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Abstract 
 
The aim of this work was to study the occurrence of pathogens in Swedish cheeses made of 

raw milk and discuss possible findings from a food hygienic point of view. The presence of 

possible pathogens in nine (9) cheeses was determined by standard microbiological analysis. 

The result indicated that several cheeses contained indicator bacteria. None of the cheeses 

harboured Listeria monocytogenes. Two cheeses were marked fit for consumption with 

reservation and the remainder (n=7) were marked fit for consumption. One marked fit for 

consumption with reservation was positive for presumed Escherichia coli bacteria. The 

conclusion of the study is that the quality of the cheeses varies and there are difficulties in 

finding proper guidelines for raw milk cheeses.  
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Sammanfattning 

 
Trenden med ”Slow Food” och miljödebatten tillsammans med intresset för mathantverk 

antas vara bidragande orsaker till att besöken vid de svenska fäbodarna och små 

gårdsmejerierna ökar. I den traditionella osttillverkningen används opastöriserad mjölk. 

Frågan är om produkterna som tillverkas av den opastöriserade mjölken är lika angenäma när 

den livsmedelshygieniska aspekten ställs i fokus. Syftet med detta arbete var att undersöka 

förekomsten av patogena bakterier i svenska dessertostar tillverkade av opastöriserad mjölk, 

samt att diskutera och bedöma eventuella fynd ur ett livsmedelshygieniskt perspektiv. 

Till grund för denna uppsats ligger egna laborationer under handledning och litteraturstudier. 

Den mikrobiologiska analysen genomfördes för att ta reda på om några patogena bakterier 

kunde påträffas i någon av de valda ostarna. Analysen gjordes enligt den standardmodell som 

är praxis vid undersökning av livsmedel. I några fall, där det fanns indikationer på patogena 

bakterier gjordes fördjupade tester. Resultatet baserat på den mikrobiologiska analysen visade 

att två av ostarna innehöll en förhållandevis hög halt av Enterobacteriaceae och enterokocker, 

vilket gjorde att de bedömdes som godtagbara med anmärkning. En av ostarna visade sig 

innehålla presumtiva Escherichia coli-bakterier, vilket tyder på förekomst av fekal förorening.  

Den mikrobiologiska analysen visar att kvaliteten på ostarna varierar. Ingen L. monocytogenes 

påträffades i ostarna. De andra sju ostarna bedömdes som tillfredsställande. 

 
 
Nyckelord: Listeria monocytogenes, Stafylokocker, Enterobacteriaceae/Escherichia coli, 
Enterokocker, Mjölkburna sjukdomar, Pastörisering 
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Inledning 

Idyllen vid de svenska fäbodarna och de små gårdsmejerierna lockar. Det medför att turismen 

till dessa ökar. Småskalig produktion ligger i tiden och intresset för den hantverksmässiga 

matproduktionen ökar mycket tack vare trenden med ”Slow Food” och miljödebatten. Men är 

produkterna som säljs lika angenäma? Det förekommer än idag att ost tillverkas av 

opastöriserad mjölk. 

 

Det finns både för- och nackdelar med pastörisering. Den opastöriserade ystmjölken främjar 

ostar av flera kvaliteter. Smakupplevelsen påstås vara större om mjölken är opastöriserad. Vid 

användning av pastöriserad mjölk blir smaken mer likriktad. Som fördelar kan räknas 

avlägsnandet av patogena d.v.s. sjukdomsframkallande bakterier samt att mjölken får en 

jämnare bakteriologisk kvalitet.  

 

Som nackdelar kan nämnas att vissa enzymer i mjölken förstörs, vilket påverkar den 

sensoriska upplevelsen av osten. En annan nackdel är att man vid pastöriseringen eliminerar 

majoriteten av bakterierna och mjölken och osten blir känslig för efterkontamination. I den 

här studien är den livsmedelshygieniska aspekten i fokus där för- och nackdelar med 

pastörisering diskuteras. 

 

Bakgrund 

Ostens historia tar oss flera tusen år tillbaka i tiden. Från början var osttillverkningen ett sätt 

att konservera sommarmjölken under vintern eftersom mjölken sinade då korna hade ont om 

bete. Laktationsperioden gick också mot sitt slut eftersom djuren oftast kalvade/lammade på 

våren (Hemberg, 2007). I den traditionella osttillverkningen i Sverige användes opastöriserad 

mjölk (Berglund, 2006). På fäbodarna mjölkades både getter, kor och får (Berglund, 2006). 

Oftast tillverkades det en ostsort från varje djurart (Berglund, 2006). Osten tillverkades främst 

för husbehov men användes också som inkomstkälla och bytesmedel.  

 

I Sverige infördes 1937 en lag om att mjölk ska pastöriseras för att förhindra smittspridning 

av TBC. Detta krav finns fortfarande kvar. Anledningen till pastöriseringen idag är att man 

vill avdöda patogena d.v.s. sjukdomsframkallande bakterier som t.ex. Listeria monocytogenes, 
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salmonella, campylobakter, enterhemorragiska Escherichia coli (EHEC) och yersinia. 

Livsmedelsverkets krav på pastörisering gäller bara för konsumtionsmjölk och grädde 

(Danielsson-Tham, 2007). Det är dock enligt lag tillåtet att tillverka andra mjölkprodukter av 

opastöriserad mjölk. Lagen kräver inte att tillverkaren märker produkten ”av opastöriserad 

mjölk”. Däremot uppmanar Livsmedelsverket producenterna att märka sina opastöriserade 

produkter med ”av opastöriserad mjölk” (Livsmedelsverket, 2011). 

 

Pastörisering 

Pastörisering innebär upphettning av dryck till en viss värmegrad under kokpunkten för att 

förhindra jäsning och döda smittämnen. Detta sker i pastörer (Josephson m.fl. 1985). 

Uppfinnaren av pastöriseringen var den franske mikrobiologen Louis Pasteur som, i sin tidiga 

forskning 1860-1864, upptäckte en upphettningsmetod, pastörisering, som förhindrade 

oönskad syrabildning och jäsning i vin och samtidigt bevarade smakämnena (McGee, 2004). 

Den gick ut på att hetta upp vinet under några minuter till 57, 2°C. Idén föddes till att använda 

samma metod till mjölk (McGee, 2004).  

 

Pastöriseringen förlänger mjölkens hållbarhet genom att avdöda de produktförstörande 

mikroorganismerna och inaktivera mjölkenzymerna, speciellt de fettspjälkande enzymerna, 

vilkas långsamma men stadiga aktivitet kan göra mjölken osmaklig. Pastöriseringen orsakar 

en mängd förändringar i mjölken. Förutom att en del av mikroorganismerna dör vid 

upphettningen, denaturerar proteinerna vilket gör att t.ex. smakutvecklingen i osten kan bli 

förstörd (McGee, 2004). 

 

I Sverige används två värmebehandlingsmetoder, lågpastörisering och högpastörisering, 

(Svensk Mjölk, 2011). Till vanlig mjölk är det främst lågpastörisering som används. Det 

betyder att mjölken upphettas till 72°C i 15 sekunder. Samma resultat uppnås vid 63°C i 30 

minuter (Livsmedelsverket, 2011).  

 

Att färsk mjölk kontamineras kan ha flera orsaker. En källa till kontamination kan vara djurets 

juver där det kan ha fastnat både gödsel och strö (Fox, 1993). Det dominerande problemet 

idag är juverinflammationer (Leffler, 2006). Även redskap kan utgöra en smittkälla i de fall 

de är kontaminerade med bakterier. Det blir en s.k. efterkontamination av mjölken 
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(Danielsson-Tham, 2008). Virus, jästsvampar och mögelsvampar kan också finnas i mjölk, 

men det som är mest angeläget att titta på i den här undersökningen är förekomsten av 

bakterier. Mjölk som används till framställning av ost måste vara av god bakteriologisk 

kvalitet och komma från friska djur (Fox, 1993). 

