kan 

överleva pastörisering. Utan det har troligtvis skett en kontaminering efter pastöriseringen. 

För att kunna dra denna slutsats måste vi dock veta att pastöriseringen i just denna 

mjukglassmaskin fungerar korrekt.   

Prov 2 hade längst intervaller mellan rengöringen av mjukglassmaskinen samt minst 

utbildning av personalen. Trots detta påvisar prov 2 minst bakterier av alla prover (<1,0 log 

cfu/g). Personalen uppgav att de rengjorde maskinen en gång i månaden samt pastöriserade 

två gånger i veckan. Detta kan ha skett precis innan insamlandet av provet. Möjligheten att 

rengöringen samt pastöriseringen fungerade väl på detta ställe finns givetvis också. Detta 

skulle kunna kopplas till det Danielsson - Tham (2013) skriver om att det ofta kan vara 

bristfällig hygien på en stressig eller underbemannad arbetsplats. I detta fall kan det ha varit 

tvärtom - att det var väldigt god hygien på arbetsplatsen på grund av att personalen hade mer 

tid. Trots detta var kunskapen om HACCP-planer/egenkontroll av mjukglassmaskinen 

bristande, endast tre serveringar uppgav att de hade en HACCP-plan eller egenkontroll. Detta 

kan ha berott på vem i personalen som intervjuades. Enligt lag är det livsmedelsföretagarens 

ansvar att säkerställa god hygienisk kvalitet (Livsmedelsverket, 2018b). Vi ifrågasätter dock 

huruvida det går att säkerställa en god kvalitet om inte personalen har information eller 

utbildning kring hur detta ska ske. Detta kan tyda på att anledningen till den goda hygienen på 

mjukglassen kanske inte är på grund av personalens rutiner, utan på grund av att 

mjukglassmaskinerna har utvecklats samt att pastöriseringen blivit mer effektiv 

(Länsstyrelsen, 2011).  

En hög omsättning av mjukglass menar Länsstyrelsen (2011) kan leda till mindre 

bakterietillväxt. Detta stämmer dock inte överens med resultatet i denna studie, där 

intervjupersonerna vid prov 4 och prov 5 uppgett att de serverar 250 respektive 100 stycken 

mjukglassar per dag (Tabell 3). Då bakteriehalten var högre i dessa prov än i resterande. 



 20 

Prov 3 som var mjukglass från en kapselmaskin skiljer sig från de resterande proverna. 

Glassen behöver ej pastöriseras och maskinen kan rengöras varje dag. Detta gör att det är 

svårt att jämföra detta prov med de andra.  

Denna studie visar inte på Listeria monocytogenes i något av proven vilket inte stödjer 

Livsmedelsverket (2008) som uppger mjukglass som ett risklivsmedel för Listeria 

monocytogenes. Gravida och ammande kvinnor i Nya Zeeland och Australien rekommenderas 

att undvika att äta mjukglass (Ibid.). Vår studie kan heller inte stödja Li et al. (2017) där 

Listeria monocytogenes påvisades i milkshake. Resultatet stödjer heller inte de studier där 

man hittat stafylokocker (Little & De Louvis, 1999; Fetsch et al., 2014) då det inte påvisar 

stafylokocker över gränsvärdet i våra prov. Vi menar att detta kan bero på att produktionen, 

hygienregler och mjukglassmaskiner skiljer sig åt på olika serveringar och geografiska 

platser. Det är även skillnad på gamla och nya mjukglassmaskiner, äldre mjukglassmaskiner 

pastöriseras oftast inte automatiskt (Länsstyrelsen, 2011).  

De kontroller som utförts i Sverige (Livsmedelsverket, 2012; Livsmedelsverket, 2010) har 

visat att det inte finns någon större risk med att konsumera mjukglass. De har hittat bakterier i 

vissa av mjukglassproverna, men de flesta har legat under de bestämda gränsvärdena för 

mjukglass. Detta stämmer överens med resultatet i vår uppsats. 

 

Metod- och materialdiskussion 

Här kommer metod och material diskuteras i samtliga delmoment.  

Urval  

På grund av att ett bekvämlighetsurval gjordes är det inte möjligt att generalisera resultaten. 

Dock hade detta inte kunnat göras på ett annat vis, då andra typer av urval skulle kräva en 

större geografisk undersökning. Detta skulle i sin tur betyda att en längre tidsplan hade krävts 

samt mer ekonomiska medel, vilket i denna studie inte var möjligt. Ytterligare ett 

inklusionskriterie skulle kunna varit att alla mjukglassmaskiner skulle varit av samma typ för 

möjligheten att generalisera resultaten. Då syftet med intervjun var att undersöka personalens 

kunskap om livsmedelshygien och inte den ansvarigas, skulle även ett kriterium för intervjun 

vara att personal utan högre befattning skulle intervjuas.  
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Provtagning  

Totalt besöktes 20 olika serveringar för att samla in prover. 11 stycken av dessa serverade inte 

mjukglass och en tackade nej till att delta i denna studie. Målet var att samla in tio prover men 

endast åtta stycken samlades in. Om denna undersökning skulle göras igen skulle detta 

moment planeras mer ingående. Det hade behövts mer efterforskning om vilka ställen som 

sålde mjukglass. Studien hade även med fördel kunnat genomföras under sommarsäsongen. 

