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Abstract 

Introduktion: Opastöriserad ost ses som en delikatess, men kan innehålla patogena 

bakterier. Författarna har analyserat pastöriserade och opastöriserade ostars mikrobakteriella 

skillnader, och genom enkäter undersökt vad allmänheten kan och vet om opastöriserad ost. 

Ämnesrelevans: Uppsatsen är relevant för måltidskunskap då den behandlar produkten och 

styrsystemet. 

Syfte: Undersöka vilka bakterier som kan finnas i opastöriserad ost, vilka komplikationer 

som kan uppstå vid förtäring samt om allmänhetens bild överensstämmer med 

forskningsresultatet.  

Metod/material: Studien baseras på kvantitativa metoder i form av enkäter och 

mikrobiologiska undersökningar.  

Resultat: Laborationerna på ost visade inga patogena bakterier, men vissa ostar innehöll 

bakterier som kan vara skadliga för personer som ingår i en riskgrupp. De flesta som arbetar 

med mat kände till riskerna, medan många som ingår i riskgrupper inte visste. En stor del av 

respondenterna reflekterade inte över om de äter opastöriserad ost eller inte. 

Slutsats: Författarna hittade inte några patogena mikroorganismer i ostarna, men det viktigt 

att känna till riskerna med att konsumera opastöriserade ostar, speciellt om man tillhör någon 

riskgrupp.  

Nyckelord: Cheese, Unpasteurized, Bacteria, Listeria, Staphylococcus.  
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Förord 

 

Vi vill tacka vår handledare Wilhelm Tham för all stöttning och engagemang, även Marie-

Louise Danielsson-Tham för allt stöd och givande synpunkter. Vi vill även tacka för 

möjligheten att utföra mikrobiologiska tester på livsmedel i laboratoriet. Tack till Carola 

Tedenbring på Restaurang- och hotellhögskolans bibliotek, Campus Grythyttan, för hjälp 

med litteratursökning samt vår handledningsgrupp för intressanta diskussioner och nya 

synvinklar. Vi vill även tacka alla respondenter som gjort detta arbete möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

3 

Ordlista 
 

Aeroba – organism som behöver tillgång till syre för att överleva. 

Anaerob – organism som inte behöver tillgång till syre för att överleva. 

ALOA-plattor – används för att isolera kolonier av Listeria monocytogenes. Livsmedlet 

ytsprids på substratet. 

BACARA/Blod-plattor – används för att hitta bakterier av arten Bacillus cerus. Livsmedlet 

ytsprids på substratet. 

Blodagarplattor – används för att isolera och odla kräsna bakterier som kan vara aeroba. 

Blodagar kan också användas för att skilja på bakterier efter deras förmåga att producera 

hemolysiner. Livsmedlet ytsprids på substratet. 

BP-plattor (Baird Parker) – används för att identifiera och räkna bakterier av arten 

Staphylococcus auerus i livsmedel och kosmetika. Livsmedlet ytsprids på substratet. 

Fysiologisk koksaltlösning – steriliserat kranvatten med tillsatts av 0,85 % salt. 

Koagulas – enzym som med hjälp av nedbrytning gör att äggviteämnen koagulerar. 

Patogen – något som framkallar sjukdom (till exempel virus och bakterier). 

PCA-plattor (Plate Count Agar) – används för att bestämma det totala antalet levande, 

aeroba bakterier i ett livsmedel. Substratet smälts och blandas i petriskål med livsmedlet som 

ska analyseras. 

Peleusboll – boll som med hjälp av lufttryck används för att suga upp och släppa ut vätska ur 

en pipett. 

Pivottabell – Exceltabell för att analysera, sammanfatta och presentera data. 

Provrör – smalt rör med rundad botten som används vid laborationer. 

Slanetz-plattor – används för att isolera och räkna enterokocker i dricksvatten, olika drycker 

och animaliska produkter. Livsmedlet ytsprids på substratet. 

Sterila pipetter – glasrör med milliliterangivelse. 

Sterila racklor – används för att fördela livsmedelsprover på ett substrat. 

Stomacher 400 Cirkulator – maskin som finfördelar och blandar livsmedel med vätska i 

stomcherpåsar med hjälp av två paddlar. 

Stomacherpåsar – kraftig, slät påse av plast. 

Vortex Genie 2 – maskin som med vibrationer blandar vätskor i provrör. 

VRGG-plattor (Violettrött-galla-glukosagar) – substrat som identifierar och isolerar 

bakterier av familjen Enterobacteriaceae. Substratet smälts och blandas i petriskål med 

livsmedlet som ska analyseras.  
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1. Inledning 

Som gäst på en restaurang förväntar man sig att allt man äter ska vara välsmakande och 

säkert för hälsan att konsumera. Opastöriserad ost ses som en delikatess och serveras ofta på 

restauranger, men är det ett livsmedel man kan konsumera riskfritt?  

När en ost är opastöriserad innebär det att mjölken inte hettas upp innan osten tillverkas och 

därför kan bakterier som Listeria monocytogenes, Escherichia coli och Staphylococcus 

aureus finnas i mjölken. Varför pastöriseras då inte all mjölk innan osttillverkning? Vissa 

ostsorter har skyddad ursprungsbeteckning som betyder att produkten är skyddad av 

lagstiftning och bara får tillverkas på en specifik plats på ett speciellt sätt. Opastöriserade 

ostar får en annan smakprofil på grund av dess naturliga enzymer och bakterieflora som inte 

finns kvar hos pastöriserad ost. 

 

I denna uppsats har författarna valt att ställa pastöriserade mot opastöriserade ostar. Fyra 

pastöriserade respektive fyra opastöriserade Brie-ostar har analyserats i det 

livsmedelsmikrobiologiska laboratoriet på Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan för 

att undersöka vilka bakteriella skillnader det finns. Författarna har genomfört en 

enkätundersökning med frågor om opastöriserade ostar, där allmänheten har fått svara på vad 

de kan och anser om denna typ av ost. Bör allmänheten vara mer försiktig vid konsumtion av 

opastöriserad ost?  

 

 

2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

The Five Aspect Meal Model (FAMM) är en modell som beskriver de fem olika begreppen 

som är viktiga för en komplett måltidsupplevelse. De fem begreppen är: rummet, mötet, 

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

Följande uppsats har relevans till produkten då detta begrepp innefattar maten eller drycken 

som serveras, eller kombinationen av dessa (Edwards & Gustafsson, 2008). 

Styrsystemet innefattar livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet och därför är det relevant 

för detta arbete (Edwards & Gustafsson, 2008). 
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3. Teoretisk bakgrund 

3.1. Om ost 

Enligt Svenska Akademins Ordböcker (2009) betyder ost ”en matvara som framställs genom 

koagulering av mjölk och avskiljning av vassla och används som smörgåspålägg m.m.’’ 

McGee (2004) beskriver ost som en form av mjölk som är betydligt fastare, mer smakrik och 

har avsevärt längre hållbarhet. Det är svårt att säga när och hur osten uppkom, och det finns 

många olika åsikter om var den första osten tillverkades (Cherubin, 2006). Det finns dock 

bevis för att ost tillverkats i olika delar av världen i minst 5000 år (McGee, 2004). I centrala 

Asien och Mellanöstern upptäckte människor att det gick att separera vasslen från ostmassan 

för att sedan salta ostmassan, och man tror att den första osten var en typ av fetaost 

(McGee, 2004). Det går inte heller att bestämma hur många olika sorters ostar det finns i 

världen då det tillverkas nya sorter varje dag. I Grekland förtärs mest ost per person i hela 

världen, tätt följt av Schweiz, Frankrike, Nederländerna, USA och Australien (Cherubin, 

2006).  

 

3.1.1. Brie de Meaux 

Brie är en av världens mest kända och kopierade ost (Androuet, u.å.), och den kallas ibland 

för ”ostarnas drottning”. Originalet görs än idag för hand i regionen Brie, strax öster om Paris 

(Sanaa, Coroller, & Cerf, 2004). Brie de Meaux är ursprungsskyddad i Frankrike och får inte 

tillverkas på pastöriserad mjölk (Falbygdens ost, u.å.). Brie var för flera hundra år sedan en 

del av avgiften som skulle betalas till den franska kungen (Falbygdens ost, u.å.). Brieost är en 

mjuk och mild vitmögelost. Den är krämig, vit eller gulaktig och har ett ätbart skal 

(Falbygdens ost, u.å.).  

 

3.2. Osttillverkning 

Den traditionella osten innehåller mjölk, mjölksyrabakterier, löpe och salt (McGee, 2004).  

Hur mjölken smakar är till stor del avgörande för vad osten kommer att smaka. Därför är det 

skillnader i smakprofilen hos ost gjord på ko-, get- eller fårmjölk. Även om mjölken kommer 

från samma djurart, exempelvis ko, kan mjölkens smak variera mellan olika koraser. Andra 

saker som kan påverka ostens smak är mikroorganismer i mjölken, om mjölken är 

pastöriserad eller opastöriserad och vad djuret ätit (McGee, 2004). De flesta djur utfodras 

med ensilage (konserverat gräs) året om. Det gör att även mjölken smakar lika hela året. Om 
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djuret däremot går på bete och får äta färska grödor blir mjölken oftast mer smakrik och 

aromatisk (McGee, 2004).  

 

Det finns åtta steg för att tillverka traditionell hårdost (Hjärta mjölk, 2019): 

● Mjölken hettas upp (pastöriseras) och kyls ner för att döda de bakterier och 

mikroorganismer som kan finnas i mjölken.  

● För att kompensera förlusten av de nyttiga bakterierna som försvann vid 

pastöriseringen tillsätts mjölksyrabakterier. Bakteriekulturen skräddarsys för att ge 

olika ostar sin unika karaktär. Bakterierna omvandlar mjölkens laktos (mjölksocker) 

till mjölksyra, och förökar sig tills det inte finns någon laktos kvar. 

● Löpe, som är enzymer som utvinns ur kalvmage (Fontana, 2013), tillsätts vilket gör 

att mjölken koagulerar. Den stelnade massan kallas koagel eller ostmassa.  

● Ostmassan skärs i tärningar, och man rör sedan försiktigt om för att frigöra bitarna. 

För att tärningarna ska släppa ifrån sig vassle och omvandlas till ostkorn höjs 

temperaturen och kraftig omrörning sker. Ostkornen pressas sedan ihop och vassle 

tappas av. 

● Osten pressas för att få sin slutliga skepnad. Den exakta metoden som används beror 

på vilken ost som tillverkas. 

● Den färdigpressade osten sänks ner i en bassäng med saltlake. När osten fått den 

eftersträvade salthalten tas osten upp ur saltlaken (Hjärta mjölk, 2019).  

● Osten paketeras efter att den fått yttorka. 

● Osten mognadslagras. Det är under mogningslagringen nedbrytningsprocessen ändrar 

ostens smak, doft och konsistens (Hjärta mjölk, 2019).  

 

3.2.1. Tillverkning av Brie de Meaux 

● Mjölken får mogna i 7–15 °C i 13–18 timmar (Sanaa et al., 2004).  

● I nästa steg koaguleras mjölken och gjuts vid en temperatur av 34 °C i 5 timmar. 

Detta steg ger en minskning av pH-värdet vilket beror på en tillväxt av mjölkbakterier 

och mjölksyraproduktion (Sanaa et al., 2004).  

● Ostmassan dräneras vid 34 °C i 15 timmar. 

