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Sammanfattning 

Mjölken för tillverkning av dessertostar genomgår ibland inte pastörisering, det gör att det finns 

risk för patogena bakterier i ostarna. Då vattenaktiviteten i dessertostar inte minskar tillräckligt 

på grund av kort lagringstid ger det goda förhållanden för bakterier att överleva. Författarna har 

därför valt att genomföra en bakteriologisk undersökning av franska dessertostar tillverkade på 

opastöriserad mjölk. Vi har även beaktat EU:s och Statens Livsmedelsverks (SLV) riktlinjer för 

att fastställa ostarnas bakteriologiska kvalité. Författarna har använt sig av en laborativ metod 

genom att utföra en bakteriologisk undersökning. För att kunna analysera de resultat som 

undersökningen genererat har en kvalitativ- och kvantitativ metod används. Författarna har 

begränsat undersökningen genom att inte analysera de sensoriska aspekterna hos ostarna. De 

resultat som framkommit presenteras i tabeller och figurer, där ett samband mellan pH-värde och 

totalantal bakterier gick att finna såväl som ett samband mellan enterokocker och 

Enterobacteriaceae. Resultaten visade på liten förekomst av Bacillus cereus och ingen förekomst 

av Listeria monocytogenes och Stafylococcus aureus, vilket gjorde att de inte behandlas vidare i 

resultatet. Resultatet visade att det i vissa ostar förekommer halter av bakterier som enligt EU 

och Statens livsmedelsverks riktlinjer klassas som otillfredsställande. Författarna menar dock att 

riktlinjerna är otillräckliga och för att göra en korrekt bedömning krävs komplettering. Enligt vår 

analys av resultat och riktlinjer kom vi fram till att (1) av tio (10) ostar bedömdes som godtagbar 

med anmärkning och (6) av tio (10) ostar som otillfredsställande samt tre (3) av tio (10) ostar 

som tillfredsställande.  

Nyckelord: Enterobacteriaceae, enterokocker, riktlinjer, pH-värde. 



 

 

Abstract 

 

 

The aim of the study was to assess the bacteriological quality of different cheeses. Ten (n=10) 

French soft cheeses made of raw milk were examined to identify which bacteria were present in 

the different cheeses and determine the bacteriological quality of each cheese. The guidelines 

presented by both the EU (The European Union) and the National Food Administration in 

Sweden were followed to make a correct assessment of the cheeses and to assess the different 

cheeses as satisfactory, unsatisfactory or approved with note. The results indicated 3/10 were 

labelled satisfactory, 6/10 cheeses were labelled as unsatisfactory, and 1/10 was approved with 

note. As many of the cheeses harboured bacteria that could produce a food-borne infection, they 

probably should not be labelled as edible. 
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Inledning 

 

 

Dessertostar tillverkade av opastöriserad mjölk kan innehålla patogena bakterier som 

kontaminerat mjölken. Bakterierna har förmågan att överleva i låga temperaturer och då ostens 

mognadscykel är förhållandevis kort, minskar inte vattenaktiviteten tillräckligt utan miljön ger 

istället goda överlevnadsförhållanden för bakterier (Leffler, 2006). Vad som ytterligare gör att 

ostar tillverkade på opastöriserad mjölk intressanta att undersöka är att de ofta serveras 

rumstempererade, vilket ger bakterierna möjligheten att växa till sig och på så sätt orsaka 

matförgiftning. 

 

De bakterier som påträffats i genomförda bakteriologiska undersökningar visar att en 

kontamination kan komma från både miljön där mjölkning sker, i samband med 

tillverkningsprocessen, eller genom dålig hygienpraxis från producent. En intressant aspekt som 

även tas upp är tillsatsen av enterokocker som hämmare av patogena bakterier, men även för att 

öka ostens sensoriska egenskaper (Giraffa, 2003). 

 

EU:s och Statens livsmedelsverks uppsatta riktlinjer ger ibland utrymme för olika tolkningar 

kring användning och bedömning av ostar tillverkade på opastöriserad mjölk. Därför anser 

uppsatsförfattarna det varit intressant att genomföra undersökningen. 
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Bakgrund 

 

 

Här ges en presentation av begreppet pastörisering och vad det innebär. Därefter följer en 

redogörelse för samtliga bakterier som eftersökts i den bakteriologiska undersökningen av tio 

(10) franska ostar gjorda på opastöriserad mjölk. Det ges även en presentation av de svenska och 

europeiska riktlinjerna för tillåtna mängder av olika bakterier förekommande i de för studien 

aktuella ostarna. 

 

 

Pastörisering 

 

Pastöriseringsapparaten var från början avsedd för hantering av vin men metoden pastörisering 

spred sig snabbt och man började även pastörisera mjölk. Det var Louis Pasteur som år 1864 

presenterade pastören som en apparat vars funktion var ämnad till att värmebehandla livsmedel 

och ta död på bakterier (Nationalencyklopedin, 2011e). Den sjukdomsframkallande (patogena) 

bakterien Mycobacterium tuberculosis låg vid den tiden bakom många epidemier som 

uppkommit via kontaminerad mjölk. Främsta anledningen till att man idag pastöriserar mjölk 

beror dock på andra bakterier så som EHEC, Salmonella, Listeria monocytogenes m.fl 

(Nationalencyklopedin, 2011e). 

 

Idag har man utvecklat metoden för pastörisering så att man på ett effektivt sätt kan pastörisera 

större mängder mjölk åt gången. Det görs vid en temperatur mellan 72 och 76˚C under ca 15 

sekunder och kallas då lågpastörisering. Högpastörisering som inte är lika vanligt för mjölk, görs 

vid 84˚C under sex sekunder (Nationalencyklopedin, 2011e). 
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Opastöriserad ystmjölk 

En anledning till att ost tillverkad på opastöriserad mjölk varit så omdebatterad kan härledas till 

det faktum att om mjölken kontaminerats, finns risk att eventuella patogena bakterier hamnar i 

osten. Ost är ett näringsrikt livsmedel och utgör tillsammans med de förutsättningar som kommer 

med tillverkning och lagring en bra tillväxtmiljö för patogena bakterier (Danielsson-Tham, 

2007a, Leffler, 2006, Buyser m.fl., 2001). Ofta ligger temperaturen vid vissa moment under 

tillverkningen av dessertostar runt 37˚C, vid vilken också bakterierna förökar sig som snabbast 

(Danielsson-Tham, 2007a). Många av dagens patogena bakterier som förknippats med 

opastöriserad mjölk ger inga tydliga symtom på det djur som är bärare. Det gör det således svårt 

att genom undersökning av djuren hitta bakterierna och de följer sällan med mjölken vid 

mjölkning. Bakterierna påträffas dock i djurens tarmsystem och via djurens faeces sprids de till 

den omgivning där djuren också mjölkas och på så vis kontamineras mjölken ofta vid 

mjölkningsprocessen (Tham, 1989). Stafylokocker kan tillföras ystmjölken och osten genom 

ystarens händer (Leus & Tonder, 2005) och bakterierna kan producera ett toxin vilket är mycket 

tåligt och kan överleva lagring över 60 dagar (Danielsson-Tham, 2007b). 

 

Bakteriologisk undersökning 

Faktorer som påverkar om en bakterie kan överleva i ett livsmedel är dels livsmedlets 

näringsinnehåll, dels de krav som bakterien har på sin omgivning. Ytterligare avgörande 

omständigheter är bland annat pH-värdet, temperatur och vattenaktivitet (Danielsson- Tham, 

2010). De bakterier som kan framkalla sjukdom kallas patogener, sedan finns det 

indikatorbakterier som kan visa på möjlig förekomst av patogener
1
. Dessutom förekommer 

livsmedelsförstörare, mikroorganismer som gör att livsmedlet blir oaptitligt eller otjänligt. 

