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Abstrakt 
Kött är skelettmuskler från olika djur som till exempel gris, nötdjur eller får. På kött kan 

många bakterier tillväxa. Pseudomonas är ett släkte bakterier som vanligen orsakar att 

mat blir dålig. De finns i vår omgivning och kan ge problem bland annat på grund av 

biofilmbildning inom sjukvård och på livsmedelsindustrier. Slakteriet KLS Ugglarps 

har tidigare sett att vissa styckningsdetaljer av gris blivit missfärgade med en blå färg 

och ville ta reda på orsaken till detta. Berörda delar var främst karré och kotlett. 

Pseudomonas aeruginosa hade tidigare hittats i lokalerna och misstänktes även i detta 

fall.   

Kött, både med och utan missfärgningar, undersöktes med hjälp av olika 

mikrobiologiska metoder för att se vilken bakterie som var orsaken till den blå färgen. 

Renodling och isolering utfördes och analyser gjordes med hjälp av API 20NE, 

gramfärgning och oxidastest för att kunna identifiera bakterien och ett referensisolat 

användes som kontroll. Det visade sig att det inte var P. aeruginosa utan istället en 

Pseudomonas fluorescens och denna kunde säkerställas som orsaken till blåfärgen 

genom att den isolerade bakterien från köttet ympades till sterilt kött och då gav en blå 

färg igen efter inkubering. En smittspårning utfördes i produktionslokalen för att se om 

bakterien kunde hittas innan uppstart samt under produktionens gång. Proverna visade 

vid odling att det fanns ytor i lokalen som var odlingspositiva för Pseudomonas.  

 

Abstract  
Meat is skeletal muscle from different animals, such as pigs, cattle or sheep. 

Pseudomonas are bacteria that may cause food spoilage. The bacteria live in our 

environment and can cause problems due to biofilm formation in hospitals and 

industries. The slaughterhouse KLS Ugglarps has found that some pig cuttings have 

become discolored with at blue color and they wanted to find out what caused it. 

Pseudomonas aeruginosa had previously been found in the production area and was 

suspected as the cause.  

Meat, with and without discoloration, was investigated using various microbiological 

methods to see which bacterium cause the blue color. Different colonies were isolated 

and identified. The methods used were API 20NE, gram staining and oxidation test. A 

reference isolate was used as control. It was found that it was not P. aeruginosa but 

instead Pseudomonas fluorescens that caused the blue color. This was confirmed by 

applying the isolated bacteria to sterile meat and the blue color did appear after 

incubation. A screening for the source of contamination was performed in the 

production area to see if the bacterium could be found before start-up and during 

production. The samples taken showed that there were bacteria at both time points and 

that the production surfaces at the beginning of the production line were more prone to 

contamination than the other surfaces.  
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1 Inledning 

1.1 Kött 

Det vi i dagligt tal kallar kött är skelettmuskler från olika djur som till exempel gris, 

nötdjur, kyckling, och fisk. Men även skelettmuskler från andra däggdjur eller 

exempelvis reptiler räknas som ”kött”. Olika organ, som lever eller njurar, räknas 

däremot inte in i kategorin kött. Kött består till största delen av vatten (ca 70%), protein 

(ca 18 - 23%) och fett. Fetthalten kan variera kraftigt mellan olika arter av djur, från 

individ till individ och även i kött från olika delar av djuret. Sammansättningen av olika 

fetter kan också variera kraftigt. Kött innehåller även många viktiga vitaminer och 

mineraler som vitamin B12, järn och zink (1, 2). 

 

1.2 Förvaring av kött 

När kött förvaras i kyl gäller generellt att ju lägre temperatur desto längre hållbarhet. Att 

förvara kött på rätt sätt gör att risken för bakterietillväxt minskas. Kylningen ser också 

till att vissa biokemiska processer hämmas i köttet och detta säkerställer en bra kvalité 

(1). Det finns många faktorer, som ensamma eller tillsammans, kan påverka 

hållbarheten hos kött, exempelvis luftfuktighet, ljus, temperatur, enzymaktivitet, 

mikroorganismer (3), syretillgång och vattenaktivitet (4). Kött som förpackas aerobt, 

där det finns tillgång till syre, kan få tillväxt av psykrotrofa bakterier. Här dominerar de 

gramnegativa bakterierna som exempelvis Pseudomonas. Kött som förpackas anaerobt, 

eller i vakuum, kan istället få tillväxt av grampositiva bakterier, exempelvis 

Lactobacillus. Modifierad atmosfär, en utvald blandning av olika gaser, kan användas 

för att ge kött en bättre hållbarhet under förvaring (5).  