● Ostmassan saltas och får torka i 18 °C i ett dygn.  
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● Osten får sedan mogna i en temperatur på 9,5 °C i minst 12 dagar (max 49 dagar). När 

osten kommer ut på marknaden har den ett bäst före datum på 35 dagar (Sanaa et al, 

2004).  

 

3.3 Bakterier 

Livsmedelsverket (2018b) avråder från att dricka opastöriserad mjölk då den bland annat kan 

innehålla bakterier som stafylokocker, E. coli och L. monocytogenes, vilket kan göra 

människor sjuka. Detta gäller särskilt för gravida kvinnor, äldre människor och små barn då 

de har ett svagare immunförsvar och svårare att stå emot bakterier. Barn upp till 10 år är extra 

mottagliga för bakterier då barnets immunförsvar inte är fullt utvecklat och det krävs att 

barnet utsätts för smittor för att bygga upp immunförsvaret (1177 Vårdguiden, 2018).  

Utveckling av djurhållning, livsmedelsförädling och nedkylning har gjort att flera 

livsmedelsburna sjukdomar som tidigare varit ett problem för människor har eliminerats 

(Lejeune & Rajala-Schultz, 2009). Men under de senaste 30 åren har flera livsmedelsburna 

bakterier som skapar infektioner, till exempel Campylobacter jejuni, L. monocytogenes och 

E. coli, framstått som en orsak till insjuknande och dödsfall (Lejeune & Rajala-Schultz, 

2009).   

Om djuret inte har några sjukdomar eller infektioner innehåller mjölken inga bakterier 

(Lejeune & Rajala-Schultz, 2009). Om kossan lider av en juverinflammation kan till exempel 

stafylokocker och streptokocker finnas i mjölken (Lejeune & Rajala-Schultz, 2009). Vid 

mjölkning kan mjölken kontamineras av bakterier i miljön eller från området runt spenen. 

Skulle Listeria hittas i mjölk kan det betyda att kon än smittad och kan därmed behöva 

avlivas om inte antibiotika botar (Sanaa et al., 2004). De senaste hundra åren har 

veterinärvård och diagnostiska tester förbättrats, vilket har gjort att många sjukdomar som 

sprids från djur till människor har eliminerats från befolkningen, främst i industrialiserade 

länder. Det finns dock infektioner som inte ger symptom hos djuret men som kan ha 

allvarliga konsekvenser för folkhälsan, exempelvis Enterohemorragisk Escherichia coli 

(EHEC) enligt Lejeune & Rajala-Schultz (2009).  

Personer som inte tillhör någon riskgrupp blir vanligtvis inte sjuka av opastöriserade 

mejeriprodukter (Livsmedelsverket, 2019a). Personer som tillhör en riskgrupp kan drabbas av 

hjärnhinneinflammation eller blodförgiftning. Drabbade personer kan även uppleva mag- och 

tarmbesvär som diarré och kräkningar (Livsmedelsverket, 2019a).  
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Till kategorin riskgrupp hör (Livsmedelsverket, 2007): 

● Gravida 

● Spädbarn 

● Vuxna personer med nedsatt immunförsvar 

● Cancersjuka 

● HIV/AIDS-drabbade personer 

● Personer med alkoholproblem 

● Personer som genomgått organtransplantation 

● Personer som äter immunnedsättande läkemedel 

 

3.3.1. Listeria 

Listerios är en livsmedelsburen sjukdom som oftast sprids via färdigmat, gravad eller rökt 

fisk, mjuka ostar och charkuterier (Lopez-Valladares, Danielsson-Tham & Tham, 2018). 

Listeria finns överallt i naturen och får den fäste i lokaler eller på redskap är den svår att bli 

av med (Livsmedelsverket, 2019a). Bakterien kan föröka sig i temperaturer från 4 °C och i 

anaerob (syrefattig) miljö. Därför är livsmedel som packas och förvaras i vakuumförpackning 

eller med annan modifierad atmosfär en bra grogrund för listeriabakterier att föröka sig i 

(Lopez-Valladares et al. 2018). Listeria förökar sig långsammare ju kallare det är, och vid 4 

°C förökar Listeria sig hälften så fort som vid 8 °C. Bakterien dör vid upphettning men 

överlever frysning (Livsmedelsverket, 2019a). Många friska djur, till exempel nötkreatur, kan 

vara bärare av listeriabakterier. Bakterien kan finnas i avföringen från djuren vilket kan leda 

till kontaminering vid mjölkning. Det första dokumenterade Listeria-utbrottet inträffade år 

1949–1957 där opastöriserad mjölk, grädde och keso tros vara orsaken (Lopez-Valladares et 

al. 2018). 

Det kan vara svårt att upptäcka listerios hos gravida kvinnor då symptomen liknar influensa 

med feber, muskelvärk, ryggvärk, huvudvärk, illamående eller diarré (Soni, Singh, & Dubey, 

2015). Infektionen kan spridas och smitta fostret vilket kan leda till allvarliga skador på 

fostret och i värsta fall missfall (Livsmedelsverket, 2019a). 
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3.3.2. Stafylokocker  

Stafylokocker finns naturligt i vår omgivning, samt på hud och slemhinnor hos människor 

och djur. Bakterien kan överföras från människor till livsmedel och blir först farlig när den 

får chansen att föröka sig. Stafylokocker förökar sig i temperaturer över 8 °C 

(Livsmedelsverket, 2019c). Vissa stammar av koagulaspositiva stafylokocker producerar 

enterotoxin, ett gift som orsakar matförgiftningssymptom hos människor. Dessa toxiner är 

mycket värmetåliga och bryts inte ner vid värmebehandling, även om bakterierna dör. Då inte 

alla stammar av koagulaspositiva stafylokocker bildar enterotoxin kan de förekomma i ett 

livsmedel utan att det innebär en hälsorisk (Livsmedelsverket, 2019c). 

Mejeriproducenter använder ibland opastöriserad mjölk för att tillverka sina ostar. Vattnet 

som används i produktionen kan komma från privata brunnar och de mjölkproducerande 

djuren kan leva i närheten av mjölkanläggningen (Rosengren, Fabricius, Guss, Sylvén, & 

Lindqvist, 2010). Dessa faktorer kan bidra till en större risk för att mjölken kontamineras av 

patogena bakterier. Huvudkällan till kontaminering kommer ofta från djuret men den 

mänskliga hanteringen, vattnet, mjölkningsutrustning och miljön kan också vara bidragande 

faktorer (Rosengren et al., 2010). Matförgiftning som orsakats av enterotoxinet som 

stafylokockerna producerat ger ofta symtom som illamående, kräkningar, magsmärtor och 

diarré (Rosengren et al., 2010). 

 

3.3.3. Enterobacteriaceae 

Enterobacteriaceae i livsmedel kan tyda på återkontamination efter värmebehandling, 

ohygieniska hanteringsförhållanden, olämplig tid/temperaturförvaring eller fekal förorening 

(Livsmedelsverket, 2007). Det finns ett femtiotal släkten och ännu fler arter av 

Enterobacteriaceae. Det finns stora skillnader på arterna och endast vissa arter klassas som 

patogena, till exempel Salmonella, patogen E. coli och Shigella spp. Andra arter som till 

exempel Enterobacter sakazakii är opportunistiska; det vill säga orsakar sjukdom hos vissa 

personer under vissa förhållanden (Livsmedelsverket, 2007). 

E. coli är vanligt förekommande i tarmarna hos människor och djur, men det finns flera 

patogena typer av E. coli som kan orsaka en mängd olika sjukdomar hos människor (Reilly, 

1998). En av dessa typer, E.coli 0157:H7, EHEC hör till gruppen som producerar potenta 

toxiner som orsakar en allvarlig sjukdom, hemorragisk kolit (HC) (Reilly, 1998). 
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Sjukdomssymptomen yttrar sig oftast först som magkramper och diarré, även illamående, 

kräkningar och feber kan förekomma. Efter två till tre dygn kan diarrén bli blodblandad 

(Folkhälsomyndigheten, 2019). Omkring 10% av patienter med HC kan utveckla hemolytiskt 

uremisktsyndrom (HUS), vilket är en livshotande komplikation (Reilly, 1998). HUS innebär 

sönderfall av röda blodkroppar och njursvikt, och kräver ofta dialys och 

intensivvårdsbehandling (Folkhälsomyndigheten, 2019). EHEC började spridas i Sverige på 

1990-talet och kan orsaka allvarliga njurskador hos små barn. Det räcker att få i sig 10–100 

bakterier för att bli allvarligt sjuk då den överlever magsäckens sura miljö (Livsmedelsverket, 

2018a). 

 

3.3.4. Enterokocker 

Enterokocker tillhör Enterococcus-familjen där det ingår 15–20 arter. Förekomst av bakterien 

i ett livsmedel kan tyda på dålig råvara, otillräcklig värmebehandling, ohygieniska 

hanteringsförhållanden eller fekal förorening. Det finns inte några starka samband mellan 

förekomst av enterokocker och eventuell förekomst av patogena mikroorganismer 

(Livsmedelsverket, 2007). Enterokocker finns naturligt på växter, hos insekter och i jord samt 

i tarmen hos djur och människor (Livsmedelsverket, 2017). Jämfört med exempelvis 

Enterobacteriaceae är enterokocker tåliga mot värme, kyla eller frysning, lågt pH, uttorkning 

och salt (Livsmedelsverket, 2017). 

 

3.3.5. Bacillus cereus 

B. cereus är en vanligt förekommande sporbildande jordbakterie och finns så gott som i alla 

livsmedel med undantag för kraftigt upphettade livsmedel, till exempel konserverade eller 

strålbehandlade livsmedel (Livsmedelsverket, 2007). Värmebehandling dödar aktivt delande 

celler, men inte alla sporer. Efter värmebehandling kan sporerna gro ut till aktivt delande 

celler och snabbt öka i antal då värmebehandlingen minskat konkurrensfloran. Vissa stammar 

av B. cereus är enterotoxinbildande och det finns två olika sorters enterotoxin, en sort som 

ger diarréer och en sort som ger kräkningar. När B. cereus förökar sig i tarmen produceras 

diarrétoxinet medan kräktoxinet bildas i livsmedlet. I sällsynta fall kan enbart sporer ge 

upphov till infektion (Livsmedelsverket, 2007). 
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3.4 Pastörisering av ost 

Mjölk och mejeriprodukter är viktiga komponenter i en hälsosam kosthållning, men om de 

konsumeras i opastöriserad form kan de vara en hälsorisk då livsmedlet kan vara 

kontaminerat av patogena bakterier (Chambers, Esteve & Retuveau, 2010). Att pastörisera 

mjölk innebär att mjölken hettas upp till 72 °C i 15 sekunder; 63 °C i 30 minuter ger samma 

effekt (Livsmedelsverket, 2019b). Bakterier kan härstamma från friska djur men mjölken kan 

förorenas vid insamling och lagring. Tack vare förbättrad mjölkhygien hos mjölkproducenter 

har föroreningen av mjölk minskat men man har inte kunnat eliminera risken för sjukdomar 

helt (Lejeune & Rajala-Schultz, 2009). Pastörisering är den mest effektiva metoden för att 

förbättra den mikrobiologiska säkerheten hos mjölk. Lejeune & Rajala-Schultz (2009) menar 

att pastörisering inte förändrar näringsvärdet på mjölk. Eneroth (2012) hävdar att 

pastörisering kan ha en viss effekt på näringsinnehållet i mjölk då en minskning av 

koncentrationen av tiamin, riboflavin, folat och vitamin C kan påvisas. Då mjölk och ost inte 

är en stor källa till varken folat eller vitamin C så har det ingen betydelse för näringsintaget i 

befolkningen (Eneroth, 2012).  