Slutligen finns det en grupp bakterier som tillför önskvärda egenskaper i livsmedlet, vilka främst 

utgörs av mjölksyrabakterier. Ofta förekommer en blandning av bakterier i ett livsmedel 

(Danielsson- Tham, 2010). 

 

                                                 

1
 Indikatorbakterier kan även vara patogener i sig själva. 
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Bakterier 

 

Nedan följer en presentation av de bakterier som eftersökts i den bakteriologiska undersökning. 

En beskrivning ges av symptom, riskprodukter, bakteriens levnadskrav samt riskgrupper. 

 

Enterobacteriaceae 

Enterobacteriaceae är en familj av olika bakteriesläkten/-arter som till exempel salmonella, 

Escherichia coli och shigella. Gemensamt för dem är att de är gramnegativa bakterier
2
 (Ryan, 

2004a). Enterobacteriaceae finns i tarmfloran hos djur och människor men kan snabbt sprida sig 

i naturen om de har tillgång till vatten och en energikälla. Enterobacteriaceae kan ge många 

olika symtom på människan, till exempel diarré, feber och urinvägsinfektion (Ryan, 2004a). 

 

Risklivsmedel är olika typer av ätfärdiga produkter som kontaminerats efter tillagning eller 

tillverkning och därefter sålts till kund. Det kan till exempel vara korv, pajer, ost och mjölk 

(Livsmedelsverket, 2007). Förekomst av Enterobacteriaceae i ett livsmedel kan tyda på dålig 

råvara, kontamination efter värmebehandling, dålig hygien vid hantering, dålig förvaring eller 

möjligtvis fekal förorening (Livsmedelsverket, 2007). 

 

Vid livsmedelsbakteriologisk analys letar man dels efter Enterobacteriaceae 37°C, dels 

Enterobacteriaceae 44°C. Båda bakteriegrupperna indikerar fekal förorening. Man ser dock 

allvarligare på förekomst av den senare gruppen. Kan bakterierna växa vid 44°C kan det tyda på 

färsk fekal förorening (Danielsson-Tham, 1989). 

 

                                                 

2
 Gramnegativa bakterier är en typ av eubakterier med tunn cellvägg som består av ett inre skikt av peptidoglykan 

och ett yttre membran (Nationalenycklopedin 2011a). 
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Enterokocker 

Enterokocker var länge klassificerade som en del av släktet Streptococcus då med benämningen 

D-streptokocker. Efter vidare studier under de senaste årtiondena har dock enterokockerna fått 

ett eget släkte, Enterococcus (Murray, Baron, Jørgensen, Pfaller & Yolken, 2003). Bakterierna 

går att finna överallt i naturen och utgör hos djur och människor en del av tarmfloran (Ryan, 

2004b). 

 

Enterokockinfektioner är ofta sjukhusrelaterade och vanliga symtom är urinvägsinfektion och 

blodförgiftning. Enterokockerna står varje år för mellan 10 och 15 % av alla rapporterade fall av 

sjukhusrelaterade blodförgiftningar (Ryan, 2004b). Livsmedel som löper risk att kontamineras av 

enterokocker är köttprodukter, såsom korv och pajer, samt mjölkprodukter som ost tillverkad av 

opastöriserad mjölk. Förekomsten av enterokocker kan bero på att man inte upphettat livsmedlet 

tillräckligt, eller att man arbetat ohygieniskt så att livsmedlet efterkontaminerats. Enterokocker är 

sällan inblandade i matförgiftning men de kan sprida antibiotikaresistens (Deshpande, 2002a). 

  

Enterokocker kan överleva i svåra förhållanden, som till exempel saltinläggningar och 

kylskåpskyla. De kan likt det flesta andra bakteriearter överleva i frysen i flera år, dock så trivs 

de bäst vid 35°C och dör vid 65°C (Teixeira & Facklam, 2003).  Enterokockinfektion drabbar 

ofta äldre människor med ett nedsatt immunförsvar. Även personer som har underliggande 

sjukdomar där immunförsvaret påverkas finns i riskgruppen (Teixeira & Facklam, 2003). 

 

Bacillus cereus 

Man har funnit sjukdomsbeskrivningar från tidigt 1900-tal som påminner om Bacillus cereus-

matförgiftningar, med det är var först 1952 som bakterien får sitt namn (Deshphande, 2002b). B. 

cereus kan producera sju olika toxiner, men bara två är involverade i matförgiftning, det är det 

emetiska- och det diarréframkallande toxinet. Symptomen av det diarréframkallande toxinet är 

vattenfylld diarré och magkramper. Inkubationstiden är 6 - 12 timmar och symtomen varar i 24 

timmar (Livsmedelsverket, 2007). Toxinet hittas framförallt i äggvitehaltiga livsmedel, men även 
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i grönsaker och såser (Deshphande, 2002b). Symptomen av det emetiska toxinet ger illamående 

och kräkningar 30 minuter - 6 timmar efter konsumtion och i vissa tillfällen magkramper. 

Symtomen varar i upp till 24 timmar men ofta kortare (Livsmedelsverket, 2007). 

 

B. cereus finns överallt i naturen och hittas bland annat i torra livsmedel, såsom, potatis, mjölk 

och mjöl (Deshphande, 2002b). Den diarréframkallande bakterien överlever som sporer vilket 

gör att man även kan hitta den i tillagade rätter som potatismos och grönsakssoppa (Deshphande, 

2002b). Den emetiska påträffas nästan bara i risrätter, ofta kokta men även i risotto och olika 

typer av pasta (Livsmedelsverket, 2007). Båda varianterna av B. cereus kan föröka sig mellan 10 

och 48°C men lever optimalt mellan 35 och 45°C. För att en människa skall bli smittad krävs 

mellan ett tusen och 100 miljoner bakterier per gram mat (Deshphande, 2002b). 

 

Listeria monocytogenes. 

Listeria monocytogenes har varit känt sedan början av 1900-talet när den svenske veterinären 

Hülphers först isolerade bakterien från en kaninlever. Bakterien bytte dock namn fler gånger 

innan den fick sitt slutgiltiga namn (Deshphande, 2002c). L. monocytogenes är bakterien som 

orsakar sjukdomen listerios, vilken ger hjärnhinneinflammation, blodförgiftning och hos gravida 

kan missfall förekomma. Det finns också en lindrigare variant av listerios som ger diarré, 

kräkningar och illamående (Deshphande, 2002c). 

 

L. monocytgones finns i marken såväl som i vattnen och ibland i tarmkanalen hos olika djur såväl 

som hos människan. Bakterien isoleras ofta från råa grönsaker, rått kött, rå fisk och opastöriserad 

mjölk men också från processade ätfärdiga livsmedel som har efterkontaminerats (Deshphande, 

2002c). Den kan tillväxa vid sura pH-värden ända ner till pH 4,0, den tillväxer också, om än 

långsamt, ned till -0,5°C. Den optimala temperaturen är dock som för många patogener mellan 

35 och 38°C och inkubationstiden är ett dygn till tre månader. Det är framförallt individer med 

svagt immunsystem och gravida som drabbas (Deshphande, 2002c). Listerios hos gravida 

manifesterar sig mildare med influensaliknande symtom tillsammans med huvudvärk och 
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ryggvärk (Weinberg, 1984). Fostret eller det nyfödda barnet kan, om inte spontanabort sker, få 

blodförgiftning och/eller hjärnhinneinflammation (Redline & Lu, 1986). Dödligheten vid 

listerios är 20 - 40 % och oftast lite högre hos riskgrupperna (Büla, Bille & Glauser, 1994). Det 

kan räcka med 100 L. monocytogenes-bakterier per gram livsmedel för att en person i riskzonen 

skall insjukna (Livsmedelsverket, 2007). 