Dels för att chansen att fler serveringar börjat sälja mjukglass, dels för att konsumtionen och 

därmed även resultatet skulle kunnat skilja sig, beroende på årstid. Tanken med den 

mikrobiella undersökningen var att även topsa mjukglassmaskinernas munstycke, för att 

kunna analysera den mikrobiella statusen på munstyckena. Detta gjordes dock inte då vi 

misstänkte att kunde leda till bortfall av deltagare i studien då det kan ha blivit för många 

delmoment.  

Mikrobiologisk analys  

Att alla prov fraktades en längre tid i frysväska, vilket resulterat till att proverna inte höll den 

temperatur som provet hade precis vid servering. Innan arbetet i laboratoriet började mättes 

temperaturen i kylväskan. Första dagen höll den 9°C vid ankomst till laboratoriet och den 

andra dagen 4°C vid ankomst.  

Då vi skulle läsa av totalt antal (PCA) på prov 4 var samtliga kolonier synliga men för små för 

att de skulle gå att läsa av vilket ledde till att dessa plattor inkuberades ytterligare ett dygn för 

att kunna räknas. Detta kan ha skapat en osäkerhet i övriga plattor. Om vi hade inkuberat även 

resterande prov en längre tid hade kanske ett större antal kolonier varit möjliga att räkna   

även på de övriga plattorna. Att göra detta hade varit möjligt om vi gjort samtliga tester 

samma dag. 

Intervju 

Att vi fick intervjua chefen eller restaurangansvarig på vissa serveringar kan ha lett till ett 

missvisande resultat av intervjudelen i vår undersökning. Syftet med studien var att undersöka 

personalens kunskap om livsmedelshygien och inte den ansvarigas, som ofta är den person 

som har mest kunskap. Detta var dock ingenting som vi styrde över vid intervjutillfällena. Om 

studien skulle göras om i framtiden kunde det vara fördelaktigt att försöka få möjlighet att 

intervjua en anställd. Vi skulle även kunna haft med en fråga om personens befattning i 

företaget i intervjuguiden. För att få djupare intervjuer hade vi kunnat kontakta de olika 

serveringarna i förväg för att se till att de hade tid för en något längre intervju vid våra besök. 
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Vi misstänker dock att resultatet av detta skulle kunna gett ett lägre antal deltagare. 

Serveringar skulle även kunna rengjort sina mjukglassmaskiner extra noga om de vetat i 

förväg att en kontroll skulle ske. Detta skulle lett till resultat som inte är representativa. 

 

Etisk reflektion om studiens genomförande 

För att nå de etiska principer som används inom svensk forskning har vi i vår studie valt att 

alla deltagare fått muntlig samt skriftlig information angående studiens syfte (Bilaga 3). Alla 

inköpsställen samt intervjupersoner har varit och kommer att vara anonyma under hela 

studiens gång. De har även haft möjlighet att avbryta deltagandet i studien fram till 

publiceringen. Deltagarna informerades om möjlighet att få ta del av den färdiga studien vid 

intresse, samt att resultaten kunde ses som ett gratis hjälpmedel för att säkerställa att 

verksamheternas mjukglass höll den kvalitet som efterfrågas.  

 

Slutsatser 

Resultatet från vår studie stämmer överens med resultat från tidigare svenska kontroller på 

mjukglass, att det inte finns någon större bakteriell risk med att konsumera mjukglass. Att de 

prover vi analyserat har bedömts som tillfredsställande betyder dock inte att all mjukglass 

håller samma kvalitet eller att det är riskfritt att konsumera mjukglass. Kunskapen samt 

rutinerna kring livsmedelshygien skilde sig på de olika mjukglasserveringarna.  

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Mjukglassen verkar hålla en hygieniskt säker kvalitet med hjälp av pastörisering samt 

rengöring. Trots detta finns det undantag, vilket tidigare studier visar på. Därför anser vi att 

kontroller ska fortsätta, för att säkerställa att kvaliteten på mjukglass bibehålls. 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur kvaliteten på mjukglassmixen är, både innan 

den kommer till mjukglassmaskinen där den pastöriseras samt i primärproduktionen. Det 

skulle även vara intressant att närmare undersöka hur kunskapen hos personalen ser ut och 

eventuellt skulle kunna förbättras 
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Övrig information  

Intervjusvar samt laborationsprotokoll finns hos en av uppsatsens författare, Lisa Berthling, 

Västra bangatan 33b, 70354 Örebro.  

 



 I 

Bilagor 

Bilaga 1, Ordlista  

Abdominella kramper - Magkramper.  

Aerob - Med syre.  

Agarsubstrat - Finns olika typer. Används för att odla bakterier. 

Anaerob - Utan syre. 

Calicivirus - Namn på ett virus som orsakar vinterkräksjukan. 

Djupspridning - Ingjutning av spädning, flytande agarsubstrat blandas med provet.  