Många välkända franska ostar tillverkas på opastöriserad mjölk, och är berömda för dess 

sensoriska egenskaper, sin anknytning till specifika tillverkningsområden och att 

tillverkningstekniker ofta ärvs från generation till generation (Chambers et al. 2010). I 

Schweiz, Italien och Frankrike har man förbjudit vissa ursprungsskyddade ostar från att göras 

på pastöriserad mjölk. Några exempel är Brie de Meaux, Comté, Gruyère, Camembert och 

Parmesan (McGee, 2004). Pastörisering eliminerar vissa sorter av mikrofloran som bidrar till 

smak (Chambers et al. 2010). Studier har visat att ost gjord på opastöriserad mjölk ofta 

mognar fortare och får en skarp smak samt hög sälta med en fermenterad eller bitter 

smakprofil. Ostens doft är generellt sett också skarpare. Opastöriserad ost har högre smak av 

mögel, surkål, get och smörsyra. Dessa smaker kan förklaras av kemisk nedbrytning under 

mogningen av osten (Chambers et al. 2010). 

Pastöriserade ostar är generellt krämigare och sötare, och har en mustig och jordig smak som 

till exempel potatis eller fuktig jord. Den upplevs som mer smörig, fet, söt, nötig och har 

inslag av kokt mjölk (Chambers et al. 2010). 
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3.5. Lagar för opastöriserade livsmedel i Sverige 

Då det kan finnas risker med att konsumera opastöriserad mjölk så får den enligt svensk lag 

endast ges bort eller säljas i liten skala direkt från bondgård till konsument. Den får alltså inte 

säljas i butik (Livsmedelsverket, 2018b). För att få sälja opastöriserad mjölk direkt till 

konsument måste gården registrera sig hos länsstyrelsen. Detta för att de ska kunna 

kontrollera mjölkproduktionen. Gården får högst sälja 70 liter i veckan, och konsumenten ska 

få skriftlig information om riskerna med opastöriserad mjölk samt hur den ska förvaras 

(Livsmedelsverket, 2018b).  

 

Det är svårt att hitta vilka lagar och regler som gäller vid försäljning av just opastöriserad ost 

i Sverige, men i Livsmedelsförordning (SFS 2006:813) står det:  

28 a §   Till böter eller fängelse i högst två år döms den som med uppsåt eller av oaktsamhet 

● producerar, bearbetar, distribuerar eller på något annat sätt handhar livsmedel, eller 

märker, marknadsför eller presenterar livsmedel, på ett sätt som orsakar eller kan 

orsaka en fara för människors liv eller hälsa, 

● inte vidtar åtgärder i samband med produktion, bearbetning, distribution eller annat 

handhavande av livsmedel, och därigenom föranleder att ett livsmedel utgör eller kan 

komma att utgöra en fara för människors liv eller hälsa, 

● brister när det gäller att märka, marknadsföra eller presentera livsmedel och 

därigenom föranleder att ett livsmedel utgör eller kan komma att utgöra en fara för 

människors liv eller hälsa, 

● i större omfattning märker, marknadsför eller presenterar ett livsmedel på ett sätt som 

är eller kan vara vilseledande, eller 

● brister när det gäller åtgärder för identifiering och därigenom på ett omfattande eller 

annars särskilt allvarligt sätt orsakar att möjligheten att spåra ett livsmedel försvåras 

eller kan komma att försvåras. Lag (2018:644). 



 

15 

 

3.6. Bedömning av livsmedelsprover 

För att främja en enhetlig tillämpning av livsmedelslagstiftningen har Livsmedelsverket tagit 

fram vägledningar (Livsmedelsverket, 2007). Avsikten med dessa är att beskriva och tolka 

innehållet i lagstiftningen. Vägledningen kan innehålla mer information, vilket kan öka 

förståelsen för lagstiftningens krav. Vägledningen är till för att ge exempel och 

rekommendationer som kan vara till hjälp vid bedömning och tillämpning, men är inte 

rättsligt bindande (Livsmedelsverket, 2007). Med livsmedel menas ämnen eller produkter 

som är avsedda eller rimligen kan förväntas förtäras av människor (Livsmedelsverket, 2007). 

 

Livsmedelsverket (2007) föreslår att följande uttryck används vid bedömning av provresultat: 

● Livsmedlet bedöms som tillfredsställande med avseende på undersökta parametrar 

● Livsmedlet bedöms som godtagbart med anmärkning på grund av… 

● Livsmedlet bedöms som otillfredsställande på grund av… 

 

Bedömningen tillfredsställande innebär att livsmedlet är godkänt från livsmedelssynpunkt 

och helt ofarligt att äta (Livsmedelsverket, 2007).  

Bedömning godtagbart med anmärkning används när resultatet anses visa brister, men utan 

att hälsorisk föreligger (Livsmedelsverket, 2007). Det krävs för denna bedömning kunskap 

och erfarenhet om produkten och dess råvaror samt vad som är skäligt under 

omständigheterna. För att kunna ge en välgrundad bedömning är det nödvändigt med ett 

flertal prov (Livsmedelsverket, 2007). 

Begreppet otillfredsställande innebär skadligt för hälsan och/eller otjänlig som människoföda 

(Livsmedelsverket, 2007). Förordningen definierar ”otjänlig” som livsmedel som är olämplig 

människoföda på grund av förorening eller försämring till följd av exempelvis förruttnelse 

eller nedbrytning. Livsmedel som är uppenbart motbjudande i lukt, smak eller konsistens kan 

bedömas som otillfredställande utan provtagning och mikrobiologisk analys 

(Livsmedelsverket, 2007). Ett livsmedel som påvisar förekomst av patogena bakterier bör 

bedömas som otillfredställande (Livsmedelsverket, 2007). Om ett livsmedel bedöms som 

otillfredsställande på grund av förekomst av patogena mikroorganismer eller hälsoskadliga 
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ämnen som bildats av mikroorganismer, eller för att det är uppenbart motbjudande ska det 

betraktas som icke säkert. Om ett livsmedel som finns på marknaden bedöms som 

otillfredsställande är det företagarens skyldighet att varna konsumenterna och dra tillbaka 

livsmedlet (Livsmedelsverket, 2007). 

 

3.6.1. Faktorer som kan påverka bedömning 

Enligt Livsmedelsverket (2007) kan följande faktorer påverka bedömningen:   

● Tidpunkten då provet på livsmedlet togs i förhållande till den förväntade 

hållbarhetstiden. 

● Kommer de mikrobiologiska riskerna förändras vid en fortsatt behandling av 

livsmedlet? 

● Vem är konsumenten? Till känsliga konsumentgrupper som till exempel spädbarn, 

äldre personer, gravida och personer med nedsatt immunförsvar måste man ta särskild 

hänsyn. 

● Var provet som togs tillräckligt stort och representativt? Detta påverkar analyssvarets 

tillförlitlighet. 

● Under vilka förhållanden togs provet? 

● Finns det lagstadgade och bindande kriterier eller gränsvärden?  

 

3.6.2. Gränsvärden för mikroorganismer i livsmedel 

Livsmedelsverket (2007) menar att för att kunna göra en riskbedömning av ett livsmedel 

måste kunskap finnas om vilka organismer som kan orsaka sjukdom och också vilka mängder 

av dessa som är hälsofarliga. Mikroorganismer delas upp i två grupper, indikatororganismer 

och sjukdomsframkallande mikroorganismer. I gruppen indikatororganismer ingår bland 

annat Enterobacteriaceae, E. coli och enterokocker medan koagulaspositiva stafylokocker, B. 

cereus och L. monocytogenes tillhör gruppen patogena mikroorganismer (Livsmedelsverket, 

2007). 

Indikatorbakterier ger en hänvisning till hur livsmedlet hanterats och förvarats samt har 

betydelse för varans hållbarhet. Att det finns många bakterier i ett livsmedel behöver inte 

betyda att det är sjukdomsframkallande, men det kan antas att dessa bakterier kommer öka 
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vid förvaring och därmed förkorta hållbarheten på livsmedlet. Tarmbakterier är vanligtvis 

inte farliga och dör vid upphettning, men om de finns i ett livsmedel ökar också risken för att 

det kan förekomma patogena tarmbakterier (Food Diagnostics, u.å.). 

Totalantal aeroba mikroorganismer 

Om ett livsmedel påvisar onormalt högt totalantal aeroba mikroorganismer kan detta antyda 

ohygieniska hanteringsförhållanden, som till exempel orena händer eller redskap. Det kan 

också tyda på dålig råvara, olämplig tid- och/eller temperaturförvaring eller för långsam 

nedkylning. Generellt bör totalantal mikroorganismer vara så lågt som möjligt. Totalantalet 

aeroba mikroorganismer har inget direkt samband med ett livsmedels risk att framkalla 

sjukdom då totalantalet inte ger någon information om eventuell förekomst av patogena 

mikroorganismer. Tvärtom kan en naturlig ospecifik mikroflora hämma tillväxt av till 

exempel patogena mikroorganismer (Livsmedelsverket, 2007). Ett livsmedel med höga halter 

av totalantal mikroorganismer behöver inte innebära en hälsorisk. I livsmedel som 

fermenterade eller syrade produkter så är det naturligt med ett högt totalantal 

mikroorganismer (Livsmedelsverket, 2018a). Vid jäsning eller fermentering bildar 

mikroorganismerna syror eller alkohol. Mjölksyrajäsning är en fermentering där bakterierna 

producerar mjölksyra. Detta sänker pH-värdet vilket gör att sjukdomsframkallande eller 

kvalitetstänkande mikroorganismer inte trivs (Livsmedelsverket, 2018a). För livsmedel som 

till exempel filmjölk eller andra fermenterade livsmedel kan totalantalet mikroorganismer 

inte användas, då det snarare är så att ju fler bakterier desto bättre livsmedel (Danielsson-

Tham, u.å.). Vid höga halter bör dock livsmedlet oftast bedömas som godtagbart med 

anmärkning och orsaken utredas vidare (Livsmedelsverket, 2007). 

Enterobacteriaceae 

Förekomst av Enterobacteriaceae kan ses som en varningssignal för att något har hänt med 

livsmedlet, och vid höga halter bör livsmedlet bedömas som godtagbart med anmärkning och 

orsaker bör utredas vidare (Livsmedelsverket, 2007). Det finns inte exakta riktlinjer för vad 

som räknas som tillfredsställande eller inte, utan bedömningen måste baseras på vad som är 

normalt för det aktuella livsmedlet (Livsmedelsverket, 2007).  

Sverige har en nolltolerans mot Salmonella, vilket betyder att om salmonellabakterien påvisas 

i ett livsmedel ska livsmedlet bedömas som otillfredsställande (Livsmedelsverket, 2007).  

Enterokocker 
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Det innebär inte en direkt hälsorisk med enterokocker i livsmedel, men det kan tyda på en 

fekal förorening och bör därför bedömas godtagbar med anmärkning oavsett halt 

(Livsmedelsverket, 2007). 

