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Sammanfattning 
Introduktion: Mejeriprodukter är en av de produkterkategorier som har högst 

klimatpåverkan och samtidigt en hög andel svinn i de svenska hemmen. Således ämnar den 

föreliggande studien bidra med kunskap gällande bakteriologiska kvaliteten på standardmjölk 

(3%) med passerat bäst före-datum.  

 

Syfte: Studiens syfte är att undersöka och kartlägga förekomsten av bakterier i mjölk vars 

bäst före-datum har passerat under en femveckorsperiod, för att sedan analysera om 

datummärkningen är motiverad.  

 

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

undersökningar. Kvantitet och viss identifiering av bakterier har fastställt med hjälp av 

koloniräkning, renstryk och mikroskopering.  

 

Resultat: En ökning av totalantal bakterier har påträffats i samtliga undersökta 

mjölkförpackningar efter att bäst före-datumet gått ut. Även en viss kvalitetsförändring har 

noterats, däremot har inga kända patogener detekterats. 

 

Slutsats: Utifrån studiens resultat kan bäst före-datumet på Garants standardmjölk förlängas 

upp till två veckor. Mer kunskap behöver spridas gällande lägre förvaringstemperatur och 

märkningens betydelse för att minska förvirring bland konsumenter.  

 

Nyckelord: Datummärkning, Bacillus species, matsvinn, mejeriprodukter 
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Förord 
Ett speciellt tack riktas till Wilhelm Tham och Marie-Louise Danielsson-Tham för stort 

engagemang i samband med genomförandet av vår uppsats. Vi uppskattar ert brinnande 

intresse och tillgänglighet som bidragit till en lyckad studie. Tack! 
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Introduktion 

Matsvinn debatteras allt mer i media. Till exempel börjar livsmedelsbutiker informera och 

upplysa konsumenten om matsvinn för att profilera sig med ett hållbart tänk. En tredjedel av 

all världens mat som produceras årligen förloras eller kastas istället för att användas som föda 

åt människor (Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2013). Att slänga 

fortfarande fullt ätbara livsmedel som kunnat konsumerats om de hanterats annorlunda 

innebär en onödig belastning på miljö och klimat (ibid.). Förenta Nationerna (2017) har satt 

upp globala mål för hållbar utveckling, bland annat att minska hunger, uppnå tryggad 

livsmedelsförsörjning, främja hållbara ekosystem samt bekämpa klimatförändringarna. 

Matsvinn kan ha en negativ inverkan i strävan att uppnå flera av dessa mål. 

 

Matsvinn uppkommer i hela livsmedelskedjan såsom inom produktion, förädling, grossist, 

transport, detaljhandel och i hushåll, vilket också leder till olika benämningar av svinn 

beroende på var i livsmedelskedjan maten går förlorad. I Sverige slängs 1,3 miljoner ton ätbar 

mat varje år, och majoriteten av detta, nämligen 717 000 ton, är kopplat till den senare delen 

av livsmedelskedjan (Naturvårdsverket, 2016). I nedanstående studie benämns detaljhandel, 

storkök och hushåll som senare delen av livsmedelskedjan. Sörme, Johansson och Stare 

(2014) menar att mejerivaror är den produktkategori som det slängs mest av i de svenska 

hushållen, vilket bland annat visat sig grundas i okunskap om bäst före-märkningen. 

 

Även om stora åtgärder behövs för att reducera matsvinn globalt, så kan varje individ vara 

med och verka för minskat hushållssvinn. Således ämnar den föreliggande studien bidra med 

kunskap gällande kvaliteten på standardmjölk (3%) med passerat bäst före-datum. Vilket i sin 

tur förhoppningsvis kan leda till minskat svinn av mjölk i de svenska hushållen. 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Utbildningen på Restaurang- och hotellhögskolan (RHS) grundar sig i ”Five Aspect Meal 

Model” (FAMM), ett redskap som beskriver fem aspekter som spelar stor roll för hur 

måltidsinnehavaren upplever måltidens helhet (Gustafsson, Öström, Johansson & Mossberg, 

2006). De fem aspekterna berör produkten, mötet, rummet, styrsystemet och stämningen. 
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Följande studie grundar sig på det höga matsvinn av mejeriprodukter som finns i de svenska 

hushållen, många gånger till följd av att datummärkningen är för snäv (Rosengren, 2014). 

Därför är det intressant att studera livsmedelshygieniska aspekter på mjölk vars bäst före-

datum har passerat, för att utreda om datumet är rimligt eller inte. Således kommer följande 

studie främst behandla FAMM-aspekterna produkten och styrsystemet. Detta kan i sin tur 

sammankopplas med ett av RHS:s programområde inom måltidskunskap och värdskap, 

hälsosam, säker och hållbar måltid (Örebro universitet, 2016a). Att produkten är säker från 

bakteriologisk synpunkt kan ha betydelse för måltidsupplevelsen, som i detta fall syftar på 

livsmedelsförstörande samt sjukdomsframkallande bakterier som kan finnas i mjölk om den 

hanteras eller förvaras på felaktigt sätt.  

 

En korrekt datummärkning är därför viktig för såväl producent som konsument för att 

försäkra sig om produktkvaliteten men också ur ett hållbarhetsperspektiv för att inte använda 

resurser och belasta miljön i onödan. Att slänga fullt ätbar mat i soporna är ohållbart både 

ekonomiskt och ekologiskt. Detta ger även studien en anknytning till aspekten styrsystemet 

inom FAMM-modellen som bland annat handlar om hur produkten ska behandlas med 

hänsyn till lagar och regler, och även i förhållande till ekonomi (Gustafsson et al., 2006). Då 

matsvinn kan jämföras med att slänga pengar i papperskorgen finns behov av forskning som 

kan bidra till att matsvinnet minskar inom både offentliga storkök, restauranger och hushåll. 
 

Förutom att mejeriprodukter är en av de livsmedelskategorierna med högst andel svinn 

(Sörme et al., 2014) så är också produktionen av mjölk en stor bidragande faktor till utsläpp 

av växthusgaser inom livsmedelssektorn. Detta har i sin tur en negativ påverkan på miljön. 

Därmed finns också relevans för ämnet miljövetenskap, som bland annat handlar om hållbar 

utveckling, agroekologi och produktkvalitet (Örebro universitet, 2016b). På så vis får studien 

ett måltidsekologiskt perspektiv då både måltidskunskap och miljövetenskap integreras. 

Studien omfattar ett ämnesöverskridande perspektiv och inkluderar produktens hela livscykel. 

Det vill säga från jord till bord tillbaka till jord igen, vilket medför ett annorlunda synsätt på 

råvaran. Idag är denna kunskap önskvärd för att kunna uppnå hållbara produktions- 

distributions- och konsumtionsmönster i samhället.  
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Teoretisk bakgrund 

Matsvinn 

Matsvinn är idag ett globalt problem förklarar Edwards och Mercer (2012); de menar att 

uppskattningsvis 15 miljoner människor i utvecklingsländer inte har mat för dagen. Detta 

samtidigt som västvärlden handskas med överproduktion av livsmedel som resulterar i stora 

mängder matsvinn. Att producera livsmedel orsakar utsläpp av växthusgaser längs hela 

livsmedelskedjan (Garnett, 2013). Samtidigt sker förluster av råvaror globalt i samtliga delar 

av livsmedelskedjan, vilket betyder att resurser används helt i onödan och orsakar onödig 

belastning på miljön (Scholz, Eriksson & Strid, 2015). Dock finns det globala skillnader var i 

kedjan livsmedel slängs. I utvecklingsländer förspills maten av mer specifika anledningar 

kopplade till logistik och förvaring i den tidiga delen av livsmedelskedjan (Gustavsson, 

Cederberg & Sonesson, 2011). Detta kan innebära att bland annat kyllagring brister i svåra 

väderförhållanden eller problem med skadedjur under förvaring. I industriländer slängs 

däremot ätbara livsmedel i senare delen av livsmedelskedjan av obefogade anledningar, ofta 

kopplat till handel, storhushåll och konsumenternas beteende (Loxbo, 2011). 

