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Sammanfattning

I denna undersökning testades hypotesen huruvida det går att uppskatta antalet bakterier med hjälp 

av människan som mätinstrument. Syftet var att se om det fanns några korrelationer mellan 

mikrobiologiska och sensoriska resultat från analyser av opastöriserade dessertostar. 

Mikrobiologisk och sensorisk analys utfördes på 20 opastöriserade franska dessertostar. Därefter 

gjordes en korrelationsanalys för att undersöka eventuella samband mellan antalet bakterier och 

smak- och doftupplevelser. Positiva (r-värde 0,6) och signifikanta (p-värde <0,01) samband fanns 

mellan antalet kolonibildande enheter av bakteriefamiljen Enterobacteriaceae 37°C och intensitet 

av doft- och smakupplevelserna gödsel och bitter. Även positiva (r-värde 0,5) och signifikanta (p-

värde <0,05) samband fanns mellan antalet kolonibildande enheter av bakteriefamiljen 

Enterobacteriaceae 37°C och intensitet av doft- och smakupplevelserna doftintensitet, stickande, 

metallisk och ammoniak. Resultaten indikerar att det är möjligt att uppleva och därmed påvisa ett 

högt antal Enterobacteriaceae 37°C genom människans doft- och smaksinnen. 

Nyckelord: Livsmedelshygien, sensorik, Enterobacteriaceae, korrelationsanalys, indikatorbakterie. 
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Figur 1, sid 20 2-vägs ANOVA med signifikansvärde av beskrivande ord. Produkteffekten 
beror på skillnader mellan bedömarnas sensoriska svar som jämförs med 
ostarnas medelvärde av det beskrivande ordet. 

Figur 2, sid 21 2-vägs ANOVA med signifikansvärde av beskrivande ord. Produkteffekten 
beror på skillnader mellan bedömarnas sensoriska svar som jämförs med 
ostarnas medelvärde av det beskrivande ordet. 

Figur 3, sid 21 PLS1-analys av samband mellan Enterobacteriaceae 37°C och beskrivande 
ord, scoreplot.

Figur 4, sid 22 PLS1-analys av samband mellan Enterobacteriaceae 37°C och beskrivande 
ord, loadingplot.

Figur 5, sid 23 Korrelationsanalys mellan antalet Enterobacteriaceae 37°C och intensitet av 
doften gödsel.

Figur 6, sid 23 Korrelationsanalys mellan antalet Enterobacteriaceae 37°C och intensitet av 
smaken bitter. 



Figur 7, sid 24 Korrelationsanalys mellan antalet Enterobacteriaceae 37°C och intensitet av 
doftintensitet. 

Figur 8, sid 24 Korrelationsanalys mellan antalet Enterobacteriaceae 37°C och intensitet av 
smaken stickande. 

Figur 9, sid 25 Korrelationsanalys mellan antalet Enterobacteriaceae 37°C och intensitet av 
smaken metallisk. 

Figur 10, sid 25 Korrelationsanalys mellan antalet Enterobacteriaceae 37°C och intensitet av 
doften ammoniak.
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Definitioner
ANOVA Förkortning av engelskans analysis of variance. En 

multivariat analys som används för att analysera och jämföra 
flera medelvärden för statistisk signifikans.

Eldrimner Ett nationellt centrum för mathantverk. De hjälper 
mathantverkare genom rådgivning, kurser, studieresor, 
utvecklingsarbete och erfarenhetsutbyte.

EyeQuestion Ett webbaserat program för sensoriska analyser. 

Hygienindikator Bakterier som inte nödvändigtvis är skadliga men som kan 
avslöja om livsmedlet har behandlats på ett felaktigt sätt.

Låg- och högpastörisering Upphettning till 72-74°C under 15 sekunder respektive 
uppfattning till 80°C under 5 sekunder.

Metabolit Nedbrytningsprodukt.

NMKL Nordisk Metodikkommitté för Livsmedel, ett samarbetsforum 
för nordiska livsmedelsanalytiker. De erbjuder ett brett urval
av metoder som är utarbetade av nordiska experter efter 
nordiska laboratorietraditioner.

Nollhypotes Ett antagande om att det observerade resultatet utifrån 
hypotesen kan bero på slumpen.

PanelCheck Ett verktyg för att sammanställa resultat av sensoriska paneler 
och bedömare. 

PLS Förkortning av engelskans partial least squares. En 
multivariat analys som används för att prediktera samband 
mellan olika variabler eller att finna datastrukturer. 

Replikat Betyder upprepning och används inom forskning för att öka 
den statistiska säkerheten. 

Scoreplot och loadingplot PLS ger två typer av bilder, en scoreplot och en loadingplot. 
Scoreplot visar hur olika objekt hamnar i förhållande till 
varandra och loadingplot visar hur variabler samvarierar. 
Om variablerna ligger nära varandra har de hög, positiv 
korrelation. 

Sporbildare Vissa bakterier kapslar in sitt DNA och bildar en spor som är 
mycket tålig mot olämpliga förhållanden. Vid gynnsam miljö 
kan dessa utvecklas på nytt till sjukdomsframkallande 
bakterier.

STATISTICA Ett program för statistisk bearbetning.

Stomacher 400 Circulator Ett laboratorieredskap som homogeniserar prover.

Svensk Mjölk En branschorganisation för svenska mjölkbönder och deras 
kooperativa organisationer.

U.S. Food and Drug Administration Ansvariga för att skydda och främja folkhälsan genom 
reglering och övervakning av bland annat 
livsmedelssäkerheten i USA.



Introduktion
Såväl smak som hygien är viktiga faktorer hos dessertostar, den ena borde inte exkludera den andra. 

Opastöriserade dessertostar kan ge ett högre värde hos konsumenter då den hantverksmässiga 

känslan framhävs. Men det finns tydliga hälsorisker relaterade till konsumtion av dessa ostar. Hur 

kommer det sig då att dessa säljs helt lagligt ute i butiker och anses vara en delikatess? Hur kommer 

det sig att opastöriserad mjölk är olagligt att sälja i butiker men inte färskost som tillverkas av 

opastöriserad mjölk? Hur kan Eldrimner framhålla opastöriserade mejeriprodukter som 

energismarta med positiva smak- och näringsaspekter (Mathantverk, 2012) utan att varna för 

riskerna med denna produkt? I denna undersökning testades hypotesen huruvida det går att 

uppskatta antalet bakterier med hjälp av människan som mätinstrument. Kan sensoriken utgöra en 

alternativ metod för provtagning och mikrobiologisk analys när det gäller livsmedelshygieniska 

kontrollåtgärder?

Ämnesrelevans i relation till Måltidskunskap & värdskap

Måltidskunskap & värdskap som ämne lägger stor vikt vid den praktiska kunskapen och förenar 

denna med vetenskap och konstnärliga arbetsmetoder (Gustafsson, 2004). Den vetenskapliga 

ansatsen är mångvetenskaplig och ett samarbete mellan olika discipliner blir därmed nödvändig 

(ibid.). I denna uppsats samverkar disciplinerna livsmedelshygien och sensorik. Utöver detta förs ett 

resonemang över pastörisering som inkluderar kolliderande kunskapsformer, sjukdomsutbrott samt 

livsmedelssäkerhet och mikrobiologiska gränsvärden. Utifrån ett livsmedelshygieniskt perspektiv är 

det oklokt att äta opastöriserade dessertostar på grund av risken att bli matförgiftad (Danielsson-

Tham, 2007). Utifrån ett sensoriskt perspektiv kan det vara fördelaktigt att inte pastörisera mjölken 

då den bidrar till en intensiv sinnesupplevelse (Dahlgren & Enelius, 2012) och, enligt vissa, godare 

smak (The New York Times, 2007).

Inom utbildningen Måltidskunskap & värdskap studeras måltiden utifrån en tematisk idé som delar 

in måltiden i fem aspekter: rummet, mötet, produkten, stämningen och styrsystemet (Örebro 

universitet, 2011). Denna idé utgör ett ramverk inom vilket forskarutbildningen kan ställa frågor 

(Gustafsson, 2004). I denna uppsats behandlas framförallt produkten då syftet är att undersöka om 

det går att uppleva ett högt antal av vissa bakteriegrupper i opastöriserade dessertostar med hjälp av 

doft- och smaksinnena. Även styrsystem diskuteras då lagar och regler, närmare bestämt riktlinjer 
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och gränsvärden, används för att skydda konsumenter eftersom dessa ostar kan utgöra hälsorisker 

(European Commission, 2005; Livsmedelsverket, 2013).

Måltidskunskap & värdskap baseras på tre kunskapsformer: teori och vetenskap, hantverk och 

praktisk kunskap samt tillämpad estetisk gestaltning (Örebro universitet, 2012). Det är viktigt att 

praktik kombineras med reflektion (Gustafsson, 2004). Livsmedelshygien undervisas på alla 

grundutbildningar på Restaurang- och hotellhögskolan och ger kunskaper om vilka hälsorisker 

opastöriserade dessertostar kan innebära för konsumenten (Danielsson-Tham, 2008). Utifrån ett 

livsmedelshygieniskt synsätt håller inte opastöriserade dessertostar måttet (Danielsson-Tham, 

2007). Utifrån ett måltidskulturellt perspektiv är det problematiskt att förbjuda opastöriserade 

dessertostar (Yilmaz, Moyer, MacDonell, Cordero-Coma & Gallagher, 2009).