 

Staphylococcus aureus  

Staphylococcus aureus är en av de vanligaste bakterierna förknippad med matförgiftning under 

1900-talet (Deshphande, 2002d). Symtomen är kräkningar följt av illamående, som sen övergår 

till magkramper och kväljningar. Vid allvarligare tillfällen kan symtomen övergå i 

muskelkramper, huvudvärk, lågt blodtryck och svag puls. Inkubationstiden är en till sex timmar 

och symtomen varar ofta mellan en till två dagar (Deshphande, 2002d). 

 

Stafylokocker finns i den naturliga floran hos varmblodiga däggdjur, ofta förekommande i 

svalget på 20 - 40% av den mänskliga befolkningen. Bakterien hamnar på händer som varit i 

kontakt med mun och näsa och överförs sedan till mat som hanteras utan föregående handtvätt 

(Deshphande, 2002d). Det är människan som är huvudorsaken till att mat blir kontaminerad av 

stafylokocker (Livsmedelsverket, 2007). Bakterierna tillväxer i livsmedel där varmhållningen 

eller kylförvaringen sker vid fel temperatur (8-59°C). Bakterierna trivs som allra bäst i en 

temperatur mellan 37 och 45°C och ett pH-värde mellan 7 och 8 fast de kan även växa vid ett så 

lågt pH som 4,0 (Deshphande, 2002d). 

 

Stafylokock-utbrott beror ofta på att grupper av människor äter kontaminerad mat som inte 

tillagats eller tillverkats under tillräcklig värmebehandling (Deshphande, 2002d). Riskprodukter 

är således all typ av mat som tillverkats eller tillagats med stafylokock-kontaminerade händer 

och där sedan inte maten fått en tillräcklig nedkylning eller uppvärmning. Riskprodukter kan 

vara till exempel kötträtter och olika typer av pajer. Dit hör även produkter som tillverkats varma 

för att sedan serveras kalla såsom sallader och smörgåsar (Deshphande, 2002d). Det finns inga 
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speciella riskgrupper som är extra mottagliga för stafylokocker, dock kan personer med nedsatt 

immunförsvar få allvarligare symtom om de smittas, men det är bara ett fåtal personer som har 

avlidit i Sverige under det senaste årtiondet (Livsmedelsverket, 2007). Det behövs ungefär en 

miljon bakterier per gram matportion för att en normalt frisk person skall bli sjuk (Halpin-

Dohnalek & Edward, 1989). 

 

 

Riktlinjer 

 

Här presenteras EU (Europeiska Unionen)-kommissionens riktlinjer för bakterieantal i 

obehandlad mjölk samt produkter tillverkade av opastöriserad mjölk. SLV:s riktlinjer för 

bakterieinnehåll kommer också att tas upp. 

 

EU-kommissionens bedömningssystem 

EU har satt upp mikrobiologiska kriterier avsedda för obehandlad mjölk. EU-kommissionen 

säger att livsmedelsföretagaren måste vidta åtgärder om den färska obehandlade komjölken 

innehåller ≥ 100 000 bakterier/ml vid 30˚C (Livsmedelsverket, 2004). Det gäller dock bara 

komjölk, när mjölk från annat djur används gäller andra riktlinjer. Om osten tillverkats av mjölk 

från annat djur än ko och värmebehandling inte är en del av tillverkningsprocessen måste 

tillverkaren vidta återgärder så att mjölken inte innehåller ≥ 1 500 000 bakterier/ml vid 30˚C 

(Livsmedelsverket, 2004). 

 

Statens livsmedelsverks bedömningssystem 

SLV har satt upp ett bedömningssystem med tre olika nivåer (en så kallad tre-klassplan) 

tillfredsställande, godtagbar med anmärkning och otillfredsställande (Livsmedelsverket, 2007). 

Det antal prover som tas ut för analys från ett parti kallas n, medan m är det gränsvärde som 

beskriver det antal bakterier som inte bör överskridas, M är det gränsvärde som inte får 
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överskridas och c det totala antalet prover som tillåts ligga mellan m och M (Livsmedelsverket, 

2007). Om antalet bakterier av en viss sort i ett livsmedel ligger under m betraktas livsmedlet 

som tillfredställande. Skulle däremot antalet bakterier ligga emellan m och M utan att antalet 

prover med den halten överskrider c bedöms livsmedlet som godtagbar med anmärkning. Om 

antalet prover mellan m och M överskrider det tillåtna (c) bedöms det som otillfredsställande 

(Livsmedelsverket, 2007). 

 

Till exempel om ett parti med nötkött är kontaminerat med Bacillus cereus måste man enligt 

riktlinjerna ta ut fem prover (n). Enligt riktlinjerna bör 10 000 cfu
3
 B. cereus per gram inte 

överstigas (m). Medan högsta tillåtna värde (M) är 100 000 cfu per gram (Livsmedelsverket, 

2007). Det högsta antalet prover av nötkött som får ha ett värde mellan m och M är satt till tre 

(c). Hittas det inte fler än 99 999 cfu per gram i något av fem proverna betraktas köttet som 

tillfredställande. Om maximalt tre prover innehåller mellan 10 000 och 100 000 cfu B. cereus 

per gram klassas partiet som godtagbart med anmärkning. Skulle dock fyra prover innehålla 

mellan 10 000 och 100 000 cfu per gram blir partiet klassat som otillfredsställande 

(Livsmedelsverket, 2007). 

 

Bakterievärden  

För Enterobacteriaceae finns inga tydliga riktlinjer, men Enterobacteriaceae används för att se 

förändringar i till exempel den hygieniska kvalitén hos en produkt eller i en process. SLV menar 

att man tillsammans med expert måste bedöma Enterobacteriaceae utifrån vad som är normalt i 

livsmedlet (Livsmedelsverket, 2007). 

 

När det gäller enterokocker menar SLV att bakterien fungerar som en indikator på förekomst av 

andra bakterier såsom E.coli. Dock klassas ett livsmedel som innehåller enterokocker som 

godtagbar med anmärkning oavsett halt (Livsmedelsverket, 2007). 

                                                 

3
 Colony-forming units betyder kolonibildande bakteriegrupper och är ett mått för antal levande bakterier i ett 

livsmedel. 
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För B. cereus måste man ta hänsyn till bakteriens förmåga att producera toxin, hur stor bakterie- 

mängd livsmedlet har, livsmedelstyp samt vem som blivit infekterad. Halter på 100 000 cfu per 

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

 

SLV presenterar två olika riktvärden för stafylokocker, det ena är för koagulaspositiva 

stafylokocker och den andra är för stafylokockenterotoxin. Koagulaspositiva stafylokocker har 

förmågan att tillverka enterotoxin vilket är ett gift som är farligt för människan 

(Livsmedelsverket, 2007). Dock betyder inte enbart förekomsten av koagulaspositiva 

stafylokocker i ett livsmedel att enterotoxin kan ha bildats då alla koagulaspositiva stafylokocker 

inte kan producera toxinet. Mängden och slutbedömningen är olika för de båda. 

Koagulaspositiva stafylokocker tyder på felaktig hantering eller förvaring, dålig handhygien etc.; 

men kan indikera förekomst av stafylokockenterotoxin och bör därför bedömas som godtagbart 

med anmärkning oavsett halt. Hittas stafylokockenterotoxin skall det aktuella livsmedlet dock 

direkt bedömas som otillfredsställande och återkallas från marknaden (Livsmedelsverket, 2007). 

 

För L. monocytogenes gäller att om det bevisas att det inte sker en tillväxt i produkten är 

gränsvärdet 100 cfu per gram vid bäst-före-datumet. I produkter där man inte kan bevisa att 

ingen tillväxt sker skall L. monocytogenes inte kunna påvisas i 25 gram. Om däremot livsmedlet 

skall värmebehandlas före förtäring gäller att om L. monocytogenes påvisas och det finns en risk 

för korskontamination skall livsmedlet bedömas som godtagbart med anmärkning 

(Livsmedelsverket, 2007). 
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Tidigare forskning 

 

Tidigare bakteriologiska undersökningar av ostar tillverkade på opastöriserad mjölk är flera. 