 

Det finns flera olika definitioner av matsvinn som kan användas i vidare eller snävare 

bemärkelse (Loxbo, 2011). Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO) 

(2013) förklarar matsvinn som den mat som produceras med avsikt att bli människoföda men 

som av olika anledningar gått förlorad eller kastats. Svinn kan uppstå i primärproduktionen 

på grund av bristfälliga odlings- och/eller skördemetoder, detta benämnas som 

produktionssvinn (Jordbruksverket, 2017). Den andra delen är svinn som är ätbart men som 

slängs på grund av brister i livsmedelskedjan, främst i dess slutskede, exempelvis hos 

återförsäljare på grund av utgånget datum eller i hemmen vilket benämns onödigt matsvinn. 

Sedan finns ytterligare en benämning, nödvändigt matsvinn som exempelvis kan röra sig om 

skal- och putsrester vid förädling och konsumtion (FAO, 2017).  

 

Matsvinn uppkommer i hela livsmedelskedjan såsom i produktion, distribution, förädling, 

butiker, restauranger och storkök, men i Sverige är det främst hushållen som står för den 

största delen, nämligen 717 000 ton per år (Naturvårdsverket, 2016). Statistik anger att 

svenska konsumenter i genomsnitt slänger 54 kg ätbar mat per person och år, och detta endast 

i hushållen (SCB, 2015). Delar man upp denna siffra hamnar 28 kg mat i soporna och 26 kg 
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hälls ut i avloppet. Färskvaror, framförallt frukt, grönt och mejerivaror, står för den största 

andelen matsvinn i livsmedelsbutiker och hushåll (Loxbo, 2011). Den höga andelen svinn i 

hushållen kan bero på dålig planering av inköp, rester från måltider, förpackningar som inte 

töms ordentligt eller okunskap gällande bäst före-datum (Naturvårdsverket, 2016). En del 

livsmedel i butik, främst mejeriprodukter och bröd kan returneras till producenten utan 

nämnvärda kostnader, detta bidrar till att butiken inte behöver anstränga sig för att sälja ut 

dessa produkter (ibid.). Detta indikerar en överproduktion av livsmedel, vilket i sin tur leder 

till en nedåtgående spiral miljömässigt eftersom en tredjedel av allt som producerats i 

slutändan kastas.  

 

Mjölkproduktionens påverkan på miljön 

Mejeriprodukter tillsammans med köttprodukter är de livsmedelskategorier som påverkar 

klimatet mest (Institute for Prospective Technological Studies, 2006). En studie visar att 

nötkött är det livsmedel som orsakar störst miljöpåverkan bland de mest konsumerade 

livsmedlen inom Europa, 13,7 kg per person och år (Notarnicola, Tassielli, Renzulli, 

Castellani, & Sala, 2017). Författarna konstaterar att mejeriprodukter har en lägre 

miljöpåverkan än nötkött, men konsumeras däremot i mycket större utsträckning av 

europeiska medborgare, nämligen 80,1 kg per person och år. 

 

Även om mjölkkonsumtionen minskat och produktionen har lägre miljöpåverkan än 

produktionen av nötkött så slängs mejeriprodukter i större utsträckning än köttprodukter. 

Problematiken i detta är att mjölkproduktionen även den starkt bidrar till negativ påverkan på 

miljön. Att hålla nötdjur bidrar till höga utsläpp av växthusgaser som lust- och metangas till 

följd av nötdjurets idissling (Garnett, 2011). Dessutom krävs stora arealer mark för att föda 

och hålla dessa djur, både för bete och för foder vilket bidrar till koldioxidavtryck 

(Henriksson, Cederberg & Swensson, 2014). Jordbruket är också en stor bidragande faktor 

till övergödning av hav och vattendrag, särskilt Östersjön är hårt drabbad (Världsnaturfonden, 

2016).  
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Datummärkning av livsmedel  

Enligt EU förordningen (EG 2011:1169) innebär bäst före-datum på livsmedel att om 

produkten förvaras enligt rekommendationer ska de egenskaper som den normalt förknippas 

med finnas kvar till angivet datum. Bäst före-datum på livsmedelsprodukter bestäms av 

producenten, vilket baseras på interna analyser av respektive livsmedel som tillverkas 

(Newsome et al., 2014). Livsmedelsproducenten är i slutänden den ytterst ansvariga för att 

produkten håller god kvalitet och säkerhet (Livsmedelsverket, 2017). Det finns i regel inga 

lagar eller bestämmelser angående hur man bestämmer bäst före-datumet på livsmedel, 

istället sätts det utifrån producentens egna riktlinjer och hållbarhetstester. Den här principen 

har använts i årtionden, dels för att främja omsättningen av varor i butik och dels för att delge 

konsumenten information gällande hållbarhet (Newsome et al., 2014). En tidigare studie 

påvisar att friheten för producenten att bestämma bäst före-datumet har bidragit till förvirring 

hos både livsmedelstillverkare och konsument. Avsaknaden av riktlinjer har lett till ökat 

matsvinn men också minskat säkerheten hos risklivsmedel, detta bland annat för att man 

aldrig kan kontrollera kylkedjan efter att livsmedlet lämnat butiken (ibid.). 

 

Enligt Livsmedelsverket (2017) är det tillåtet att sälja livsmedel efter att dess bäst före-datum 

gått ut, dock undviker ofta återförsäljare detta eftersom de ansvarar för att livsmedlen är säkra 

och godtagbara när produkten lämnat producenten. Därför är det naturligt att kassera istället 

för att riskera att sälja något som inte uppfyller kraven. Detta till skillnad från “sista 

förbrukningsdag”, vilket innebär att det är den sista dagen producenten kan garantera att 

livsmedlet inte utgör någon risk för konsumentens hälsa. Livsmedel som märks med sista-

förbrukningsdag förknippas med produkter som lättare samt snabbare förstörs av 

mikroorganismer, till exempel färska animalieprodukter. Det är enligt lag förbjudet att sälja 

eller skänka bort livsmedel vars sista förbrukningsdag utgått (EG 2002:178).  

 

Loxbo (2011) konstaterar att det finns en viss misstolkning av just bäst före-datum på 

livsmedelsprodukter. Detta medför att många konsumenter tar för givet att produkten blivit 

förstörd så fort bäst före-datumet löpt ut och således slänger produkten, fastän den många 

gånger inte uppvisar några tecken på försämrad kvalitet. Konsumentföreningen Stockholm 

(2009) anger i sin rapport om matsvinn att de föredrar benämningen ”minst hållbar till” 

framför ”bäst före-dag” på livsmedelsprodukter för att det bättre förklarar att livsmedlet 

troligtvis går bra att äta även efter datumet löpt ut. En liknande undersökning konstaterar att 
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26% av de tillfrågade konsumenterna är rädda för att konsumera produkter vars bäst före-

datum löpt ut, och oron kommer främst från risken att bli sjuk (Konsumentföreningen 

Stockholm, 2015). En belgisk studie stödjer ett förtydligande gällande de två märkningarna 

bäst före-datum och sista förbrukningsdag; den uppmanar även till fortsatt arbete för att 

upplysa konsumenter om att bäst före-märkningen syftar till sensoriska kvaliteter snarare än 

hälsorisker (Van Boxstael, Devlieghere, Berkvens, Vermeulen & Uyttendaele, 2014). 