Stafylokocker 

Vid förekomst av koagulaspositiva stafylokocker (inbegriper S. aureus) i ett livsmedel kan 

detta tyda på att livsmedlet hanterats med otillräcklig hygien och förvarats för länge i en 

temperatur där bakterierna kunnat växa (Livsmedelsverket, 2007). Förekomst av 

koagulaspositiva stafylokocker kan indikera förekomst av stafylokockenterotoxin och bör 

därför bedömas som godtagbart med anmärkning oavsett halt. Om enterotoxinbildning 

påvisas ska livsmedlet bedömas som otillfredsställande (Livsmedelsverket, 2007). 

Bacillus cereus 

Det krävs vanligtvis 104–105 celler per gram för att ge upphov till matförgiftning. Vid 

bedömning bör hänsyn tas till att infektionsdosen kan variera beroende på stammens förmåga 

att producera toxin, vilket livsmedel som bedöms samt vem som kan drabbas. Halter runt 104 

och över bör därför bedömas som otillfredsställande (Livsmedelsverket, 2007). 

Listeria  

Förekomst av L. monocytogenes kan utgöra en hälsorisk, framförallt hos personer som tillhör 

en riskgrupp. Vid tidigare inträffade sjukdomsfall har över 100 kolonibildande enheter per 

gram påträffats i livsmedlet (Livsmedelsverket, 2007). Har L. monocytogenes påvisats i ett 

livsmedel som ska värmebehandlas innan konsumtion bör detta bedömas som godtagbart 

med anmärkning (Livsmedelsverket, 2007).  

 

3.6.2.Mätosäkerhet 

Det är viktigt att ha en förståelse för att ett analysresultat inte är det ”sanna värdet” utan ett 

statistiskt uppskattat värde. Denna osäkerhet ska inte ses som ett fel, utan som en naturlig del 

i en analys. Detta beroende på olika faktorer, till exempel hur mikroorganismerna är 

fördelade i provet då de aldrig är jämt fördelade i ett livsmedel, en del växer bra på ytan 

medan andra trivs inuti och så vidare. Andra faktorer är om mikroorganismerna är döda eller 

levande samt den mänskliga faktorn (Livsmedelsverket, 2007). 
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att ta reda på om det finns risker och i så fall vilka risker som finns 

med att äta opastöriserade ostar, och om allmänhetens bild av opastöriserad ost motsvarar 

forskningsresultatet.  

 

● Vilka bakterier kan finnas i opastöriserade ostar? 

● Vilka risker förknippas med opastöriserade ostar? 

● Hur mycket kan allmänheten om pastörisering och vad anser de om opastöriserade 

ostar?   

 

 

5. Metod och material 

Författarna skapade först en teoretisk bakgrund utifrån vetenskapliga artiklar och 

informationssökande. I denna studie används metoderna enkät och laboration, vilket är 

kvantitativa metoder (Bryman, 2008). Då författarna valt att använda sig av flera metoder 

kommer de redovisas var för sig. Detta för att inte metoderna ska förväxlas.  

 

5.1. Litteratur och databasinsamling 

5.1.1. Urval 

Inkluderingskriterier: 

● Litteratur som är relevant för uppsatsen. 

● Litteratur som är skrivna på språk som författarna behärskar (svenska eller engelska). 

● Artiklar ska vara vetenskapligt granskade samt publicerade. 

Exkluderingskriterier: 

● Litteratur som inte är relevant för uppsatsen. 

● Litteratur skriven på språk som författarna ej behärskar. 
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5.1.2. Metodval 

Författarna skapade först en teoretisk bakgrund utifrån vetenskapliga artiklar och 

informationssökande. Detta för att få en förståelse för ämnet och skapa en vetenskaplig grund 

att stå på. 

 

5.1.3. Material 

Efter en grundlig informationssökning valde författarna ut tio stycken vetenskapliga artiklar 

som är väsentliga för uppsatsens syfte och som lade grunden för denna studie. Information 

hämtades även från statliga myndigheter såsom Livsmedelsverket, Folkhälsomyndigheten 

och 1177 Vårdguiden.  

 

5.1.4. Genomförande  

Litteraturinsamling har skett via sökningar på Web of Science och Primo, som är 

vetenskapliga databaser (Bilaga 1). Informationssökning har även skett via sökmotorn 

Google samt på biblioteket på Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro Universitet Örebro, 

Campus Grythyttan. 

Sökord: Cheese, Unpasteurized, Bacteria, Listeria, Staphylococcus.  

Ett första urval bestod av att artiklarnas rubriker lästes. När dessa verkade relevanta lästes 

också artikelns abstract. Om abstractet var intressant för uppsatsen lästes resten av artikeln. I 

sökmatrisen (Bilaga 1) kan man följa arbetet med sökning av vetenskapliga artiklar. Här 

anges antal sökresultat per sökning, hur många abstract och hela artiklar som lästs samt vilka 

artiklar som valts ut till denna uppsats. 

 

5.1.5.Dataanalys  

De utvalda artiklarna har grundligt lästs igenom av författarna som sedan plockade ut 

relevanta fakta för arbetet. Denna fakta och information har sedan sammanställts till en 

teoretisk bakgrund.  
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5.2. Enkät 

5.2.1. Urval 

Författarna har inte riktat in sig på någon speciell målgrupp i enkäten utan ville få en så bred 

spridning på respondenter som möjligt för att kunna ta reda på vad allmänheten kan och anser 

om opastöriserade ostar. Enda inkluderingskriteriet var att respondenten måste ha tillgång till 

internet och en smartphone eller dator då enkäten genomfördes online. Frågorna i enkäten har 

formulerats och bearbetats för att ge relevanta svar som är väsentliga för syftet.  

 

5.2.2. Metodval 

För att undersöka vad allmänheten kan och vet om opastöriserade ostar valde författarna att 

genomföra en kvantitativ undersökning i form av enkäter. Enkäter och strukturerade 

intervjuer är likartade forskningsinstrument inom samhällsforskningen enligt Bryman (2008). 

Vid enkäter finns det ingen intervjuare som ställer frågor utan respondenten måste själv läsa 

och besvara frågorna. Detta gör att enkäterna bör vara lätta att förstå och framförallt vara 

enkla att besvara (Bryman, 2008). Enkäter tenderar därför att ha färre öppna frågor då det är 

lättare att besvara slutna frågor samt ha en utformning som är lätt att följa och förstå. Detta 

för att minska risken för att respondenten glömmer att besvara en fråga eller misslyckas med 

att följa filterfrågor. Enkäter bör vara kortare än intervjuer för att minska risken att 

respondenten tröttnar (Bryman, 2008). 

Författarna valde att göra enkäten online. Detta för att inte skapa några omkostnader. Det 

finns ingen begränsning vad gäller geografisk täckning och responsen är snabb (Bryman, 

2008). Då respondenterna själva fick välja att klicka på länken för att komma till enkäten 

skedde ingen annan kommunikation mellan respondent och författare än informationsbrevet 

(Bilaga 3). Detta ger en anonymitet och konfidentialitet för respondenten då författarna inte 

vet vilka respondenterna är och inte heller kan ta reda på detta, till skillnad från 

undersökningar via post eller mail (Bryman, 2008). 

 

5.2.3. Material 

I enkäten använde sig författarna av det internetbaserade programmet Google Formulär. Det 

som krävs för att skapa en enkätundersökning är en dator med internetuppkoppling samt 
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kunskap om programmet. Det behövs även respondenter som är villiga att svara på frågorna 

som ställs i enkäten. I detta fall valde författarna att använda sig av 100 respondenter. 

 

5.2.4. Genomförande 

Innan enkäten skickades ut genomfördes en pilotstudie. När det är möjligt bör en pilotstudie 

genomföras innan enkätundersökningen skickas ut till de verkliga respondenterna (Bryman, 

2008). Detta för att säkerställa att frågorna fungerar, då det inte finns någon intervjuare med 

vid enkäter som kan förklara eventuella oklarheter (Bryman, 2008). Vid en pilotstudie kan 

man avgöra om ordningsföljden på frågorna är bra, om frågorna har en hotande formulering, 

gör respondenten generad eller på annat sätt gör att respondenten väljer att avsluta 

undersökningen (Bryman, 2008).  

Enkäten genomfördes online via programmet Google Formulär. Författarna delade en länk 

till enkäten på olika sociala medier, till familj och till vänner. Respondenterna fick först 

information om studien (Bilaga 3), för att sedan få svara på frågorna (Bilaga 2). 

Författarna valde att avsluta enkäten när 100 besvarade enkäter uppnåtts. Detta för att få ett 

jämnt antal vilket gör det enklare att analysera. Det fanns också en tidsaspekt som påverkade. 

Enkäten hade delats och funnits tillgänglig i sju dygn vilket författarna ansåg vara nog med 

tid, då de som var intresserade av att delta i enkäten haft möjlighet att medverka.  

 

5.2.5. Dataanalys 

Alla svar från enkäten sammanställdes i programmet Excel. Svaren kodades i ordningen de 

stod, från svarsalternativ ett (1) till svarsalternativ fem (5) för att kunna fylla i Excel-arket 

(Bryman, 2008). Det är lättare att analysera siffror än bokstäver och det är även 

tidsbesparande. Olika pivottabeller skapades där enkätfrågorna ställdes mot varandra; till 

exempel hur många av de gravida kvinnorna som kände till riskerna med att äta opastöriserad 

ost, eller hur många män under 40 år som vet vad pastörisering innebär. Detta för att kunna 

avläsa om det finns något mönster och se kombinationen av svar. På fråga 3 i enkäten kunde 

respondenten välja flera svar. I analysen kodas kombinationen svar 1 och svar 2 som 12, svar 

1 och svar 3 som 13, och svar 1 och svar 4 som 14 (Bryman, 2008).  
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5.3. Laboration 

5.3.1. Urval 

Författarna har analyserat åtta stycken ostar. Inkluderingskraven var att alla ostar var av 

sorten Brie för att få resultat som är mer jämförbara. Alla ostar kommer från Frankrike. Fyra 

av dem var pastöriserade och resterande fyra var opastöriserade. Tre av ostarna köptes i 

ostbutik och övriga fem ostar inhandlades i olika livsmedelsbutiker. Ostarna förvarades kylda 

från butik till laboratoriet för att inte temperaturskillnader skulle påverka slutresultatet. 

Ostarna benämnas inte med namn eller tillverkare i denna uppsats utan istället Ost A, Ost B, 

Ost C och så vidare.  

 

Författarna har valt att göra analyser efter vilka bakteriearter/bakteriefamiljer som vanligtvis 

brukar finnas i opastöriserade ostar. Dessa är L. monocytogenes, S. auerus, B. cereus, 

Enterobacteriaceae och Enterococcus. Exkluderade var bakteriearter/bakteriefamiljer som 

normalt inte finns i ostar, exempelvis Campylobacter och Salmonella.  

 

5.3.2. Metodval 

Författarna valde att genomföra en mikrobiologisk undersökning för att undersöka om antalet 

mikroorganismer och arter/familjer skiljer sig i pastöriserade och opastöriserade brieostar. 

Avsikten med en sådan undersökning är att få veta livsmedlets mikrobiologiska kvalitet, 

matförgiftningsrisk, produktionshygien samt hållbarhet (Danielsson-Tham, u.å.).  

 

5.3.3. Material 

● Fyra pastöriserade ostar av sorten Brie. 

● Fyra opastöriserade ostar av sorten Brie de Meaux.  

● Digital våg. 

● Sterila pincetter och saxar. 

● Stomacherpåsar.  

● Fysiologisk koksaltlösning. 

● Stomacher 400 Cirkulator. 

● Vortex Genie 2. 

● Sterila pipetter. 