 

1.3 Biofilm 

Biofilm kan bildas av många bakterier och fungerar som ett skydd när de arbetar 

tillsammans för att vidhäfta vid en yta. Vidhäftning sker genom att bakterierna 

producerar en blandning av olika ämnen som exempelvis polysackarider och 

aminosyror och dessa underlättar för bakterierna att fästa. Samarbetet mellan 

bakterierna gör att de får tillgång till näring, eftersom denna flödar över biofilmen, och 

de får en fördelaktig miljö där de skyddas från yttre påfrestningar. Biofilm är vanligt i 

exempelvis sjukhusmiljöer och industrier och kan vara svår att bli av med eftersom 

vidhäftningen är stark (6). 

 

1.4 Förskämmande bakterier som tillväxer på kylt kött 

Det finns många mikroorganismer som kan tillväxa på kylt kött. Både bakterier och jäst 

är vanligt och de absolut vanligaste bakterierna är Acinetobacter, Aeromonas, 

Moraxella och Pseudomonas. Vanligast bland aeroberna är just Pseudomonas (7-9). 

Andra bakterier som är vanligt förekommande är till exempel: Bacillus, 

Carnobacterium, Enterobacter, Lactobacillus och Streptococcus (8). När bakterier 

tillväxer på köttet kan det ge olika effekter så som färgförändringar, illaluktande ämnen 

kan produceras och en viss slemmighet kan uppkomma på köttets yta (9). 

 
1.4.1 Pseudomonas 

Namnet ”pseudomonas” kommer från grekiskan och betyder falsk (pseudo) och enstaka 

enhet (monas) (10). Bakterien upptäcktes för över 100 år sedan och i början var det 

vanligt att många olika bakterier hamnade under samma namn, eftersom det antogs att 

de flesta gramnegativa, aeroba bakterier med flagell hörde till genuset Pseudomonas. 

Under åren har dock många av dessa uteslutits och istället placerats i egna familjer och 
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genus. Pseudomonas är gramnegativa bakterier som är raka eller böjda stavar och är 

1,5 - 5.0 µm långa och ca 0,5 - 1,0 µm i diameter. De är vanliga i både jord och vatten 

men även på olika växter och grönsaker. Deras metabolism är generellt aerob, där syre 

är slutlig elektronacceptor. De är katalaspositiva, vanligtvis oxidaspositiva och växer 

bäst i en miljö där pH inte understiger 5.0 (8). I ett djur är pH ca 7 innan slakt och efter 

slakt sjunker det vanligtvis ned till 5,4 - 5,5 (5). Eftersom bakterien är så vanlig i vår 

omgivning anses den vara en av de främsta orsakerna till att mat blir dålig, speciellt 

kylförvarad mat är utsatt eftersom många av arterna är psykrotrofer och kan tillväxa i 

kylskåpstemperatur. De har en bred metabolism och kan använda många olika 

näringskällor, exempelvis protein, lipider, aminosyror och pektin (8). 

 
1.4.2 Pseudomonas aeruginosa 

P. aeruginosa är en av de bakterier som vanligen kan orsaka att kylda livsmedel blir 

dåliga, eftersom den kan tillväxa från 4°C upp till 42°C, med ett optimum vid 37°C. 

Den är 0,5 - 0,8 x 1,5 – 8 µm stor och har syre som slutlig elektronacceptor, dock kan 

den i vissa fall använda nitrat istället som slutlig elektronacceptor (8, 11). Bakterien har 

förmåga att bilda biofilm på ytor av bland annat gummi, rostfritt stål och teflon. 

P. aeruginosa är en opportunistisk patogen, vilket innebär att personer med nedsatt 

immunförsvar är speciellt utsatta, då bakterien oftast orsakar infektioner i redan skadad 

vävnad. Patienter med cystisk fibros eller svåra 

brännskador är speciellt utsatta (8). Bakterien 

kan även ge till exempel ögoninfektioner, 

infektioner i hud eller sår hos exempelvis 

patienter med diabetes, samt orsaka 

urinvägsinfektioner och lunginflammation 

(11). P. aeruginosa kan producera det 

vattenlösliga ämnet pyocyanin, C13H10N2O, 

(figur 1) vilket ger en karaktäristisk blå/grön 

färg när bakterierna tillväxer (12, 13). P. 

aeruginosa konkurrerar ofta ut andra 

mikroorganismer när den tillväxer och tar 

därför över och blir dominerande. En orsak till detta är att pyocyaninet har en 

antibiotisk effekt mot många olika mikroorganismer och detta gynnar därför 

P. aeruginosa (14). 

 
1.4.3 Pseudomonas fluorescens 

P. fluorescens är en bakterie som är vanlig i jord och på växter. Den kan, precis som 

P. aeruginosa, använda nitrat som slutlig elektronacceptor istället för syre vid behov. 

Bakterien tillväxer vid 4°C till 32°C och det finns minst 52 olika stammar av den. Om 

bakterien isoleras från däggdjur ses tillväxt upp till 37°C. Optimal temperatur för 

tillväxt ligger mellan 34 - 37°C, för däggdjursisolat, och mellan 25 - 30°C för isolat från 

jord och omgivning. Den producerar inte sporer men har flagell och är därmed rörlig. 