 

Mjölk som livsmedel 

Att ett livsmedel blivit förändrat innebär att dess ursprungliga karaktär inte längre är fullgod, 

ofta på grund av mikrobiologiska förändringar i livsmedlet som påverkar bland annat 

sensoriska egenskaper (Adams & Moss, 2000). Det som karaktäriserar mikrobiell förändring 

i livsmedel är att det sker gradvis. Vad gäller mjölk som livsmedel underlättar dess höga 

vattenaktivitet tillväxten av särskilt bakterier, den utgör även med sin höga proteinhalt ett 

utmärkt medium för tillväxt (Garedew, Berhanu, Mengesha, & Tsegay, 2012). Därför är 

hygien vid bearbetning av mjölk extremt viktigt för att förhindra och fördröja tillväxt av 

bakterier så länge som möjlig, inte bara från sensoriska synpunkter men även för att 

producera ett säkert livsmedel.  

 

Hållbarheten på mjölk beror således på bakteriekoncentrationen, ju fler bakterier desto 

snävare blir hållbarhetsperioden. Vilken temperatur mjölken förvaras i påverkar också 

hållbarheten (Adams & Moss, 2000). Efter att den genomgått behandling kan den ha en 

hållbarhet på ett par veckor under förutsättning att kylkedjan, från mejeri till konsument, 

aldrig brutits eller överstigit +8° C. Mjölken är hållbar i obruten förpackning cirka sju dygn 

efter förpackningsdagen (Jonsson et al. 2007), en öppnad förpackning ska vara hållbar i fyra 

till fem dygn i kylskåp. Däremot kan hållbarheten förlängas vid förvaring i lägre temperatur 

(Adams & Moss, 2000).  

 
Pastörisering av mjölk 

Mjölk är ett av de mest kontrollerade livsmedlen vad gäller kvalitet (Danielsson-Tham & 

Tham, 2014). Detta syftar till strikt kontrollerade regler för folkhälsa och god hantering. Inom 

begreppet kvalitet ingår krav på leverantör, råvara, produktionshygien men begreppet 
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innefattar även krav på djurhållning (Jonsson et al. 2007). Mjölk förädlas i syfte att hålla god 

kvalitet hela vägen till konsumenten. Det finns ett antal olika pastöriseringsprocesser 

beroende på ursprungsråvaran och vilket livsmedel man vill producera. Lågpastörisering 

innebär att mjölken hettas upp till 72° C i 15 sekunder för att sedan kylas ned till högst 4° C; 

denna metod används vid produktion av konsumtionsmjölk och av mjölk som ska användas 

till ostproduktion (Adams & Moss, 2000). Metoden används då den påverkar de sensoriska 

egenskaperna i råvaran minimalt.  

 

Livsmedelsförstörande bakterier i mjölk 

Vid lågpastörisering som är den metod man använder för tillverkning av konsumtionsmjölk 

(Jonsson et al. 2007) tillintetgörs 99,9% av bakteriefloran (Danielsson-Tham, 2017, muntlig 

uppgift). Det betyder att 0,1 procent av bakteriefloran finns kvar i mjölken, varför det är 

viktigt att kontrollera att koncentrationen av bakterier innan pastörisering inte är för hög, 

detta genom att hålla god hygien och djurhållning på gården. En annan betydande faktor är att 

mjölk från olika gårdar blandas på mejeriet (Arla, u.å.). 

 

De bakterier som finns i jord och i avföringen från kon kontaminerar också mjölken (Carlin, 

2011) som i djurkroppen är steril (Jonsson et al. 2007). Vanliga jordbakterier är 

Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes, Bacillus cereus, Escherichia coli och 

Staphylococcus aureus vilka ofta återfinns i opastöriserad mjölk, dessa är patogena, därför är 

det viktigt att mjölken pastöriseras för att minimera risken att de hamnar i slutprodukten 

(Danielsson-Tham & Tham, 2014).  

 

Psykrotrofa bakterier 

Att en bakterie är psykrotrof innebär att den har egenskapen att föröka sig i låga temperaturer 

(Adams & Moss, 2000), mellan 0°C och 10° C har de flesta psykrotrofer en stadig 

tillväxtkurva (Jonsson, et al., 2007). Psykrotrofa bakterier bryter ned proteinet i mjölken 

vilket bidrar till förruttnelse av mjölken. Dessa skiljer sig från de flesta andra bakterier som 

har ett tillväxtoptimum på 10–50°C (Konsumentföreningen Stockholm, u.å). De flesta 

psykrotrofa bakterier elimineras vid pastörisering men utgör en risk om de efterkontaminerar 

mjölken (Adams & Moss, 2000). Det som orsakar att mjölken blir dålig är generellt 
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psykrotrofa bakterier, ofta gram-negativa stavar som introducerats efter pastörisering såsom 

Pseudomonas spp eller Acinetobacter spp. Bacillus arter (B. spp.) är psykrotrofa och även 

termoresistenta, de överlever pastörisering genom sporbildning (ibid.). 

 

Termoresistenta bakterier 

Kvalitetförstörelse av mjölk kan även röra sig om termoresistenta bakterier, vilket betyder att 

de överlever den värmebehandling som pastörisering innebär (Adams & Moss, 2000). Ofta 

rör det sig då om B. spp. Bacillussläktet består av grampositiva stavar, aeroba eller fakultativt 

anaeroba (Adams & Moss, 2000). B. cereus är en bakteriegrupp som kan orsaka 

matförgiftning hos människor. Svensk mjölk (2010) menar att B. cereus är den patogen som 

är mest associeras med sjukdomsfall och mjölk. Danielsson-Tham & Tham (2014) 

konstaterar att antalet sjukdomsutbrott av B. cereus relaterade till livsmedel ökar. 

 
Termoresistenta sporer förekommer i opastöriserad mjölk (Jonsson, et al., 2007) och kan 

aktiveras vid pastörisering. Detta betyder att sporen övergår i bakterierform och kan föröka 

sig vid gynnsam temperatur, varför antalet sporer i mjölken efter pastörisering måste 

begränsas. Om mjölken hålls väl kyld gror de långsamt och hinner sällan orsaka förstörelse i 

mjölken inom tidsramen för bäst före-datumet. Termoresistenta bakterier kan med tiden dock 

orsaka lukt- och smakförändringar samt andra bristfälliga kvaliteter i mjölk. En vanligt 

förekommande defekt är att klumpar bildas i konsumtionsmjölk. En förklaring kan vara 

förekomsten av B. spp. i mjölk vars produktion av lecitinas bryter ner membran i fettpartiklar 

vilket leder till att mjölken separerar till en heterogen vätska (Adam & Moss, 2000).  

 

Tidigare studier visar att B. cereus har påträffats i pastöriserad mjölk, redan så tidigt som 

direkt efter förpackning av mjölken (Salustiano, Andrade, Soares, Lima, Bernardes, Luiz, & 

Fernandes, 2008). Detta visar vikten av riktigt rengjord utrustning innan vidare hantering av 

den pastöriserade mjölken sker. Detta påstående stöds av svensk mjölk (2010) som också 

konstaterar betydelsen av hygien i mejeriproduktion för att undvika bakterietillväxt. Det finns 

en stark korrelation mellan koncentrationen av B. cereus i mjölkkornas avföring och 

koncentrationen av B. cereus-sporer i mjölk (Carlin, 2011). 

http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S095671350800176X
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S095671350800176X
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S095671350800176X
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S095671350800176X
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S095671350800176X
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S095671350800176X
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S095671350800176X
http://www.sciencedirect.com.db.ub.oru.se/science/article/pii/S095671350800176X
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Kvalitetskontroll av mjölk 

Ett sätt att detektera förekomsten av oönskade bakterier i mjölk är att analysera antal 

bakterier genom ett mjölkprov. Detta kan ge information om hygien vid mjölkning samt hur 

mjölken har förvarats (Jonsson, et al., 2007). Svensk mjölk (2010) har arbetat fram riktlinjer 

för hygienisk mjölkproduktion. Den rutinmässiga analysen för mjölkhygien inkluderar prov 

av B. cereus eftersom denna patogen främst associeras med sjukdomsfall orsakade av mjölk 

(Danielsson-Tham & Tham, 2014). Pastöriserad mjölk får inte, under vintertid, överskrida en 

koncentration på 100–1000 B. cereus colony-forming units (cfu)/ml mjölk, detta skulle tyda 

på återkontamination i den pastöriserade mjölken (Svensk mjölk, 2010). Leverantörsmjölken 

kan också testas för totalantal bakterier vilket belyser mjölkens hygien överlag, om denna 

siffra överskrider 100 000 bakterier/ml mjölk innebär även det att en återkontamination har 

skett. Det är mjölkproducenten själv som ansvarar för att uppfylla kriterierna som finns 

gällande totalantal bakterier samt liknande gränser för främmande ämnen (LRF, 2014). 