Bland annat har forskning bedrivits på enterokockers förekomst i ostar En studie av Giraffa 

(2003) visar att enterokocker fungerar som en bakteriedödare gentemot förstörelsebakterier och 

patogena bakterier såsom L. monocytogenes, S. aureus och B. cereus. Tillsatta 

enterokockkulturer kan också öka ostens sensoriska egenskaper (Franz, Holzapfel, Stiles, 1999,) 

samt hindra andra bakterier att få fäste i osten (Garcia, Rodriguez, Bernardo, Tornadijo & 

Carballo, 2002). Forskning har också bedrivits på tillväxt av Enterobacteriaceae i lagrad ost 

(Tornadijo, Garcia, Fresno & Carballo, 2001). 

 

I Buyser, Dufour, Maire, & Lafarge (2000) studie har man undersökt matförgiftning associerad 

med opastöriserad mjölk och ost tillverkad på opastöriserad mjölk. S. aureus och L. 

monocytogenes är de bakterier som står för de mesta av utbrotten (Buyser, Dufour, Maire, & 

Lafarge, 2001). Även forskning om pH-värdets inverkan på bakteriers tillväxt söktes, då 

dessertostar har ett relativt neutralt pH-värde. Troller och Fraziers (1962) studie visade att 

patogena bakterier trivs som allra bäst mellan pH 6,2 till 7,4. En annan studie där man odlat 

bakterier på olika kolhydratsubstrat visade att det optimala pH-värdet ligger mellan 6,0 och 6,8 

(Palframan, Gibson & Rastall, 2003). 

 

Bristande personalhygien hos tillverkarna har också varit av intresse då det kan vara en 

anledning till varför ostar kontaminerats. Bland annat har en studie gjorts av Lues & Tonder 

(2005) där man undersökt förekomsten av Enterobacteriaceae och S. aureus på händer och 

förkläden hos 50 personer som hanterar livsmedel. På 44 % av de undersökta personernas händer 

hittade man förekomst av Enterobacteriaceae och på 88 % hittade man S. aureus (Lues & 

Tonder, 2005). 
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Historiskt sätt har franska dessertostar tillverkade på opastöriserad mjölk varit ett livsmedel som 

orsakat matförgiftningar (Buyser, Dufour, Maire, & Lafarge, 2001). På senare år har dessutom en 

diskussion förts där man talat om att opastöriserad mjölk kan vara nyttigare för människor 

(Danielsson-Tham, 2007b). Då tillverkningsmetoden och lagringstiden för ostarna inte förändrats 

fann författarna de intressant att utföra en undersökning för att se hur bakterievärdena i franska 

dessertostar tillverkade på opastöriserad mjölk såg ut idag. 

 

 

Syfte 

 

 

Syftet med studien är att genomföra en bakteriologisk undersökning av franska dessertostar 

tillverkade på opastöriserad mjölk. Samt att kontrollera om de följer de riktlinjer som finns 

uppsatta och fastslå om deras bakteriologiska sammansättning är tillfredställande eller inte. 

 

 

Syftesavgränsning 

 

För att studien skulle vara användbar valde uppsatsförfattarna att endast undersöka franska 

dessertostar tillverkade på opastöriserad mjölk. Författarna har även valt att begränsa sig till att 

endast undersöka tio (10) ostar, då det ansågs vara hanterbart och fortfarande kunna generera 

värdefulla resultat. 
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Metod och material 

 

 

Under metod och material presenteras de val av metoder och material som ligger till grund för 

uppsatsen. Här behandlas också de etiska ställningstaganden man ställts inför samt hur man 

värderat olika informationskällor. 

 

 

Urval och Undersökningsobjekt 

 

I ett tidigt skede gjorde man bedömningen att studien endast skulle innefatta ostar från Frankrike, 

samt att ostarna skulle vara tillverkade på opastöriserad mjölk. Dock fanns inget underlag för att 

begränsa sig till mjölk från enbart ett djurslag, varför det i genomförda undersökningar 

förekommer ostar innehållande mjölk från olika djur. Däremot valdes ostar med kort lagringstid 

och mögelkultur ut som undersökningsprover då de förväntas att oftare innehålla ovälkomna 

bakterier (Danielsson-Tham, 2007; Leffler, 2006). 

 

De ostsorter som använts i studien är kittost, vit- och grönmögelost samt chevréost samtliga 

opastöriserade. Det som kännetecknar främst chevré- och kittostar är att de har en förhållandevis 

kort lagringstid, mellan ca två till 6 veckor (Bille, 2007). Det bidrar till att det kan förekomma 

höga halter av fria (ej bundna) vattenmolekyler (Danielsson-Tham, 2007; Leffler, 2006). 

Lagringstiden för vit- och grönmögelostar är något längre men de tillhör ostsorter som 

konsumeras i stora mängder varför det ändå varit intressant att ta med dem i studien. De 

förutsättningarna tillsammans med de bakterier som kan tillkomma från den opastöriserade 

mjölken eller omgivningen gör att ostsorterna kan generera goda miljöer för patogena bakterier 

att växa i (Leffler, 2006). 
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Studien begränsades även till att endast omfatta de livsmedelshygieniska aspekterna rörande 

franska dessertostar. Det har alltså inte genomförts några sensoriska analyser av ostarna. Inte 

heller har man undersökt ostar tillverkade på pastöriserad mjölk då själva pastöriseringen är 

utformad så att den ska ta död på eventuella bakterier i mjölken. 

 

 

Metodval 

 

Författarna valde att som laborativ metod använda sig av en bakteriologisk undersökning 

(Danielsson-Tham, 2010). För analys och tolkning av data som kunde erhållas från de 

bakteriologiska undersökningarna användes både en kvalitativ och en kvantitativ metod. 

Kvantitativ forskning handlar om att mäta och kvantifiera data. Genom att mäta kan man visa på 

små men viktiga skillnader och man söker ur ett objektivt förhållningssätt besvara varför 

någonting är som det är. Den kvantitativa metoden har i föreliggande studie använts för 

insamling av data från provtagningar, samt för att ta fram ett representativt antal 

undersökningsobjekt (Bryman, 2011). Det kvalitativa förhållningssättet har använts för att tolka 

resultaten av den bakteriologiska undersökningen för att kunna fastslå tjänligheten på de ostar 

som analyserats. Den kvalitativa metoden syftar till att förstå hur saker och ting är genom att 

undersöka och gå in på djupet. Tyngdpunkten ligger i att tolka och förstå den verklighet i vilken 

man befinner sig (Bryman, 2011). 

 

 

Undersökningsinstrument 

 

Som underlag för dokumentation och för anteckning av resultat från odlingar på provplattor har 

ett protokoll använts (se bilaga 1). På protokollet antecknades bakterier, antal uttryckt i vanliga 
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siffror och logaritmer, pH-värde, samt övriga noteringar. De utensilier som använts vid de 

bakteriologiska undersökningarna i den föreliggande studien presenteras nedan i tabell 1. 

Tabell 1. Utensilier använda vid de bakteriologiska undersökningarna. 

 

 

Etiska ställningstaganden 

 

De undersökningar som genomförts i har bedrivits på Örebro Universitet och är därför inte av 

privat karaktär, det resultat som framkommit i studien tillhör således Örebro Universitet. Det 

medför att materialet omfattas av offentlighets- och arkivlagstiftningen (Vetenskapsrådet, 2011). 