● Peleusboll. 
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● Sterila racklor. 

● Provrör.  

● VRGG-plattor (Violettrött-galla-glukosagar). 

● PCA-plattor (Plate Count Agar). 

● BP-plattor (Baird Parker).  

● Slanetz-plattor. 

● ALOA-plattor. 

● Blodagarplattor.  

● Fraser Anrikningsbuljong 1 á 225 ml. 

● Fraser Anrikningsbuljong 1 á 9 ml. 

 

5.3.4. Genomförande 

Författarna genomförde en egen mikrobiologisk analys under handledning av Wilhelm Tham, 

professor vid Restaurang- och hotellhögskolan Grythyttan, Örebro Universitet och Marie-

Louise Danielsson-Tham, professor vid Restaurang- och hotellhögskolan Grythyttan, Örebro 

Universitet. 

Viktiga saker att tänka på vid laboration: 

● Korrekt klädsel, i detta fall vit laborationsrock. 

● Handhygien. Händerna tvättades först noggrant med tvål och vatten för att sedan 

desinficeras med handsprit innan arbetet i laboratoriet startade. Detta för att 

kontaminering ej skulle ske. Samma procedur gällde när man lämnade laboratoriet för 

att inte föra med sig skadliga bakterier eller mikroorganismer ut. 

● Inte tala när ett prov analyseras då provet kan kontamineras av t.ex. saliv. 

● Alla redskap måste vara helt sterila. Samma redskap fick inte användas till olika prov. 

 

Spädning 

För att kunna genomföra en analys på ett livsmedel måste livsmedlet spädas ut och bearbetas 

till flytande form. Detta för att det ska bli möjligt att fördela livsmedlet på/i substraten och få 

tillräckligt bra spridning för att kunna räkna antalet bakterier (Madigan, Martinko, Stahl & 

Clark, 2012). 
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Varje ost packades varsamt upp ur förpackningen utan att röra vid någon yta för att minska 

risken för kontaminering. Med hjälp av en steril sax och en steril pincett som togs direkt ur 

försluten påse lyftes bitar av ostarna över till en steril stomacherpåse. Tio gram av varje sort 

ost vägdes upp med hjälp av en digital våg av modellen Denver instrument S-2002 med 0,01 

g noggrannhet (W. Tham, personlig kommunikation, 2019-04-23). Bakterier är sällan jämnt 

fördelade i ett livsmedel (Livsmedelsverket, 2007), så för att få spridning av olika delar från 

osten används bitar från ostens spets, mitt och kant. I stomacherpåsen med ost tillsattes 90 ml 

fysiologisk koksaltlösning (Tabell 1). Vid mikrobiologiska analyser på ett livsmedel görs 

alltid spädning i 10-potenser. Detta för att det ska bli enkelt att läsa av resultatet (Danielsson-

Tham, u.å.). 

Påsen placerades sedan i en Stomacher 400 cirkulator. Påsens innehåll bearbetades till en 

flytande vätska där osten arbetats sönder med hjälp av två paddlar i 2 x 30 sekunder. 

Paddlarna gör så att provet krossas, ”tvättas” och cirkuleras på samma gång vilket gör att 

extraktionen av mikroorganismer maximeras (VWR, u.å.). Eventuell vätska som skvätte upp 

på påsens kanter skrapades ner mot botten igen med hjälp av en linjal på stomacherpåsens 

utsida. Detta resulterade i spädning ett, -1, (Tabell 1). 

För spädning två till fem användes provrör med 9,0 ml fysiologisk koksaltlösning per rör 

(Tabell 1). På de pastöriserade brieostarna gjordes fyra spädningar (Tabell 3) och på de 

opastöriserade brieostarna gjordes fem spädningar (Tabell 4). Att fler spädningar gjordes på 

de opastöriserade ostarna beror på att det antas finnas fler bakterier i dessa än i de 

pastöriserade ostarna (Danielsson-Tham, u.å.). Provrören med fysiologisk koksaltlösning 

placerades i en ställning och markerades med A-2, A-3, A-4 och så vidare. Där står ”A” för 

vilken ost det är och ”-2” för spädningsgrad (Tabell 3 & Tabell 4). Med hjälp av en steril 

glaspipett och en peleusboll sögs 1 ml vätska upp från spädning ett och överfördes till 

provröret för spädning nummer två, pipetten som använts sattes tillbaka i spädning ett för att 

kunna användas igen senare. Vätskorna i spädning två mixades samman med hjälp av en 

Vortex Genie 2. 1 ml vätska från spädning två sögs upp med pipett och peleusboll och 

tillsattes i provrör tre och samma procedur upprepades för att få fram spädning fyra och fem 

(Tabell 1). Samma teknik användes för alla åtta ostar. När spädningarna var klara 

applicerades vätskan på olika plattor som är speciellt framtagna för att visa olika bakterier 

(Tabell 2). 
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Spädning Ost Fysiologisk 

Koksaltlösning 

Procent Ost 

Spädning 1 10,0 g 90,0 ml 10 % 

Spädning 2 1,0 ml Spädning 1 9,0 ml 1% 

Spädning 3 1,0 ml Spädning 2 9,0 ml 0,1 % 

Spädning 4 1,0 ml Spädning 3 9,0 ml 0,01 % 

Spädning 5 1,0 ml Spädning 4 9,0 ml 0,001 % 

Tabell 1. Spädningar för livsmedelsmikrobiologiska analyser 

 

Substrat Färg på Substrat Bakterie Inkubationstid Utseende 

kolonier 

BP (Baird-

Parker-Agar) 

Ljust 

Halmfärgad 

Staphylococcus 

auerus 

37 °C 

1–2 dygn 

Svarta kolonier 

med en klar och 

en grumlig zon 

runt 

Slanetz Rosa Enterococcus  44 °C 

1–2 dygn 

Maroonröda 

eller rödbruna 

kolonier 

BACARA/Blod Ljust 

Halmfärgat 

Bacillus cereus 37 °C 

1 Dygn 

Orange kolonier 

ALOA Halmgul L. 

monocytogenes 

37 °C 

2 Dygn 

Turkosa 

kolonier 

Blodagar Röd Flera 37 °C 

2 Dygn 

Genomskinlig 

zon runt kolonin 

VRGG Rosa Enterobacteriac

eae 

37 °C samt 44 

°C 

1–2 mm runda 

violetta till 
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2 Dygn skära kolonier 

PCA Halmgul Det totala 

antalet levande, 

aeroba bakterier 

30 °C 

3 Dygn 

Antal 

kolonibildande 

enheter 

Tabell 2. Använda substrat, dess färg, bakteriefamilj som eftersöks, inkubationstid samt hur 

kolonierna ser ut.  

 

Djupspridning 

Flaskor med smält PCA och VRGG (Tabell 4) ställdes i ett vattenbad som höll 55 °C. Det är 

dock viktigt att låta agaren svalna något innan den blandas med spädningarna för att inte 

eventuella bakterier ska dö av värmen (W. Tham. Personlig kommunikation, 2019-04-23). 1 

ml av de olika spädningar ympades i respektive petriskål med hjälp av pipett och peleusboll. 

Sedan tillsattes PCA/VRGG till en tjocklek av ca 3 mm i skålarna (Danielsson-Tham, u.å.). 

För att sprida ut vätskan i substratet roterades skålarna sakta i form av en åtta på bänken. Det 

var viktigt att inte skvätta ut något (W. Tham. Personlig kommunikation, 2019-04-23). När 

plattorna med VRGG stelnat fylldes ytterligare ett tunt lager med VRGG på för att alla 

eventuella kolonier skulle hamna på djupet. Plattorna fick stelna i rumstemperatur och sedan 

vändes de upp och ner och placerades i lämplig odlingstemperatur (Danielsson-Tham, u.å.) 

Ytspridning 

Vid ytspridningen ympades 0,1 ml av de olika spädningarna på plattorna med hjälp av pipett 

och peleusboll. Vätskan spreds sedan ut över hela plattan med hjälp av en steril glasrackla 

som togs ur en försluten påse (Montville, Matthews & Kniel, 2012). Plattorna fick sedan stå 

vända med locket uppåt medan vätskan gick in i substratet för att sedan vändas och inkuberas 

upp och ner för att undvika kondens i locket. Plattorna markerades med vilket prov och 

spädning den ympats med samt datum för provtagningen. Till exempel ”A-1 23/4-19” för att 

kunna särskilja vilken ost och spädning som hör ihop med ett visst resultat (W. Tham. 

Personlig kommunikation, 2019-04-23). 

Fraser Listeriaprov 

Följande mikrobiologiska undersökning gjordes under handledning och instruktion (W. 

Tham. Personlig kommunikation, 2019-04-23). Samtliga ostar analyserades för L. 
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monocytogenes. Ostarna analyserades genom att 25 g av varje ost skars upp. Då bakterier 

sällan är jämt fördelade i livsmedlet togs prov från ostens spets, hörn och sida 

(Livsmedelsverket, 2007). Ostmassan fördes över i en stomacherpåse där 225 ml 

anrikningsbuljong (Fraser) tillsattes. Innehållet bearbetades i 2 x 30 sekunder i en Stomacher 

400 Cirkulator för att osten skulle finfördelas i buljongen. Eventuell vätska som stänkt upp 

längst påsens sidor skrapades ner mot botten med hjälp av en linjal på stomacherpåsens 

utsida. Provet förvarades i stomacherpåsen som inte var helt försluten och inkuberades i 30 

°C i ett dygn. Därefter fördes 0,1 ml av Fraser 1 över till Fraser 2. Denna andra anrikning 

inkuberades två dygn vid 37 °C. Därefter skedde utstryk på ALOA-substrat och inkuberades i 

37 °C under 1–2 dygn.  

 

Substrat Ost A Ost B Ost C Ost D 

PCA -1, -2, -3, -4 -1, -2, -3, -4 -1, -2, -3, -4 -1, -2, -3, -4 

VRGG 37 °C -1, -2 -1, -2 -1, -2 -1, -2 

VRGG 44 °C  -1,-2  -  -1,-2  - 

BP -1, -2 -1, -2 -1, -2 -1, -2 

Slanetz -1, -2 -1, -2 -1, -2 -1, -2 

BACARA/Blod -1, -2 -1, -2 -1, -2 -1, -2 

ALOA -1 -1 -1 -1 

Blodagar -1, -2 -1, -2 -1, -2 -1, -2 

Tabell 3. Använda spädningar på respektive substrat för analys av pastöriserade ostar.  

  

 Substrat Ost E Ost F Ost G Ost H 
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PCA -2, -3, -4, -5 -2, -3, -4, -5 -2, -3, -4, -5 -2, -3, -4, -5 

VRGG 37 °C -4, -5 -4, -5 -4, -5 -4, -5 

VRGG 44 °C -1, -2  -1, -2  -1, -2 -1, -2 

BP -1, -2  -1, -2  -1, -2  -1, -2 

Slanetz -1, -2, -3 -1, -2, -3 -1, -2, -3 -1, -2, -3 

BACARA/Blod -1  * -1 -1 

ALOA -1 -1 -1 -1 

Blodagar -2, -3, -4, -5 -2, -3, -4, -5 -2, -3, -4, -5 -2, -3, -4, -5 

Tabell 4. Använda spädningar på respektive substrat för analys av opastöriserade ostar.  

* -1. Endast tre BACARA-plattorna användes vid denna laboration på grund av brist på 

BACARA-plattor. Hade det funnits B. cereus på Ost F skulle det visats på blodagarplattan.  