Syfte

Att undersöka om det finns några korrelationer mellan mikrobiologiska och sensoriska resultat från 

analyser av opastöriserade dessertostar.

Frågeställningar

• Vilka och hur många bakterier finns det i opastöriserade dessertostar?

• Hur förhåller sig resultatet till bakteriologiska gränsvärden?

Teoretisk bakgrund

Nedan följer först en kortfattad historik om ost. Därefter kolliderande kunskapsformer kring 

pastörisering, sjukdomsutbrott kopplade till opastöriserade mjölkprodukter samt livsmedelssäkerhet 

och mikrobiologiska gränsvärden. Avsnittet avslutas med kvantitativa metoder och tvärvetenskaplig 

analys.
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En kortfattad historik om ost
Mjölkproduktion är det mest effektiva sättet att få näring från obrukad mark (Bogucki, 1986; 

Peyraud & Delagarde, 2011). Det tidigaste tillförlitliga bevis som visar på mjölkproduktion består 

av silar tillverkade av lera som hittades i bosättningar från bönder som levde i norra Europa 

omkring 5000 f.Kr (Salque et al., 2013). Mjölkningsproceduren är avbildad på stenristningar från 

4000 f.Kr i Sahara (Dunne et al., 2012) och vad som verkar vara rester av ost har hittats i egyptiska 

gravar från 2300 f.Kr (Simoons, 1971). En teori är att mjölk som förvarades i torkade magar, med 

rester av löpe-enzym, från små idisslare och nötkreatur, lade grunden för dagens osttillverkning 

(Bogucki, 1986). I Europa blev mjölkproduktionen vanligare där det fanns mark som producerade 

rikligt med bete men som var mindre lämpad för odling av sädesslag (ibid.). Ända fram till 

industriella tider sköttes mjölkproduktionen på gården och i många länder främst av kvinnan som 

mjölkade djuren tidigt på morgonen och eftermiddagen, för att sedan arbeta i timmar med att kärna 

smör eller tillverka ost (Shortall, 1999). Till skillnad från mjölkproduktionen på landet, hölls korna i 

städerna i trånga ohygieniska kvarter som ledde till förorening av mjölk och mjölkprodukter 

(Wright & Huck, 2002). Som ett resultat av denna dåliga hygien, tillsammans med avsaknaden av 

pastörisering, blev många stadsbor sjuka och en del dog. (ibid.).

Från slutet av 1800-talet har kemiska och biologiska innovationer bidragit till att vi fått mer 

hygieniska, förutsägbara och enhetliga mejeriprodukter. Den franska kemisten Louis Pasteur 

inspirerade till två grundläggande förändringar i mejerihanteringen: pastörisering och 

standardiserade mikrobiella kulturer. År 1886 föreslog Franz Ritter von Soxhlet att mjölk skulle 

pastöriseras, vilket involverade en upphettning till 72 grader under 15 sekunder för att förstöra 

skadliga mikroorganismer (Soxhlet, 1879). År 1938 var omkring 25% av alla sjukdomsutbrott i 

USA som härstammade från mat och vatten, direkt kopplade till mjölk (Weisbecker, 2007). Den 

opastöriserade mjölken innehöll bakterier som kunde orsaka sjukdomar hos människor.

Kolliderande kunskapsformer kring pastörisering

Fastän pastörisering dödar sjukdomsframkallande bakterier och konsumtion av opastöriserade 

mjölkprodukter är relativt ovanlig, förekommer fortfarande mejerirelaterade sjukdomsutbrott 

(Langer, Ayers, Grass, Lynch, Angulo & Mahon, 2012). Förespråkare av opastöriserad mjölk påstår 

att pastörisering av mjölk minskar mjölkens näringsvärde, befrämjar tillväxt av 

sjukdomsframkallande bakterier, förstör antikroppar och skapar laktosintolerans (Sheehan, 2007). 
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Det hävdas att själva pastöriseringen förstör olika proteiner och polypeptider och att vissa av dessa 

skulle vara nödvändiga för kalciumabsorption (The New York Times, 2007). Det hävdas även att 

pastöriseringsprocessen orsakar allergireaktioner, dödar nyttiga bakterier och bidrar till utveckling 

av artrit (ibid.). Dessutom menar man att den opastöriserade mjölken har en rikare smak, är mer 

näringsrik samt ger ett starkare immunförsvar och tarmsystem (The New York Times, 2007).

Vetenskaplig litteratur visar att det inte finns någon betydande näringsmässig skillnad mellan 

pastöriserad och opastöriserad mjölk (Jayarao, Donaldson, Straley, Sawant, Hedge & Brown, 2006). 

Mjölk är en källa till laktos, proteiner, vitaminer, mineraler samt diverse enzymer (Walstra, Jenness 

& Badings, 1984; Webb, Johnson & Alford, 1974). Enzymer som förekommer i mjölk reduceras 

under pastöriseringsprocessen men dessa enzymer används inte av människor för att underlätta 

metabolismen av kalcium eller andra näringsämnen. Det gör däremot enzymer som naturligt 

förekommer hos människor. För närvarande finns det inga vetenskapliga bevis för att styrka 

påståendet om att det finns någon faktor som skulle förebygga ledinflammationer eller förbättra 

motståndskraften mot sjukdomar i opastöriserad mjölk. Flera studier har visat att pastörisering inte 

signifikant ändrar mjölkens näringsvärde (MacDonald et al., 2011). Pastöriseringen minskar 

vitamininnehållet i ringa grad men mjölk i allmänhet är ändå en minimal källa för dessa vitaminer 

(ibid.). Vitamin D som bidrar till kroppens upptag av kalcium tillsätts av mejerierna i pastöriserad 

mjölk men återfinns endast i små mängder i opastöriserad mjölk (Sheehan, 2007).

Förespråkare av opastöriserad mjölk hävdar även att den opastöriserade mjölken är probiotisk och 

innehåller nyttiga bakterier. Dock betraktas inte opastöriserad mjölk som ett probiotiskt livsmedel 

(FAO/WHO, 2002). För att begreppet probiotisk ska tillämpas på livsmedel måste livsmedlet i fråga 

uppfylla vissa kriterier, som till exempel genomgå en säkerhetsanalys, vilket inte är fallet för 

opastöriserad mjölk (Yilmaz et al., 2009). Risken för kontamination hos opastöriserad mjölk under 

tillverkning är i själva verket oundviklig (Ministry of Agriculture and Forestry, 2011).

Även om mjölken pastöriseras, är det många bakterier som överlever. När mjölken lågpastöriseras, 

överlever bland annat sporbildare av släktena Bacillus och Clostridium, coryneforma bakterier, 

mikrokocker, Streptococcus thermophilus samt enterokocker (Svensk Mjölk, 1998; 2003). 

Dessutom överlever enzymer producerade av psykrotrofa bakterier samt bakteriofager (ibid.). När 

mjölken högpastöriseras överlever sporbildare och enzymer (Svensk Mjölk, 1998). 
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Sjukdomsutbrott kopplade till opastöriserade mjölkprodukter

U.S. Food and Drug Administration uppger att mikroorganismer i opastöriserade dessertostar är 

kapabla att orsaka allvarliga infektionssjukdomar som exempelvis listerios, brucellos, salmonellos 

och tuberkulos (Donnelly, 2004). På grund av detta antogs 1944 en lag i USA, som gäller än idag, 

om att alla opastöriserade ostar måste mognadslagras i minst 60 dagar (ibid.). Vissa 

sjukdomsframkallande bakterier inaktiveras under ostens lagring beroende på temperatur och pH-

värde. Men att ostar som mognadslagras i minst 60 dagar skulle vara mindre farlig utifrån 

matförgiftningssynpunkt stämmer inte alltid (Tham, 1989). Dessertostar tenderar att ha hög 

vattenaktivitet vilket gynnar bakterietillväxten och en mängd olika sjukdomsframkallande bakterier 

har varit involverade i sjukdomsutbrott som förknippats med opastöriserade dessertostar (Zottola & 

Smith, 1991). Lagrade dessertostar innebär en större risk för tillväxt och överlevnad av 

mikroorganismer än lagrade hårdostar (Donnelly, 2004).

I slutet av juni 2001 insjuknade minst 120 personer med symptomen diarré och feber efter att ha ätit 

färskostar tillverkade av opastöriserad mjölk på en svensk fäbodvall (Carrique-Mas et al., 2003; 

Danielsson-Tham et al., 2004). Ostarna var kontaminerade med ett högt antal Listeria  

monocytogenes och dessa bakterier var sannolikt orsaken till sjukdomsutbrottet (ibid.). Även 

internationellt har opastöriserade mejeriprodukter orsakat dålig hälsa och sjukdomar hos människor. 