 

I mjölken finns naturliga bakterier, bl. a. mjölksyrabakterier som har en positiv effekt på 

ostens mognad. De verkar även som ett skydd mot andra missgynnande bakterier. Vid 

användning av opastöriserad mjölk vid osttillverkning är det viktigt att använda färsk mjölk. 

Ystningsmjölken ska helst inte vara äldre än 48 timmar (Berglund, 2006). 

 

Några fördelar med pastörisering menar Fox (1993) är följande: bättre kontroll av 

smakutveckling, förstörelse av eventuella patogena bakterier i mjölken, förstörelse av tarm 

bakterier, och bättre kontroll av syraproduktionen under tillverkningen. Osttillverkningen är 

lättare att kontrollera vid användandet av pastöriserad mjölk. Några nackdelar med 

pastörisering: ost gjord på pastöriserad mjölk mognar långsammare, vilket gör att 

smakutvecklingen tar längre tid och osten utvecklar heller inte de unika smaker som ost gjord 

på opastöriserad mjölk gör.  

 

Osttillverkning 

Ost är en modifierad form av mjölk som är mer koncentrerad, mer hållbar och mer smakrik än 

vad mjölk är (McGee, 2004). Ost är gjord av ystmjölk och innehåller mjölk, mjölksyra-

bakterier, löpe och salt. Löpeenzymerna gör att mjölken stelnar och mjölksyrabakterierna 

syrar osten och ger den smak. Dessa bakterier omvandlar mjölksocker till mjölksyra och är 

viktiga i ostens tillverkningsprocess. Förutom att ge osten textur och arom, ger de också osten 

ett naturligt skydd. Varje ingrediens påverkar ostens karaktär (McGee, 2004). Saltning av ost 

har kommit på senare tid. Förutom att ge osten smak ökar också saltet hållbarheten (Berglund, 

2006). 

 

Osttillverkningen kan delas in i 8 steg (Ostforum, 2011): 

1. Mjölken förbehandlas, separeras och i vissa fall pastöriseras. Separering innebär att fettet 

skiljs från mjölken så att man får grädde och skummjölk. Sedan blandas de igen för att få 

önskad fetthalt i ystmjölken. 
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2. Syrning. Temperaturen höjs till minst rumstemperatur. Mjölken får definitivt inte vara 

kylskåpskall. Syrningskultur tillsätts. Detta steg är ett av de viktigaste i osttillverkningen. 

Mjölksyrabakteriernas funktion är att omvandla mjölkens laktos (mjölksocker) till mjölksyra.  

3. Löpe tillsätts. Den egentliga ystningen börjar när löpe tillsätts. Löpe är beroende av 

temperaturen, vilket medför att mjölken måste ha rätt temperatur, normalt 29-37°C. 

Löpe gör att ystmjölken koagulerar. 

4. Brytning av ostmassan. Brytning innebär att man skär i ostmassan och på så sätt får små 

kuber och jämnstora korn. Detta steg i tillverkningen kontrolleras fortfarande för hand. Det 

finns idag ingen maskinell teknik för att kunna bedöma den optimala fastheten av ostmassan. 

5. Värmning, efterrörning. Ostmassan värms upp under omrörning vilket gör att vasslen 

skiljs från ostkornen. Ostens pH och vattenhalt kan regleras och påverkas av värmningen. 

6. Formning, pressning. Pressningen av osten börjar efter att ostmassan placerats i 

ostformar. Under denna process får osten sin slutgiltiga form, den får en sammanhängande yta 

och vasslen kan pressas ur osten. Formningen av osten bestämmer dess textur. 

7. Saltning. Saltning av osten påverkar ostens egenskaper, bl.a. förbättras smak, konsistens 

och hållbarhet. 

8. Lagring. För att få en bestämd smak, konsistens och doft, lagras många ostar. Under 

lagringen mognar osten och proteinerna denaturerar, vilket gör att osten blir smidigare och 

mjukare i konsistensen. 

 

Bakterier 

Bakterier är encelliga organismer som finns överallt. I gynnsamma förhållanden förökar sig 

bakterierna snabbt. Till gynnsamma förhållanden räknas rätt pH, fuktighet, temperatur och 

näring. En bakterie som delar sig blir två efter 20 minuter. Efter 40 minuter har bakterierna 

blivit fyra och 20 minuter senare har bakterierna blivit åtta stycken. Efter 10 timmar har 

bakterierna, under gynnsamma förhållanden, förökat sig och blivit mer än 1 000 000 000 

(Ingemansson & Friedrich, 2000). Gynnsamma temperaturer för bakterier presenteras i bilaga 

4. De sjukdomsframkallande bakterierna kallas patogena medan de icke sjukdoms-

framkallande kallas apatogena (Ingemansson & Friedrich, 2000). Nedan beskrivs några 

patogena bakterier. 
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Listeria monocytogenes 

Bakterien L. monocytogenes kan orsaka sjukdomen listerios hos människor och djur. Det är en 

allvarlig sjukdom som kan vara livshotande. Dödligheten beräknas vara 20-30 %.  

Inkubationstiden är mellan en dag upp till flera veckor (Rosengren & Lindblad, 2001). 

Vanligaste anledningen till smitta är via maten (Danielsson-Tham, 2010). 

 

Färsk mjölk kan vara en källa till L. monocytogenes eftersom mjölken lätt kan bli 

kontaminerad vid mjölkning. Transport av mjölken istället för att använda den direkt på 

gården, kan också bidra till att bakterier börjar tillväxa (Persson-Neil, 2009). Bakterien kan 

också finnas i jorden, vattnet eller fodret så att djuret smittas via någon av dessa. Störst risk att 

drabbas av sjukdomen har gravida kvinnor och deras foster, nyfödda barn och andra med 

nedsatt immunförsvar (Danielsson-Tham, 2008).  

 

Listerios kan ge hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och hos gravida missfall. Även 

diarré, illamående och kräkningar kan förekomma (Danielsson-Tham, 2008). 

Antibiotikabehandling i ett tidigt skede kan öka chansen för tillfrisknande. Det kan vara svårt 

att spåra livsmedel i fall med listerios eftersom inkubationstiden är lång. Risken är stor att 

livsmedlet redan är uppätet (Danielsson-Tham, 2008). 

 

L. monocytogenes trivs i fuktiga skrymslen och vrår och kan i en gynnsam miljö överleva 

länge (Danielsson-Tham, 2008). Ett blygsamt antal L. monocytogenes- bakterier kan i mjuka 

ostar föröka sig snabbt. Inom några få veckor kan antalet ha vuxit till höga tal (Tham, 1989). 

Att bakterien hamnar i osten har troligtvis flera förklaringar. Antingen så finns bakterierna 

redan i den färska mjölken som osten tillverkas av eller också finns de i lokalen där osten 

tillverkas så att den på så sätt kontamineras. En annan smittkälla kan vara andra 

kontaminerade ostar på mogningshyllan. Bakterier i ensilage kan också utgöra en smittkälla 

(Tham, 1989).  

 

Det har funnits fall där man kunnat påvisa bakterien i ost tillverkad av pastöriserad mjölk. Det 

kan bero på efterkontamination efter pastöriseringen. L. monocytogenes är en tålig bakterie 

som kan leva både med och utan syre. Den kan också överleva 20-procentiga 
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saltkoncentrationer. L. monocytogenes överlever frysning och kan föröka sig mellan pH 5-10. 

Pastörisering och kokning tar dock död på bakterien (Danielsson-Tham, 2007). 