Bakterien är oxidas- och katalaspositiv och den bildar biofilm. Tillväxt sker när pH är 

mellan 4 - 8 och den tillväxer med små vita, konvexa kolonier (10). Bakterien klassas 

som en opportunistisk patogen, men är inte lika problematisk som P. aeruginosa 

eftersom den inte är lika virulent (10, 15). P. fluorescens kan, precis som P. aeruginosa, 

producera pigmentet pyocyanin. Detta är inte lika vanligt men det innebär att i vissa fall 

kan P. fluorescens vara orsak till blåfärgade livsmedel. Dock kan inte alla stammar av 

bakterien producera pyocyaninet. P. fluorescens har också möjlighet att producera ett 

pigment som gör att den under UV-ljus kommer att fluorescera. Ämnet kallades tidigare 

fluorescein men benämns nu pyoverdin (figur 2), C55H85N17O22 (3, 10). Vissa stammar 

Figur 1. Pyocyanin 



  
 

3 

av bakterien verkar även kunna producera ett annat blåfärgat pigment: indigoidine (figur 

3) C10H8N4O4 (16), eller ett derivat av det (17). P. fluorescens är, som P. aeruginosa, 

också känd för att kunna tillväxa på och förstöra livsmedel. Den finns naturligt i bland 

annat grönsaker, kött, mejeriprodukter och rå fisk och den var orsaken till blåfärgad 

mozzarella i delar av Europa 2010 (10, 17).   

 
Figur 2. Pyoverdin 

 

 

 
Figur 3. Indigoidine 
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1.5 Odlingsmedium och analysmetod 
1.5.1 Pseudomonas agar base 

Pseudomonas agar base, CM0559 (Oxoid) är en agar som kan göras selektiv för just 

P. aeruginosa eller generellt för Pseudomonas spp beroende på vilken tillsats som 

används när agarn tillverkas. Två olika tillsatser kan användas och de ger agarn olika 

egenskaper. Tillsatsen SR0102 gör agarn selektiv för tre olika Pseudomonas: 

P. aeruginosa, P. putida och P. fluorescens (18), eftersom den innehåller cetrimid och 

nalidixinsyra (antibiotika). Cetrimid (antiseptiskt medel) gör att agarn agerar hämmande 

mot bakterier som inte tillhör Pseudomonas och det kommer även att gynna att 

P. aeruginosa utvecklar en specifik grönaktig färg när den tillväxer på agarn (10). Om 

istället tillsatsen SR0103 används kommer agarn istället att bli generellt selektiv för 

Pseudomonas. Denna tillsats innehåller cetrimid, fucsidinsyra och cefalosporin (18). 

 
1.5.2 API 

API är en analysmetod för att se hur bakterier nyttjar olika substrat. Det finns flera olika 

varianter och vilken som bör användas beror på bakteriens egenskaper. API 20NE 

(Biomérieux) kan användas för att identifiera olika gramnegativa, oxidaspositiva 

bakterier som exempelvis Pseudomonas, Acinetobacter, Flavobacterium med flera. En 

remsa med 20 brunnar, innehållandes olika intorkade substrat, gör att det går att se hur 

bakterien som testas utnyttjar dessa substrat och tillväxer. Åtta av brunnarna testar 

bakteriernas metabolism och enzymaktivitet. När vissa ämnen metabiloseras kommer 

färgomslag att ske i brunnarna. Resterande elva brunnar testar bakteriernas förmåga att 

tillväxa i ett visst substrat och ger en grumlighet i brunnen om så är fallet (19). 

 

1.6 KLS Ugglarps 

KLS Ugglarps har funnits som företag i Kalmar sedan 1908, fast ursprungligen med 

namnet ”Kalmar andelsslakteri”. Detta var ett av Sveriges första bondeägda slakterier 

och det slaktades då framförallt gris. Första året slaktades ca 2600 grisar och bara 

26 nötdjur. Nu slaktas ca 20 000 grisar, 3500 nötdjur och 750 lamm per vecka (20). 