I Malta insjuknade 135 personer i Brucella melitensis-infektion efter att de hade ätit dessertost 

tillverkad av opastöriserad getmjölk (Bren, 2004). I Spanien har 81 fall av brucellos kopplats till 

konsumtion av färsk opastöriserad keso (Castell, Rullán, Peiró-Callizo & Nieto-Sandoval, 1996). I 

Finland utvecklade sex personer blodförgiftning, och en person fick knäledsinflammation, efter att 

ha konsumerat färsk opastöriserad getost som var kontaminerad med Streptococcus equi 

(Kulczycki, 1987). I USA är den ekonomiska bördan av livsmedelsburna infektioner betydande, 

endast behandlingen av de drabbade patienterna ligger på en kostnad omkring $ 6,7 miljarder 

årligen (Tauxe, 2001).

Trots att ett flertal epidemiologiska studier har visat på ett tydligt samband mellan vissa 

opastöriserade mejeriprodukter och en rad olika sjukdomsframkallande bakterier associerade med 

mänsklig ohälsa och sjukdomar, fortsätter människor att konsumera dessa produkter (Oliver, Boor, 

Murphy & Murinda, 2009).
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Livsmedelssäkerhet och mikrobiologiska gränsvärden

På vissa håll i Europa finns det en stark tradition att tillverka opastöriserade ostar. Det är 

Europakommissionen som reglerar livsmedelssäkerheten och kräver att mejeriprodukter i butiker 

uppfyller vissa hygieniska och mikrobiologiska krav. Länderna inom EU måste skapa sina egna 

lagar och regler i enlighet med Europakommissionens bestämmelser. I Sverige har Svensk Mjölk 

gjort en tolkning av lagkraven i syfte att hjälpa mjölkföretag att uppfylla kraven.

Livsmedelssäkerhet garanteras huvudsakligen genom förebyggande tillvägagångssätt som grundas 

på faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP). Mikrobiologiska gränsvärden kan användas vid 

validering och verifiering av HACCP-förfaranden och andra livsmedelshygieniska kontrollåtgärder 

(European Commission, 2005). Därför är det lämpligt att fastställa mikrobiologiska gränsvärden för 

att avgöra om processerna är godtagbara eller inte (ibid.). Men mikrobiologiska gränsvärden saknas 

för flera livsmedel. Vad gäller opastöriserade dessertostar finns inga fler lagstadgade kriterier än 

antalet koagulaspositiva stafylokocker utöver de som anges i processkriterierna i kommissionens 

förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier (Europakommissionen, 2005). Om 

antalet koagulaspositiva stafylokocker överstiger 100 000 kolonibildande enheter per gram ska 

analys för stafylokockenterotoxin utföras (ibid.). 

Vad gäller antalet L. monocytogenes accepteras i allmänhet upp till 99 per gram i livsmedel. Det har 

visats genom epidemiologiska studier att listerios-frekvensen kan minskas väsentligt om antalet L.  

monocytogenes i livsmedel hålls inom denna gräns (FDA/Health Canada, 2012). Vissa länder 

kräver frånvaron av L. monocytogenes i ätfärdiga livsmedel (i 25 g prov) avsedda för känsliga 

konsumenter och i ätfärdiga livsmedel som utgör ett gott tillväxtsubstrat för L. monocytogenes. Vad 

avser direktförsäljning av opastöriserade mejeriprodukter i gårdsbutiker, finns inga EU-regler för L.  

monocytogenes (Dixon, 2000).

Det finns flera studier som påtalar att Enterobacteriaceae kan vara sjukdomsframkallande och att 

deras närvaro i osttillverkning är av stor betydelse för folkhälsan (Dahl, Tavaria & Malcata, 2000; 

Morales, Feliu, Fernández-García & Nuñez, 2004). Vissa Enterobacteriaceae-arter kan producera 

enterotoxiner som kan orsaka feber, kräkningar och diarréer eller i värsta fall blödande 
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tarminfektioner och njurskador (Tornadijo, García, Fresno & Carballo, 2001). Enligt en studie 

utförd på primosale-ost är opastöriserade dessertostar som innehåller fler än 107 kolonibildande 

enheter av Enterobacteriaceae per gram av dålig hygienisk kvalitet (Giammanco, Pepe, Aleo, 

D´Agostino, Milone & Mammina, 2011). Enligt Tham, Hajdu & Danielsson-Tham (1990) är 

gårdstillverkad getost olämplig för konsumtion när antalet Enterobacteriaceae 37ºC är lika många 

som eller fler än 104 kolonibildande enheter per gram. 

U.S. Food and Drug Administration (2013) rekommenderar att inte köpa opastöriserad mjölk eller 

produkter därav direkt från bonden eller på marknader. Därutöver klassificeras opastöriserade 

dessertostar som “unsafe to eat” (ibid.). I livsmedelsverkets ostguide för gravida är opastöriserade 

dessertostar rödlistade vilket betyder att ostarna bör undvikas, då de kan innehålla L.  

monocytogenes (Livsmedelsverket, 2013). 

Kvantitativa metoder och tvärvetenskaplig analys

Det finns ett antal olika metoder för att bedöma kvaliteten på mjölk. En av dessa är den 

mikrobiologiska analysen koloniräkningstekniken där antalet bakteriekolonier räknas på agarplatta 

(Madigan, Martinko, Stahl & Clark, 2011). Koloniräkningsteknik är en av de vanligaste metoderna 

för att bestämma antalet livsdugliga bakterier. Olika spädningar av ett livsmedelsprov sprids ut på 

agarplattor av olika slag. Under inkubation av plattorna förökar sig bakterierna och blir så 

småningom synliga för det mänskliga ögat i form av kolonier. Bakteriekolonierna kvantifieras och 

ger ett mått på antalet livsdugliga bakterier. 

Aeroba mikroorganismer 30°C och Enterobacteriaceae är de två vanligaste parametrarna som 

undersöks. Aeroba mikroorganismer 30°C ger en allmän uppfattning om den hygieniska kvaliteten i 

provet och ett högt antal kan påverka den sensoriska kvaliteten negativt (Livsmedelsverket, 2007). 

Närvaro av Enterobacteriaceae kan indikera att råvaran är dålig, att återkontamination skett efter 

värmebehandling, ohygieniska hanteringsförhållanden, olämplig tid/temperaturförvaring, indirekt 

hälsofara eller möjlig fekal förorening (ibid.). Då även flera bakteriearter av icke-fekalt ursprung 

ingår, lämpar sig Enterobacteriaceae främst som en hygienindikator och i mindre mån som 

indikator på fekal förorening (Livsmedelsverket, 2007). Det finns ett flertal forskare som har berört 

Enterobacteriaceae som hygienindikator (Giammanco et al., 2011; Chaves-López, De Angelis, 

9



Martuscelli, Serio, Paparella, & Suzzi, 2006; Tallon, Magajna, Lofranco & Leun, 2005). Andra 

indikatororganismer är Escherichia coli och enterokocker. E. coli ingår i bakteriefamiljen 

Enterobacteriaceae och är en mycket vanlig tarmbakterie hos både människor och djur som vid 

förekomst i livsmedel indikerar färsk fekal förorening (ibid.). Jämfört med E. coli och andra 

Enterobacteriaceae är enterokocker motståndskraftigare mot både värme, uttorkning och frysning 

(Livsmedelsverket, 2007). Förekomst av koagulaspositiva stafylokocker i ett livsmedel kan tyda på 

bristfällig hygien under manuell hantering av livsmedlet och att det därefter förvarats för länge i en 

temperatur som gynnat tillväxten av dessa bakterier (ibid.). Vissa stammar av koagulaspositiva 

stafylokocker kan bilda värmestabilt enterotoxin vilket ger dramatiska symptom som illamående, 

kräkningar, magkramper, diarré, huvudvärk och blodtrycksfall (Livsmedelsverket, 2007). 

Enterotoxinet kan finnas kvar i osten trots att antalet stafylokocker har minskat. Bacillus cereus är 

en sporbildande jordbakterie som finns naturligt i så gott som alla sorters råvaror och processade 

livsmedel som inte upphettats kraftigt (Livsmedelsverket, 2007). Ett högt antal av dessa bakterier 

tyder på att bakterien tillåtits växa under en längre tid i en för bakterien gynnsam temperatur (ibid.). 

L. monocytogenes är en mikroorganism som förekommer framförallt i fekalt förorenad miljö. 

Bakterien har förmåga att anpassa sig till olika miljöer och kan tillväxa i temperaturer ner mot 0°C 

och i låg vattenaktivitet (Livsmedelsverket, 2007). Invasiv listerios är en ovanlig sjukdom som dock 

kan vara livshotande med en dödlighet på 20-30% (ibid.). De flesta fall är immunsupprimerade 

människor, som äldre personer och gravida (Livsmedelsverket, 2007).