 

5.3.5. Dataanalys 

I laboratoriet analyserades proverna under handledning av Wilhelm Tham och/eller Marie-

Louise Danielsson Tham. Varje substrat analyserades för sig. I Tabell 2 redovisas vad som 

eftersöktes på respektive substrat.  

 

För att analysera proverna användes en koloniräkningsmetod. I och på ytan av substratet 

kunde man upptäcka små ”prickar”, där varje ”prick” utgjorde en bakteriekoloni (Danielsson-

Tham, u.å.). Varje koloni kommer från en bakteriecell. Moderbakterien har börjat dela sig 

och efter ett visst antal timmar kan man se dem med ögat. En koloni består av 1 miljon till 10 

miljoner bakterier. Antingen räknar man alla kolonier eller endast de kolonier som har ett 

visst utseende. Man korrigerar därefter med spädningsfaktorn och får på så vis antal bakterier 

per gram i det ursprungliga livsmedlet (Danielsson-Tham, u.å.). 
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Om det finns olika bakterier på en agarplatta kan man göra en renodling. Man plockar då den 

intressanta kolonin och ympar den på en ny agarplatta som inkuberas och får växa i olika 

grader beroende på vilken typ av bakterie man analyserar (W. Tham. Personlig 

kommunikation, 2019-04-23). När man gör ett renstryk plockar man upp eller krossar kolonin 

med en steril ögla och för över den till den nya agarplattan. Man gör först ett primärstryk över 

ca 50% av plattan. Man gör sedan ett sekundärstryk med början i primärstryket med en ny 

steril ögla. Man vänder sedan på öglan och gör ett tertiärstryk, med början i sekundärstryket. 

Detta för att få isolerade kolonier (W. Tham. Personlig kommunikation, 2019-04-23). Vilken 

typ av kolonier som eftersöktes visas i Tabell 2. Resultaten av analyserna skrevs ner i 

laborationsprotokoll (Bilaga 4) 

 

 

6. Etisk planering för studiens genomförande 

Denna studies genomförande följer de fyra etiska principerna; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2008). Nedan följer 

den etiska planeringen för varje metods som använts.  

 

6.1. Litteratur- och datainsamling  

Alla vetenskapliga artiklar som används i denna studie är vetenskapligt granskade och 

publicerade. Detta för att ge studien trovärdighet. Övriga fakta som inhämtats kommer från 

vad författarna anser vara tillförlitliga källor.  

 

6.2. Enkät 

Respondenterna i enkäten blir via ett informationsblad (Bilaga 3) i början av enkäten 

informerade om studiens syfte, att deras deltagande är helt frivilligt och att de kan avsluta sin 

medverkan när de vill (Bryman, 2008). Alla svar är anonyma och all information som samlas 

in kommer förvaras på ett sådant sätt så att inga obehöriga kan komma åt dessa samt att de 

uppgifter som samlas in enbart kommer att användas för forskningsändamålet. Med 

informationsbrevet följer även kontaktuppgifter till studiens författare samt till handledare 

(Bryman, 2008). 
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6.3. Laboration 

I denna studie har producenter och återförsäljare av de ostar som används i laborationen 

anonymiserats och istället för namn benämnts Ost A, Ost B etcetera. Detta för tillverkarna 

ska förbli anonyma (Bryman, 2008). Vid inhandling av ostar informerades inte 

tillverkare/butiker om att ostarna kommer att analyseras i laboratorium. De empiriska studier 

som författarna genomfört följer de etiska principerna gällande transparens. Alla resultat som 

redovisas är sanningsenliga och har inte ändrats för att föra arbetet eller resultatet åt något 

håll (Bryman, 2008).  

 

 

7. Resultat 

7.1. Enkät 

I enkätundersökningen deltog 100 personer (Figur 1); 63 % var kvinnor, 36 % män och 1 % 

identifierar sig som icke binär. 53 % av deltagarna är mellan 20 och 29 år, 19 % är 30–39 år 

och de resterande 28 % av deltagarna är över 40 år (Figur 1).  

 

 

Figur 1. Ålder samt kön hos respondenterna som deltog i enkäten. 

 



 

32 

26 % av kvinnorna som deltog i enkäten har någon gång varit gravida och 34 % av deltagarna 

arbetar med mat (Figur 2). 9 % tillhör en riskgrupp och 6 % är över 65 år. 38 % uppger att 

inget av nämnda alternativ stämmer in på dem (Figur 2).  

 

 

Figur 2. Respondenterna kunde i enkäten fylla i alternativ som stämde in på dem, fler än ett 

alternativ kunde väljas. 

 

1 % vet inte vad pastörisering är medan 18 % är osäkra på innebörden, och resterande 81 % 

av respondenterna vet vad pastörisering betyder (Figur 3). Det är en jämn fördelning mellan 

åldersspannen där 10–20 % i varje spann är osäkra på vad pastörisering innebär.  

 

 

Figur 3. Om respondenterna vet vad pastörisering innebär utifrån åldersspann. 
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73 % av deltagarna vet varför vissa människor rekommenderas att inte äta opastöriserad ost 

medan 11 % är osäkra och 16 % uppger att de inte vet. 26 % av deltagarna är osäkra på vilka 

risker som finns med att äta opastöriserad ost (Figur 4). 58 % är medvetna om riskerna men 

16 % inte vet vilka risker som finns. 89 % av alla som arbetar med mat (Figur 4) vet vilka 

riskerna är, men 11 % är osäkra. 37 % av dem som uppgett att ”inget alternativ stämmer in på 

mig” vet inte att det kan vara farligt att äta opastöriserad ost, medan 34 % är helt medvetna 

om riskerna. Av kvinnor som varit gravida är 50 % medvetna om riskerna, resterande 50 % är 

osäkra på vilka risker som finns. Alla kvinnor som varit gravida och arbetar med mat, eller är 

äldre än 65 år är medvetna om riskerna (Figur 4). Av deltagarna som tillhör en riskgrupp är 

89 % osäkra eller helt omedvetna om riskerna (Figur 4). 

 

 

Figur 4. Utifrån respondenternas livssituation ville författarna få reda på om de vet om 

riskerna med att äta opastöriserad ost.  

 

31 % av respondenterna skulle aldrig kunna tänka sig att köpa opastöriserad ost medan 46 % 

köper opastöriserat ibland. 23 % av deltagarna köper opastöriserade ostar (Figur 5). I 

kategorin ”inget alternativ stämmer” köper 12 % opastöriserad ost men 49 % köper det inte, 

resterande 39 % svarar ibland. Men av dem som arbetar med mat köper 48 % opastöriserad 

ost och 20 % köper det inte (Figur 5). 65 % av de som varit gravida köper opastöriserad ost 

ibland. Ingen av respondenterna som är äldre än 65 år eller tillhör en riskgrupp har svarat ”ja” 

på om de köper opastöriserad ost, 40 % svarade nej och 60 % svarade ibland (Figur 5).   

På frågan varför de köper opastöriserade ostar svarar 44 % att det beror på smaken och doften 

medan 56 % köper det som är tillgängligt och inte reflekterar över om osten är pastöriserad 
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eller inte. Ingen av deltagarna köper opastöriserad ost på grund av hälsoaspekten. Denna 

fråga var valbar att svara på och 71 personer svarade på denna fråga. 

 

  

Figur 5. Respondenternas svar om de köper opastöriserad ost efter hur deras livssituation ser 

ut. 

 

I slutet av enkäten kunde deltagarna lägga till en egen kommentar om de så önskade. En av 

deltagarna kommenterade ”har sett hur sjuk man kan bli genom att dricka opastöriserad 

mjölk, skulle aldrig våga köpa opastöriserad ost just därför”. Vissa har dock en mer positiv 

bild av opastöriserade ostar och kommenterade ”opastöriserad ost har ofta en mycket större 

doft och smak och jag tycker personligen att det i de flesta fall blir lite andefattigt att äta 

pastöriserad ost, det är som att osten saknar sin själ” och “är osten god spelar det ingen roll 

för mig om den är pastöriserad eller ej”. 

 

7.2 Mikrobiologisk undersökning av pastöriserade ostar 

Resultatet presenteras i tabeller där siffrorna är angivna i logaritmer, vilket innebär att de 

uttrycks i 10-potenser (Danielsson-Tham, u.å.). Logaritmvärde 1 betyder att antalet bakterier 

ligger mellan 10 och 99 per gram. Logaritmvärde 2 betyder att antalet bakterier ligger mellan 

100 och 999 bakterier per gram. Logaritmvärde 3 betyder att antalet bakterier ligger mellan 

1000 och 9999 bakterier per gram. <1,0 innebär att det finns färre än 100 bakterier på 1 gram 

(Danielsson-Tham, u.å.). Logaritmer används för att förenkla hanteringen av siffror då antalet 
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bakterier kan bli väldigt högt, ibland över flera miljoner (W. Tham. Personlig 

kommunikation, 2019-04-23). 

 

Antalet bakterier som redovisas i resultatet anger mängden bakterier per gram ost: 

 

  Ost A Ost B Ost C Ost D 

Totalantal 

bakterier (PCA): 

5,27 6,0 

 

4,61 

(räknat på 

blodagar p.g.a. 

överväxt av 

mögel) 

7,52 

 

Enterobacteriacea

e 37 °C (VRGG): 

4,32 

 

<1,0 3,61 

 

<1,0 

Enterobacteriacea

e 44 °C (VRGG): 

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

BP-positiva 

stafylokocker: 

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

 

Enterokocker 

(Slanetz): 

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

B. cereus 

(BACARA/Blod): 

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

L. monocytogenes 

(ALOA): 

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

Annat (Blodagar): Inget intressant Inget intressant Inget intressant Inget intressant 
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Bedömning av 

provet: 

  

Godtagbart 

med 

anmärkning 

Tillfredsställan

de 

Godtagbart 

med 

anmärkning 

Tillfredsställan

de 

Tabell 5. Resultat av mikrobiologisk undersökning av pastöriserad ost. 

 

Ost A och C visade misstänkt Enterobacteriaceae 37 °C så ytterligare tester utfördes på 

substratet blodagar. Bakteriekolonier togs från VRGG-plattorna och överfördes till 

blodagarplattor som inkuberades i 44 °C i två dygn. Inget av intresse växte på blodplattorna 

och därför avslutades analysen på dessa. 

 

Ost A: Visade relativt låga halter totalantal bakterier men höga halter av Enterobacteriaceae 

som växte i 37° C. Dock visade ytterligare undersökningar inget av intresse när substraten 

inkuberades i 44 °C, och analysen avslutades därför. På BP-substratet kunde en misstänkt 

stafylokock-koloni identifieras, men vid ytterligare analys kunde den avfärdas som ofarlig. 

Analysen visade inget anmärkningsvärt på blodagarplattan, och osten visade mindre än 100 

bakterier per gram ost av L. monocytogenes, B. cereus och enterokocker. Osten bedöms som 

godtagbart med anmärkning på grund av dess höga halt av Enterobacteriaceae. Detta i 

enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer (2007). 

 

Ost B: Visade förhållandevis lågt totalantal bakterier. Provet visade inget anmärkningsvärt på 

blodagar. Då analysen visade att osten innehåller mindre är 100 bakterier per gram av 

stafylokocker, B. cereus, Enterobacteriaceae, enterokocker och L. monocytogenes bedöms 

provet som tillfredsställande. Detta i enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer 

(2007). 