 

Stafylokocker 

Stafylokocker räknas till de ”snälla” matförgiftningsbakterierna och det är tillåtet med en liten 

mängd i ätfärdiga livsmedel. Det är inte alla stammar av koagulaspositiva1 stafylokocker som 

bildar enterotoxin2. Därför är det inte säkert att livsmedel innehållande koagulaspositiva 

stafylokocker innebär en hälsorisk (Livsmedelsverket, 2007). Risk för sjukdom finns om 

antalet koagulaspositiva stafylokocker är 1000 cfu (coloni-forming units) eller fler per gram 

livsmedel. Livsmedlet klassas då som otillfredsställande.  

Förebyggande åtgärder för att undvika smitta är att desinficera spenarna före mjölkning samt 

att desinficera och sterilisera mjölkmaskiner. Infekterade djur behandlas med antibiotika (Fox, 

1993). När ystmjölken pastöriseras avdödas stafylokockerna som kommit från djuren, vilket 

kan ske vid t.ex. mjölkningen. Ystmjölken kan dock kontamineras efter pastöriseringen vilket 

kan innebära problem (Statistiska centralbyrån, 2007). Visar analysen att mejeriprodukterna 

innehåller stafylokockenterotoxiner ska produkten bedömas som otillfredsställande 

(Livsmedelsverket, 2007). 

 

Enterobacteriaceae/Escherichia coli 

Om det vid analysen av livsmedlet visar sig finnas Enterobacteriaceae är det ett tecken på 

fekal förorening. E. coli är en art inom familjen Enterobacteriaceae som finns i tarmfloran 

både hos djur och människor. Det finns dock typer av E.coli-bakterier som är 

toxinproducerande vilka kan förorsaka allvarlig sjukdom hos människor. Bakterierna kan 

orsaka diarrésjukdomar och även slå ut njurarna. Det är främst under sommaren och hösten 

som sjukdomsfall rapporteras (Statistiska centralbyrån, 2007). 

 

E. coli kan delas in i fyra huvudgrupper, EHEC (enterhemorragiska E. coli), EIEC 

(enteroinvasiva E. coli), EPEC (enteropatogena E. coli) och ETEC (entertoxinbildande E. 

                                                 
1 Koagulaspositiv betyder att stafylokocken kan bilda ett enzym som heter koagulas, vilket i sin tur kan 
koagulera blodplasma (Karolinska institutet, 2011). 
2 Enterotoxin är ett cellgift som produceras av bakterier som är specifikt för slemhinnan i tarmen och orsakar 
kräkningar och diarré i samband med matförgiftning (Medical-dictionary, 2011). 



 

 12 
 

coli). EHEC kan överleva i extremt sura miljöer, vid pH 3,6 kan den klara sig i 31 dygn. 

Infektionsdosen är låg. Det kan vara tillräckligt att få i sig 10 bakterier av de 

toxinproducerande E. coli-bakterierna för att bli sjuk (Danielsson-Tham, 2007). Det kan 

poängteras att alla smittade inte blir sjuka (Statistiska centralbyrån, 2007).  

 

Enterokocker 

Det finns mellan 15 och 20 arter av enterokocker. Den huvudsakliga källan till enterokocker 

är faeces (avföring) från djur och människor (Danielsson-Tham, 2004). Förekomsten av 

enterokocker är inte liktydigt med att livsmedlet innehåller patogena mikroorganismer. 

Enterokocker är toleranta både mot kyla och värme. De är också motståndskraftiga mot 

uttorkning. Eftersom de överlever ogästvänliga miljöer är de utmärkta indikatororganismer. 

Förekomst av enterokocker kan tyda på otillräcklig hygien vid råvaruhantering.  

 

Vattenaktivitet och pH 

Förutsättningen för liv är vatten. Det gäller även mikroorganismer. Avgörande för deras 

förmåga att föröka sig är därför tillgången till vatten (Danielsson-Tham, 2008). En annan 

parameter som därför har betydelse är vattenaktivitet. Vattenaktiviteten är den mängd vatten 

som är tillgänglig för bakterierna och får inte blandas ihop med mängden vatten i ett 

livsmedel. Vattenaktivitet definieras som ”förhållandet mellan vattenångtrycket över ett 

livsmedel och över destillerat vatten vid samma tryck som temperatur” (Danielsson-Tham, 

2008).  

 

Vattenaktiviteten kan också förklaras som jämvikt av fukthalten på produktens yta, vilken 

bestäms av produktens avdunstningsförmåga (PROREG Control AB, 2011). Beteckningen för 

vattenaktivitet är Wa  eller aW. Värdet är alltid under 1. Mikroorganismerna förökar sig bäst 

vid en vattenaktivitet mellan 0,97- 0,99. Produktens temperatur och innehåll av vatten 

påverkar aW-värdet. Övriga faktorer som påverkas av aW-värdet är: färg, lukt och smak hos 

produkten, konsistens och löslighet, stabilitet och hållbarhet, näringsvärde och tillväxten av 

mikroorganismer (PROREG Control AB, 2011). 

 

Vad är det som avgör om ett livsmedel är attraktivt för mikroorganismer? 
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Svaret är livsmedlets vatteninnehåll relaterat till vattenaktiviteten (Brock, 1994). 

Vid lågt pH kan man tillåta en hög vattenaktivitet i livsmedlet. Vid högt pH måste 

vattenaktiviteten vara låg. Detta är ur bakteriesynpunkt ett mycket viktigt förhållande. Mjuka 

ostar innehåller mer vatten än hårdostar. Följaktligen trivs bakterierna som tidigare nämnts, 

bättre i mjuka ostar där vattenaktiviteten är högre (Danielsson-Tham, 2008). 

 

Hur bedöms proverna? 

Kunskapen om vilka organismer som kan vara patogena och i vilka mängder, är en 

nödvändighet för att kunna göra en riskbedömning av livsmedel. Enligt Livsmedelsverkets 

normer (2007) är det endast relevant att klassa prov som risklivsmedel när patogena 

organismer eller toxiner finns i sådana mängder att de misstänks vara skadliga. 

 

För att bedöma livsmedel har Livsmedelsverket (2007) föreslagit följande uttryck: 

 

- 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… 

 

*Begreppet otillfredsställande kan betyda skadligt för hälsan och/eller otjänligt som 

människoföda enligt betydelsen i förordning (EG) nr 178/2002 om livsmedels- och 

fodersäkerhet. 

 

Nedan följer några frågeställningar som kan påverka bedömningen: 

 

- Tidpunkten för provtagningen relaterat till livsmedlets förväntade hållbarhetstid? 

- Förändras de mikrobiologiska riskerna om livsmedlet fortsätter att behandlas? 

- Vem ska konsumera livsmedlet? Om det är känsliga grupper av konsumenter, t.ex. 

spädbarn, äldre, och gravida måste speciell hänsyn tas i beaktande. 

- Vilka förhållanden rådde vid provtagningen? 

- Existerar det bindande och lagstadgade kriterier eller gränsvärden? 
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Avgörande för bedömningen är provtagningens syfte. För att klassa ett livsmedel som 

otillfredsställande bör man kunna påvisa patogena bakterier. Livsmedel kan också bedömas 

som otillfredsställande enligt förordning (EG) nr 178/2002 om de är uppenbart motbjudande i 

doft, smak och konsistens. I dessa fall kan bedömningen göras utan provtagning och 

mikrobiologisk analys (Livsmedelsverket, 2007). 

 

Däremot förutsätter bedömningen godtagbart med anmärkning speciell insikt. Vid 

användning av denna bedömning anses provresultatet påvisa brister i hanteringen. Det antas 

dock inte föreligga någon hälsorisk. Till grund för denna bedömning ligger kunskap och 

erfarenhet om produkten och dess råvaror. En rimlig förklaring till vad som förorsakat 

resultatet samt förslag på åtgärder bör kunna presenteras. I det här läget är det för en 

välgrundad bedömning nödvändigt med ett flertal prov (Livsmedelsverket, 2007). 