Sensorisk analys är en metod som används för att beskriva de sinnesintryck som människor 

upplever med sina fem sinnen i kontakt med en produkt. Inom sensorisk analys tillämpas två typer 

av tester: hedoniska tester som handlar om acceptans och inbegriper konsumenttester samt 

analytiska tester som handlar om att beskriva och inbegriper en mer tränad sensorisk panel. Unikt 

med denna analysmetod är att människan agerar som ett mätinstrument. Därför blir resultaten av en 

sensorisk panel upplevelser och de är inte nödvändigtvis lätta att relatera till kemiska eller fysiska 

värden. Det mänskliga instrumentet tenderar att mäta i ett jämförande läge och därmed blir de 

sensoriska resultaten alltid relativa (Meilgaard, Civille & Carr, 1999). Människan som 

mätinstrument är ganska varierande över tid, väldigt varierande i sig själv och mycket benägen att 

påverkas (ibid.). För att kompensera för detta behöver mätningen upprepas, tillräckligt många 

bedömare ingå så att bedömningen blir representativ och att den som utför analysen är införstådd 

med de regler och fallgropar som styr bedömarnas inställning och attityd (Meilgaard et al., 1999). 

En annan viktig aspekt är träning av den sensoriska panelen. En tränad panel som mänskligt 
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mätinstrument skulle förmodligen ge bättre resultat över tid. I en C-uppsats framlagd vid 

Restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan angående träning av sensorisk panel, dras slutsatsen 

att panelen som helhet blev bättre på att utföra bedömningar med högre reliabilitet efter träning 

(Dahlberg, 2012). 

Statistik är en gren inom tillämpad matematik som sysslar med insamling, utvärdering, analys och 

presentation av data eller information (Moses, 1986). Signifikans kan användas för att visa på en 

grad av sannolikhet att ett resultat inte har uppkommit på grund av den statistiska osäkerheten, 

slumpen (Goodman, 1999). Om sannolikheten är så liten att den beräknas uppträda på grund av 

slump mindre än 5 gånger på 100, ligger signifikansnivån på 5% (p-värde <0,05). När p-värdet är 

mindre än den förutbestämda signifikansnivån, som till exempel 0,05 eller 0,01, förkastas ofta 

nollhypotesen. Korrelationskoefficient kan användas för att visa på samband mellan olika data. 

Pearsons korrelationskoefficient är den mest välkända och vanligaste metoden. Värdet blir mellan 0 

och 1 och om värdet är över 0,5 (r-värde 0,5 eller högre) tyder detta på att det finns ett samband.

Metod och material
Först utfördes en pilotstudie och därefter den slutliga studien. Under pilotstudien utfördes en 

mikrobiologisk analys och ett smaktest. Under den slutliga studien utfördes mikrobiologisk och 

sensorisk analys i två omgångar. Totalt användes 22 stycken olika ostar, 11 stycken under den 

första omgången och 11 stycken under den andra omgången. Analyserna från båda omgångarna 

kombinerades för att statistiskt räkna på korrelationer mellan bakteriologiskt innehåll och sensorisk 

upplevelse. 

Metodval
Koloniräkningsteknik användes för att få ett kvantitativt mått av olika livsdugliga bakterier som 

kunde jämföras med sensoriskt resultat. Det finns två sätt att sprida ett prov för koloniräkning. Det 

ena är att pipettera 0,1 ml av lämplig provspädning över en färdiggjuten agarplatta och därefter 

använda en steril rackla för att sprida provet jämt över ytan. Det andra är att pipettera 1 ml av 

lämplig provspädning i en tom petriskål och sedan hälla smält, omkring 45ºC, agar i densamma. 

Genom att försiktigt föra petriskålen fram och tillbaka på arbetsbordet blandas prov och agar 

(Madigan et al., 2011). I denna studie användes båda sätten, beroende på vilken agar som användes. 
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Efter inkubation räknades antalet kolonier av visst utseende och eventuell konfirmering utfördes, 

beroende på vilka bakterier som analyserades. 

Beskrivande test användes för att få ett kvantitativt mått av olika sensoriska upplevelser som kunde 

jämföras med mikrobiologiska resultat. Antalet bedömare som används vid beskrivning av 

sensoriska egenskaper hos ett livsmedel kan variera. Mindre paneler på fem till tio bedömare är 

vanligt för produkter i livsmedelsbutiker medan större paneler används för massproduktion av 

livsmedel där små skillnader kan vara väldigt viktiga (Meilgaard et al., 1999). I denna studie 

användes en panel bestående av 14 bedömare under den första analysen och 13 i den andra, vilket 

var praktiskt möjligt att genomföra med hänsyn till ekonomiska och tidsmässiga begränsningar. 

För att visa på eventuella samband mellan hygienisk kvalitet och sensorisk sinnesupplevelse 

utfördes korrelationsanalys. Först användes 2-vägs ANOVA för att räkna ut signifikansvärde av 

beskrivande ord. Vilket uppstår när skillnaderna mellan bedömarnas sensoriska svar av ett 

beskrivande ord är mindre än mellan ostarnas medelvärde av det beskrivande ordet. Därefter 

användes PLS för att översiktligt analysera samband mellan hygienisk kvalitet och sensorisk 

sinnesupplevelse. PLS1 valdes för att kunna jämföra en bakteriologisk parameter mot flera 

beskrivande ord. Statistikprogram användes för att få fram signifikansvärden, 

korrelationskoefficienter och spridningsdiagram utifrån kombinationen av mikrobiologisk och 

sensorisk data. 

Urval
Innan projektet och arbetet påbörjades, hade författaren och handledare en diskussion om vilka 

typer av ostar som skulle testas. Eftersom dessertostar dels har en hög vattenaktivitet, dels 

mognadslagras var dessa intressanta att testa. Ett önskemål var att såväl franska som svenska ostar 

skulle testas. Men det visade sig svårt att köpa in en större variation av svenska opastöriserade 

dessertostar på samma gång och därför testades endast franska ostar i den slutliga studien. Inför 

pilotstudien användes fem opastöriserade svenska ostar. Ostarna som ingick i pilotstudien var en 

lagrad färskost, en vitmögelost, två getostar och en hårdost. Smaktestet utfördes av uppsatsens 

författare och handledare. 
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Under den första omgången av den slutliga studien fick butikspersonal från en ostbutik välja ut 

vilka franska opastöriserade dessertostar som vi skulle testa. Ostarna som ingick var tre pressade 

ostar, tre vitmögelostar, två kittostar och två blåmögelostar (Ostbutiken, 2013). Inför den andra 

omgången valde uppsatsens författare och handledare ostarna i största möjliga mån från ostbutikens 

utbud. Om en ost inte fanns i lager, valdes närmast motsvarande ost ut av butikspersonalen. Ostarna 

som ingick var fyra getostar, två pressade ostar och fyra kittostar (ibid.). Även två pastöriserade 

ostar användes i syfte att utgöra ett slags minimivärde under den sensoriska analysen. Under den 

första omgången användes en pastöriserad vitmögelost och under den andra omgången användes en 

pastöriserad getost. Dessa ostar köptes från en närliggande livsmedelsbutik. Den sensoriska panelen 

bestod av studenter som har genomgått en sensorisk utbildning men som inte är några experter på 

ostar.

Genomförande
Ostarna som användes under pilotstudien transporterades i kylväskor och förvarades efter ankomst i 

kyl (+4°C). De numrerades från 13 till 17 och analyserades på aeroba mikroorganismer 30°C, 

Enterobacteriaceae 37°C och 44°C, enterokocker, stafylokocker, B. cereus och L. monocytogenes.  

Smaktestet var informellt och utfördes i ett personalrum.

Inför den slutliga studien inhandlades ostar som vägde 350-400 g. Vissa av ostarna fanns inte i så 

stora förpackningar, utan kom i två mindre förpackningar och kravet som ställdes var att de skulle 

komma från samma produktionsomgång. Dessa förpackningar delades i två, så att varje ost kunde 

användas till såväl den mikrobiologiska som den sensoriska analysen. Ostarna transporterades under 

obruten kylkedja från ostbutik till campus i kylväskor och delades upp och numrerades anonymt av 

uppsatsens handledare. Dagen innan respektive mikrobiologisk analys märktes petriskålar med 

nummer för varje ostprov, spädning och vilken agar som användes. Totalt användes 468 petriskålar 

för de två mikrobiologiska omgångarna, exklusive petriskålar för konfirmering. Två dagar innan 

respektive sensorisk analys numrerades plastskålar med slumpmässiga tre-siffriga koder för varje 

ostprov och omgång. Dagen innan respektive sensorisk analys skars ostproverna upp och placerades 

i plastskålarna med lock. Totalt användes 700 plastskålar med ostprover för de två sensoriska 

omgångarna. Den mikrobiologiska analysen påbörjades dagen efter ostarnas ankomst och den 

sensoriska analysen hölls fyra respektive fem dagar efter ankomst. Samtliga ostar analyserades 

innan bäst-före datum. 