Enteriobacteriaceae är en grupp bakterier som finns i tarmkanalen hos människor och djur 

(Danielsson-Tham & Tham, 2014), en sådan förekomst i pastöriserad mjölk indikerar 

efterkontaminering på grund av bristande hygeniska förhållanden (Hervert, Alles, Martin, 

Boor, & Wiedmann, 2016). 

 

Syfte  

Studiens syfte är att undersöka och kartlägga förekomsten av bakterier i standardmjölk (3%) 

vars bäst före-datum har passerat under en femveckorsperiod, för att sedan analysera om 

datummärkningen är skälig.  

 

Metod och material 

Litteratur- och databasinsamling 

Den teoretiska delen i studien bestod av en omfattande litteratursökning för att få en 

bakgrundsförståelse för uppsatsens huvudområde. Sökningen har skett i databaser, böcker 

samt övrig insamling via internet bestående av myndigheter, rapporter och lagordningar som 

hade relevans för studiens syfte.  
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De vetenskapliga artiklarna har främst hittats via databaserna FSTA, Web of Science, 

BIOSIS och Örebro Universitets egna databas, Primo. Resterande artiklar har hittats via redan 

använda artiklars referenslistor. För att avgränsa sökningen av vetenskapliga artiklar tillades 

inklusionskriterier, vilka bestod av: vetenskapligt granskad, publicerad i vetenskaplig 

tidskrift, tio år eller yngre samt skriven på engelska eller svenska. De valda sökorden 

användes i olika kombinationer (Bilaga 1) för att lättare hitta information gällande det valda 

området.  

 

Metodval 

Studien bygger på både teoretiska och praktiska undersökningsmetoder. Den teoretiska 

metoden består av litteratursökning och den praktiska innefattar en mikrobiologisk analys av 

mjölk. Studien som syftar på att analysera bakterier i mjölk har resulterat i numerisk data 

vilket indikerar att studien baseras på kvantitativa metoder (Bryman, 2011). Till skillnad från 

den kvalitativa forskningen som istället vanligen koncentrerar sig på ord och antar ett 

förklarande perspektiv. Rådatan kommer i resultatdelen att presenteras i tabellform utifrån 

Briggs logaritmer1. 

 

Forskningsdesignen kan inom samhällsvetenskapen se olika ut, följande studie kännetecknas 

av experimentell design då laborativa metoder används. Laboratorieexperiment är mer 

sällsynta i den samhällsvetenskapliga forskningen, som främst kännetecknas av 

fältexperiment (Bryman, 2011) vilket gör att denna studie skiljer sig från den klassiska 

samhällsvetenskapliga forskningsdesignen och lutar åt det naturvetenskapliga arbetssättet.  

 

Urval   

Val av livsmedelsprodukt föll på mjölk dels på grund av att det är en råvara som konsumeras 

i stor utsträckning i Sverige, dels på grund av att mjölkprodukter är den kategori som det 

förspills mest av i de svenska hushållen (Sörme et al, 2014). 

 

                                                
1log xy=log x + log y. Källa: http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/logaritm  
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Mjölken som valdes ut för studien inköptes på Willys i Örebro centrum. Butikens egna märke 

Garant, svensk standardmjölk (3%) valdes då dess bäst före-datum var tidsmässigt passande 

för studiens kommande laborationsmoment, därför tillämpades bekvämlighetsurval (Bryman, 

2011). Fem stycken en-liters förpackningar med samma bäst före-datum inhandlades för att 

kunna genomföra studiens laborationsmoment och fullfölja studiens syfte. Sammanlagt hade 

mjölken en hållbarhetstid på nio dagar, från förpackningsdag till bäst före-dag. 

 

Val av analysparametrar gjordes för att säkerställa rätt val av substrat. Plate Count Agar 

(PCA) valdes för att studera totalantal bakterier, då detta medium är god tillväxtmiljö för de 

flesta jordbakterier. Blodagar valdes främst för att detektera patogener eftersom dessa ofta 

återfinns i tarmen hos levande kroppar, så som människor eller djur. Då mjölk ursprungligen 

kommer från en levande kropp passar blod därför bra som substrat. Blodagar visar även om 

det förekommer bakterier som orsakar hemolys, det vill säga bryter ned röda blodkroppar. 

För att analysera förekomsten av B. cereus användes BACARA-agar (BAC), Baird Parker-

agar (BP) användes för detektion av S. aureus. Dessa fyra substrat var genomgående under 

hela studien. Vid två tillfällen analyserades också Enterobacteriaceae, så kallade 

tarmbakterier, för att kontrollera mjölk-hygienen; då användes Violett Red Glucose Agar 

(VRGG).  

 

Material  

Laborativa hjälpmedel 

Den bakteriologiska analysen skedde i RHS:s livsmedelsmikrobiologiska laboratorium. Där 

fanns all nödvändig utrustning för att slutföra det praktiska momentet. Dessa inkluderade 

skyddsrock, tvål samt handsprit för handtvätt, kylskåp, färdiggjutna odlingssubstrat: 

blodagar, BP och BAC, substrat för att gjuta odlingsplattor: PCA och VRGG, varmvattenbad, 

autoklaver, peleusboll, fysiologisk koksaltlösning, racklor, pippet, sax, steril plastögla, 

vortexmixer, markeringspenna, mikroskåp, objektglas, gasbrännare, lugol, kristallviolett, 

96% acetonsprit, inkuberingskåp 30° C samt 37° C.  
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Genomförande av mikrobiologisk undersökning 

Mjölken transporterades (60 minuter) från Örebro till Grythyttan i en kylväska samma dag 

som arbetet påbörjades. Temperaturen i kylväskan kontrollerades vid ankomst och noterades 

till 14 °C, mjölkpaketen förvarades oöppnade i kylskåp i laboratoriet. Mjölken förvarades i 

8°C, detta efter rekommendationer på förpackningen från producenten.  

 

Den mikrobiologiska undersökningen fortgick i sex veckor. Respektive mjölk analyserades 

två gånger vardera med en veckas mellanrum. Första veckan mjölken analyserades var den 

oöppnad. Samma öppnade mjölkförpackning analyserades sedan ytterligare en gång veckan 

därpå. Oöppnade mjölkförpackningar fick benämningen 1.X, öppnade mjölkförpackningar 

benämndes således 2.X för att symbolisera första respektive andra analysveckan. Oöppnade 

mjölkförpackningar benämndes således 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. Öppnade mjölkförpackningar 

benämndes 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 (Tabell 1).  

 

Tabell 1. Schema över samtliga analystillfällen av mjölkförpackningar.  