 

Åtgärder vid missgynnsamma analysresultat 

De livsmedel som klassas som otillfredsställande med anledning av förekomst av 

hälsoskadliga ämnen eller patogena bakterier, ska enligt förordningen (EG) nr 178/2002 

betraktas som icke säkra (Livsmedelsverket, 2007). De får heller inte släppas ut på 

marknaden. Skulle sådana livsmedel finnas på marknaden är företagaren skyldig att varna 

konsumenterna och att återkalla produkten. Enligt lag är också företagaren skyldig att 

samarbeta med kontrollmyndigheten när det gäller livsmedelssäkerhet. Bedömningen 

godtagbart med anmärkning medför dock inte försäljningsförbud (Livsmedelsverket, 2007). 

 

Kriterier för bedömning av livsmedelsprover 

För att förhindra och påvisa förekomst av patogena mikroorganismer är provtagning inom 

livsmedelsindustrin ett värdefullt verktyg (Livsmedelsverket, 2007). 

 

Enligt Livsmedelsverket (2007), bör den person som beslutat om att ett prov ska tas också 

göra den slutliga bedömningen av provet. Detta för att vederbörande känner till anledningen 

och omständigheterna till provet. Denna person är också insatt i situationen och har den 

information som kan behövas för att göra en korrekt bedömning av analysen 

(Livsmedelsverket, 2007). 
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Mikrobiologiska kriterier för livsmedel 
 
Enligt Europeiska gemenskapernas kommission finns en förordning om livsmedelshygien 

upprättad. Livsmedelsförordningens mål är att hålla en hög skyddsnivå för folkhälsan. En av 

huvudorsakerna till livsmedelsburna sjukdomar är att patogena mikroorganismer finns i 

livsmedlet (Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005). 

 

Förordningen tillåter inte att livsmedel innehåller en sådan mängd mikroorganismer eller 

toxiner att det råder en risk för den mänskliga hälsan. En vetenskapligt korrekt definition av 

en mikrobiologisk hälsofara innebär en oacceptabel kontaminering, överlevnad eller 

förökning av patogena mikroorganismer och en oacceptabel förekomst eller bildning av 

mikrobiella toxiner i ett livsmedel (Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005). 

 

De mikrobiologiska kriterierna kan ses som ett stöd vid livsmedelstillverkningen. För att 

kunna avgöra om tillverkningsprocessen är godtagbar är det bra att fastställa mikrobiologiska 

kriterier. Det bör också finnas klara kriterier som anger gränsvärden för när ett livsmedel 

anses vara kontaminerat med en oacceptabel mängd mikroorganismer (Kommissionens 

förordning (EG) nr 2073/2005).  

 

EU-kommissionen har antagit ett separat yttrande om L. monocytogenes. Där rekommenderas 

att man bör eftersträva en L. monocytogenes-halt som är lägre än 100 cfu/g. Denna 

rekommendation stöds av Vetenskapliga livsmedelskommittén (Kommissionens förordning 

(EG) nr 2073/2005). Även ett särskilt yttrande har gjorts gällande koagulaspositiva 

stafylokocker (KPS) i ost och obehandlad mjölk. Enligt Livsmedelsverkets normer (2007) om 

mikrobiologiska kriterier ska analys av stafylokockenterotoxin i osten göras om halten visar 

sig innehålla 105 kolonibildande enheter (KPS) per gram eller mer (Kommissionens 

förordning (EG) nr 2073/2005). 

 

I de fall där enterotoxinbildning påvisas ska det analyserade livsmedlet bedömas som 

otillfredsställande. Eventuella produkter av det aktuella livsmedlet ska återkallas från 

marknaden. Hur ofta provtagning och analys ska göras är upp till livsmedelsföretagaren. Detta 

skall dock grundas på HACCP-principen, Hazard Analysis and Critical Control Points, som  
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är ett kontrollsystem och kan översättas med ”riskanalys och kritiska styrpunkter”. Metoden 

ska säkra en god livsmedelshygien genom att undersöka alla steg i livsmedelshanteringen med 

hjälp av en riskanalys. De kritiska stegen identifieras och en övervakning och styrning av 

dessa steg införs (Holmberg & Wallin, 2000). 

 

HACCP-systemet är uppbyggt efter sju principer (Holmberg & Wallin, 2000). Det första som 

måste göras är att identifiera de faror som finns i produktionen. Var finns de och hur kan de 

styras under processen? Här upprättas lämpligen ett flödesschema där man tydligt kan följa 

råvaran från förädling och hantering till packning och lagring. Nästa steg är att identifiera de 

kritiska styrpunkterna. Steg tre blir att bestämma och fastställa gränsvärden för de kritiska 

styrpunkterna. Därefter ska de kritiska styrpunkterna kontrolleras (Holmberg & Wallin, 

2000). 

 

I steg fem måste korrigerande åtgärder vidtagas i de fall där de kritiska styrpunkterna inte 

fungerar. Steg sex utgörs av att systemet kontrolleras och man bör fundera på om det fungerar 

tillfredsställande. Till sist gäller det att utforma rutiner för dokumentationen. Allt ska 

registreras och dokumenteras i en HACCP-plan (Holmberg & Wallin, 2000). 

 

Enligt regelverket är det till 100 % livsmedelstillverkarens ansvar att livsmedlen som 

tillverkas är säkra, vilket innebär att det inte ska finnas någon risk för konsumenten att bli sjuk 

av livsmedlet. Om det visar sig att resultatet av den mikrobiologiska analysen är 

otillfredsställande ska nödvändiga åtgärder vidtas. Dessutom måste själva orsaken utredas för 

att kunna förhindra att oacceptabel kontamination av mikroorganismer upprepas 

(Kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005). 

 

Forskning och statistik 

Tidigare forskning på området visar att ostar tillverkade av opastöriserad mjölk utgör en risk 

för bl.a. L. monocytogenes (Danielsson-Tham, m.fl., 2004). Efter att drygt 120 personer 

insjuknat, efter att ha konsumerat ost tillverkad av opastöriserad mjölk, vid en fäbod i 

Hälsingland gjordes en studie där syftet var att undersöka varför osten innehöll L. 

monocytogenes. 
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I studien undersöktes både mjölken från kor och getter, avföring från djuren och dricksvattnet. 

Även utrustning och miljön i fäboden undersöktes. Gården var en traditionell sommarfäbod 

med 19 kor och 14 getter. Byggnaderna och utrustningen var av enkel standard. Produkterna 

lagrades ofta i en jordkällare och togs hem när sommarsäsongen var över (Danielsson-Tham 

m.fl., 2004). På den drabbade fäboden var den huvudsakliga produkten färskost. Vattnet vid 

fäboden, både det för människor och djur, togs från en källa. Osttillverkningen skedde i ett 

hus utan elektricitet och den enda vattenkällan var en slang. Resultaten från analysen visade 

att L. monocytogenes fanns i avföringen från både kor och getter. Även i utrustningen och i 

miljön upptäcktes L. monocytogenes. Vattnet visade sig innehålla E. coli-bakterier men 

däremot påvisades ingen förekomst av L. monocytogenes i vattnet (Danielsson-Tham m.fl., 

2004).   

 

I en annan studie av Loncarevic, Danielsson-Tham & Tham (1994), undersöktes förekomsten 

av L. monocytogenes i dessertostar tillverkade i Sverige eller importerade till Sverige. 

Resultatet av den studien visade att 42 % av ostar tillverkade av opastöriserad mjölk var 

kontaminerade med L. monocytogenes. Det kan jämföras med att 2 % av ostarna som 

tillverkats av pastöriserad mjölk var kontaminerade med L. monocytogenes. 