Det har därför varit viktigt för uppsatsförfattarna att behandla all insamlad data konfidentiellt då 

spridning av eventuella resultat skulle kunna påverka berörda parter (Bryman, 2011; 

Vetenskapsrådet, 2011). Trots att undersökningsobjekten har varit ostar har uppsatsförfattarna 

ändå valt att koda ostarna, så att de inte skall kunna härledas till vare sig leverantör eller 

Instrument 

Antal/ 

volym Steriliserad Övrigt  

Sax 2 Ja   

Pincett 2 Ja   

Rackel 8*10 Ja  Ny rackel för varje odling  

Märkpenna 2 Nej  Användes för märkning och igenkänning av plattor 

Våg 1 Nej  Var aldrig i direkt kontakt med undersökningsobjekten 

Provrör 50 Ja  Beroende av antal spädningar 

Pipett 1,0 ml 50 Ja   

Pileusboll 10 Nej   

Steril fysiologisk 

koksaltlösning 90*10 ml Ja   

Stomacherpåse 10 Ja   

Stomacher 400 Circulaor 1 Nej  Aldrig i direkt kontakt med undersökningsobjekten 

Vortex-genif 1 Nej  Användes för att blanda spädningar 

pH-mätare 1 Nej   

Odlingsplattor 16*10 Ja   

Substrat   Ja   

Plastpåsar för inkubering 

av plattor 20 Nej   

Värmeskåp  3 Nej  À 30 ºC  

       À 37 ºC  

       À 44 ºC  
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producent då det på olika sätt skulle kunna ta skada av om information läckte ut (Bryman, 2011; 

Ejvegård, 2007). 

 

 

Genomförande 

 

Som underlag till den föreliggande uppsatsen har ingen pilotstudie genomförts då 

uppsatsförfattarna sedan tidigare är bekanta med metoden bakteriologisk undersökning. Dock har 

allt arbete i laboratoriet skett under övervakning av Wilhelm Tham (leg. Vet.), som även verkat 

som gruppens handledare. Platsen för genomförda laborationer är Örebro Universitet 

Restaurang- och hotellhögskolan – Grythytte Akademi, Kärnhuset, livsmedelsbiologiska 

laboratoriet. Genom att utföra en bakteriologisk undersökning kan man ta reda på ett livsmedels 

bakteriologiska tillstånd. Det som utreds är risken för matförgiftning, livsmedlets hållbarhet samt 

hur man behandlat livsmedlet vid produktion (Danielsson- Tham, 2010). 

 

Provtagning 

De ostar som ligger till grund för undersökningen har införskaffats från två ostleverantörer, en 

butik i Örebro samt en butik i Stockholm. Från inköp till laboratorium har proverna hanterats 

som av vanliga konsumenter, med viss kunskap om ostar. Totalt har analyserats tio (10) olika 

ostar à 100 gram anskaffningsvikt. Väl inne i laboratoriet har ostarna behandlats enligt praxis, 

med sterila verktyg. Personer som vistats i laboratoriet under den bakteriologiska 

undersökningen har burit vit skyddsrock med långa ärmar och även desinficerat händer och 

andra för syftet aktuella områden. 

 

Från varje ost har 10 gram tagits med pincett och sax som förts över till en stomacherpåse, till 

vilken det även tillförts 90 ml steril fysiologisk koksaltlösning. Påsens innehåll som har 

stomacherats i 1 minut för att finfördela osten till små partiklar, utgör nu spädning -1. Från 
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ostvätskan har sedan olika spädningar gjorts med hjälp av pipetter, för att användas till de olika 

bakterieodlingarna. Spädningarna bereddes i olika provrör som blandades med hjälp av en 

Vortex-genif
4
. Spädning av ostvätskan gjordes genom att man från spädning -1, med hjälp av en 

pipett, tog 1,0 ml ostvätska och blandade med 9,0 ml fysiologisk koksaltlösning i ett provrör 

(spädning -2). Totalt gjordes för varje undersökningsobjekt fyra (4) spädningar, för att 

bakteriekolonier skulle vara avläsningsbara vid olika nivåer av bakterier. 

 

Spädningarna har beroende på eftersökt bakterie överförts till olika odlingsplattor. På 

färdiggjutna plattor racklades provmaterialet i små cirklar medan man snurrade på provplattan, 

vilket gjordes för att sprida ut spädningen och för att eventuella bakterier skulle synas tydligare. I 

plattor som göts på plats applicerades substratet i flytande form efter att spädningen tillförts 

provplattan (djupspridning). Djupspridda plattor fördes långsamt på bordet i from av en åtta (8), 

för att de skulle stelna jämnt och spädningen skulle blandas väl med substratet. Samtliga plattor 

märktes i enlighet med de riktlinjer som SLV tagit fram (Livsmedelsverket, 2007), och 

placerades i för respektive bakterie lämplig temperatur. Samtliga provplattor förvarades upp och 

ned för att förhindra att kondens samlades på eventuella bakteriekolonier. 

 

pH-värde togs även på ostvätskan genom att man förde ned en pH-elektrod i varje stomacherpåse 

efter att alla odlingar färdigställts. Elektroden rengjordes mellan varje mätning för att senare när 

ostarnas bakterieodlingar lästs av och analyserats, kunna korrelera eventuella patogena bakterier 

till pH-värde. 

 

Odlingssubstrat och identifiering av bakterier 

VRGG står för violettrött-galla-glykos-agar och används för odling av Enterobacteriaceae (se 

bilaga 2). Här räknas alla kolonier med färgnyanserna rosa-rött oavsett storlek. BP, Baird Parkers 

medium, används för påvisande av stafylokocker. Kolonierna är gråa eller svarta till färgen och 

                                                 

4
 Maskin som genom specifika rörelsemönster homogeniserar vätskor (Nationalencyklopedin, 2011b). 
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formen är konvex med en skinande yta. Så kallade positiva BP-kolonier har en inre grumlig zon 

och en yttre klarare zon och zonerna uppvisar oljeglans. Efter 24 timmar räknas alla BP-positiva 

kolonier för att sedan sluträknas efter 48 timmar. SlaBa är en förkortning för Slanetz Bartley-

agar vars användningsområde syftar till att identifiera enterokocker. Här räknas skära till 

mörkröda kolonier som har en diameter på >0,5mm (Danielsson-Tham, 2004). B. cereus odlades 

på blod-agar och här eftersöktes kolonier som hemolyserade och som hade platt form och matt 

och grynig nyans (VetBact, 2011). TGE står för Tryptone Glucose Extract-agar och används för 

att räkna totalantalet bakterier. Här räknas samtliga bakteriekolonier oavsett färg eller form. 

 

Tabell 2. Studerade bakteriegrupper, medium,
5
 -tid och inkubationstemperatur samt spädningens 

volym uttryckt i ml. 

Bakteriegrupp Medium  Inkubationstid Inkubationstemperatur Spädning i ml 

Totalantal bakterier TGE 72h 30ºC 1 

Enterobacteriaceae  VRGG 24h 37ºC 1 

Enterobacteriaceae  VRGG 24h  44ºC 1 

BP-positiva 

Stafylokocker BP 24-48h 37ºC 

 

0,1 

Enterokocker SlaBa 48h  44ºC 0,1 

Bacillus cereus Blod 24h 37ºC 0,1 

 

Analys av prover 

Avläsning och tolkning av provresultaten gjordes i samverkan med handledaren för att 

säkerställa datakvaliteten
6
 rörande avlästa resultat. Provplattorna plockades ut från värmeskåpen 

efter olika lång tid beroende på vilket medium som använts. Först valdes en lämplig spädning ut 

för respektive bakteriegrupp där antalet kolonier verkade representativt samt gick att urskilja från 

varandra. Sedan räknades kolonierna, vid behov i riktning mot ljuset, för att tydligt kunna 

                                                 

5
 Beskriver näringsuppbyggnad på vilken tilltänkt bakterieodling skall livnära sig utav (Nationalencyklopedin, 

2011d). 
6
Begrepp som pekar på tillförlitligheten och trovärdigheten i för ändamålet avseende information. 