 

 

Anledningen till att varje mjölkpaket analyserades två gånger var för att närma sig ett försök 

att efterlikna verkligheten. Det antogs att gemene man förvarar en öppnad mjölkförpackning 

cirka en vecka i kylskåpet. I ett försök att efterlikna verkligheten hölls respektive mjölk i 

rumstemperatur i 30 minuter per laborationstillfälle, detta eftersom mjölkens kvalitet 

påverkas av temperaturförändringar (Adam & Moss, 2000). Det antogs att mjölken i hemmen 

Analysvecka Oöppnade 

mjölkförpack

ningar  

Öppnade 

mjölkförpack

ningar 

1 1.1 - 

2 1.2  2.1  

3 1.3 2.2 

4 1.4 2.3 

5 1.5 2.4 

6 - 2.5 
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tas ur kyl för att sedan ställas in igen ett flertal gånger under en vecka. Den första 

laborationsveckan var mjölken (1.1) inom sitt bäst före-datum, detta för att ha som 

referensprov att jämföra kommande analyser av mjölkförpackningar vars bäst före-datum 

passerat, men även för att kontrollera hur bakteriefloran i mjölken normalt ser ut.  

 

Inför varje laborationsmoment gjordes en spädningsserie på respektive mjölkförpackning, 

detta genom att 10 ml mjölk blandades med 90 ml fysiologisk koksaltlösning. Sedan 

pipetterades en ml från den utspädda mjölken till ett sterilt provrör med nio ml fysiologisk 

koksaltlösning, och detta arbete fortsatte tills önskat antal spädningar uppnåddes. Antal 

spädningar på respektive medium modifierades under studiens gång då mjölkens 

bakterieflora förändrades över tid. På PCA samt blodagar användes högre spädningsserier än 

för BAC samt BP. Anledningen är att de sistnämnda är anpassade för tillväxt av specifika 

bakteriearter, i detta fall B. cereus respektive S. aureus, genom att inhibera de bakteriearter 

man inte vill ska växa på respektive substrat. Det vill säga att det inte är nödvändigt med lika 

hög spädningsserie på BAC och BP. Syftet med spädningsserien var att säkerställa 

agarplattornas användbarhet för koloniräkning, och därmed undvika risken för överväxt. De 

spädningar som använts varierar mellan 0 (mjölkförpackningen) till och med spädning -5.  

 

Två olika tekniker användes för att sprida proven på agarplatta. Vid odling på färdiggjutna 

agarplattor, i detta fall BAC, BP och blod, pipetterades 0,1ml respektive 0,5 ml av passande 

mjölkspädning direkt i petriskålen. För att sprida ut provet jämnt över hela ytan användes en 

steril rackla som fördes fram och tillbaka i petriskålen under cirka en minut, eller tills provet 

stelnat. För odling på PCA pipetterades 1,0 ml av passande mjölkspädning i en tom petriskål, 

följt av att hälla på smält PCA-substrat för att gjuta in provet. Istället för att sprida provet 

med rackla fördes petriskålen fram och tillbaka på bordet i form av en åtta, i cirka en minut. 

När agarplattan svalnat placerades de i en plastpåse uppochnervända för att sedan inkuberas. 

De färdiggjutna plattorna inkuberades i 37° C och PCA inkuberades i 30° C i två, respektive 

tre dygn.  
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Metod för analys av data 

Koloniräkning 

Efter inkubation av agarplattorna i 30° C respektive 37° C togs de ut i syfte att kvantifiera 

mängden aeroba bakterier. Genom att studera plattans under- eller överdel och samtidigt 

markera antal synliga kolonier med märkpenna fastställdes kvantiteten per ml mjölk, som 

sammanställdes i logaritmform. För vidare analys benämndes de olika kolonierna utifrån 

storlek, utseende och färg för att lättare identifiera vid eventuell återkommande förekomst. 

 

Renstryk 

Vid förekomst av olika kolonier till utseendet (storlek, form, färg) eller vid överväxt på 

agarplatta tillämpades tekniken renstryk. Detta gjordes genom att isolera en ensam 

bakteriekoloni med en steril plastögla från en odlad, inkuberad platta som var av intresse att 

undersöka vidare. Genom att stryka plastöglan först i ett sicksackmönster över en tredjedel av 

blodagarplattan, för att sedan använda en ny steril ögla och dra denna genom första strecket, 

ut på en ren tredjedel av blodagarplattan. Till sist vänds öglan och med hjälp av den sterila 

delen stryks ett sista streck på den tredje rena delen av agarplattan. Efter inkubation i ett dygn 

studerades plattan vidare. Detta för att undersöka hur bakterien beter sig när den får mer plats 

att växa på, samt utan konkurrens från övriga bakterier.  

 

Mikroskopisk analys 

De bakterier som påvisades i mjölken kan studeras närmare i ett ljusmikroskop för att 

bestämma dess egenskaper. Innan detta måste den aktuella bakteriekolonin gramfärgas på 

objektglas. Gramfärgningen talar om hur bakteriens cellvägg är uppbyggd, vilket i sin tur 

bekräftar om det rör sig om en grampositiv eller gramnegativ bakterie. Färgämnena safranin 

och kristallviolett användes för att avgöra dessa egenskaper, cellväggen färgas röd vid 

gramnegativ bakterie respektive lila/blå vid grampositiv bakterie. Objektglaset placerades 

sedan i ett ljusmikroskop för avläsning och identifiering av bakterien.  
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Etisk planering för studiens genomförande 

Inom samhällsvetenskapliga studier är beaktning av etiska principer en viktig del i arbetet. 

Följande studie följer inte den typiska ramen för samhällsvetenskaplig forskning, med detta 

menas frånvaro av samhällsvetenskapliga kunskaper inom områdena sociologi, socialt arbete, 

socialpsykologi, kriminologi och pedagogik (Bryman, 2011). I studiens laborationsmoment 

har varken djur eller människor medverkat, vilket gör att de grundläggande etiska principerna 

som rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet inte är aktuella.  

 

Resultat 

Koloniräkning av bakterieodling 
Resultat från koloniräkningsmetoden redovisar utvecklingen av den bakteriologiska floran i 

Garants standardmjölk (3%) från bäst före-dagen till och med fem veckor efter passerat bäst 

före-datum (Tabell 2 & 3).  

 

Odling på BP gav växt av kolonier. Dessa var dock atypiska och någon vidare karakterisering 

gjordes därför inte. De kolonier som växer på BP växer också på PCA samt blod och kommer 

att räknas in i redovisningen för totalantal bakterier. På VRGG påvisades ingen växt av 

Enterobacteriaceae och redovisas därför inte i tabellform. På blodagar redovisas fram till 

analysvecka två samtliga identifierade bakteriekolonier, men från analysvecka tre räknades 

endast kolonier identifierade som B. spp., detta gäller för både mjölk 1 och 2.  

 

En ökning av bakteriekolonier över tid kunde avläsas på samtliga substrat med ett undantag 

(Tabell 2). De typiska fynd som gjordes var totalantal bakteriekolonier (vilket redovisas på 

PCA). Från mjölk 1.1 kunde en ökning (log 1,5) av cfu/ml på PCA ses till analys av mjölk 

1.2. Totalantalet bakterier höll sig på ungefär samma nivå till analys av mjölk 1.3. En 

ytterligare ökning (log 1,2) av cfu/ml kunde avläsas på PCA av mjölk 1.4, analysen av mjölk 

1.5 visade i stor sett oförändrad log. Resultatet från analysen på blodagarplatta var 

varierande. Analys på BAC av mjölk 1.1 och 1.2 gav log <1. Mjölk 1.3 och 1.4 var överväxt. 

En markant ökning av cfu/ml kunde ses på BAC för mjölk 1.5 som visade log 5,7 (770 000 

cfu/ ml). 
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Tabell 2. Bakterietillväxt på PCA, blodagar och BAC från oöppnad mjölkförpackning.  