Resultatet visar att det finns en hälsorisk med att producera och konsumera ost av 

opastöriserad mjölk.  

 

I en studie av Gelsomino, Vancanneyt, Cogan, Condon & Swings (2002) undersöktes 

förekomsten av enterokocker i gårdstillverkad ost gjord av opastöriserad mjölk. Vidare 

diskuterar författarna användningen av enterokocker som en smakförstärkare i osten. I studien 

konstaterades att mjölken kontaminerades av enterokocker via mjölktanken och att källan till 

enterokockerna inte var avföring från korna (Gelsomini m.fl., 2002). Trots att maskinen var 

steriliserad fanns bakterierna kvar. Av studien framgick att den troliga orsaken till 

enterokockerna kunde vara en biofilm på insidan av mjölktanken. Andra förrädiska ställen 

som bakterierna kunde ha fastnat på är i sprickor och fogar. I denna studie kunde inte 

ursprungskällan till enterokockerna i mjölktanken identifieras (Gelsomini m.fl., 2002). 

 

Undersökningen visade dock att det fanns enterokocker av samma typ i avföringen från dem 

som bodde på gården. En orsak kan då ha varit bristande handhygien hos den som mjölkade. 
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Bakterierna kan på så sätt ha letat sig in i mjölkmaskinen och blivit kvar. Livsmedel som 

innehåller enterokocker ska enligt Livsmedelsverket bedömas som godtagbart med 

anmärkning. Detta gäller oavsett halt. Det kan också behövas en utredning för att klargöra 

varifrån bakterierna i livsmedlet kommer (Livsmedelsverket, 2007). 

 

Resultat som skiljer sig mot den gängse uppfattningen presenteras av D´Amico, Groves & 

Donnely (2008) efter en analys av gårdsproducerad ost tillverkad av opastöriserad mjölk. 

Prover av opastöriserad mjölk samlades in veckovis från juni till september 2006 från 11 

bondgårdar. Mjölken kom från kor, getter och får och 61 % av proverna höll samma standard 

som pastöriserad mjölk.  

 

Proven av ko- och fårmjölk höll sig inom gränsvärdena enligt amerikansk standard (PMO), 

och 93,8 % av getmjölken höll sig inom gränsvärdena. 2,3 % av mjölkproverna visade på 

förekomst av L. monocytogenes. Presumtiva E. coli-bakterier hittades i 0,75 % av getmjölken 

och ingen salmonella upptäcktes i något av de 133 proverna. Författarna hävdar att 

ystmjölken var av hög mikrobiologisk kvalitet och att förekomsten av patogener var låg. 

 

En argentinsk studie av Tamagnini, de Sousa, González & Budde (2005) visar att säsongen 

har stor betydelse för vilka mikroorganismer som trivs i osten. I studien undersöktes 

gårdsproducerad getost tillverkad av pastöriserad mjölk. Under sommaren noterades ingen 

markant skillnad i den mikrobiologiska floran. Däremot fann man skillnader under vintern. 

Författarna menar att vidare studier behövs eftersom det saknas kriterier för hygien och 

kvalitet när det gäller produkter tillverkade av getmjölk i Argentina (Tamagnini m.fl., 2005). 

 

Andra forskare inom detta område är Tham (1989) och De Buyser, Dufour, Maire & Lafarge 

(2000), som studerat mjölkburna sjukdomar. Tham har i sin studie (1989) analyserat 

gårdsproducerad getost, som tillverkats av opastöriserad getmjölk och föreslagit riktvärden för 

bedömning av osten. Tham belyser i sin studie (1989) svårigheten med att få en acceptabel 

hygienisk kvalitet på getost tillverkad av opastöriserad getmjölk. 

 

De Buyser m.fl. (2000) har studerat omfattningen av mjölkburna sjukdomar i Frankrike och 

andra länder. Författarna poängterar svårigheten med att identifiera vilken metod som använts 
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vid upphettningen av mjölken. De Buyser m.fl. föreslår ett internationellt klassificerings-

system för att underlätta bedömning av mjölkprodukternas kvalitet. 

 

Syfte 

Syftet med detta arbete var att undersöka förekomsten av patogena bakterier och 

indikatorbakterier i svenska dessertostar tillverkade av opastöriserad mjölk samt diskutera och 

bedöma eventuella fynd ur ett livsmedelshygieniskt perspektiv. 

 

Metod och material  

Egna laborationer under handledning samt vetenskaplig litteratur och webbaserad information 

via databaser ligger till grund för denna uppsats. Till största del har information från 

vetenskapliga artiklar använts. Detta för att kunna ta del av de senaste forskningsrönen (Patel 

& Davidsson, 2008). I studien har livsmedlen och producenterna kodats för att inte 

offentliggöra uppgifterna. Några av de i undersökningen ingående ostarna inhandlades på 

vanligt sätt över disk och några beställdes direkt från ett gårdsmejeri.  

 

Ingen studie har gjorts för att ta reda på i vilken utsträckning de aktuella mejerierna använder 

sig av hygienplan i verksamheten som Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) 

är ett exempel på. Det gjordes inte heller någon pilotstudie innan den ”verkliga” analysen. 

Sökord som använts i databassökningen är unpasteurized, raw milk, microbiological flora, 

cheese. Användbara databaser i undersökningen var FSTA, Google Scholar och Web of 

Science. Sökning efter artiklar har också gjorts via Google. 

 

Etik 

För att arbetet ska kunna utföras på ett etiskt genomtänkt sätt finns det otaliga riktlinjer, lagar 

och direktiv som forskaren bör känna till (Vetenskapsrådet, 2011). Ett krav i forskningen är 

kvalitet på arbetet och integritet hos forskaren. I den föreliggande studien var den generella 

hygienen hos opastöriserade ostar i fokus och inte enskilda ostar eller ostproducenter. 

Avsikten var heller inte att offentliggöra vilken ost som var tillverkad av vem.  

 

 



 

 20 
 

Urval 

Till laborationen (den mikrobiologiska analysen) användes nio svenska dessertostar 

tillverkade av opastöriserad svensk mjölk, vilka producerats av fem olika mejerier. De var 

tillverkade av blandade mjölksorter, komjölk, getmjölk och fårmjölk. I några fall bestod 

ostarna av en mjölksort medan det i andra fall var blandade mjölksorter. Dessertostar kan 

beskrivas som ostar som traditionellt äts efter maten. Exempel på dessertostar är blå- och 

grönmögelostar, vitmögelostar, kittostar och Chèvre (Coop, 2011). I denna studie är hårdost, 

vitmögelost och grönmögelost representerade. Sju av ostarna inhandlades i Stockholm och två 

beställdes från ett gårdsmejeri. Efter inhandlingen, som skedde vid olika tillfällen, förvarades 

produkterna i kylskåpstemperatur fram till den 8 april 2011 när den första analysen 

påbörjades. Den andra analysen gjordes den 15 april 2011. 

 

Mikrobiologisk analys 

En mikrobiologisk analys genomfördes för att se om några indikatorbakterier eller patogener 

kunde påträffas i ostarna. Parametrar som ingick i analysen var: totala antalet aeroba 

bakterier, Enterobacteriaceae 37 °C och Enterobacteriaceae 44 °C, Baird Parker (BP)- 

positiva stafylokocker samt enterokocker (se bilaga 3). Det gjordes även en analys av L. 

monocytogenes. Det kan tilläggas att det inte gjordes några tester varken av Bacillus cereus, 

mögelsvampar eller jästsvampar. För att odla bakterierna användes olika substrat. Till 

Enterobacteriaceae användes violettrött-galla-agar med glukos (VRGGA), se bilaga 1. 