13



Utifrån pilotprojektet och litteraturstudie valdes ett antal beskrivande ord ut för den sensoriska 

analysen. Till stor hjälp var en B-uppsats framlagd vid Restaurang- och hotellhögskolan i 

Grythyttan om smakskillnader mellan pastöriserade och opastöriserade ostar (Dahlgren & Enelius, 

2012). En diskussion fördes med bihandledare angående de utvalda beskrivande orden och ett urval 

gjordes för att få ett rimligare omfång. De beskrivande ord som var kopplade till syn och känsel 

hade bipolära skalor medan de beskrivande ord som var kopplade till doft och smak hade 

intensitetsskalor som gick från 1 till 9. De beskrivande ord som användes finns att tillgå (Bilaga 3).

Vid den mikrobiologiska analysen användes steril sax och pincett för att väga upp 10 g av 

respektive ost på en våg som höll 0,001 g noggrannhet. Ostproverna överfördes till Stomacher-påsar 

tillsammans med 90 ml fysiologisk koksaltlösning och stomacherades i en Stomacher 400 

Circulator under 2 minuter vid 110 RPM. En ny steril 1 ml-pipett användes inför varje spädning av 

varje ostprov, där 1 ml prov överfördes till 9 ml spädningsvätska, och så vidare. Innan varje ny 

spädning blandades provlösningarna med hjälp av Vortex-Genie 2 under cirka 3 sekunder. Efter 

denna seriespädning placerades önskad utspädning i sterila petriskålar: 0,1 ml prov för färdiggjutna 

agarplattor och 1 ml prov för plattor där smält agar sedan hälldes i (Bilaga 2). För att analysera 

stafylokocker användes Baird-Parker-agar (BP-agar), för enterokocker användes Slanetz och 

Bartley-agar (SlaBa-agar) och för B. cereus användes BACARA®-agar, vilka alla är färdiggjutna 

plattor. Sterila racklor användes för att sprida ut provet jämt över agarytan. För att analysera aeroba 

mikroorganismer 30°C användes Plate Count Agar (PCA) och för att analysera Enterobacteriaceae  

37°C och 44°C användes Violet Red Glucose Agar (VRGG-agar), vilka båda är färdigberedda 

agarsorter som smältes och därefter kyls till cirka 45°C innan de hälls ovanpå provet i de tomma 

petriskålarna. Dessa snurras försiktigt på arbetsytan för att blanda prov och agar. Inför analys av 

eventuella L. monocytogenes togs 25 g ostprov ut och stomacherades med 225 ml 

anrikningsbuljong. Denna första anrikning (Half Fraser) inkuberades i 30°C under ett dygn. 

Därefter racklades 0,1 ml prov på färdiggjutna Oxolinic Acid-Esculin-Azide-agar (OAA-agar) och 

inkuberades i 37°C under två dygn och dessutom överfördes 0,1 ml av första anrikningen till en 

andra anrikningsbuljong (Whole Fraser) som även den inkuberades i 37°C under två dygn för att 

därefter racklas ut på färdiggjutna OAA-plattor i en mängd av 0,1 ml. pH mättes i varje ostprov 

med en pH-mätare med upplösning 0,01 pH-enheter och automatisk kalibrering. Plastpåsar 

användes för inkubering av plattor och samtliga plastpåsar märktes med vilken agar som använts, 

spädning och datum samt klockslag. Plattorna inkuberades i tre olika inkubatorer som höll 30°C, 
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37°C och 44°C. För att räkna antalet bakteriekolonier användes WTW Colony Counter och en 

vattenfast märkpenna. De livsmedelsmikrobiologiska analyserna baserar sig på NMKL-metoder 

med smärre modifieringar (NMKL, 2013). Ordnings- och skyddsföreskrifter vid arbete på 

Livsmedelsmikrobiologiska laboratoriet, Restaurang- och hotellhögskolan (rum K1131 och 1135), 

följdes.

Vid den sensoriska analysen användes nya plastskedar till varje ost för att fördela dessa i 

provskålar. Fördelningen gjordes så att 175-200 g ost skulle räcka för 28 provskålar, alternativt 42 

skålar för de tre ostarna som användes i provomgången. Provskålarna blev inplastade och 

förvarades i kyl (+4°C) över natten. Analysen genomfördes i det sensoriska laboratoriet i 

Kärnhuset, Grythyttan med programmet Logic8 BV EyeQuestion. Under testerna fanns det 

smörgåsrån och vatten för att kunna neutralisera smakerna mellan varje prov. Även plastmuggar, 

plastskedar, plastgafflar och pappersmuggar fanns att tillgå. Under provomgången med tre ostar 

användes en whiteboardtavla och anteckningspapper för noteringar av de utvalda beskrivande 

orden. För att panelen inte skulle missuppfatta de beskrivande orden, gjordes en genomgång före 

respektive sensoriskt test (Bilaga 3). Båda sensoriska analyserna inleddes med en testomgång så att 

bedömarna kunde diskutera och komma överens om var på intensitetsskalan respektive beskrivande 

ord låg för de tre testade ostarna. Därefter utfördes den sensoriska analysen i två replikat. 

Bedömarna analyserade ostarna utifrån beskrivande ord och klickade in sitt svar på en horisontell 

linje, där ändpunkterna på intensitetsskalan förklarades som ”lite” och ”mycket”. 

Resultaten från den sensoriska analysen skickades från bihandledare med e-post till uppsatsens 

författare och därefter analyserades resultatet i PanelCheck. Resultaten från den mikrobiologiska 

analysen sammanfattades i ett Excel-dokument. Medelvärden från den sensoriska analysen 

sammanfattades i ett nytt Excel-dokument tillsammans med resultat från den mikrobiologiska 

analysen och analyserades. Den Pearsonska korrelationskoefficienten beräknades i samma 

dokument. Genom statistikprogrammet STATISTICA kunde grafer åskådliggöra samband mellan 

bakteriologiskt innehåll och sensorisk upplevelse.

Forskningsetisk planering
Diener & Crandall (1978) har presenterat en organiserad översikt av etiska frågor och nämner fyra 

huvudprinciper. För det första ska deltagarna i studien inte ta skada. Ostarna i föreliggande studie 
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ska därför undersökas på L. monocytogenes innan de sensoriska analyserna och vid eventuella 

positiva resultat ska dessa ostar uteslutas. Ostarna ska köpas i en ostbutik. Deltagarna ska 

informeras om att ostarna är opastöriserade och att deltagandet är helt frivilligt. För det andra ska 

deltagarna visa acceptans och samtyckte till att delta. Därför ska deltagarna bli påminda innan 

respektive sensoriskt test att deltagandet är frivilligt. För det tredje har deltagarna rätt att vara 

anonyma. Den sensoriska panelen, ostproducenterna och ostbutiken ska vara anonyma i denna 

studie. Slutligen ska den insamlade informationen presenteras på ett riktigt sätt och därmed utesluta 

felaktigheter. I denna kvantitativa undersökning ska resultaten presenteras i råmaterial där 

statistiska program formar resultaten och redovisas med signifikansvärden och 

korrelationskoefficienter.

Resultat

I detta avsnitt redovisas först resultat från pilotstudien och därefter resultat från den slutliga studien. 

Vad gäller den slutliga studien redovisas först den mikrobiologiska analysen, därefter den 

sensoriska analysen och till sist grafer som visar på korrelation mellan bakteriologiskt innehåll och 

sensorisk sinnesupplevelse.

Pilotstudie

Genom att dofta och smaka på ostproverna kunde författaren uppskatta antalet bakterier från 

familjen Enterobacteriaceae för fyra av de fem ostarna. Vidare noterades att ostar som skulle testas 

bör vara av samma typ så att de allmänna sensoriska egenskaperna skulle vara så nära varandra som 

möjligt. Resultatet från denna pilotstudie visar att det kan vara möjligt att uppleva skillnader i 

antalet Enterobacteriaceae i opastöriserade ostar med hjälp av doft- och smaksinnena. 

Mikrobiologisk analys

L. monocytogenes påvisades i två av ostarna. Presumtiva B. cereus påvisades inte i någon av 

ostarna. BP-positiva stafylokocker med typiskt utseende påvisades och kvantifierades i en av 

ostarna. Antalet aeroba mikroorganismer 30°C varierade från 4,2 till 8,2 kolonibildande enheter i 
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log10 per gram ost (Tabell 1). Antalet Enterobacteriaceae 37°C varierade från <1,0 till 4,3 (ibid.). 

Antalet enterokocker varierade från <2,0 till 6,0 (Tabell 1).

Tabell 1. Mikrobiologisk analys av fem svenska opastöriserade ostar i pilotstudien (antalet 

kolonibildande enheter i log10 per gram ost respektive påvisad/ej påvisad i 25 g prov för L.  

monocytogenes).