Enterotoxin - Ett giftigt ämne som bildats av t.ex. bakterier i tarmen.    

Homogenat - När provet och spädningsvätskan blandats i en stomacher. 

Koagulaspositiva stafylokocker - Förmodas vara Stafylococcus aureus.  

Kontaminerat - Att exempelvis ett livsmedel blivit förorenat. 

Listerios - Sjukdom som kommer till följd att man blivit infekterad av Listeria 

monocytogenes.   

Mikroflora - Den naturliga sammansättningen av bakterier i t.ex. ett livsmedel.  

Mikroorganismer - Organismer som är så små att de enbart syns i mikroskop t.ex. bakterier 

och virus.    

Mätpipett - Mätinstrument.  

Pastörisering - Uppvärmning av ett visst livsmedel i en viss temperatur för att döda 

mikroorganismer.  

Patogena bakterier - Sjukdomsorsakande bakterier.  

Petriskål - Plastskål som används vid odling av bakterier.  

Rackla - Verktyg för att sprida ut bakterierna på en agarplatta.  

Sporbildande - Ett sätt för bakterier att överleva exempelvis näringsbrist.  

Sporer - En del av vissa organismers livscykel. Sporer kan överleva i tuffa miljöer.  

Stomacherpåse - Plastpåse som används till att blanda provet samt spädningsvätska i en 

stomacher.  

Toxin - Ett giftigt ämne som t.ex. bildats av bakterier.   

Vortex - Hjälpmedel för att blanda vätskan i provröret.  

Ytspridning - Agar substraten är färdiggjutna och spädningarna racklas på.   



 II 

Bilaga 2, Sökmatris  

Datum  Databas Sökord  Antal 

ref.  

Kombina

tion 

Antal 

ref. I 

kombina

tion 

Antal 

lästa 

abstract  

Antal 

lästa 

artiklar  

Antal 

använda 

artiklar  

27/ 3 Primo  ice cream 

soft  

15,333  Ice cream 

soft 

bacterial 

quality  

818 3 1 1 

27/3  Primo  Ice cream  43, 955 Ice cream 

+food 

poisoning  

970  8 2 1 

27/3 Primo  Soft ice 

cream  

10,437  Soft ice 

cream + 

poisoning  

640 2 1 1 

3/4  Web of 

science  

Soft 

serve  

4,733 

 

  1 0 1 

3/4 Web of 

science  

Soft 

serve ice 

cream  

19    3 0  

¾  Web of 

science  

"soft ice 

cream" 

14   3 1  

¾  Web Of 

science  

"soft 

serve ice 

cream" 

11   4 1  

3/4 Web of 

science  

“Food 

poisoning

”  

2,493  “Food 

poisoning

”+ 

“outbreak

” 

354  5 1  

5/4  Primo  Food 

outbreak  

99,651   4 2  

21/5  Primo  Listeria  81,508 Listeria + 

foodborn

e 

pathogen 

8,925 1 1 1 

 



 III 

Bilaga 3, Informationsblad 

Undersökning för examensarbete 

Hej!  

Vi är två studenter som just nu skriver vårt examensarbete i Måltidskunskap och värdskap på 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Studien syftar till att undersöka den 

mikrobiella kvaliteten på mjukglass samt undersöka personalens kunskap samt hygienrutiner 

kring mjukglassmaskiner.  

Deltagande i studien sker anonymt. Information som kommer fram kommer endast att 

användas i forskningssyfte. Resultatet kommer också att anonymiseras så att identifikation av 

person eller företag inte är möjlig. 

Ditt deltagande i studien är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. 

om du väljer att avstå eller avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför.  

Resultatet kan, vid intresse, skickas till dig som deltar i undersökningen (då måste vi få dina 

kontaktuppgifter). Detta kan ses som ett kostnadsfritt hjälpmedel för att säkerställa kvaliteten 

på Era produkter. Se kontaktuppgifter nedan.    

Tack för att ni deltar i vår undersökning!    

 

Kontaktinformation 

Emma Tybell 

tybell.emma@gmail.com  

0766459946  

 

Lisa Berthling  

Lisa.berthling@gmail.com  

0768513209   

    

Handledare    

Marie-Louise Danielsson-Tham  

Professor vid Restaurang- och hotellhögskolan 

marie-louise.danielsson-tham@oru.se 

 

 

mailto:tybell.emma@gmail.com
mailto:Lisa.berthling@gmail.com
mailto:marie-louise.danielsson-tham@oru.se


 IV 

Bilaga 4, Intervjuguide 

Intervjuguide  

 

Har ni fått någon utbildning i livsmedelshygien och personalhygien?  

 

Hur ofta får ni utbildning? 

 

Har ni fått någon utbildning kring just mjukglass?  

 

Vilken typ av mjukglassmaskin har ni? Kapsel/vanlig?  

 

Hur ofta rengörs hela maskinen? 

 

Hur ofta pastöriserar maskinen? 

 

Finns det någon specifik HACCP - plan på mjukglassen?  

 

Hur många glassar serverar ni uppskattningsvis per dag?  
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