(Nationalencyklopedin, 2011c). 
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urskilja bakterierna från eventuella ostpartiklar. Antalet bakterier per gram fås genom att dels ta 

hänsyn till den tillförda spädningens volym (0,1 eller 1,0 ml), dels multiplicera antalet kolonier 

med spädningen. För att sedan lättare kunna hantera antalet bakterier användes logaritmer, ett 

vanligt förekommande värde som gör bakterieantalet lättare att ställa i relation till varandra. I 

den bakteriologiska världen blir skillnader i antal intressant först när det skiljer i 1 eller flera 10-

potenser. 

 

I enlighet med SLV:s rekommendationer (2007) kommer uppsatsförfattarna att göra en 

bedömning, tillsammans med handledare, om vilken bakteriologisk kvalitet varje ost uppvisat. 

Det kommer även att fastslås om någon ost kan bedömas som tillfredsställande, godtagbar med 

anmärkning och otillfredsställande. Det kan vara av värde att de som genomfört undersökningen 

också gör en bedömning av undersökningsobjekten därför att de med största sannolikhet har 

mest kunskap inom berört område. Kunskap som införskaffats under arbete och utformning av 

undersökningen, gällande riktlinjer och gränsvärden samt hur man skall förhålla sig till dem 

(Livsmedelsverket, 2007). 

 

 

Vetenskaplig insamling 

 

Insamling av för uppsatsens syfte passande litteratur har skett enskilt i gruppen för att sedan 

diskuteras och väljas ut för användning gemensamt. Som material till den teoretiska delen har 

uppsatsförfattarna använt sig av vetenskapliga artiklar och böcker, avhandlingar, kompendier 

samt internetsidor. De webbaserade databaserna som använts är främst: Web of Science, FSTA 

och Google Scholar. Sökord som användes var bacteria, bakterier, cheese, pastörisering 

pasteurization, ost, raw milk, unpasteurized, Enterococci, Enterobacteriaceae, och Stafylococcus 

aureus.  
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Inklusionskriterier för den vetenskapliga informationen 

 Den ska vara av vetenskaplig karaktär. 

 Litteraturen ska finnas tillgänglig i fulltext vid Örebro Universitet. 

 Litteraturen ska vara skriven på svenska eller engelska. 

 Vetenskapligt granskade och godkända artiklar som behandlar ostar tillverkade på 

opastöriserad mjölk ur ett bakteriologiskt perspektiv. 

 

Exklusionskriterier för den vetenskapliga informationen 

 Vetenskapligt granskade och godkända artiklar som behandlar ostar tillverkade på 

opastöriserad mjölk men som behandlar sensoriska aspekter. 

 Vetenskaplig litteratur som har en beställningsavgift. 

 Vetenskaplig litteratur som inte finns tillgänglig på svenska eller engelska. 

 

 

 

Resultat 

 

 

För att tydliggöra resultaten presenteras de i form av tabeller och figurer vilka kompletteras med 

relevant text. Resultaten är insamlade via laborationer och genom analyser av bakterieodlingar. 
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Resultat av bakteriologisk undersökning 

 

I tabell 3 redovisas påvisade bakterier och pH-värde för samtliga ostar, där det första talet visar 

antal bakterier per gram och det andra inom parentes logaritmvärdet. Resultaten är hämtade från 

de bakteriologiska undersökningar som genomförts. Då L. monocytogenes och stafylokocker inte 

påvisats och B. cereus endast påträffats i två prover och i liten mängd har författarna valt att inte 

ta upp dem vidare i resultatdelen eller resultattabellen. 

Tabell 3. Resultat av bakteriologisk undersökning (översikt) 

    
                Enterobacteriaceae     

Bakterier Totalantal 37˚C 44˚C Enterokocker pH-värde 

Ost nr:      

Ost 17 6 400 000 (6,8) 5 000 (3,7) 7 100 (3,9) 7 300 (3,9) 6,1 

Ost 2 24 340 000 (7,4) 1660 (3,2) <10 (<1,0) <100 (<2,0) 6,9 

Ost 3 7 411 000 (6,9) 70 (1,8) <10 (<1,0) 200 (2,3) 6,2 

Ost 4 38 790 000 (7,6) 3 050 000 (6,5) <10 (<1,0) 96 000 (5,0) 7,0 

Ost 58 85 690 000 (7,9) 120 (2,1) <10 (<1,0) 28 000 (4,4) 6,0 

Ost 6 15 840 000 (7,2) 237 000 (5,4) 740 000 (5,9) <100 (<2,0) 6,4 

Ost 7 31 680 000 (7,5) 1 640 000 (6,2) <10 (<1,0) 2 460 000 (6,4) 6,7 

Ost 8 21 600 000 (7,3) 890 000 (5,9) <10 (<1,0) 23 000 (4,4) 6,6 

Ost 9 10 160 000 (7,0) 1 290 000 (6,1) 490 000 (5,7) 5 570 000(6,7) 6,7 

Ost 109 16 720 000 (7,2) 38 000 (4,6) 6 700 (3,8) 1 420 000 (6,2) 6,9 

 

 

Översikt 

Som resultatet (tabell 3) visar finns det inget samband mellan det totala antalet bakterier och 

presumtivt patogena bakterier, det bevisas bland annat i ost fem (5) som har det högsta 

totalantalet bakterier men där förekomsten av presumtivt patogena bakterier är nästintill 

obefintlig. Även ost nio (9) och ost tio (10) bevisar tesen då totalantalet är relativt lågt men 

förekomst av presumtivt patogena bakterier är relativt högt. 

 

                                                 

7
 Tillverkad på getmjölk. 

8
 Tillverkad på fårmjölk 

9
 Tillverkad på getmjölk.  
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Resultatet visar även att förekomsten av Enterobacteriaceae vid 37˚C och vid 44˚C inte har 

något samband. I ost fyra (4), sju (7) och åtta (8) finns halter av Enterobacteriaceae vid 37˚C 

dock påvisades inga halter av bakterien vid 44˚C. 

 

 

Totalantal och pH-värde 

 

Som resultatet visar (se figur 1) finns det ett samband mellan logaritmvärdet hos totalantalet och 

pH-värde. Ju närmare ostens pH-värde är 7,0 (neutralt) desto högre totalantal bakterier har osten. 

Ost fem (5) är den enda som inte följer påvisad trend, den har det suraste pH-värdet men ändå 

högst totalantal bakterier. Samtliga ostar har ett pH-värde som ligger mellan 6,0 och 7,0, vilket 

utgör en bra tillväxtmiljö för bakterier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Sambandet mellan pH-värde och totalantal bakterier. 
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Enterobacteriaceae och enterokocker 

 

Som resultatet visar (se figur 2) är det bara ost tre (3) och fem (5) som har ett lägre logaritmvärde 

än 3,0 för Enterobacteriaceae vid 37˚C, vilket betyder att det finns ett samband mellan ett högt 

antal Enterobacteriaceae vid 37˚C och förekomsten av enterokocker, med undantag av ost tio 

(10) som istället visar ett lågt antal Enterobacteriaceae vid 37˚C men ett högt antal enterokocker. 

Resultatet visar också ett visst samband mellan förekomsten av Enterobacteriaceae vid 44˚C och 

förekomst av enterokocker, ost sex (6) påvisar dock motsatsen. 

 

 

Figur 2. Sambandet mellan Enterobacteriaceae och enterokocker i logaritmvärde. 