Ost Aeroba 
mikroor-
ganismer 
30°C

Enteroba-
cteriaceae 
37°C

Enteroba-
cteriaceae  
44°C

Entero-
kocker

BP-positiva 
stafylokocker

Presumtiva  
Bacillus  
cereus

Listeria  
monocyto-
genes

pH-
värde

13 8,2 3,7 <1,0 4,8 <2,0 <2,0 Ej påvisad 6,3
14 7,7 4,0 3,4 4,5 <2,0 <2,0 Ej påvisad 7,9
15 4,2 <1,0 <1,0 <2,0 2,0 <2,0 L. monocyto-

genes påvisad
6,2

16 8,2 4,3 <1,0 6,0 <2,0 <2,0 L. monocyto-
genes påvisad

6,5

17 7,6 <1,0 <1,0 5,7 <2,0 <2,0 Ej påvisad 6,7

Slutlig studie

Resultaten för antalet aeroba mikroorganismer 30°C, Enterobacteriaceae 37°C och enterokocker 

jämfördes med de sensoriska resultaten från de 22 analyserade ostarna för att se om eventuella 

korrelationer fanns. Positiva korrelationer med signifikansvärde påvisades för antalet 

Enterobacteriaceae 37°C och intensiteten av doft- och smakupplevelserna gödsel, bitter, 

doftintensitet, stickande, metallisk och ammoniak. Även antalet enterokocker och intensiteten av 

doft- och smakupplevelserna gödsel, doftintensitet, metallisk och ammoniak hade korrelationer med 

signifikansvärde. Dock hade dessa korrelationer r-värde lägre än 0,5 och ansågs därmed inte som 

några positiva samband. Inga signifikanta korrelationer fanns mellan Enterobacteriaceae 44°C eller 

antalet aeroba mikroorganismer 30°C och intensiteten av något sensoriskt beskrivande ord. 

Mikrobiologisk analys

L. monocytogenes påvisades inte i någon av de 20 testade opastöriserade dessertostarna. Presumtiva 

B. cereus påvisades i en av ostarna. Koagulaspositiva stafylokocker påvisades och kvantifierades i 

fyra av ostarna. Antalet aeroba mikroorganismer 30°C för de 20 opastöriserade dessertostarna 
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varierade från 6,5 till 9,4 kolonibildande enheter i log10 per gram ost (Tabell 2; Tabell 3). Antalet 

Enterobacteriaceae 37°C för 19 av de opastöriserade dessertostarna varierade från 2,7 till 7,8 

(ibid.). Ost nummer 6 var enligt ostbutiken (2013) delvis tillverkad av pastöriserad mjölk vilket kan 

förklara det låga antalet av Enterobacteriaceae 37°C. Antalet enterokocker för 19 av de 

opastöriserade dessertostarna varierade från 4,7 till 7,1 (Tabell 2; Tabell 3). För ost nummer 6 

påvisades inga enterokocker. 

Tabell 2. Mikrobiologisk analys av elva franska dessertostar varav tio tillverkade av opastöriserad 

mjölk, första omgången (antalet kolonibildande enheter i log10 per gram ost respektive påvisad/ej 

påvisad i 25 g prov för L. monocytogenes). 

Ost Aeroba 
mikro-
organismer  
30°C

Enterobacter-
iaceae 37°C

Oxidas-
negativa 
37°C

Enterobacter-
iaceae 44°C

BP-
positiva  
stafylo-
kocker

Koagulas-
positiva  
stafylo-
kocker

Entero-
kocker

pH-
värde

139 8,5 7,6 7,2 3,0 <2,0 Ej testadb 5,1 6,2
141 9,4 7,2 6,5 <1,0 3,7 3,0 5,9 6,5
272 8,4 7,2 7,2 2,1 4,2 <2,0 4,7 7,2
336 7,6 5,7 5,5 <1,0 <2,0 Ej testadb 7,1 6,3
412 8,4 2,7 2,7 2,2 2,3 <2,0 6,4 6,5
508 8,9 4,9 4,6 5,0 3,2 <2,0 6,2 6,9
685 8,7 7,5 7,5 1,9 3,3 <2,0 6,5 6,8
789 8,7 7,8 7,7 1,0 <2,0 Ej testadb 5,0 6,7
820 8,6 7,5 7,4 2,3 3,5 3,0 6,7 7,1
914 8,4 4,4 4,0 <1,0 <2,0 Ej testadb 6,7 7,0
355a 7,7 <1,0 Ej testadb <1,0 Ej testadb Ej testadb <2,0 6,9

 a Ost tillverkad av pastöriserad mjölk.

 b Analys ej utförd då växt saknades (vad gäller de opastöriserade ostarna, testades dessa inte på stafylokocker).
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Tabell 3. Mikrobiologisk analys av elva franska dessertostar varav tio tillverkade av opastöriserad 

mjölk, andra omgången (antalet kolonibildande enheter i log10 per gram ost respektive påvisad/ej 

påvisad i 25 g prov för L. monocytogenes).

Ost Aeroba 
mikro-
organismer  
30°C

Enterobacter-
iaceae 37°C

Enterobacter-
iaceae 44°C

BP-
positiva  
stafylo-
kocker

Koagulas
-positiva  
stafylo-
kocker

Entero-
kocker

Presumtiv  
Bacillus  
cereus

pH-
värde

1 8,6 5,5 <1,0 <2,0 Ej testadb 6,8 <2,0 6,2
2 9,0 7,0 4,3 3,0 <2,0 6,5 <2,0 6,7
3 8,4 3,9 <1,0 2,9 2,2 4,6 <2,0 6,5
4 8,2 5,6 <1,0 <2,0 Ej testadb 5,9 <2,0 6,3
5 8,1 5,6 <1,0 <2,0 Ej testadb 5,4 <2,0 6,7
6 8,0 1,3 <1,0 2,5 2,0 <2,0 2,3 6,5
7 6,5 5,1 <1,0 <2,0 Ej testadb 5,3 <2,0 7,2
8 7,7 4,5 2,1 <2,0 Ej testadb 6,2 <2,0 6,9
9 7,9 5,7 <1,0 <2,0 Ej testadb 5,9 <2,0 7,4
10 8,0 6,7 2,4 >6,0 <2,0 5,2 <2,0 7,2
11a 7,4 <1,0 <1,0 Ej testadb Ej testadb <2,0 <2,0 6,9

 a Ost tillverkad av pastöriserad mjölk.

 b Analys ej utförd då växt saknades (vad gäller de opastöriserade ostarna, testades dessa inte på stafylokocker).

Sensorisk analys

Under den första omgången med 11 ostar hade samtliga beskrivande ord p-värde <0,001 förutom 

smaken söt (Figur 1), som uteslöts för vidare analys. Under den andra omgången med 11 ostar hade 

samtliga beskrivande ord p-värde <0,001 förutom doften jordig (Figur 2), som uteslöts för vidare 

analys. PLS1-analysen (Figur 3; Figur 4) visar samband mellan Enterobacteriaceae 37°C och 

sensoriska egenskaper. Ostar som ligger på samma sida i diagrammet har hög intensitet av dessa 

beskrivande ord. Ost nummer 355, som var en opastöriserad ost, ligger relativt nära det beskrivande 

ordet bitter (ibid.). Det bör understrykas att ost nummer 355 var en getost (Ostbutiken, 2013) och att 

den därmed kan upplevas mer bitter än motsvarande ostar tillverkade på komjölk.
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Figur 1. 2-vägs ANOVA med signifikansvärde av beskrivande ord. Produkteffekten beror på 

skillnader mellan bedömarnas sensoriska svar som jämförs med ostarnas medelvärde av det 

beskrivande ordet. 
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Figur 2. 2-vägs ANOVA med signifikansvärde av beskrivande ord. Produkteffekten beror på 

skillnader mellan bedömarnas sensoriska svar som jämförs med ostarnas medelvärde av det 

beskrivande ordet. 

Figur 3. PLS1-analys av samband mellan Enterobacteriaceae 37°C och beskrivande ord, scoreplot.
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Figur 4. PLS1-analys av samband mellan Enterobacteriaceae 37°C och beskrivande ord, 

loadingplot.

Korrelationer mellan antalet Enterobacteriaceae 37°C och intensitet av doften gödsel samt 

intensitet av smaken bitter, från båda omgångarna, hade r-värde 0,6 och p-värde <0,01 (Figur 3; 

Figur 4). Korrelationer mellan antalet Enterobacteriaceae 37°C och doftintensitet, intensitet av 

smaken stickande, intensitet av smaken metallisk samt intensitet av doften ammoniak, från båda 

omgångarna, hade r-värde 0,5 och p-värde <0,05 (Figur 5; Figur 6; Figur 7; Figur 8).
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Figur 5. Korrelation mellan antalet Enterobacteriaceae 37°C och intensitet av doften gödsel, båda 

omgångarna.

Figur 6. Korrelation mellan antalet Enterobacteriaceae 37°C och intensitet av smaken bitter, båda 

omgångarna. 
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Figur 7. Korrelation mellan antalet Enterobacteriaceae 37°C och intensitet av doftintensitet, båda 

omgångarna. 

Figur 8. Korrelation mellan antalet Enterobacteriaceae 37°C och intensitet av smaken stickande,  

båda omgångarna. 
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Figur 9. Korrelation mellan antalet Enterobacteriaceae 37°C och intensitet av smaken metallisk,  

båda omgångarna. 