Samma substrat användes till E. coli-bakterierna. För odling av bakterierna användes fem 

olika substrat varav tre var färdiggjutna och två gjordes på plats. De färdiga plattorna var BP- 

och blodagar och Slanetz-Bartley agar (SlaBa), se bilaga 2. Följaktligen gjordes gjutningarna 

till Tryptone-glucose-yeast (TGY-agar) och VRGGA på plats i laboratoriet.  

 

Till analysen togs 10 gram från varje ost med hjälp av sterila redskap (skalpell, sax och sked). 

Osten lades i en steril kraftig påse, en s.k. Stomacherpåse. Därefter tillsattes 90 ml  

spädningsvätska bestående av fysiologisk koksaltlösning för att få en mer lätthanterlig form.  

Påsen placerades sedan i en Stomacher 400 Circulator och stomacherades under en minut för 

att finfördelas. pH-värdet mättes genom att en pH-elektrod fördes ned i varje Stomacherpåse. 
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Proverna späddes sedan i olika omgångar. Spädning 1 är blandningen i Stomacherpåsen och 

sedan gjordes ytterligare tre spädningar. Till spädningsserien blandades 1 ml av det 

homogeniserade livsmedelsprovet med 9 ml spädningsvätska. Samma procedur upprepades 

till nästa prov då 1 ml från den blandningen överfördes med hjälp av en pipett i ett nytt rör 

med 9 ml spädningsvätska. Vätskan homogeniserades sedan i en Vortex-genif, där provrören 

skakas för att innehållet ska blandas (Danielsson-Tham, 2004b). 

 

Målet med spädningen är att få isolerade kolonier på agarplattorna. Utan spädning skulle det 

bli överväxt på plattorna och de skulle därmed bli omöjliga att avläsa. Antalet spädningar 

bestäms utifrån hur många mikroorganismer som förväntas finnas i livsmedlet (Danielsson-

Tham, 2004b). Därefter placeras 1 ml av den aktuella spädningen med hjälp av en pipett och 

en Peleusboll i tomma sterila petriskålar. Sedan hälls 10 ml av den smälta avsvalnade 

agarsorten i petriskålen. Skålarna förs sedan varsamt runt i rörelse av en åtta på bordsytan för 

att det ska blandas. Agarplattorna ska sedan stelna i rumstemperatur. När de stelnat vänds 

petriskålarna upp och ner och inkuberas vid respektive temperatur (Danielsson-Tham, 2004b). 

 

Vid användning av de färdiggjutna substraten racklas provlösningen ut på plattorna i 

cirkelrörelser. Till detta används en steril rackel av glas. Aktuella temperaturer är 30, 37 eller 

44° C. Inkubationstiden är 1-3 dygn beroende på agarsort. Därefter kan man upptäcka 

bakteriekolonier som ser ut som små prickar. Vid analysen räknas alla typiska kolonier på 

plattan. Sedan korrigeras antalet bakterier med spädningsfaktorn och det korrekta antalet förs 

in i protokollet. Ibland kan det krävas ytterligare tester för att säkerställa att fyndet är det man 

letar efter.  

 

I en ost där det visade sig finnas Enterobacteriaceae 44°C gjordes ett grundligare test för att 

undersöka eventuell förekomst av presumtiva E. coli-bakterier. Testet utfördes genom att ett 

representativt urval isolat från VRGGA inkuberades i 44°C och konfirmerades på lactose-

tryptone-lauryl sulphate broth (LTLSB) som inkuberades i 44°C. Som presumtiva E. coli 

räknas de isolat som producerar gas och indol. 

 

Samtliga ostar analyserades för L. monocytogenes. Ostarna analyserades genom att 25 gram 

från varje ost överfördes till en steril Stomacherpåse med hjälp av en steril sax och pincett. 
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Därefter tillsattes 225 ml Half-Fraser buljong i påsen. Påsarna blandades i en Stomacher i en 

minut och inkuberades sedan i 30°C. Dagen efter togs 0,1 ml från Half-Fraser buljongen till 

10 ml Fraser-buljong i ett provrör. Blandningen inkuberades sedan i två dygn i 37°C. Dag tre 

racklades 0,1 ml ut av buljongen på blodagar respektive OCLA-agar. I de fall där isolerade 

Listeriakolonier hittades gjordes en renstrykning genom att överföra kolonin till 

blodagarplattor. Ett primärstryk görs med en steril ögla på blodagarplattan. Därefter görs ett 

sekundärstryk med början i primärstryket med en ny steril ögla. Det sista stryket, 

tertiärstryket, görs med plastöglans andra sida, med början i sekundärstryket (se bilaga 4). 

Plattorna inkuberades sedan ett dygn i 37ºC.   

 

Resultat 

Resultatet presenteras i tabellform för att åskådliggöra de fakta som framkommit i analysen. 

Siffrorna är angivna i logaritmform, vilket betyder att de uttrycks i 10-potenser. 

Logaritmvärde med heltalssiffran 1 betyder att antalet bakterier är mellan 10 och 99 per gram. 

Vid heltalssiffran 2 är antalet bakterier mellan 100 och 999 per gram. Siffrorna <1,0 och <2,0 

betyder att antalet påvisade bakterier är färre än 10 respektive 100 per gram.  

 

Logaritmer används för att förenkla hanteringen av talen, som ibland kan bli mycket höga. 

Till exempel innebär logaritmvärdet 5,6 i ost nummer 1 ett bakterieantal på 428 000 per gram. 

Som framgår av tabellen varierar det totala antalet bakterier i ostarna. Ett högt totalantal 

bakterier är inte detsamma som att osten bör bedömas som otillfredsställande. I tabell 1 

redovisas de värden som framkommit i analysen av ostarna. 
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Tabell 1. Översikt av antalet bakterier i de nio ostarna  

 

Antalet bakterier som redovisas i resultatet avser mängden bakterier per gram ost. Resultatet 

visar att den totala bakteriehalten i ost nummer 1 är 428 000. Antalet Enterobacteriaceae 

37oC respektive Enterobacteriaceae 44oC är mindre än 10. Förekomsten av BP-positiva 

stafylokocker är mindre än 100 bakterier. Detta är långt under Livsmedelsverkets gränsvärde 

vilket är 10 000 bakterier per gram för BP-positiva stafylokocker. Antalet enterokocker är 

mindre än 100. Osten bedöms enligt Livsmedelsverkets kriterier som tillfredsställande.  

 

Ost nummer 2 har en totalbakteriehalt på 20 000 000. Antalet Enterobacteriaceae 37oC 

respektive Enterobacteriaceae 44o C är mindre än 10. BP-positiva stafylokocker representerar 

mindre än 100. Enterokockernas antal är mindre än 100. Osten bedöms enligt 

Livsmedelsverkets kriterier som tillfredsställande.  

 

Resultaten för ost nummer 3 visar att totalantalet bakterier är drygt 29 miljoner. Antalet 

Enterobacteriaceae 37oC är 30, medan antalet Enterobacteriaceae 44oC är mindre än 10. 

Antalet BP-positiva stafylokocker är mindre än 100. Enterokockerna utgör 2300. Osten 

bedöms som tillfredsställande. 

 

Ost Totalt 
bakterie- 
antal 

Entero- 

bacteriaceae 

37oC 

Entero- 

bacteriaceae 

44oC 

BP-
positiva 
stafylo- 
kocker 

Entero- 
kocker 

pH Bedömning 

1 5,6 <1,0 <1,0 <2,0 <2,0 6,0 tillfredsställande 

2 7,3 <1,0 <1,0 <2,0 <2,0 5,9 tillfredsställande 

3 7,5 1,5 <1,0 <2,0 3,4 5,5 tillfredsställande 

4 5,0 <1,0 <1,0 <2,0 <2,0 7,7 tillfredsställande 

5 7,2 <1,0 <1,0 <2,0 <2,0 7,3 tillfredsställande 

6 7,6  <1,0  <1,0  2,0  4,5  5,8 tillfredsställande 

7 8,3     5,6  1,0  2,0  5,8  5,7 godtagbar m. 

anmärkning 

8 7,5  5,7 <1,0 <1,0 4,3 7,5 godtagbar m. 

anmärkning 

9 5,8 3,4 <1,0 <1,0 3,2 6,6 tillfredsställande 
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 I ost nummer 4 är totalantalet bakterier 92 000. Antalet Enterobacteriaceae 37oC respektive 

Enterobacteriaceae 44oC är mindre än 10. Både antalet BP-positiva stafylokocker och 

enterokocker är mindre än 100. Osten bedöms som tillfredsställande.  