 

1.7 Missfärgning av kött 

KLS Ugglarps har av och till noterat att vissa styckningsdetaljer av gris fått en blå/grön 

färg på fettdelen av köttet. De berörda detaljerna har främst varit kotlett och karré och 

missfärgningen har förekommit på köttet både i butik och livsmedelsindustrier. Grisarna 

styckas och olika detaljer packas i olika förpackningar. Om produkten ska frysas sker 

detta dagen efter styckning på en extern anläggning i Skåne. I två olika 

förpackningsvarianter har den blåa färgen setts. I ena fallet har produkten packats i 

insatspåse (packad i vanlig luft) som fryst ned i en infrysningstunnel (-30°C) med hög 

vindhastighet och därefter förvarats i frys (-25°C) tills den tinats. I andra fallet har 

produkten packats i modifierad atmosfär, 70% CO2 och 30% O2, där det upptäckts att 

svetsningen inte fungerat och därmed inte förslutit förpackningen korrekt. Ingen 

missfärgning har observerats på detaljer som vacuumpackats. När köttet packas i aerob 

atmosfär är hållbarheten sju dagar och missfärgningen har uppkommit efter tio dagar. 

När köttet packas i modifierad atmosfär är hållbarheten femton dagar men när 

svetsningen inte slutit tätt blir det aerob atmosfär och hållbarheten blir då endast sju 

dagar (20). 

 

En misstanke om bakterien P. aeruginosa fanns då denna tidigare isolerats från prover 

som analyserats av ALcontrol, på bland annat transportband för karré. Bakterien hade 

också hittats i den så kallade ”piskmaskinen” som finns innan styckningen. Grisarna 
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passerar denna maskin, efter att de flamberats på ytan, vatten sprutas på slaktkroppen 

och detta piskas sedan bort för att avlägsna rester av borsten på grisens skinn. P. 

aeruginosa har dock inte kunnat påvisas direkt på köttet vid dessa undersökningar, utan 

bara på ytorna i lokalen (20). 

 

 

1.8 Syfte 

I detta arbete undersöks olika styckningsdetaljer, främst av karré och kotlett, från KLS 

Ugglarps som har blå missfärgning. Syftet med undersökningen är isolera den bakterie 

som anses vara orsaken till missfärgningen samt identifiera den med hjälp av olika 

mikrobiologiska analyser som API 20NE, gramfärgning och oxidastest. När bakterien är 

identifierad kommer en smittspårning i produktionslokalerna hos KLS Ugglarps 

genomföras för att spåra bakteriens väg genom produktionen samt försöka hitta källan 

till bakterien i lokalen.  
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2 Metod 

2.1 Förberedelser 

Faktasökning i artiklar och litteratur genomfördes för att få kunskap om bakterier som 

kan tillväxa på griskött i 4°C. Eftersom KLS Ugglarps i juni 2016 hittat P. aeruginosa 

på ett transportband, samt på putsbordet för karré, började undersökningarna med denna 

bakterie i åtanke. Metoder för att isolera och identifiera P. aeruginosa undersöktes och 

valet föll på en agar (Pseudomonas agar base, Oxoid) som är selektiv för tre olika 

pseudomonasarter: P. fluorescens, P. putida och P. aeruginosa. Basen till agarn utgörs 

av gelatin pepton, kasein, kaliumsulfat, magnesiumklorid samt agar. Tillverkning 

skedde genom att 24,23 g av Pseudomonas agar base (CM0559, Oxoid) tillsattes till 

500 mL MilliQ vatten och 5 mL glycerol (87%). Blandningen autoklaverades 15 min 

i 121°C och temperaturutjämnades till 50°C. Till en flaska Pseudomonas CN 

Supplement, (cetrimid och nalidixinsyra), (SR0102) tillsattes 1 mL etanol (97%) och 

1 mL MilliQ vatten för att rehydrera tillsatsen i flaskan. Detta tillsattes till den färdiga 

agarblandningen och blandades försiktigt genom att rotera flaskan. Plattor gjöts av 

agarn i sterila petriskålar och de fick svalna i rumstemperatur innan de placerades i kyl 

(ca 7°C) för förvaring tills de skulle användas. NA-plattor (Nutrient agar base, Oxoid) 

fanns att tillgå för utodling. Referensstammar av P. aeruginosa, P. putida, och 

P. fluorescens fanns att tillgå i frys, -80°C, dessa togs fram och odlades ut på NA-

plattor som inkuberades ca 24 timmar i 30°C innan avläsning. En frystorkad 

P. fluorescens, [EF-1253 29.6.B2] (Enevold Falsen), odlades upp genom att tillsätta lite 

steril näringsbuljong till ampullen, resuspendera lösningen och sedan överföra den till 

en e-kolv med steril näringsbuljong som placerades på skak i 29°C över natten. Dagen 

efter togs bakterier från lösningen med steril platinaögla och odlades ut på NA-platta 

som inkuberades ca 24 timmar i 30°C. 