Mjölk:  

  

Substrat 

1.1 

  

[log] 

1.2 

  

[log] 

1.3 

  

[log] 

1.4 

  

[log] 

1.5 

  

[log] 

PCA 3,3 4,8 4,6 7,8 7,6 

BLOD 1,7 överväxt 5,5 5,9  6,4 

BAC <1,0 <1,0 överväxt  överväxt 

 

5,7 

 

 

Tabell 3 anger att PCA-odling av mjölk 2 indikerar en ökning med log 1,1 från mjölk 2.1 till 

mjölk 2.2. Totalantal bakterier på PCA i öppnade mjölkförpackningar ökar tydligt två veckor 

efter att bäst före-datumet passerats, från log 5.6 på mjölk 2.2 till log 7,8 på mjölk 2.3. 

Resultaten visar därefter en minskning av totalantal bakterier; från log 7,8 på mjölk 2.3 till 

log 6,6 på mjölk 2.4. Resultaten påvisar ingen växt av B. cereus i öppnade 

mjölkförpackningar. Bakterier av B. spp. påvisades på BAC och utgjordes av atypiska 

kolonier. På blodagar redovisas fram till mjölk 2.2 samtliga identifierade bakteriekolonier, 

från och med mjölk 2.3 räknades endast de kolonier som identifierats som B. spp. Vid analys 

av mjölk 2.3 sker en ökning på både PCA och blodagar, BAC ger överväxt. Analysen av 

mjölk 2.4 och 2.5 visade lägre log än mjölk 2.3. Växt på BAC för mjölk 2.5 var påtagligt 

lägre (log 3,6) i jämförelse med BAC för mjölk 2.4 (log 5,7). 

  



 22 

Tabell 3. Bakterietillväxt på PCA, blodagar och BAC från öppnad mjölkförpackning.  

Mjölk 

  

Substrat 

2.1 

  

[log] 

2.2 

  

[log] 

2.3 

  

[log] 

2.4 

  

[log] 

2.5 

  

[log] 

PCA 4,5 5,6 7,8 6,6 6,9 

BLOD 2,2 5,7  7,2 5,9 5,8 

BAC <1,0 <1,0 överväxt  5,7 3,6 

 

Mikroskopisk undersökning  

Mikroskoperingen visade att isolat från renstryk av en stor grågrumlig bakterie från blodagar 

var densamma som påträffades återkommande på BAC. På blodagar förekom i huvudsak tre 

olika bakterieslag. Isolaten benämndes: stor grågrumlig, stor gråglansig och liten vit. De två 

första identifierats som B. spp. Den tredje visade sig vara en mindre grampositiv stav av 

okänt bakterieslag. Den stora grågrumliga som konfirmerades genom mikroskopering 

förekom på både blodagar och BAC.  

 

Andra isolat visade sig vid gramfärgning vara grampositiva stavar och kocker varav en 

diplokock, ingen av dem var kända patogener. Dessa bakterier återfanns i små mängder och 

var inte frekvent förekommande som de ovan nämnda. 

 

Resultatdiskussion 

Analys av oöppnade och öppnade mjölkförpackningar 

Ingen tillväxt av B. cereus kunde påvisas trots odlingsförsök på BAC. Även om BAC är 

avsedd för tillväxt av just B. cereus visar resultatet att där även växer andra B. spp. Därför 

diskuteras de baciller som hittats på BAC, vilka konfirmerats genom mikroskopering. 
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Anledningen till att B. spp. påträffades men inte B. cereus menar vi kan bero på att mjölken 

förvarades i +8°C och just B. cereus generellt inte trivs i lägre temperatur än +10°C 

(Danielsson- Tham & Tham, 2014).  

 

Adams & Moss (2000) menar att B. spp. påverkar mjölkens sensoriska egenskaper negativt 

genom att mjölken separerar till en heterogen vätska samt smakar och doftar sötsurt, så kallad 

sötkoagulering. Detta skulle kunna betyda att mjölken fram till åtminstone provtagning av 

mjölk 1.2 varit godtagbar då ingen tillväxt på BAC skett innan dess (Tabell 2). Överväxt av 

B. spp. på BAC vid provtagning av mjölk 1.3 indikerar en förändring av mjölken då B. spp. 

kan associeras med produktförstörelse av livsmedel (Adams & Moss, 2000). Vidare kan detta 

betyda att mjölken haft oförändrad kvalitet i oöppnad mjölkförpackning i en vecka eller mer 

efter bäst före-datumet utgått. Exakt när en förändring skett i mjölk 1.3 kan inte fastställas då 

provtagningar endast skedde en gång i veckan, varje måndag. Mjölk 1.5 visar en ökning av B. 

spp. till skillnad mot mjölk 1.2, hur stor ökning som skett är svårt att säga då mjölk 1.3 samt 

1.4 blev överväxta. Dock bör det tas i beaktande att mjölk 1.4 samt 1.5 analyserades på högre 

spädning än de tidigare proverna på grund av att 1.3 var överväxt. 

 

Att bakteriehalten på PCA minskar vid analys för mjölk 2.4 samt 2.5 (Tabell 3) kan till 

exempel bero på att de innehåller olika mjölkblandningar (Arla, u.å.). Det medför att vi inte 

kan garantera att referensprovet (mjölk 2.1) har samma bakterieflora som mjölk 2.2–2.5 

vilket kan förklara de olika bakteriehalterna i proverna. En annan möjlig förklaring till 

variationerna i proverna kan vara att samtliga mjölk 2 har förvarats 3 x 30 minuter i 

rumstemperatur för att efterlikna verkligheten. Enligt Adam och Moss (2000) påverkas 

mjölkens bakterieflora av både tid och temperaturförändringar i de olika proverna.  

 

Den potentiella anledningen till förekomst av B. spp. i mjölken är flera. Bland annat 

kontamineras mjölken när den lämnar juvret (Carlin, 2011), i vilken mängd beror helt på 

stallfloran och vilken hygien som hålls på gården (Jonsson et al., 2007). Problematiken ligger 

i att 0,1 % av alla bakterier överlever en lågpastörisering (Danielsson-Tham, 2017, muntlig 

uppgift). Ytterligare problematik tillkommer med det faktum att B. spp. både är sporbildande, 

termoresistenta och psykrotrofa (Adams & Moss, 2000). Detta betyder att B. spp. kan 

överleva lågpastörisering samt tillväxa trots att mjölken hålls kyld. Garedew et al. (2012) 

menar att mjölk i sig är ett utmärkt substrat för tillväxt. Alltså spelar många faktorer in och 

påverkar halten av B. spp. i mjölk och verkar vara något man får räkna med. 
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Om totalantal bakterier överskrider 100 000 cfu/ml (vilket motsvarar log 5,0) tyder detta på 

en återkontamination enligt svensk mjölk (2010). Denna återfinns i våra resultat i mjölk 2.2 

som når log 5.6, med andra ord överskrider mjölken hygienkraven två veckor efter att bäst 

före-datumet passerat. Däremot kan detta inte säkert likställas med återkontamination av 

mjölken, då log 5,6 på mjölk 2.2 helt enkelt kan bero på en ökning av bakterier på grund av 

att bäst före-datum är passerat. Trots detta så tyder resultaten inte på att det är hälsofarligt att 

konsumera då inga kända patogener påträffats. Vidare betyder detta att mjölkhygienen i 

mjölk 2.1 är godtagbar enligt svensk mjölk (2010) två veckor efter passerat bäst före-datum. 

Därför kan vi med försiktighet säga att det finns skäl till att förlänga datummärkningen på 

Garants standardmjölk.  