 

 

Mjölksorter 

 

I resultatet finns två getostar, nr ett (1) och nr tio (10), vilka har samma karaktär och 

tillverkningsmetod men som i bakterieinnehåll skiljer sig åt. Den största skillnaden är att ost nr 

tio (10) har betydligt högre mängder enterokocker än ost nummer ett. Ost nr tio (10) har även ett 
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betydligt högre totalantal och uppvisar även ett något högre pH-värde än ost nummer ett. Man 

kan även se att ost nr tio (10) nästan har en 10-potens (logaritm) högre antal Enterobacteriaceae 

vid 37˚C än ost nummer ett. Men för Enterobacteriaceae 44˚C är det istället ost nr ett (1) som 

har ett högre antal. I övrigt finns det inget samband mellan de olika mjölksorterna och innehållet 

av patogena bakterier. 

 

 

Diskussion 

 

 

Diskussionen är uppdelad i två avsnitt där den första delen är ämnad att behandla hur resultatet 

förhåller sig till syftes utformning och bakgrund. Under metod- och material tas svårigheter och 

förhållningssätt upp rörande vilka metoder som använts samt hur uppsatsförfattarna ställer sig till 

den litteratur som använts. 

 

 

Resultatdiskussion 

 

Vi har valt att först diskutera resultatet och varför de olika bakterierna existerar i våra ostar. 

Därefter behandlas de för- och nackdelar som vi sett i de svenska och europeiska riktlinjerna. 

Slutligen har vi, med hjälp av resultatet och riktlinjerna, bedömt ostarna i vår undersökning. 

 

Sambandet mellan Enterobacteriaceae, enterokocker och stafylokocker. 

Som resultatet (tabell 3) visar påvisades inga stafylokocker, dock hittades Enterobacteriaceae 

37˚C i samtliga av våra ostar och fyra utav dem visade också på förekomst av 
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Enterobacteriaceae 44˚C. Vi kunde även påvisa enterokocker i åtta av ostarna. Entero-bakterier 

tillhör tarmfloran hos djur och människor medan stafylokocker finns i de nasala öppningarna 

såväl som på huden hos människan. Avsaknaden av stafylokocker och påvisandet av 

enterokocker kan tyda på en god personalhygien hos tillverkaren. Det kan även indikera att 

kontaminering med tarmbakterier har skett under mjölkning. Det kunde, likt studien av 

Gelsomino, Vancanneyt, Cogan, Condon, & Swings (2002), ha skett i mjölktanken. Förekomsten 

av Enterobacteriaceae kan också förklaras genom bristfällig personalhygien hos tillverkaren 

(Leus & Tonder, 2005) men kan också vara en indikator på bristfällig förvaring och nedkylning 

hos tillverkaren (Tornadijo, García, Fresno & Carballo, 2001). 

 

Förklaringarna till varför enterokocker påträffats i ostarna kan vara många. Det kan till exempel 

ha tillsatts för att förlänga ostens hållbarhet, då de kan skydda osten mot förstörelsebakterier och 

patogena bakterier som L. monocytogenes och S. aureus (Giraffa, 2003). Det skulle kunna vara 

en möjlig anledning till varför vi inte påträffat. L. monocytogenes och S. aureus i undersökta 

ostar. Tillsättning av enterokocker i ystmjölken är ett sätt att skydda osten under lagringstiden 

(Garcia, Rodríguez, Bernado, Tornadijo & Carballo, 2002). Enterokocker kan också användas 

som smaksättare för att ge aromer vilka påminner om acetoin (smör), etanal (sötaktig doft) och 

diacetyl (smörkola) (Franz, Holzapfel, Stiles, 1999). Höga halter av enterokocker kan också tyda 

på tvivelaktig hygien hos tillverkaren (Franz, Holzapfel, Stiles, 1999). 

 

pH-värdets inverkan 

Resultatet visar också att ju närmare pH-värdet är det neutrala desto högre är förekomsten av 

tarmbakterier.  Sambandet har också påvisats i Trollers & Fraziers (1962) studie där man sett att 

bakterier växer bäst mellan pH 6,2 och 7,4, medan det vid pH 5,4 inte kunde noteras någon 

tillväxt. Sambandet stöds även av Palframan, Gibson och Rastalls (2002) som i sin studie 

undersökt vilket pH-värde som generellt passar bakterier bäst. I den studien fastslås att värdet 

ligger mellan 6 och 6,8 (Palframan, Gibson & Rastall, 2002). 
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Riktlinjer 

När det gäller klassificeringen av våra ostar har vi svårt att bestämma huruvida de skall betraktas 

som otillfredsställande, godtagbara med anmärkning eller otillfredsställande. De uppsatta 

riktlinjer som finns att följa är dels de presenterade av EU-kommissionen (Livsmedelsverket, 

2004), dels de från SLV (Livsmedelsverket, 2007). Vi finner problematik med båda systemen i 

olika avseenden. I EU-kommissionens riktlinjer finns tydligt uppsatta värden för hur mycket 

bakterier som får finnas i respektive mjölksorter (Livsmedelsverket, 2004). Problematiken ligger 

i, med tanke på vårt resultat, att veta vilken typ av bakterie man skall ta i beaktande när man 

analyserar resultatet av en analys. Gäller riktlinjerna för alla bakterier eller skall man göra 

undantag för till exempel indikatorbakterien Enterobacteriaceae, och bara se till de specifika 

bakterierna som B. cereus, L. monocytogenes, S. aureus och enterokocker? 

 

I SLV:s riktlinjer finns ett tre-klassystem och mer utförliga riktlinjer för respektive bakterie 

(Livsmedelsverket, 2007). Fördelen med tre-klassystemet är att man vet hur man skall bedöma 

livsmedlet som testas. Problematiken är att informationen kring bakterierna är mer eller mindre 

tvetydlig. 

 

Totalantalet bakterier är en aspekt som SLV lämnar till bedömaren, dock ger man bedömaren 

vissa parametrar att ta hänsyn till, som livsmedlets uppbyggnad, bakteriekultur, förvaring, pH, 

ålder, lukt och förpackningssätt samt vad som är normalt för livsmedlet. Utifrån de parametrarna 

bör ett livsmedel som visar ett onormalt högt totalantal bakterier bedömas som godtagbart med 

anmärkning (Livsmedelsverket, 2007). Som bedömare ställer vi oss då frågan, vilken logaritm är 

ett normalt högt totalantal bakterier i ost tillverkad på opastöriserad mjölk? Anledningen till att 

totalantalet bakterier är så högt i vissa av ostarna kan vara att bakterier är en naturlig del i 

opastöriserad mjölk men att också bakterierna kan härröra från en tillsatt syrakultur (Danielsson-

Tham, 1989). 
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Det finns inte heller några tydliga riktlinjer för Enterobacteriaceae, utan man skall ta hänsyn till 

vad som är normalt för livsmedlet, dock bör höga halter bör dock bedömas som godtagbara med 

anmärkning (Livsmedelsverket, 2007). Det vi som bedömare ställer oss frågande till är vad som 

är normala och acceptabla mängder tarmbakterier i ost tillverkad på opastöriserad mjölk? 

 

En annan diffus punkt i SLV:s bedömningsplan är enterokocker. Här säger man att livsmedlet 

skall bedömas som godtagbart med anmärkning oavsett halt (Livsmedelsverket, 2007). Det som 

gör det svårt för oss är att vi har åtta ostar som visar på förekomst av enterokocker, vilket kan 

tillsättas för att förlänga hållbarhet och förbättra smak. Bör man lägga till dessertostar tillverkade 

på opastöriserad mjölk i undantagen, tillsammans med grönsaker (Livsmedelsverket, 2007), för 

att inte bannlysa franska dessertostar på den svenska marknaden? 

 

De slutsatser man kan dra av SLV:s riktlinjer är att man lämnar väldigt mycket ansvar på oss 

som bedömare. På samtliga av de tre punkter som tagits upp ovan, står det också att det är upp 

till provtagningsansvarig att lämna det slutgiltiga beskedet vilket vi anser vara egendomligt då 

man lägger mycket ansvar på den mänskliga faktorn, utan att ta i åtanke beställarens syfte med 

undersökningen. 