 

Ost C: Visade lägst totalantal bakterier bland alla ostar som undersöktes. Analysen visade 

höga halter Enterobacteriaceae 37 °C. Dock visade ytterligare undersökningar inget av 

intresse när substraten inkuberades i 44 °C, och analysen avslutades därför. På BP-substratet 

kunde en misstänkt stafylokock-koloni identifieras, vid ytterligare analys kunde den avfärdas 

som ofarlig. Inget anmärkningsvärt hittades på blodagar. Osten bedöms som godtagbart med 

anmärkning på grund av dess höga halt av Enterobacteriaceae. Detta i enlighet med 

Livsmedelsverkets rekommendationer (2007). 
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Ost D: Är den av de pastöriserade ostarna som innehåller högst totalantal bakterier av de 

pastöriserade ostarna, men analysen visade att osten innehåller mindre än 100 bakterier per 

gram av stafylokocker, B. cereus, Enterobacteriaceae, enterokocker och L. monocytogenes. 

Inget anmärkningsvärt hittades på blodagar. Osten bedöms som tillfredsställande. Detta i 

enlighet med Livsmedelsverkets rekommendationer (2007). 

 

 

7.3. Mikrobiologisk undersökning av opastöriserad ost 

 

  Ost E Ost F Ost G Ost H 

Totalantal bakterier 

(PCA): 

9,88 

Mögelkolonier 

7,87 

 

9,04  

Mögelkolonier 

7,94 

9,61  

Mögelkolonier 

6,0 

 

9,32 

Mögelkolonier 

6,0 

Enterobacteriaceae 

37 °C (VRGG): 

7,2  

 

 <1,0  7,86 8,0  

 

Enterobacteriaceae 

44 °C (VRGG): 

 <1,0  <1,0  <1,0  2.0 

BP-positiva  

stafylokocker: 

 <1,0 3,0  <1,0 4,92  

 

Enterokocker 

(Slanetz): 

 3,7 5,32  

 

 4,57 

 

6,65 

Bacillus cereus 

(BACARA/Blod): 

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

L. monocytogenes 

(ALOA): 

 <1,0  <1,0  <1,0  <1,0 
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Annat (Blodagar): Inget 

anmärkningsvä

rt 

Misstänkta 

streptokocker: 

6,53 

Misstänkta 

stafylokocker  

7,0 

 Inget 

anmärkningsvä

rt 

 Inget 

anmärkningsvä

rt 

Bedömning av 

provet: 

  

Godtagbart 

med 

anmärkning 

Godtagbart 

med 

anmärkning 

Godtagbart 

med 

anmärkning 

Godtagbart 

med 

anmärkning 

Tabell 6. Resultat av mikrobiologisk analys av opastöriserad ost 

Alla opastöriserade ostar har totalantal bakterier på över en miljard per gram ost samt 1–10 

miljoner mögelkolonier. Ytterligare tester gjordes på ost E, ost G och ost H som visade 

misstänkt B. cereus. Kolonier plockades från respektive prov och ströks på blodagarplattor 

och inkuberades i 37 °C i 2 dygn. Dock växte inget av intresse så analysen avslutades. På Ost 

H gjordes även ytterligare tester då det upptäcktes misstänkt Enterobacteriaceae. En koloni 

plockades från VRGG och ströks på blodagarplatta och inkuberades i 44 °C i ca 1 dygn där 

kolonin fortsatte växa. 

Ost E: Visade ett högt totalantal bakterier. Ost E visade också förekomst av 

Enterobacteriaceae 37 °C, men vid ytterligare tester i 44 °C växte inget av intresse och 

undersökningen avslutades. Analysen visade mindre är 100 bakterier per gram ost av 

Enterobacteriaceae 44 °C, stafylokocker, B. cereus samt L. monocytogenes. Provet visade 

inget anmärkningsvärt på blodagar. Provet bör bedömas som godtagbart med anmärkning på 

grund av förhållandevis höga halter Enterobacteriaceae 37 °C. Detta i enlighet med 

Livsmedelsverkets rekommendationer (2007). 

 

Ost F: Visade ett högt totalantal bakterier och BP-positiva stafylokocker. Ost F hade också 

misstänkta stafylokocker och streptokocker på blodagar, men som vid ytterligare tester visade 

sig vara ofarliga. Ost F var den enda av de opastöriserade ostarna som hade mindre än 100 

bakterier per gram av Enterobacteriaceae 37 °C så därför gjordes inga ytterligare tester i 44 

°C. Provet bedöms som godtagbart med anmärkning på grund av förekomsten av 

stafylokocker och streptokocker. Trots att de inte var av farliga stammar kan det ändå 
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indikera på förekomst av patogena bakterier. Detta i enlighet med Livsmedelsverkets 

rekommendationer (2007). 

 

Ost G: Visade ett högt totalantal bakterier. Högt antal Enterobacteriaceae som växte i 37 °C 

påvisades, men vid ytterligare tester i 44 °C växte inget av intresse och undersökningen 

avslutades. Provet visade förhållandevis höga halter av enterokocker, men minst av de 

opastöriserade ostarna. Analysen visade mindre än 100 bakterier per gram ost av B. cereus, 

stafylokocker och L. monocytogenes, provet visade inte heller något anmärkningsvärt på 

blodagar. Provet bedöms som godtagbart med anmärkning på grund av dess höga totalantal 

bakterier, Enterobacteriaceae och enterokocker. Detta i enlighet med Livsmedelsverkets 

rekommendationer (2007).  

 

Ost H: Visade ett högt totalantal bakterier, mest av alla ostar som undersökts. Detta prov 

visade misstänkt Enterobacteriaceae på VRGG 44 °C och ytterligare tester gjordes. Den 

violettröda kolonin som hittats renströks på blod och inkuberades i 37 °C i ett dygn. Kolonin 

bredde ymnigt ut sig på blod-agaren och var således en koloni med bakterier 

(Enterobacteriaceae). Provet hade högst antal ofarliga stafylokocker och enterokocker av alla 

ostar som undersöktes, men visade mindre än 100 bakterier per gram av B. cereus och L. 

monocytogenes. Provet bedöms som godtagbart med anmärkning i enlighet med 

Livsmedelsverkets rekommendationer (2007).  

 

 

8. Resultatdiskussion 

8.1. Varför väljer vi opastöriserade ostar? 

Lejeune & Rajala-Schultz (2009) menar att näringsinnehållet i mjölken inte förändras när 

mjölken pastöriseras men Eneroth (2012) säger att näringsinnehållet kan ändras något. Dock 

bör detta inte ha någon betydelse ur ett hälsoperspektiv då ingen av respondenterna som 

deltog i enkäten köper opastöriserad ost för hälsofördelarna.  

 

44% av respondenterna uppger att de köper opastöriserad ost på grund av dess smak och doft, 

vilket går hand i hand med McGee (2004) som påstår att smaken påverkas av huruvida 

mjölken som osten är gjord på är pastöriserad eller inte. Även Chambers et al. (2010) menar 
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att opastöriserade franska ostar är berömda för sina sensoriska egenskaper. Opastöriserade 

ostar får ofta en hög sälta och en skarp smak som påminner om fermentering eller bitterhet 

enligt Chambres et al. (2004). Dessa menar vidare att pastöriserade ostar däremot oftast är 

krämigare och sötare med jordig, nötig och smörig smak. Detta visade sig också i enkäten, 

där somliga respondenter lämnade kommentarer om att de äter opastöriserade ostar just på 

grund av att de har större doft och smak. En respondent valde att lämna kommentaren: 

”opastöriserad ost har ofta en mycket större doft och smak och jag tycker personligen att det i 

de flesta fall blir lite andefattigt att äta pastöriserad ost, det är som att osten saknar sin själ”. 

På frågan varför respondenten köper opastöriserad ost svarade 56 % av dem att de köper det 

som finns tillgängligt och inte reflekterar över om det är en pastöriserad ost eller ej. 

Författarna upplever det som mycket osannolikt att man köper opastöriserad ost av ”misstag” 

då de hade vissa svårigheter att hitta opastöriserade brieostar för den mikrobiologiska 

analysen, samt att det sällan finns ett stort utbud av opastöriserade ostar i vanliga 

livsmedelsaffärer.  

 

8.2. Kunskap om opastöriserad ost 

Av 100 respondenter uppgav 73 % att de vet vilka risker som finns med att äta opastöriserad 

ost (Figur 4). De grupper som har mest kännedom om riskerna som finns med att äta 

opastöriserad ost är de som arbetar med mat (89 %) och de som någon gång varit gravida (50 

%) (Figur 4). 89 % av de nio personer som tillhör en riskgrupp är inte helt säkra på vilka 

risker som finns med att äta opastöriserad ost. Författarna anser att det kan vara problematiskt 

då Livsmedelsverket (2007) rekommenderar människor som tillhör en riskgrupp att inte 

förtära opastöriserad ost då det kan innebära hälsorisk. De som inte tillhör en riskgrupp blir 

vanligtvis inte sjuka av att äta opastöriserad ost (Livsmedelsverket, 2019a). En av 

respondenterna har i enkäten svarat att hen inte äter opastöriserad ost då hen har sett hur sjuk 

man kan bli av att dricka opastöriserad mjölk. I enkätresultatet är det 31% som medvetet 

köper och äter opastöriserad ost (Figur 5) trots att kan det kan innebära en hälsorisk då 

livsmedlet kan vara kontaminerat av patogena bakterier (Chambers et al., 2010). 

 

Av de kvinnor som någon gång varit gravida är det endast 50 % av 26 svarande som är 

medvetna om riskerna med att äta opastöriserad ost (Figur 4). Detta trots att gravida kvinnor 
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tillhör en riskgrupp som är mer mottaglig för infektion av Listeria (Livsmedelsverket, 2007), 

där bakterien kan smitta fostret och leda till allvarliga skador på fostret eller i värsta fall 

missfall (Livsmedelsverket, 2019a). Trots att författarna under laborationen inte kunde 

identifiera någon L. monocytogenes är det oroväckande att endast 50% av respondenterna 

som varit gravida känner till riskerna.  

 

Barn upp till 10 år rekommenderas av Livsmedelsverket (2018) att inte äta opastöriserad ost 

då det krävs att immunförsvaret ”tränas upp” (1177 Vårdguiden, 2018) för att kunna hantera 

eventuella bakterier som kan finnas i opastöriserade ostar. Då ingen under 19 år deltog i 

enkäten är det svårt att verifiera om barn under 10 år äter opastöriserad ost (Figur 1).  

 

Lejune & Rajala-Schultz (2009) menar att om djuret är frisk innehåller mjölken inga 

bakterier men att mjölken kan vara kontaminerad utan att djuret visar sjukdomssymptom eller 

är sjukt. Detta stödjs av Rosengren, et al. (2010) som menar att den mänskliga hanteringen, 

vatten, mjölkutrustning och miljö kan vara bidragande faktorer till kontaminering av mjölk. 

Pastöriserade ostar kan bli efterkontaminerade av patogena bakterier enligt Chambers (2010). 

Är så fallet så spelar det ingen roll att 81% av respondenterna i enkäten vet vad pastörisering 

innebär (Figur 7) och att 31 % inte köper opastöriserad ost (Figur 5), då den pastöriserade 

osten ändå kan innehålla skadliga mikroorganismer.  