 

2.2 Provtagning från missfärgat kött 

Omgång 1: Köttet, från slutet av styckningslinjen, hela bitar av karré, kotlett och 

skinkrulle, hade tagits direkt i produktionslokalen av personal och lagts i separata 

insatspåsar som sedan placerades i plastback. Dessa hade placerats i kylrum i 4°C och 

efter tio dagar syntes blå missfärgning. Då skars bitar med missfärgning ut med steril 

kniv och placerades i sterila påsar. Proverna hade lagts i fryspåsar och placerats i 

frys, -18°C. Styckningsdetaljerna var: karré (härefter kallas detta kött A) (figur 4), 

kotlett (kött B) (figur 5) och skinka (kött C). Bitarna från karré och kotlett var tagna 

9 dec 2016. Skinkan var tagen 16 feb 2017. Karré och kotlett hade missfärgning i form 

av små blåa fläckar, skinkan hade igen synlig missfärgning. Köttet hämtades och 

transporterades ca fem minuter med cykel och placerades därefter direkt i frys, -18°C. 

  
Figur 4. Kött A (karré) med missfärgning. 
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Figur 5. Kött B (kotlett)  med missfärgning 

När det frysta köttet skulle analyseras fick det tina i rumstemperatur några timmar. En 

platinaögla användes för att ta prov från missfärgade delar av köttdetaljerna. Öglan 

ströks över olika missfärgningar på köttet och därefter över NA-platta samt till selektiv 

Pseudomonas agar (Pseudomonas agar base, CM0559, Oxoid). Detta utfördes på kött A 

och B och två olika fläckar testades på varje köttbit. På kött C drogs ympnålen över en 

yta som storleksmässigt motsvarade de missfärgade ytorna på kött A och B (ca 1 cm2) 

och överfördes till NA-platta samt till selektiv Pseudomonas agar för utstryk. Samtliga 

plattor inkuberades ca 24 timmar i 30°C. Efter inkubering avlästes plattorna visuellt, 

och kolonier med olika utseende togs med ögla för vidare renodling på NA-plattor och 

selektiv Pseudomonas agar. Inkubering av dessa skedde i 30°C och de inkuberades i 48 

timmar innan de avlästes. Denna renodling gav så småningom sex isolat: A1, A2, A3, 

B, C1 och C2. 

Från samtliga bitar kött gjordes små frysrör i ordning för placering i -80°C. Detta 

gjordes genom att ytan på köttet, där missfärgningen var, ströks med steril tops och 

sedan doppades topsen i ett rör med 5 mL steril näringsbuljong. Suspensionen 

vortexades och 700 µL överfördes till ett frysrör och blandades med 300 µL glycerol 

(50%) (kallas hädanefter Prov A, Prov B och Prov C). Rören placerades därefter i 

superfrys (-80°C). 

 

Omgång 2: Ytterligare kött hämtades från KLS Ugglarps. Denna gången var det endast 

bitar av karré och kotlett, både med och utan missfärgningar från olika 

provtagningsdatum. Karré (hädanefter kött D (figur 6)) och kotlett (kött E (figur 7)) 

hade styckdag 21 mars 2017 och hade förvarats i 4°C i tio dagar. Karré (kött F) med 

styckdag 8 mars 2016, som förvarats i frys fram till upptining, i 4°C i fem dygn. Samt 

karré (kött G), som styckats 30 november 2016 och även den förvarats i frys fram till 

upptining (4°C i fem dygn). Missfärgning fanns på kött D och E men inte på kött F och 

G. Från alla dessa prover ympades bakterier från missfärgade områden, eller 

motsvarande område, till endast NA-plattor på samma sätt som i omgång 1. Dessa 

inkuberades  ca 24 timmar i 30°C. Kolonier, med olika morfologi, togs och renodlades 

på nya NA-plattor och på selektiv pseudomonas agar. Även här bereddes små frysrör i 

ordning på samma sätt som i omgång 1 (kallas hädanefter Prov D, Prov E, Prov F och 

Prov G). Nio isolat renodlades från omgång 2: D1, D2, D3, E1, E2, F1, F2, G1 och G2.  
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Figur 6. Kött D (karré) med missfärgning 

 

 
Figur 7. Kött E med missfärgning 

 

2.3 Karaktärisering och identifiering 

De 15 isolaten odlades ut på NA-plattor och selektiv pseudomonas agar. Gramfärgning 

och oxidastest utfördes på samtliga isolat. Gramfärgning utfördes enligt 

standardprotokoll och oxidastest utfördes genom att kolonier från plattorna togs med 

platinaögla och ströks på oxidaspapper (Oxidase strips, MB0266A, Microbact, Oxoid) 

för att se om pappret blev blått. Blå färg indikerar positivt resultat. 