 

Jämförande mellan oöppnad och öppnad mjölkförpackning 

Generellt kan en liten ökning av cfu/ml på samtliga medium fastställas vid analys av samtliga 

mjölk 2. En ökning av cfu/ml i öppnade mjölkförpackningar var väntat eftersom 

bakteriefloran påverkas av temperatur och tid (Adams & Moss, 2000). Däremot minskade log 

på samtliga substrat från analysvecka 2.4 och 2.5 i jämförelse med mjölk 1.4 och 1.5. En 

möjlig förklaring skulle kunna vara att det har blivit en så pass hög tillväxt av B. spp. i mjölk 

1.4 samt 1.5 vilket kan medföra att dessa konkurrerar ut andra bakteriearter till veckan efter 

och därmed sjunker totalhalten i mjölk 2.4 samt 2.5. En annan bidragande faktor till resultatet 

kan vara spädningsserien.  

 

Mikroskopisk undersökning 

Alla isolerade och gramfärgade kolonier visade sig vara grampositiva. Mikroskopering av 

kolonier som isolerats från blodagar visade sig handla om främst två bakteriearter, baciller 

och kocker, med andra ord stavformade respektive sfäriska bakteriekolonier. De mest 

frekvent förekommande bakterierna var B. spp. Anledningen till detta torde vara att de är 

såväl termoresistenta som psykrotrofa (Adam & Moss, 2000). Detta kan också förklara varför 

kvalitetsförändringar i mjölken påträffades med tiden i takt med att log ökade på BAC. Andra 

kvalitetsförstörare är gramnegativa psykrotrofer som Pseudomonas spp. och Acinetobacter 

spp., som i sådana fall återkontaminerat mjölken (Adam & Moss, 2000). De bryter främst ned 
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proteinet, vilket gör att mjölken separerar (Jonsson et al., 2007), detta påträffades för mjölk 

1.4 samt 2.4. Analysen från mikroskoperingen visade dock inga gramnegativa fynd. 

 

Sensoriska egenskaper 

I samband med laborationerna utfördes en enkel besiktning av mjölkens doft- och 

konsistensegenskaper. Detta då en förmodan har gjorts att mjölkens doft samt utseende är 

något som spelar stor roll för konsumentens inställning till mjölk som har passerat, eller är 

nära att passera bäst före-datum.  

 

Under analysvecka 1 och 2 för oöppnad samt öppnad mjölkförpackning påvisades ingen 

doftförändring. Från och med analysvecka 3 kunde en svag söt/syrlig doft påvisas. Denna 

doft noterades även under analysvecka 4 samt 5 och blev dessutom mer intensiv ju längre 

tiden gick. Sista analysveckan, mjölk 2.5, doftade så pass starkt att denna inte ansågs vara 

tillfredsställande för konsumtion. Detta baserades dock endast på våra egna upplevelser. 

 

Den enda mjölk som avvek från normalutseendet var under analysvecka 4, redan vid öppning 

hade denna tydligt två olika skikt, bestående av vassle och protein-fett. Detta kan förklaras av 

den höga halt B. spp. i mjölk 2.4 som visade log 5,7, och 1.4 som gav överväxt. Adam och 

Moss (2000) förklarar att just B. spp. har förmågan att producera enzymet lecitinas vilket 

leder till att vätskan separerar och klumpar bildas. Författarna konstaterar även att detta kan 

bidra till en smakförändring. Eftersom analysen indikerar doft samt utseendeförändring har 

troligen smaken också förändrats. Men resultaten visar å andra sidan ingen påvisad effekt av 

kända sjukdomsalstrande bakterier, vilket är den främsta anledningen till att svenska 

konsumenter undviker att använda mjölk som passerat bäst före-datum 

(Konsumentföreningen Stockholm, 2015).  

 

Förbättringsåtgärder för minskat svinn av mjölk 

Studiens analyser som gjorts på fem paket av Garants mjölk (3%), talar för att mjölken var av 

godtagbar kvalitet åtminstone en vecka efter att bäst före-datumet utgått. Dock med 

reservationer för att detta är endast en analys på en mjölk, bakteriefloran i olika 

mjölkförpackningar kan variera, identisk datummärkning till trots.  
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Ur ett konsumentperspektiv skulle färre mejeriprodukter slängas om hållbarhetsperioden och 

datummärkningen kunde förlängas, då många kastar mjölken när bäst före-datumet passerat 

på grund av rädsla av att bli sjuka (Konsumentföreningen Stockholm, 2015). Detta skulle i 

sin tur minska svinnet av mejeriprodukter som har en påvisat hög miljöpåverkan (Institute for 

Prospective Technological Studies, 2006). I tillägg skulle tydligare information om vad just 

bäst före-datum innebär vara önskvärt ur ett miljöperspektiv. Detta då det idag uppstår 

misstolkningar av de olika märkningarna på marknaden (Newsome et al., 2014), vilket bidrar 

till att fullgoda livsmedel slängs utan anledning.  

 

Livsmedelsproducenter bör ta ett större ansvar i att både informera om vad bäst före-datumet 

innebär på grund av uppenbar förvirring hos såväl konsument som producent (Newsome et 

al., 2017) samt se över marginalerna för bäst före-datum på sina produkter. Under denna 

studie har endast produktförstörare påträffats i mjölken och mikrobiell tillväxt kan begränsas 

om mjölken förvaras vid en lägre temperatur (Adam & Moss, 2000) än vad 

rekommendationerna anger. På Garants mjölk (3%) står en rekommendation om förvaring i + 

8 °C, vilken temperatur den analyserade mjölken också förvarades i, detta bör då innebära att 

bakterieutvecklingen kunde begränsats vid förvaring i lägre temperatur. Detta är önskvärd 

information som bör finnas på mjölkförpackningen. 

 

Det faktum att butiker kan returnera utgångna produkter i princip kostnadsfritt 

(Naturvårdsverket, 2016), ökar chansen att man som inköpare inte reflekterar över vidare 

effekter utan beställer utan att kontrollera hur tillgången motsvarar efterfrågan från 

konsumenter. Med forskning skulle hållbarhetsperioden på livsmedel kunna revideras för att 

överensstämma med verkligheten. 

 

Dessutom finns idag en överproduktion av livsmedel (Edwards & Mercer, 2012) och så 

mycket som en tredjedel av all producerad mat slängs i västvärlden (FAO, 2013). 

Mejeriprodukter är ett av de livsmedel som har högst svinn (Sörme et al., 2014). Svinnfrågan 

är inte ett helt enkelt problem att lösa men vi menar att mer forskning inom ämnet skulle 

kunna minska svinnet. Dessutom måste såväl producent som återförsäljare bli bättre på att 

förmedla budskap gällande förvaring, datummärkning och användning av sunt förnuft till 

konsumenter. 
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Sammanfattningsvis skulle denna studie kunna ses som en problematisering av 

datummärkningar snarare än en potentiell lösning. Resultaten av studien pekar mot att 

bakteriefloran varierar i olika mjölkförpackningar trots samma varu- och datummärkning. 

Brister i information gällande datummärkning och förvaring av mjölken har påträffats, två 

viktiga faktorer som skulle kunna bidra till att mjölk slängs i lägre utsträckning. 

 

Metoddiskussion 

När man utför ett laborationsexperiment är det enligt Bryman (2011) svårt att bestämma den 

externa validiteten, det vill säga hur resultaten från undersökningen kan generaliseras. Vilket 

i denna studie blir tydligt då endast en mjölkproducent studeras, Garant, och därmed kan 

resultatet inte appliceras på alla svenska mjölktillverkare. Dock kan forskaren lättare styra 

den interna validiteten genom laborationsmoment (Bryman, 2011) och bibehålla en hög 

sådan, vilket med andra ord avser om de slutsatser som studien kommer fram till är 

trovärdiga. Trovärdighet kan bland annat grunda sig på att studien utförts i en kontrollerad 

miljö med väl beprövade metoder för de avsedda momenten.  