 

8.3. Analys av ostar 

Trots att författarna inte hittat några patogena bakterier i de undersökta ostarna bör personer 

som tillhör en riskgrupp vara försiktiga med att konsumera opastöriserade ostar. Sex av de 

undersökta ostarna bedömdes som godtagbar med anmärkning i enlighet med 

Livsmedelsverket (2007) då de innehöll indikatorbakterier som kan tyda på att patogena eller 

livsmedelsförstörande mikroorganismer kan förekomma.  

 

De pastöriserade ostarna uppvisade under 10 miljoner totalantal bakterier per gram ost 

(Tabell 5) men de opastöriserade ostarna uppvisade minst en miljard totalantal bakterier 

(Tabell 6). De pastöriserade ostarna innehöll mindre än 100 bakterier per gram av 
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enterokocker (Tabell 5), medan alla opastöriserade ostar innehöll enterokocker (Tabell 6). 

Livsmedelsverket (2007) säger att förekomst av enterokocker kan tyda på otillräcklig 

värmebehandling. De pastöriserade ostarna är upphettade till 72°C i 15 sekunder eller 63 °C i 

30 minuter, vilket dödar bakterier (Livsmedelsverket, 2019b). Författarnas analyser av ostar 

stödjer denna fakta.  

 

Två av de pastöriserade ostarna (Tabell 5) och tre av de opastöriserade ostarna (Tabell 6) 

innehöll Enterobacteriaceae som är en indikatorbakterie, vilket kan tyda på ohygieniska 

hanteringsförhållanden eller olämplig förvaring (Livsmedelsverket, 2007). Förekomst av 

Enterobacteriaceae behöver inte betyda att livsmedlet är sjukdomsframkallande, men kan 

indikera att livsmedlet innehåller andra patogena bakterier (Food Diagnostics, u.å.) Till 

Enterobacteriaceae hör E. coli som kan leda till sjukdomar hos människor (Reilly, 1998). 

 

I en av de opastöriserade ostarna hittades misstänkta stafylokocker och streptokocker, dessa 

var dock inte av en patogen art. Då stafylokocker förökar sig vid temperaturer över 8 °C 

(Livsmedelsverket, 2019c) så kan de vid fel förvaring växa och eventuellt bli 

sjukdomsframkallande eller livsmedelsförstörare. Om stafylokockerna är av art som bildar 

enterotoxin kan dessa orsaka sjukdom hos människor (Livsmedelsverket, 2019c) i form av 

illamående, kräkningar, magsmärtor och diarré (Rosengren, et al., 2010).  

 

  

9. Metod- och materialdiskussion 

Nedan följer metod- och materialdiskussion för de olika metoderna som använts i denna 

uppsats.  

 

9.1. Enkät 

Även om författarna genomförde en pilotstudie upptäcktes under analysen att vissa frågor och 

svarsalternativ borde omformulerats. Till exempel var det fler deltagare som svarat på fråga 9 

(Om du svarat ja på fråga 8, varför gör du det?) än som faktiskt svarat ”ja” på fråga 8 (Köper 

du opastöriserad ost?). Detta kan vara en följd av otydlig formulering från författarna där de 
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borde varit tydligare med att fråga 9 endast gäller dem som svarat på fråga 8. Det kan även 

vara så att de som svarat ”ibland” på fråga 8 svarade att de ”köper det som finns tillgängligt” 

på fråga 9 för att de inte reflekterar över vilken ost de köper. Det hade även varit intressant att 

få reda på om någon av kvinnorna som varit gravida åt opastöriserad ost under graviditeten. 

På fråga 3 fanns svarsalternativet ”äldre än 65 år” med, vilket var onödigt då respondenterna 

redan uppgett sin ålder i fråga 2.  

 

Författarna valde att dela en länk till enkäten på Facebook, både på sina privata sidor till 

vänner och bekanta samt i en grupp för personer som studerar/studerat på Restaurang- och 

hotellhögskolan i Grythyttan. Då författarna jobbar inom restaurangbranschen och därmed 

har många kollegor bland sina facebookvänner kan detta ha påverkat resultatet då de flesta 

som jobbar inom restaurang vet vad pastörisering innebär och vilka risker det finns med att 

äta opastöriserad ost. Även målgruppen kan ha påverkats av detta då båda författarna är 

mellan 20 och 30 år och därmed också har många vänner och bekanta inom detta åldersspann.   

 

Författarna upplevde att en av respondenterna ej svarade seriöst på enkäten. Respondenten 

svarade att hen är äldre än 80 år och identifierar sig som icke binär. Hen vet inte vad 

pastörisering innebär och vet inget om opastöriserade ostar. Författarna upplevde svaret som 

orimligt och diskuterade detta med sin handledare som höll med om att sanningsgraden 

antagligen inte är så hög. Trots detta valde författarna att ha med respondentens svar då det 

känns oetiskt att sålla bland svaren, då det kan påverka resultatet (Bryman, 2008).   

 

9.2. Laboration 

Författarna upplevde vissa svårigheter med att hitta opastöriserade brieostar i både 

livsmedelsbutiker och välsorterade ostbutiker. Det fanns sällan mer än ett alternativ av de 

opastöriserade brieostarna, medan det fanns många pastöriserade brieostar att välja bland. Då 

endast åtta stycken ostar undersöktes och analyserades är detta resultat inte representativt, för 

att få ett tillförlitligt svar bör fler ostar undersökas.  

 

På grund av misstag i laboratoriet gjordes omprov på VRGG-substrat på de opastöriserade 

ostarna. Två av dessa ostar hade hunnit passera utgångsdatum med några dagar vilket 

eventuellt kan ha påverkat slutresultatet. Utgångsdatum är en rekommendation från 

livsmedelsproducenter så det behöver inte ha påverkat slutresultat.  
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10. Etisk reflektion om studiens genomförande/ 

Forskningsetisk uppföljning 

I beaktande måste tas att laboranterna inte är godkända livsmedelsundersökare.  

Författarna överlade om huruvida återförsäljarna/tillverkarna skulle informeras om att ostarna 

skulle ingå i en mikrobiologisk analys vid Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan och 

att arbetet kommer bli publicerat på Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). Argumenten för 

att informera var att vara etiskt korrekta gällande informationskravet, vilket innebär att alla 

parter är medvetna om studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt (Bryman, 2008). 

Argumentet mot att informera var att återförsäljarna/tillverkarna skulle kunna påverka 

slutresultatet genom att sälja de ostar med högst kvalitet, eller vägra att sälja osten till 

författarna. Efter noga övervägande valde författarna att inte informera, utan istället 

anonymisera ostarna.  

 

Då återförsäljarna/tillverkarna inte var informerade om att ostarna som inhandlades skulle 

analyseras diskuterade författarna tillsammans med sin handledare hur man ska gå tillväga 

om patogena bakterier hittades. Då författarna inte informerat återförsäljarna/tillverkarna att 

laborationer genomförs, och även valt att helt anonymisera dessa skapar detta en konflikt. Är 

anonymitet för tillverkarna viktigare än vad som skulle kunna innebära en hälsofara för 

människor? Då inga patogena bakterier hittades så behövde inte författarna ta ställning till 

detta dilemma.  

 

Författarna anser att enkätmetoden följer de fyra etiska principerna; informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2008).  

 

 

11. Slutsats 

Författarna har vid analyserna inte upptäckt några patogena bakterier, dock har 

indikatorbakterier som kan vara sjukdomsframkallande påvisats. Av åtta stycken undersökta 
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ostar bedöms sex stycken som godtagbart med anmärkning och två stycken som 

tillfredsställande, de två ostarna som bedöms som tillfredsställande är pastöriserade. 

Allmänheten har en förhållandevis god kunskap om riskerna med opastöriserade ostar, och 

för personer som tillhör en riskgrupp är det av stor vikt att känna till riskerna med 

konsumtion av opastöriserad ost då de är mer mottagliga för allvarliga sjukdomar.  

 

 

12. Praktisk användning och vidare forskning 

Denna studie kan vara av betydelse för de människor som tillhör en riskgrupp och inte känner 

till riskerna med att konsumera opastöriserade ostar. Det kan finnas ett intresse av vidare 

forskning och framförallt av att informera tillverkare hur man kan minimera riskerna att 

kontaminera mjölken.  
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Bilaga 2 

 

Enkät 

 

Opastöriserad ost 

 

1. Kön 

● Man 

● Kvinna 

● Icke Binär 

 

2. Ålder 

● < 19 år 

● 20–29 år 

● 30–39 år 

● 40–49 år 

● 50–59 år 

● 60–69 år 

● 70–79 år 

● > 80 år 

 

3. Stämmer något av dessa alternativ in på dig? (Det går att välja fler än 1 alternativ): 

● någon gång varit gravid 

● äldre än 65 år 

● tillhör en riskgrupp (t.ex. nedsatt immunförsvar eller kronisk sjukdom) 

● arbetar med mat 

● nej, inget av dessa alternativ stämmer in på mig. 

 

4. Vet du vad “pastörisering” innebär? 

● ja 

● osäker 

● nej 

 

5. Vet du att det finns både pastöriserade och opastöriserade ostar? 

● ja 

● nej 

 

6. Vet du varför vissa människor rekommenderas att inte äta opastöriserade ostar? 

● ja 

● osäker 

● nej 

 

7. Vet du vilka risker som finns med att äta opastöriserad ost? 
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● ja 

● osäker 

● nej 

 

8. Köper du opastöriserad ost? 

● ja 

● ibland 

● nej 

 

9. Om ja på fråga 8, varför gör du det? 

● bättre för hälsan 

● smakar/doftar bättre 

● jag köper det som finns tillgängligt, jag tänker inte på om den är pastöriserad eller 

inte.  

 

Fråga 10: 

Finns det något du vill tillägga? 

(Valfri fritext) 
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Bilaga 3  
 

Informationsblad 

 

Hej! 

 

Vi, Sandra Andersson och Karolina Holm, går tredje året på programmet Kulinarisk kock och 

måltidskreatör vid Restaurang- och Hotellhögskolan, Örebro universitet. Vi skriver just nu 

vårt examensarbete som handlar om opastöriserad ost och därför vill vi veta vad din 

uppfattning är om opastöriserade ostar. 

Enkäten beräknas ta cirka 5 minuter. 

Din identitet kommer att skyddas genom att denna enkät genomförs anonymt. Enkäterna 

kommer analyseras och sammanställas. Alla svar från enkäten kommer att lagras på en 

lösenordskyddad dator. Utöver oss kommer vår handledare och examinator ta del av 

materialet. Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att obehöriga inte kan ta del 

av dem. Ansvarig för dina personuppgifter är Örebro universitet. 

Deltagande är frivilligt och du kan när som helst utan förklaring dra dig ur. Det slutliga 

arbetet kommer att lämnas in för slutlig bedömning den 10 juni 2019. Studien kommer att 

publiceras online i forskningsarkivet DiVA. Vid intresse skickar vi gärna resultatet till dig 

som deltar i studien. 

 

Tack för att du deltar i vår undersökning! 

 

Kontaktinformation 

Sandra Andersson sandra.andersson@live.com Tel: 070-313 44 11 

Karolina Holm carolina.holm@outlook.com Tel: 073-577 34 17 

Handledare: Wilhelm Tham, professor vid Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro 

universitet. Listeria@telia.com Tel: 019 303000 

Genom att svara på denna enkät anses det som ett samtycke att deltaga i studien och att 

svaren sparas och förvaras enligt ovanstående. 

  

Tack på förhand! 

Sandra & Karolina 
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Bilaga 4 

Laborationsprotokoll 

 

 
 