 

API 20NE (Biomérieux) test utfördes på isolat: A, A (från selektiv agar), A3, C1, F1, 

G2 samt P. fluorescens [EF-1253 29.6.B2] (Enevold Falsen). I botten på 

förvaringstråget till API remsan tillsattes 5 mL MilliQ vatten. Kolonier från plattorna 

plockades med steril platinaögla och slammades i 2 mL steril NaCl tills grumligheten i 

röret motsvarade McFarland 0,5. Suspensionen tillsattes med hjälp av automatpipett till 

de första åtta brunnarna i remsan. Sedan togs 200 µL av suspensionen till den 

tillhörande ampullen och blandades. Resterande brunnar fylldes hela vägen upp med 

suspensionen och till brunnarna märkta GLU, ADH och URE tillsattes mineralolja. 

Testremsorna inkuberades i 30°C i ca 24 timmar. Efter inkubering tillsattes en droppe 

NIT1 och en droppe NIT2 till första brunnen (NO3). En droppe James-reagens tillsattes 

till andra brunnen (TRP) och efter fem minuter avlästes dessa brunnar för eventuell 

färgförändring. Om det inte skett någon förändring i första brunnen efter fem minuter, 
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tillsattes lite zink-pulver för att se om färgomslag skedde. I de första åtta brunnarna 

avlästes färgomslag om de resterande elva brunnarna avlästes grumlighet för att 

bekräfta att tillväxt skett. 

 

2.4 Ympning av renodlade isolat till sterilt kött 

Försök 1 

Färskt kött, bitar från karré, skinka samt underhudsfett, hämtades från KLS Ugglarps. 

Dessa köttbitar var tagna av personal på KLS Ugglarps i slutet av styckningslinjen där 

de skurits ut med steril kniv och sedan placerats i fryspåsar. De transporterades en kort 

sträcka, ca fem min på cykel, och placerades sedan i kyl, 7°C. Ca 18 timmar senare togs 

påsarna med köttet fram. Arbetsbänk steriliserades med etanol och en brännare sattes 

igång. Ett metallbleck och en kniv diskades och sprayades med etanol (70%). Kniven 

brändes också av i brännaren. Plasthandskar användes för att minska risk för 

kontaminering och dessa duschades med etanol innan köttet hanterades. Ytan på 

köttbitarna fördes genom brännaren utan att köttet blev tillagat. Köttbitarna skars sedan 

i skivor (ca 1 - 2 cm) och placerades med den sterila snittytan uppåt i sterila petriskålar. 

Kniven fördes genom lågan mellan varje snitt. Bakterier ympades från renodlade isolat 

med steril tops geom att stryka topsen på plattan där bakterier fanns och sedan stryka ut 

dessa direkt på köttet. Isolat både från NA-plattor och selektiv Pseudomonas agar 

användes. Några bitar lämnades utan ympade isolat som kontroller (se tabell 1 – 3). 

Samtliga köttbitar placerades i kyl, 4°C, för att se om bakterier, med förmågan att färga 

köttet blått, tillväxte. Köttbitarna avlästes visuellt efter tre, sju och tio dygn.  

 

Tabell 1: De olika isolaten som ympades till karré. Kontrollbitar markeras med ”-” 

Karré 

Nummer Isolat (från medium) 

1 A1 (NA) 

2 A2 (NA) 

3 A3 (NA) 

4 B (NA) 

5 C1 (NA) 

6 C2 (NA) 

7 D1 (NA) 

8 D2 (NA) 

9 D3 (NA) 

10 E1 (NA) 

11a (två bitar i en petriskål) E2 (NA) 

11b (två bitar i en petriskål)  - 

12 A1 (P.agar) 

13 A3 (P.agar) 

14 D1 (P.agar) 

15 F1 (P.agar) 

16 - 

17 - 
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Tabell 2: De olika isolat som ympades till skinka. Kontrollbitar markeras med ”-” 

Skinka 

Nummer Isolat (från medium) 

1 A1 (P.agar) 

2 A3 (P.agar) 

3 E2 (P.agar) 

4 G2 (P.agar) 

5 - 

6 D3 (NA) 

7 C1 (NA) 

8 F1 (NA) 

9 F2 (NA) 

10 G1 (NA) 

11 - 

 