Figur 10. Korrelation mellan antalet Enterobacteriaceae 37°C och intensitet av doften ammoniak,  

båda omgångarna.
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Diskussion

I detta avsnitt presenteras först hälsorisker kopplat till opastöriserade dessertostar. Därefter 

diskuteras samband mellan sensorisk sinnesupplevelse och antalet Enterobacteriaceae 37°C samt 

livsmedelshygieniska kontrollåtgärder. Avsnittet avslutas med en metod- och materialdiskussion, 

forskningsetisk uppföljning och slutsatser. 

Opastöriserade dessertostar och hälsorisker 
Med tanke på de mikrobiologiska resultaten från denna uppsats, är det tydligt att opastöriserade 

dessertostar har potential att utgöra en risk för hälsan. Att opastöriserade ostar skulle vara säkra 

efter 60 dagars lagring motbevisades. Enligt uppgifter från ostbutiken (2013) var ost nummer 272 

lagrad i 2-3 månader och denna ost innehöll mer än 107 Enterobacteriaceae 37°C per gram. Även 

ost nummer 5 och 7 var enligt uppgifter från ostbutiken (ibid.) lagrade längre än två månader och 

dessa ostar innehöll fler än 105 Enterobacteriaceae 37°C per gram. 

I denna undersökning påvisades bakterier som tillhör familjen Enterobacteriaceae i samtliga 20 

analyserade opastöriserade ostar. Trettiofem procent av ostarna hade hög kontamination, mer än 107 

kolonibildande enheter per gram. Detta resultat överensstämmer med resultaten från Giammanco et 

al. (2011) där 42% av de 50 testade opastöriserade dessertostarna innehöll mer än 107 

kolonibildande enheter per gram. Dessa ostar ansågs av författarna vara av dålig hygienisk kvalitet 

eftersom det höga antalet kan ha berott på dålig skötsel av djur, dåliga hygienrutiner under 

tillverkning eller dålig förvaring av ostarna eventuellt i samband med bristande nedkylning av 

mjölken (ibid.). Eftersom vissa Enterobacteriaceae-arter kan producera enterotoxiner (Tornadijo et 

al., 2001), är ett högt antal av dessa bakterier mycket riskabelt och kan innebära fara för 

konsumenter. Även koagulaspositiva stafylokocker som har potentialen till att producera 

enterotoxiner påvisades och kvantifierades i fyra av ostarna. Det högsta antalet koagulaspositiva 

stafylokocker uppmättes i denna studie till 103 kolonibildande enheter per gram, vilket är 100-

faldigt lägre än Europakommissionens (2005) kriterier för analys av stafylokockenterotoxin. 

I den slutliga studien påvisades inga L. monocytogenes i någon av de opastöriserade franska 

dessertostarna. Däremot påvisades dessa bakterier i två av fem opastöriserade svenska ostar under 

pilotstudien. Sedan 1980-talets många listerios-utbrott (Tham, 1989) har det överlag gjorts enorma 
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framsteg i att avlägsna denna bakterie (FDA/Health Canada, 2012). Inte någon av ostarna översteg 

105 kolonibildande enheter av koagulaspositiva stafylokocker. 

Samband mellan sensorisk 
sinnesupplevelse och antalet Enterobacteriaceae 37°C

Utifrån korrelationsanalyserna i denna uppsats är det uppenbart att förekomst av medlemmar i 

bakteriefamiljen Enterobacteriaceae 37°C har stor betydelse för panelens bedömning avseende 

vissa beskrivande ord. Ostarna med ett högre antal Enterobacteriaceae 37°C hade positivt (r-värde 

0,6) och signifikant (p-värde <0,01) högre intensitet av doften gödsel samt av smaken bitter. När det 

kommer till sinnesupplevelsen av gödsel är de flesta doftämnen som kan associeras till animaliskt 

gödsel flyktiga organiska föreningar som genereras av bakteriell nedbrytning av protein, fett och 

kolhydrater i organiskt material. Även reaktiva oorganiska gaser såsom ammoniak och svavelväte 

är viktiga doftämnen som kan avges från animaliskt gödsel. I denna uppsats hade ostarna med ett 

högt antal Enterobacteriaceae 37°C även positivt (r-värde 0,5) och signifikant (p-värde <0,05) 

högre intensitet av doften ammoniak samt av smakerna stickande och metallisk. Dessa beskrivande 

ord kan alla förknippas till doft- och smakupplevelsen av gödsel.

Tidigare studier har gjorts som visar på korrelationer mellan ett högt antal av Enterobacteriaceae 

och sensoriska sinnesupplevelser. Dahl et al. (2000) korrelerade (p-värde <0,05) antalet 

Enterobacteriaceae i opastöriserade dessertostar tillverkade av fårmjölk med koncentrationer av 

bland annat propanol, som ger en stickig och alkoholaktig doft, och etyloktanoat, som ger en 

härsken smak. Morales et al. (2004) inokulerade olika Enterobacteriaceae-stammar i ostar och 

kunde fastställa 61 flyktiga föreningar som bildades av de olika stammarna. De noterade 

signifikanta ökningar av svavelföreningar i ostar som var mellan två timmar och ett dygn gamla när 

stammar av Enterobacteriaceae tillsattes (ibid.). 

Enterobacteriaceae 37°C som indikatorbakterie

Enterobacteriaceae är en bakteriefamilj som finns i den normala tarmfloran hos människor och djur 

och även i den normala bakteriefloran i många mejeriprodukter. Ett lågt antal Enterobacteriaceae är 

vanligt i opastöriserad mjölk medan ett högt antal tyder på dålig djurhållning, dålig hygien under 
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mjölkhanteringen eller dålig förvaring (Tornadijo et al., 2001). Enligt Giammanco et al. (2011) kan 

kvaliteten på ystmjölken såväl som den hygieniska statusen under tillverkning, paketering och 

hantering av ost, bedömas genom att analysera antalet Enterobacteriaceae i ostprover. Även 

Chaves-López et al. (2006) skriver att Enterobacteriaceae är en indikator för mikrobiologisk 

kvalitet hos ostar. För ytterligare studier som framhåller att Enterobacteriaceae är en bättre 

indikator på dålig hygienisk kvalitet än andra bakterier se översiktsartikel av Tallon et al. (2005). I 

kommissionens förordning (EG) nr 2073/2005 om mikrobiologiska kriterier för livsmedel står att 

Enterobacteriaceae skulle kunna användas som riskindikator vid rutinövervakning i såväl 

tillverkningsmiljön som i slutprodukten (2005). Om de påvisas kan man sedan söka efter specifika 

sjukdomsframkallande bakterier (ibid.).

Livsmedelshygieniska kontrollåtgärder
Medan vissa anser att ett totalförbud mot försäljning av opastöriserade mjölkprodukter skulle 

minska antalet sjukdomsutbrott i samband med förtäring av opastöriserad mjölk och ost, menar 

andra att detta skulle inskränka på människors valfrihet. Om ett förbud infördes skulle det innebära 

marknadsekonomiska problem för berörda parter, såsom avdelningar för statliga jordbruk och 

mjölkbönder, samt för konsumenter av opastöriserad mjölk och ost (Yilmaz et al., 2009). 

Enligt Europakommissionens (2005) förordning (EG) nr 2073/2005 får inte livsmedel innehålla 

mikroorganismer eller deras toxiner eller metaboliter i mängder som utgör en oacceptabel risk för 

människors hälsa. Den vetenskapliga kommittén för veterinära åtgärder till skydd för människors 

hälsa (SCVPH) framhävde 1999 vikten av att mikrobiologiska gränsvärden bygger på formell 

riskvärdering och internationellt godkända principer, samt att mikrobiologiska gränsvärden ska vara 

relevanta och effektiva i förhållande till konsumenters hälsa (ibid.). Det står dock att 

livsmedelsföretagarna bör ha möjlighet att använda andra analysmetoder än referensmetoderna, 

särskilt snabbmetoder, förutsatt att användningen av dessa alternativa metoder ger jämförbara 

resultat (Europakommissionen, 2005). Vidare måste en provtagningsplan fastställas för varje 

gränsvärde för säkerställande av ett harmoniserat genomförande (ibid.). Användning av andra 

system för provtagning och analys är tillåtet förutsatt att dessa system ger likvärdiga garantier när 

det gäller livsmedelshygien (Europakommissionen, 2005).
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Metod- och materialdiskussion

Den mikrobiologiska analysmetoden koloniräkningsteknik är en vedertagen metod för att bestämma 

antalet mikroorganismer i ett livsmedel och beroende på tyngden bedöma den hygieniska kvaliteten. 

När kolonierna ska räknas är det viktigt att inget skräp räknas (Madigan et al., 2011). Detta 

säkerställdes genom att vrida och vända agarplattan för att se provet ur ett tredimensionellt sätt. När 

smält agar hälls i en tom petriskål, finns det risk att vissa bakterier dör på grund en kortvarig 

värmeexponering omkring 45°C, (Madigan et al., 2011). Under detta förfarande hällde författaren 

agar vid sidan av det utspädda provet i den tomma petriskålen för att minimera risken av för låga 

bakteriologiska resultat. 