 

Totalantalet bakterier i ost nummer 5 är drygt 15 miljoner. Antalet Enterobacteriaceae 37oC 

respektive Enterobacteriaceae 44oC är mindre än 10. Antalet BP-positiva stafylokocker och 

enterokocker är mindre än 100. Osten bedöms som tillfredsställande.  

 

Ost nummer 6 innehåller totalt drygt 38 miljoner bakterier. Antalet Enterobacteriaceae 37oC 

respektive antalet Enterobacteriaceae 44oC är mindre än 10. Antalet BP-positiva 

stafylokocker är mindre än 100. Mängden enterokocker är 30 000, vilket är en förhållandevis 

hög halt. Osten bedöms dock som tillfredsställande.  

 

I ost nummer 7 är totalantalet bakterier 200 miljoner. Antalet Enterobacteriaceae 37oC är 

436 000 medan antalet Enterobacteriaceae 44oC är 10. I den sistnämnda skedde 

bakterietillväxt, dock inte i Enterobacteriaceae 37 oC. Antalet BP-positiva stafylokocker är 

100 och antalet enterokocker är 577 000. Enterokocker fungerar liksom Enterobacteriaceae 

som indikator för färsk fekal förorening och av tabellen framgår att ost nummer 7 innehåller 

en förhållandevis hög halt av enterokocker. Eftersom osten innehöll Enterobacteriaceae 44oC 

gjordes ett mer grundligt test för att kontrollera om det rörde sig om presumtiva E. coli-

bakterier. Testet visade att så var fallet. Trots att den innehöll 10 cfu/g E. coli-bakterier bör 

den enligt Livsmedelsverkets normer bedömas som godtagbar med anmärkning. Som tidigare 

nämnts bör det dock utredas varifrån bakterierna kommer och förslag på åtgärder tas fram 

 

Ost nummer 8 innehåller totalt 35 000 000 bakterier. Antalet Enterobacteriaceae 37oC är 

460 000 medan antalet Enterobacteriaceae 44oC är mindre än 10. BP-positiva stafylokocker 

är mindre än 10. Antalet enterokocker är 20 300, vilket är en förhållandevis hög halt. Osten 

bedöms som godtagbar med anmärkning. 

 

I ost nummer 9 är totalantalet bakterier 664 000. Antalet Enterobacteriaceae 37oC är 2300 

och antalet Enterobacteriaceae 44oC mindre än 10. Antalet BP-positiva stafylokocker är 
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mindre än 10 och antalet enterokocker är 1600. Osten bedöms som godtagbar med 

anmärkning. 

 

Totalantalet bakterier i ostarna varierar. Lägsta totalantalet har ost nummer 4 med en halt av 

92 000 bakterier per gram ost. Högsta totalantalet bakterier har ost nummer 7 med en halt av 

200 miljoner per gram ost. De två ostarna som bedömdes som godtagbara med anmärkning 

har båda högt totalantal bakterier.   

 

De ostar som representerar störst mängd Enterobacteriaceae 37 oC är ostarna nummer 3, 7, 8 

och 9. Av dessa är det endast ostarna nummer 7 och 8 som bedöms som godtagbara med 

anmärkning. Ost nummer 7 är också den enda av ostarna som har en fortsatt tillväxt av 

Enterobacteriaceae 44 oC. Halten av enterokocker är också störst i ost nummer 7. Även 

ostarna nummer 6 och 8 har höga värden enterokocker medan ostarna nummer 3 och 9 har 

relativt höga värden enterokocker. 

 

Som framgår av tabellen innehåller ingen av ostarna någon större mängd BP-positiva 

stafylokocker. Med hänvisning till tidigare information är det tillåtet med en liten förekomst 

av stafylokocker i livsmedel. Motiveringen till detta är att det bara är en del stammar av 

koagulaspositiva stafylokocker som bildar enterotoxin. Vid analysen upptäcktes 

Listeriabakterier i några fall, men inte av arten L. monocytogenes.  

 

pH-värdet mättes på alla ostarna och resultatet varierade mellan 5,5 och 7,7. I övrigt har inte 

pH-värdets inverkan studerats. 

 

Metoddiskussion 

Att inhandla svenska opastöriserade ostar var en utmaning i sig. De flesta mejerier 

pastöriserar sin mjölk. Det var heller inte dags för lamning/kalvning förrän längre fram i vår, 

vilket medförde att många gårdsmejerier inte kommit igång för säsongen än. Andra 

producenter hade ostar under lagring, vilka inte fanns till försäljning förrän i maj. Till slut 

lyckades vi hitta tillräckligt många ostar för att kunna göra en analys. Analysen gjordes enligt 

standardmodellen som är praxis för livsmedelshygienisk undersökning av livsmedel. 
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I den mikrobiologiska undersökningen som gjordes av ostarna begränsades analysen till 

bakterier, varför ingen analys av mögelsvampar, jästsvampar eller virus gjordes. 

 

Eftersom mängden ost var begränsad gjordes ingen mätning av vattenaktivitet i ostarna. En 

sådan analys kunde annars ha varit värdefull, då betydelsen av sambandet mellan pH och 

vattenaktivitet är väsentligt.  

 

Resultatdiskussion 

Bedömningen av det totala antalet bakterier måste baseras på vad som är normalt för 

livsmedlet. Man bör också ta hänsyn till sammansättningen av mikrofloran. Visar det sig att 

livsmedlet innehåller onormalt höga halter av totalantalet bakterier innebär det inte 

nödvändigtvis en hälsorisk (Livsmedelsverket, 2007). De ostar som visade sig innehålla 

onormalt höga halter av Enterobacteriaceae, bör bedömas som godtagbara med anmärkning, 

men orsaken bör undersökas. Förekomst av Enterobacteriaceae innebär dock ingen akut 

hälsorisk enligt Livsmedelsverkets rekommendationer (Livsmedelsverket, 2007).  

 

Inte heller förekomsten av E. coli i livsmedel innebär någon omedelbar hälsorisk. Det beror 

på att bara ett fåtal stammar är patogena. Man kan dock se förekomsten av E. coli som en 

varning eftersom det indikerar fekal förorening (Livsmedelsverket, 2007). Orsak till smittan 

kan vara att livsmedlen har producerats i närheten av gödsel, att vattnet har varit förorenat 

eller att handhygienen har varit dålig vid hanteringen av livsmedlen (Livsmedelsverket, 

2007).  

 

Analysen visar att alla ostar utom ost nummer 7 och 8 har värden som gör att de bör bedömas 

som tillfredsställande. Ingen av ostarna visade någon förekomst av L. monocytogenes, vilket 

stöds av D´Amico m.fl. (2008) som menar att förekomsten av patogena bakterier i 

opastöriserad mjölk är låg och att den därmed håller en hög mikrobiologisk kvalitet. 