Tabell 3: De olika isolat som ympades till fett. Kontrollbitar markeras med ”-” 

Fett 

Nummer Isolat (från medium) 

1 A1 (P.agar) 

2 A3 (P.agar) 

3 E2 (P.agar) 

4 G2 (P.agar) 

5 - 

6 D3 (NA) 

7 C1 (NA) 

 

 

 

Försök 2 

Ytterligare en ympning av renodlade bakterier (isolat A3, P. fluorescens [EF-1253 

29.6.B2] (Enevold Falsen), samt Prov A (från -80°C)) till en bit karré utfördes 

den 2 maj 2017 då nytt färskt kött hämtats från KLS Ugglarps. Två bitar karré ympades 

med respektive isolat/prov och två bitar lämnades obehandlade som kontroll. Dessa fick 

inga bakterier ympade på sig men behandlades annars på samma sätt som de andra 

bitarna. Köttet i försök 2 behandlades inför ympning på samma sätt som vid försök 1 (se 

ovan). Till skillnad från första omgången valdes avsiktligt bitar av karrén ut med 

mycket insprängt fett i köttet. Bakterier togs med steril tops från plattorna och topsen 

ströks sedan över en del av köttet. Köttbitarna placerades i kyl, ca 4°C, och avlästes 

efter två, tre, fyra, sex, åtta och tio dagar. Efter tio dagar undersöktes köttet i UV-ljus 

för att utvärdera fluorescens.  

 

2.5 Smittspårning i KLS Ugglarps produktionslokal 

För att kunna planera smittspårningen i produktionslokalen gjordes ett besök där alla 

ytor studerades och flödet genom lokalen noterades. Alla band och ytor av intresse 

märktes ut på en ritning med nummer och namn (figur 8). Provtagning i lokalerna var 

fokuserade på band och ytor där karré transporterats. 
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Figur 8. Produktionslokalen hos KLS Ugglarps. Röda pilar markerar flödet. Siffror markerar den ordning proverna 

togs.. Provytor 18, 19, 20 och 21 finns i hela lokalen och är därför inte utmarkerade på bilden. Provytor 22 och 23 är 

inte i den aktuella lokalen. 

Smittspårningen utfördes två gånger samma dag, innan uppstart respektive ca fem 

timmar in i produktionen. Vid provtagningen användes handskar och i omgången innan 

uppstart användes en peptonvätska, innehållandes pepton 1g/L och NaCl 8,5g/L 

(CM0733, Maximum recovery diluent, Oxoid) som topsen doppades i om ytan som 

skulle provtas var torr. Förpackningen till topsen öppnades precis innan provtagning 

och topsen ströks över en yta som var ca 1 dm2 på varje provtagningsställe. Två 

separata prover togs på varje yta. Topsen stoppades sedan tillbaka i sin förpackning och 

transporterades i frigolitlåda med is till laboratoriet för att direkt odlas ut på plattor av 

selektiv Pseudomonas agar. Detta genomfördes genom att topsen togs ur sin 

förpackning och ströks över ytan på agarn. Plattorna inkuberades i 30°C och avläsning 

skedde visuellt efter ett, två och tre dygn. Frigolitlådan rengjordes med etanol (70%) 

och ny is tillsattes inför varje provtagning.  

 

 

3 Resultat 

3.1 Isolering, identifiering 

När kolonier från de olika odlingarna renodlats, utfördes gramfärgning och oxidastest på 

samtliga isolat (tabell 4). Många av isolaten såg väldigt lika ut både till utseende på 

plattorna och även i gramfärgningen. Samtliga isolat tillväxte på NA-plattor men på 

selektiv pseudomonas agar var det generellt mindre tillväxt från de isolat som tagits från 

kött utan missfärgning. Tillväxt skedde dock även här och när så var fallet var 

kolonierna ibland väldigt lika de som odlats fram från kött med missfärgning. Ingen av 

kolonierna som odlats fram såg ut som P. aeruginosa varken på NA-platta eller selektiv 
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pseudomonas agar. P. aeruginosa ska växa med grönaktiga kolonier och ha en viss doft. 

Detta sågs inte på någon platta med där de olika isolaten odlats, men sågs tydligt på en 

referensplatta där den odlats fram. 

 

Tabell 4: Resultat från gramfärgning och oxidastest.  