Även den sensoriska analysmetoden intensitetstest är en vedertagen metod för att analysera kvalitet 

hos livsmedel. Vid de sensoriska analyserna används människor som mätinstrument och därmed 

kan komplikationer uppstå. Resultaten kan variera beroende på en mängd olika faktorer, som t.ex. 

humör eller vad bedömarna har ätit innan (Meilgaard et al., 1999). För att säkerställa valida resultat 

i denna uppsats utfördes respektive sensorisk analys i två replikat och endast de beskrivande ord 

med p-värde <0,001 användes. Trots att bedömarna inte var några experter på ostar eller fick någon 

annan träning än testomgången, visar resultatet att panelen kunde uppleva sensoriska skillnader som 

korrelerade med antalet Enterobacteriaceae 37°C. Därmed kunde de även förutspå det hygieniska 

skicket på ostarna.

Det var nödvändigt att få ett kvantitativt sensoriskt resultat för att kunna jämföra detta med antalet 

bakterier. Eftersom positiva (r-värde 0,6 och r-värde 0,5) respektive signifikanta (p-värde <0,01 och 

p-värde <0,05) korrelationsanalyser utfärdades i denna studie, anses metoden att kombinera 

sensorisk sinnesupplevelse med förekomst av bakterier fungera. 

Forskningsetisk uppföljning

Inga sjukdomssymptom rapporterades från någon av deltagarna i den sensoriska panelen. Inga L.  

monocytogenes påvisades i någon av ostarna som testades av den sensoriska panelen. Innan 

respektive sensoriskt test visade deltagarna acceptans och samtycke till att delta. Eftersom 

deltagarna hade en grundutbildning i livsmedelshygien var de medvetna om eventuella hälsorisker. 

Ostarna köptes i en ostbutik och således finns de ute på marknaden. Information om ostarna som 
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skulle kunnat spåras tillbaka till producent och information om ostbutiken har uteslutits. Även 

bedömarna är anonyma i denna uppsats. Vad gäller hanterandet av ostarna, transporterades dessa i 

kylväskor i obruten kylkedja från ostbutik till campus. För de ostar som inte fanns i förpackningar á 

350 g, användes båda förpackningarna vilka kom från samma tillverkningssats i såväl den 

sensoriska som den mikrobiologiska analysen. Resultaten presenterades i råmaterial där statistiska 

program formade resultaten och redovisades med signifikansvärden och korrelationskoefficienter.

Slutsatser
Modern livsmedelshantering bygger på faroanalys och kritiska styrpunkter (HACCP), vilket handlar 

om att förutse hygienrelaterade risker under tillverkning och vid distribution av livsmedel. Idag 

finns det tecken på att den hantverksmässiga känslan särskilt framhålls med konsekvensen att 

livsmedelshygienen negligeras. Eftersom det är osttillverkarna som ansvarar för att hygieniska 

regler och lagstiftning uppfylls, behöver kunskap och hjälpmedel formas och riktas till dem. I denna 

uppsats konkluderas att bakteriefamiljen Enterobacteriaceae påverkar den sensoriska 

sinnesupplevelsen av opastöriserade dessertostar på ett signifikant och positivt sätt. Resultaten 

indikerar att det är möjligt att uppleva och därmed påvisa ett högt antal Enterobacteriaceae 37°C 

genom människans doft- och smaksinnen. 

Uppsatsens bidrag till Måltidskunskap & värdskap som ämne är att presentera ett nytt 

tillvägagångssätt för att analysera hygienisk kvalitet på ostar och som rimligtvis även borde kunna 

appliceras på andra livsmedel. Därutöver är det ovanligt att använda livsmedelshygien i 

produktutvecklande syfte, vilket ger bevis för den breda potentialen disciplinen besitter. 

Praktisk användning

Eftersom det finns positiva och signifikanta korrelationer mellan Enterobacteriaceae 37°C och 

sensoriska sinnesupplevelser är det tänkbart att mejeriföretagen rutinmässigt skulle kunna 

kontrollera den hygieniska kvaliteten hos deras slutprodukter. Att använda människan som 

mätinstrument är både resurs- och kostnadseffektivt. Även fast sensoriska metoder har sina 

begränsningar, visar denna uppsats att en otränad panel kunde urskilja den hygieniska kvaliteten på 

20 opastöriserade dessertostar. Eftersom det finns en hälsorisk med dessa ostar är andra 

rutinundersökningar än laboratoriska högst relevant. 
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Vidare forskning
Relaterad forskning begränsas utifrån vilka kunskaper forskaren besitter kring mikrobiologiska 

processer som har potential till att ändra livsmedlets sensoriska egenskaper. Förslag på vidare 

forskning utifrån denna uppsats skulle kunna handla om att utveckla en metod som riktas till 

ostproducenter så de rutinmässigt kan undersöka den hygieniska kvaliteten på deras slutprodukter. 

En uppföljning kommer att ske där isolaten av Enterobacteriaceae ska artbestämmas med hjälp av 

API®-strips för att se om det finns några korrelationer mellan vissa bakteriearter och sensoriska 

sinnesupplevelser.
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Bilaga 1: Sökmatris

Datum Databas Sökord Antal
referenser

Antal lästa  
abstract
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Bilaga 2: Informationsblad

Att äta eller inte äta?
Mikrobiologisk och sensorisk analys av franska dessertostar

Mitt namn är Magnus Westling och jag går det tredje och sista året på Måltidsekologprogrammet, 

Örebro universitet. Under denna vårtermin skriver alla som tar examen i Måltidskunskap C-uppsats. 

Syftet i min studie är att ta reda på om det finns några korrelationer mellan mikrobiologiska och 

sensoriska resultat från analyser av opastöriserade dessertostar. Frågeställningar som tas upp är: 

• Vilka och hur många bakterier finns det i opastöriserade dessertostar?

• Hur förhåller sig resultatet till bakteriologiska gränsvärden?

• Vilka hälsorisker är förknippade med opastöriserade dessertostar?

• Visar tidigare studier på några samband mellan bakteriologiskt innehåll och sensorisk 

upplevelse?

Det finns tre personer som ni kan kontakta vid eventuella frågor. Professor Wilhelm Tham är min 

handledare och går att nå på telefon 019-303000 eller e-post listeria@telia.com. Professor Åsa 

Öström är kursansvarig och går att nå på telefon 019-302011 eller på e-post asa.ostrom@oru.se. 

Mig går det att nå på mobil 0760542735 eller på e-post magnuswestling@me.com.
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Bilaga 3: Spädningar och agar

Pilotstudie
Analysparameter Spädningar Agar
Aeroba mikroorganismer 30°C -1, -3, -5 TGY
Enterobacteriaceae 37°C -1, -2, -3 VRGG

Enterobacteriaceae 44°C -1 VRGG

Enterokocker -1, -2, -3 SlaBa

Stafylokocker -1, -2, -3 BP

Bacillus cereus -1 BACARA®

Listeria monocytogenes -1 OAA

Slutlig studie, första omgången
Analysparameter Spädningar Agar
Aeroba mikroorganismer 30°C -4, -5, -6 TGY
Enterobacteriaceae 37°C -1, -2, -3, -4 VRGG

Enterobacteriaceae 44°C -1, -2, -3 VRGG

Enterokocker -1, -2, -3 SlaBa

Stafylokocker -1, -2, -3 (-1 för pastöriserad 
ost)

BP

Bacillus cereus 30°C -1, -2 (ej för pastöriserad ost) Blodagar

Bacillus cereus 37°C -1, -2 (ej för pastöriserad ost) Blodagar

Listeria monocytogenes -1, -2 (ej för pastöriserad ost) OAA
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Slutlig studie, andra omgången
Analysparameter Spädningar Agar
Aeroba mikroorganismer 30°C -4, -5, -6 TGY
Enterobacteriaceae 37°C -1, -2, -3, -4 VRGG

Enterobacteriaceae 44°C -1, -2, -3 VRGG

Enterokocker -2, -3, -4 (-1, -2, -3 för 
pastöriserad ost)

SlaBa

Stafylokocker -1, -2, -3 (-1 för pastöriserad 
ost)

BP

Bacillus cereus 30°C -1, -2 (ej för pastöriserad ost) Blodagar

Bacillus cereus 37°C -1, -2 (ej för pastöriserad ost) Blodagar

Bacillus cereus -1 (ej för pastöriserad ost) BACARA®

Listeria monocytogenes -1 (ej för pastöriserad ost) OAA (1 och 2 anrikning)
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Bilaga 4: Beskrivande ord

Slutlig studie, första och andra omgången

Syn Känsel Doft Smak
Ljus ↔ mörk Vattnig ↔ torr Intensitet Intensitet
Mager ↔ fet Mjuk ↔ fast Jordig (smuts/lera, vänd 

jord, skog efter regn)
Söt

Gödsel (dynga, 
ruttnande, ladugård)

Syrlig

Mögel (unken, rostigt, 
gammal cigarettrök)

Sälta

Ammoniak (urin, 
svettigt, stickande)

Bitter

Metallisk

Stickande (skarp)
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