  

Bedömning av ostar 

Vi har valt att bedöma de undersökta ostarna enligt följande: för enterokocker (se tabell 4) 

tillfredsställande mellan log <2,0 och <5,0, godtagbar med anmärkning ≥5,0 till <6,0 och 

otillfredsställande ≥6,0. Anledningen till följande bedömning är att enterokocker är en bakterie 

som man tillsätter i den opastöriserade mjölken för att förbättra hållbarhet och smak, varför vi 

anser att en viss mängd är att förvänta. 

 

För Enterobacteriaceae 37˚C (se tabell 4) i ost tillverkad av får- och getmjölk har vi valt följande 

bedömning Tillfredställande från log <2,0 till <4,5. Godtagbar med anmärkning ≥4,5 till 
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tarmbakterier. <6,2 och otillfredsställande ≥ 6,2. Anledningen till att vi valt de här gränsvärdena 

är att Enterobacteriaceae är en indikator på patogena tarmbakterier och för hög halt kan ge 

matförgiftning. Logaritmen för otillfredsställande (6,2) följer också EU:s riktlinjer för hur högt 

antal bakterier som får förekomma i ost, tillverkad av får- och getmjölk, som bedöms som 

otillfredsställande. Vi anser att samma bedömning borde vara tillämpningsbar på ost tillverkade 

av komjölk, dock så följer inte det EU:s riktlinjer (Livsmedelsverket, 2004). Vi har även satt upp 

riktlinjer för Enterobacteriaceae 44˚C, då dess förekomst i livsmedel är betydligt allvarligare än 

Enterobacteriaceae 37°C då den kan tyda på färsk fekal förorening har vi valt att bedöma dem 

enligt följande: Godtagbart med anmärkning≥ 2,0 till <3,0 och Otillfredsällande ≥3,0. 

 

Tabell 4. Bedömning av ostar utifrån tolkade riktlinjer 

Bakterier Tillfredsställande Godtagbar med anmärkning Otillfredställande 

Enterokocker < 2,0 - <5,0 ≥5,0 - <6,0 ≥6,0 

Enterobacteriaceae 37˚C <2,0 - <4,5 ≥4,5 - <6,2  ≥6,2 

Enterobacteriaceae 44 ˚C <1,0 - <2,0 ≥2,0 -  <3,0 ≥3,0 

 

 

Metod- och materialdiskussion 

 

För att kunna se några tydliga mönster eller trender skulle man behöva utföra en mer omfattande 

studie då man inte kan utesluta att resultaten av föreliggande studie endast är tillfälligheter. Fler 

prover under längre tid skulle kunna skänka tyngd åt resultaten. Framför allt då den mänskliga 

faktorn spelar en stor roll och man skulle kunna utreda närmare i vilken utsträckning hygienen 

vid hantering och tillverkning verkligen spelar in. Det krävs kunskap inom området för att 

vedertagna metoder kring tillverkning av ost skall ge upphov till en gastronomisk avnjutning och 

inte följas av en elakartad matförgiftning. 
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Författarna anser även att det varit betydelsefullt att mellan ostaffär och laboratorium hantera 

ostarna som vanliga konsumenter. I synnerhet då konsumenten i allra högsta grad kan påverka 

om eventuella patogena bakterier, som redan kontaminerat osten, ska ges utrymme att tillväxa. 

 

En del av den litteratur som använts i föreliggande studie är inte vetenskapligt granskad och 

publicerad i vetenskapliga tidsskrifter. Dock har litteraturen skrivits av personer med 

specialkunskap inom berörda områden, varför de ändå ansetts som pålitliga källor. 

 

 

Slutsats 

 

 

I vår undersökning framgår att det i några av ostarna förekommer halter av bakterier som inte 

följer de riktlinjerna som finns uppsatta. Vi anser dock att för att göra en korrekt bedömning, 

räcker det inte med enbart riktlinjerna utan det krävs dessutom erfarenhet från bakteriologiska 

undersökningar. Utefter vår tolkning av resultat och riktlinjer bedömer vi en (1) av tio (10) ostar 

som godtagbar med anmärkning och (6) av tio (10) ostar som otillfredsställande samt tre (3) av 

tio (10) ostar som tillfredställande 

 

 

Framtida forskning 

 

Det skulle vara intressant att genomföra en sensorisk studie där man undersöker hur pastörisering 

av mjölk påverkar ostens sensoriska egenskaper. Samt jämföra egenskaperna hos ost gjord på 

pastöriserad mjölk mot ost gjord på opastöriserad mjölk. Här skulle man kunna använda sig av 
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förslagsvis två testpaneler, där den ena är tränad och den andra otränad (Meilgaard, Civille, & 

Carr, 2007). Dels för att kunna skildra dels konsumentens syn på ostar av ovan nämnda karaktär, 

men även se hur personer med kunskap inom det området ställer sig till pastörisering. Det skulle 

även vara intressant att göra en historisk studie på bakteriehalter i franska dessertostar tillverkade 

på opastöriserad mjölk och leta efter samband mellan hårdare förhållningssätt och riktlinjer 

kopplat till hur ostarnas bakteriekvalité förändrats.  
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Laboratoriedokumentation  

Dokumentation från bakteriologiska undersökningar på franska dessertostar, (nr 1-10), förvaras 

hos uppsatsens författare, Oskar Lundberg, Sörbyängsvägen 2a 70218 Örebro 
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Örebro Universitet         Bilaga 1 

Restaurang- och hotellhögskolan, Grythytte Akademi 

 

Datum för analysen: 

Namn: 

Typ av livsmedel: 

 

Resultat av bakteriologisk analys av livsmedel 

 

Bakterienamn 

Antal bakterierper 

gram Logaritm 

Totalantal bakterier   

Enterobacteriaceae 37˚C   

Enterobacteriaceae 44˚C   

BP positiva 

Stafylokocker   

Enterokocker   

Bacillus cereus   

Listeria monocytogenes    

pH-värde   

 

Övrigt:  

 

 

 

 

Bedömning av provet: 

 

 

 

 

Orsak till att provet bedömts som ”otillfredställande eller godtagbart med anmärkning 
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Örebro Universitet         Bilaga 2 

Restaurang- och hotellhögskolan, Grythytte Akademi 

 

 

Sammansättning för odlingssubstrat och fysiologisk koksaltlösning. 

 

 

 

BP-agar (Baird-Parkers Medium) 

Trypton  10 g 

Köttextrakt   5g 

Jästextrakt  1g 

Natriumpyruvat 10g 

Glycin              12g 

Litiumklorid  5g 

Agar              20g 

Destillerat vatten 1000ml 

 

 

 

SlaBa (Slanetz-Bartley-medium) 

Tryptos  20g 

Jästextrakt  5g 

Dextros  2g 

Dinatriumvätefosfat 4g 

Natriumazid              0,4g 

Tetrazoliumklorid 0,1g 

Agar              10g 

Destillerat vatten 1000ml 

 

 

 

Blodagar 

Defibrinerat hästblod    5 ml 

Columbia Blood Agar Base (Difco-279240)  95 ml 
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VRGG-agar (violettrött-galla-glukos-agar) 

Jästextrakt  3g 

Pepton              7g 

Natriumklorid             5g 

Gallsalter  1,5g 

Glukos              10g 

Neutralrött  0,03g 

Kristallviolett             0,002g 

Agar              15g 

Destillerat vatten 1000ml 

 

 

 

Trypton-glukos-extrakt-agar (TGE-agar) 

 

Köttextrakt  3g 

Trypton  5g 

Glykos (d-glykos) 1g 

Agar              12-15g 

Destillerat vatten  1000 ml 

pH               7,0 

 

 

 

Koksaltlösning  

Salt (NaCl)    0,85 % 

Vatten    99,15 % 

 

 