 

Tham redovisar i sin studie (1989) ett antal riktvärden för bedömning av gårdsproducerad 

getost. Där föreslås för Enterobacteriaceae 37oC ett riktvärde på mindre än 1 000 cfu per 

gram (3,0 log), för att den ska bedömas som tillfredsställande. Om den innehåller 10 000 cfu 
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per gram (4,0 log) eller fler bör den bedömas som otillfredsställande. Beträffande 

Enterobacteriaceae 44o C är riktvärdet för tillfredsställande mindre än 100 cfu per gram och 

för otillfredsställande 1000 cfu per gram eller mer. Vidare konstaterar Tham att det verkar 

svårt att producera ost av opastöriserad mjölk med en acceptabel hygienisk kvalitet (Tham, 

1989). Det påståendet stödjer mitt resultat där två av ostarna innehöll relativt höga halter av 

bakterier och sju av ostarna innehöll en hel del bakterier. 

 

De Buyser m.fl. (2000) undersökte i vilken utsträckning mjölk och mjölkprodukter var 

involverade i matburna sjukdomar i Frankrike och andra länder. Särskild uppmärksamhet 

ägnades åt om mjölken var upphettad eller inte. Mellan 1992 och 1997 inträffade 69 utbrott av 

matförgiftning orsakade av mjölk och mjölkprodukter. 87 % av produkterna utgjordes av ost. 

Staphylococcus aureus var den bakterie som förekom mest, tätt följd av Salmonella. De 

Buyser m.fl. (2000) belyser svårigheten att identifiera vilken typ av värmebehandling som har 

använts för de olika produkterna i de aktuella mjölkburna matförgiftningarna.  

 

Efter att ha studerat detta ämne är min åsikt att det saknas tydliga riktlinjer att följa vid 

bedömningen av mikrobiologiska kriterier för livsmedel. Det stöds av De Buyser m.fl. (2000) 

som föreslår ett klassificeringssystem, som kan användas internationellt för att få relevanta 

epidemiologiska data vid utbrott orsakade av mjölk eller mjölkprodukter. I detta skulle det 

ingå faktorer som upphettning (tid och temperatur), teknik samt tid och temperatur vid 

mognadslagring. Andra intressanta aspekter att ta hänsyn till är om produkterna är gårds- eller 

fabriksproducerade. Tamagnini m.fl. (2005) och Tham (1989) har också efterlyst tydliga 

riktlinjer för bedömning av opastöriserade produkter.  

 

Diskussionen huruvida ystmjölken till ost behöver pastöriseras eller inte pågår ständigt. Vissa 

påstår att det är onödigt med pastörisering eftersom TBC, som var anledningen till kraven att 

pastörisera mjölk, idag är utrotat i Sverige (Danielsson-Tham, 2007). Vidare menar vissa att 

opastöriserad mjölk är hälsosammare än den pastöriserade mjölken, men med hänvisning till 

de fakta vi har angående pastörisering, finns det ingen anledning att inte följa 

rekommendationen att pastörisera mjölken (Danielsson-Tham, 2007). 
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Beträffande ostar tillverkade av opastöriserad mjölk, rekommenderar Livsmedelsverket 

gravida att undvika halvmjuka och mjuka mognadslagrade dessertostar och kittostar 

(Danielsson-Tham, 2007). 

 

Av resultaten att döma kan man fundera på hur man som konsument ska förhålla sig till ostar 

tillverkade av opastöriserad mjölk. Kan man konsumera dessa utan att utsätta sig själv för en 

hälsorisk? Vidare kan man spekulera i hur man som krögare ska förhålla sig till desamma. 

Ska man kunna servera sina gäster ost tillverkad av opastöriserad mjölk utan att utsätta dem 

för en hälsorisk? Det finns inget enkelt eller självklart svar på dessa frågor. Det står också 

klart att även ostar gjorda av pastöriserad mjölk kan innehålla patogena bakterier. De kan 

också kontamineras med patogena bakterier i efterhand. På restaurangen skulle krögaren 

kunna göra en notering på menyn om de risker som föreligger med att förtära ostar tillverkade 

av opastöriserad mjölk. En annan möjlighet skulle kunna vara att servitören/servitrisen 

informerar om riskerna vid beställning. Det senare skulle dock kunna bli ett problem om 

någon händelsevis skulle glömma att informera om riskerna och gästen sedan insjuknar.  

 

Slutsats 

Denna analys av svenska dessertostar tillverkade av opastöriserad mjölk visar att den 

livsmedelshygieniska kvaliteten varierar. Följer man Livsmedelsverkets rekommendationer 

kan ingen av ostarna, trots bakteriehalterna, bedömas som otillfredsställande. Analysen visade 

inte heller på någon förekomst av L. monocytogenes. Två av ostarna bedömdes som 

godtagbara med anmärkning på grund av mängden Enterobacteriaceae och resten bedömdes 

efter Livsmedelsverkets kriterier som tillfredsställande. Bedömningen är därför att det är svårt 

att säga något om den livsmedelshygieniska kvaliteten i dessertostarna utifrån de kriterier som 

finns i dag. Regelverket tillåter uppenbarligen generösa mängder bakterier i svenska 

dessertostar tillverkade av opastöriserad mjölk. Förklaringen till detta är att det beror på 

vilken sorts bakterie det rör sig om. Som framgår av föreliggande studie måste bedömningen 

göras från fall till fall, varför ingen generell bedömning kan göras. 
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Framtida forskning 

Det skulle vara intressant att analysera ostarna med utgångspunkt från vilken djurart mjölken 

kommer från, för att studera om det finns likheter och skillnader mellan ostarna. Här skulle 

den sensoriska aspekten kunna vävas in tillsammans med den livsmedelshygieniska. Blir den 

sensoriska upplevelsen högre med ostar som är tillverkade av opastöriserad mjölk än de som 

är tillverkade av pastöriserad mjölk? En annan intressant undersökning skulle kunna vara en 

analys av samma sorts ost från olika tillverkare, för att på så vis kunna studera likheter och 

skillnader i kvalitet. Ytterligare en variant skulle kunna vara att undersöka samma ostsort som 

har tillverkats av pastöriserad mjölk respektive opastöriserad mjölk. 
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Bilaga 1 

 

Violettrött-galla-glukos-agar (VRGG-agar) 

VRGG-agar är en kombination av ett selektivt och diagnostiskt medium för att bestämma 

Enterobacteriaceae i livsmedel. 

VRGG-agar innehåller följande: 

Jästextrakt  3,0 g 

Pepton  7,0 g 

Natriumklorid  5,0 g 

Gallsalter  1,5 g 

Glukos  10,0 g 

Neutralrött   0,03 g 

Kristallviolett  0,002 g 

Agar  15,0 g 

Dest vatten  1000 ml 

 

pH  7,4 

Glukosen skiljer glukosspjälkande bakterier från icke glukosspjälkande. Enterobacteriaceae- 

bakterierna är glukosspjälkande.  

 

Analys 

Räkna samtliga kolonier från rosa till rött utan hänsyn till storlek.  

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Danielsson-Tham, Marie-Lousie, Några vanliga biokemiska tester inom bakteriologin 

(2004a) 
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Bilaga 2 

 

SlaBa - Slanetz-Bartley-agar 

 

Mediet innehåller följande: 

 

Tryptos  20g  

Jästextrakt  5 g 

Dextros  2 g 

Dinatriumvätefosfat 4 g 

Natriumazid  0,4 g 

Tetrazoliumklorid 0,1 g 

Agar  10 g 

Vatten  1000 ml 

 

pH  7,2 

Analys: 

Rosa till mörkröda kolonier som är minst 0,5 mm i diameter bedöms som enterokocker. 

Användning: 

För att bestämma antalet enterokocker i livsmedel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Danielsson-Tham, Marie-Louise, Några vanliga biokemiska tester inom bakteriologin 

(2004a). 
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Bilaga 3 
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Bilaga 4 
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Bilaga 5 
 
 
 
 
 
 

 
(Efter en idé av Monica Friedrich) 