 

En intressant studie hade varit att jämföra bakteriefloran från olika mjölkproducenter, för att 

se om det skiljer sig i antal bakterier men också om de funna bakteriearterna är densamma 

eller inte. Det är därför svårt att veta om resultaten vi fått fram gällande totalantal är normala 

eller om de skiljer från mängden, både vad gäller inom samt efter bäst före-datum.  

 
Studien ämnar sprida mer kunskap om kvaliteten på mjölk efter passerat bäst före-datum, för 

att i sin tur kunna leda till mindre svinn av mjölk. För att avgöra totala kvaliteten för 

konsumtion skulle utöver doft och utseende ett sensorisk test av mjölken tillfört tillförlitliga 

data på huruvida den är smakmässigt godtagbar att konsumera eller ej. Detta var något som 

diskuterades innan studien men valdes att avlägsnas på grund av tidsbrist. De antaganden som 

gjorts gällande att mjölken är godtagbar för konsumtion en samt två veckor efter passerat bäst 

före-datum baseras nu endast på doft, utseende, totalantal bakterier samt frånvarandet av 

patogener i Garants standardmjölk. Flera studier som innehåller livsmedelsmikrobiologiska 

analyser samt sensoriska test på olika mjölkproducenter som passerat bäst före-datum behövs 

för att kunna avgöra huruvida mjölken är både säker och smakmässigt godtagbar.  
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Trots försök att finna en referenssiffra vad gäller totalantal bakterier i pastöriserad mjölk, 

alltså hur många bakterier normalfloran består av när mjölken är inom sitt bäst före-datum, 

har det misslyckats. Samma dag som studien började transporterades mjölken från Örebro till 

Grythyttan i kylväska, dock utan extra kylklampar. Vid ankomst till RHS:s laborationssal 

noterades temperaturen i kylväskan till 14°C. Detta betyder att mjölkens kylkedja bröts under 

transporten. En temperatur som överstiger +10° C resulterar i en god tillväxtmiljö för 

bakterier (Jonsson et al., 2007), vilket skulle kunna ha bidragit till en högre halt av bakterier i 

mjölkförpackningarna än normalt vid studiens start. Det är dock svårt att konstatera detta 

eftersom vi inte har någon referenssiffra att jämföra med.   

 
Det hade varit intressant att istället för att analysera öppnad och oöppnad mjölk undersöka 

skillnader i bakteriologisk utveckling i mjölk förvarad i olika temperaturer, eftersom det är 

bevisat att temperaturen spelar en betydande roll i hur länge mjölken håller sig godtagbar 

(Adams & Moss, 2000). Om en sådan studie kunnat bevisa att så är fallet skulle det kunna 

motivera en revidering av rekommendationer för förvaring på mjölkförpackningen och även 

en förlängning av mjölkens datummärkning. En kompletterande enkät gällande konsumenters 

uppfattning om datummärkningar hade varit önskvärt då det kunnat tillföra studien värdefull 

information om varför man som konsument idag slänger mjölk.  

 
Vissa bakterieodlingar med både djupspridning och ytspridning visade sig bli överväxta, 

vilket medförde svårigheter i att fastställa kvantiteten av antal bakterier. En anledning till 

detta kan vara att vi missbedömde vilken spädning som var passande för respektive odling. 

Att uppskatta vilken spädning som skulle användas blev lättare under studiens gång, då vi såg 

ett mönster i ökningen av antal bakterier. En pilotstudie för att pröva spädningar hade kunnat 

vara en metod för att förhindra överväxt av agarplattorna, men å andra sidan hade 

pilotstudien krävt lika lång tid som den faktiska studien, eftersom antal spädningar ändrades 

vartefter veckorna gick då totalantal bakterier mestadels ökade.  

 

Totalantal bakterier har analyserats utifrån koloniräkningsmetoden. En variation i resultatet 

skulle kunna bero på att olika personer har räknat och använt olika tekniker. Detta gäller 

framförallt när agarplattan har en hög kolonitillväxt (>150–200) vilket medför en osäkerhet 

om man noterat exakt alla kolonier eftersom de ofta är mycket små. Detta kan möjligen ha 

bidragit till att logaritm-talen varierar, eller inte presenterar den egentliga bakteriehalten.  
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Etisk reflektion om studiens genomförande  

Forskningsetiska principer är enligt Bryman (2011) en väsentlig del i samhällsforskningen, 

som bland annat fokuserar på huruvida de etiska frågorna mellan forskaren och 

undersökningspersonerna beaktas. De svenska forskningsetiska principerna som gäller 

informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekraven är inte av lika stor relevans 

i den föreliggande studien på grund av frånvaro av social forskning. Vidare har varken djur 

eller människor varit inblandade i studiens laborativa forskningsprojekt. 

 

Slutsats 

Slutligen kan det konstateras att bakteriefloran i Garants standardmjölk (3%) har förändrats 

över tid med en tydlig ökning efter passerat bäst före-datum. Inga kända patogener har 

påvisats utifrån studiens valda analysmetoder, däremot har en kvalitetsförändring skett under 

studiens laborationstid. Resultaten av studien pekar mot att bakteriefloran varierar i olika 

mjölkförpackningar trots samma varu- och datummärkning. Den föreliggande studien kan 

utifrån gränsvärden från svensk mjölk (2010) ange att Garants standardmjölk är godtagbar 

upp till två veckor efter att bäst före-datumet utgått. Genom att förvara mjölken i lägre 

temperaturer än + 8°C skulle hållbarhetstiden troligen kunna förlängas. Detta samt tydliga 

förklaringar om vad bäst före-datum innebär behövs på mjölkförpackningar för att förhindra 

att godtagbar mjölk förspills samt undvika onödig miljöbelastning och resursanvändning.  

 

Praktisk användning och vidare forskning 

Studiens hypotes om förlängd hållbarhetsperiod för mjölk skulle kunna användas av mejerier 

för att minska onödigt svinn av mejeriprodukter. Vi kan dock inte fastställa att mjölken håller 

ursprungskvalitet efter bäst före-datumet utgått. Emellertid motiverar resultaten vidare 

forskning inom mejeriproduktion i kombination med sensoriska tester vilket skulle kunna 

leda till en mer utsträckt rekommenderad bäst före-tid för Garants mjölk (3%). 
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Bilaga 

Bilaga 1 
Sökord: 

1. “Shelf life”      10. Consumtion 

2. “Food safety”     11. Sweden 

3. “Food spoilage”    12. Scandinavian 

4. Pathogen*     13. Dairy consumtion 

5. Safety*     14. Bacillus Cereus 

6. “Food waste”     15. Microorgansim 

7. “Microbiological quality”   16. Pazteurized milk 

8. “environmental impact”   17.  Bacteria 

9. Milk*      18. Detection 

 

Tabell 1. Redovisning av vetenskaplig litteratur via olika databaser.  

Datum Databas Kombinatio

ner 

Antal 

referenser 

i 

kombination 

Antal 

lästa 

abstract 

Antal 

lästa 

artiklar 

Använda 

artiklar 

29/3 BIOSIS 1+2+6 3 2 2 1 

29/3 BIOSIS 1+2+3 30 1 1 0 

29/3 FSTA 1+2+7+8 82 6 1 0 

29/3 Web of 

science 

5+6 66 9 2 1 

29/3 Web of 

science 

6+8 81 4 1 1 

29/3 FSTA 1+6 7 3 2 2 

29/3 FSTA 2+4+6 8 2 0 0 

4/4 FSTA 6+8 132 10 3 1 

4/4 FSTA 9+10+11 173 1 1 1 
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5/4 Web of 

Science 

12+13 16 2 1 1 

7/4 Primo 7+9 12 2 0 0 

7/4 FSTA 7+9 3 - - - 

11/4 Primo 9+14+15 2554 - - - 

27/4 Web of 

science 

16 +17+18 93 3 1 1 
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