Isolat Oxidas 

(+/-) 

Gramfärg 

(+/-) 

A:1 + -  

A:2 - - 

A:3  + - 

B + - 

C:1 + - 

C:2 - +  

D:1 + - 

D:2 + - 

D:3 - - 

E:1 + - 

E:2 + - 

F:1 + - 

F:2 - + 

G:1 - + 

G:2 + - 

 

 

3.2 Ympning av isolat till sterilt kött  

Försök 1 

När köttbitarna kontrollerades första gången, efter fyra dygn i 4°C, var en av bitarna 

redan blåfärgad. Detta var en av karrébitarna som hade ympats med isolat A3. Efter åtta 

dygn syntes gulaktiga fläckar på en karrébit och en skinkbit. Dessa hade båda blivit 

ympade med isolat C1 (från kött utan missfärgning). Efter totalt tio dygn uppvisade 

några av de andra karrébitarna en liten ”slemmighet” där bakterier ympats, men ingen 

blåfärg förutom där A3 ympats (figur 9) (bilaga A). Skinkan uppvisade endast mindre 

färgförändring, dock ingen blåfärg (bilaga B), och fettbitarna dit isolat ympats var 

oförändrade (bilaga C). En liten enstaka blå prick sågs på fettet men det är oklart om 

denna kom ifrån bakterierna, berodde på  kontamination eller något annat. 

Av alla renodlade isolat samt två kontrollbitar gav alltså bara ett isolat blåfärgat kött. 

Efter 10 dygns inkubering av karré, ympad med isolat A3, provtogs och renodlades ett 

isolat från den blåfärgade ytan, detta isolat benämns hädanefter som isolat Z. 

 

 
Figur 9. Karré som i omgång 1 ympats med A3 från blåfärgat kött. Bilden är tagen efter 10 dagar i kylförvaring 4°C. 
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Försök 2 

Vid andra försöksomgången användes endast karré att ympa bakterier på och till den 

ympades isolat A3, prov A (inte renodlat) och P. fluorescens [EF-1253 29.6.B2] 

(Enevold Falsen). Efter tre dygn hade ingen av köttbitarna ändrat färg. Först efter sex 

dygn började en färgskiftning ses. Då hade kött med prov A fått en mörkare färg på ena 

ytan där bakterier ympats och på den andra kunde en grönaktig färg ses på fettdelen av 

köttet. Köttet med P. fluorescens [EF-1253 29.6.B2] (Enevold Falsen), var svagt 

blå/grönt där bakterier ympats. Efter tio dygn blev köttbitarna där isolat A3 ympats 

blåfärgade (figur 10, figur 11). Den ena ytan med en stor blå fläck och den andra med 

två mindre fläckar. Köttet med P. fluorescens var nu mer grön/gult än blått. De två 

ytorna ympade med Prov A hade blå färg men denna var inte lika stark som de med 

isolat A3. Kontrollbitarna var oförändrade efter tio dygns inkubering (tabell 5). 

 

 
Figur 10. Karré som i omgång 2 ympats med isolat A3 efter 10 dygn i ca 4°C. Ympning 1 

 

 
Figur 11.  Karré som i omgång 2 ympats med A3 efter 10 dygn i ca 4°C. Ympning 2 

Köttbitarna placerades i UV-ljus och de bitar där isolat ympats uppvisade någon form 

av fluorescens (tabell 5). Detta syntes tydligt eftersom de lyste upp i en grön färg när de 

träffades av UV-ljuset (figur 12) (figur 13) (figur 14). Kontrollbitarna uppvisade inte 

detta fenomen (figur 15). 
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Figur 12.Karré med isolat A3, i UV-belysning 

 

 
Figur 13. P. fluorescens (frystorkad referens), ympad på karré, i UV-belysning 

 
Figur 14. Karré med Prov A i UV-belysning. 
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Figur 15. Karré utan ympade bakterier i UV-belysning. Fluorescerar inte. 

 

 

Tabell 5: Karré som ympats med isolat A3, prov A (inte renodlat) samt P. fluorescens 

[EF-1253 29.6.B2] (dubbelprov 1, 2). Resultat efter sex, åtta och tio dygn samt resultat 

av undersökning i UV-ljus. 

Karré 

ympad 

med 

isolat/prov 

(prov) 

Sex dygn Åtta dygn Tio dygn Fluorescerar i 

UV-ljus 

A3 (1) - - Stor blå fläck JA 

A3 (2) - - Två små blå 

fläckar  

JA 

Prov A 

(inte 

renodlat) 

(1) 

Något mörkare 

färg  

Något mörkare 

färg (lätt 

grönaktig) 

Blåaktig fläck. 

(inte lika blå som 

A3) 

JA 

Prov A 

(inte 

renodlat) 

(2) 

Lite grönt på 

fettdelen 

Lite gröngult 

på fettdelen 

Blåaktig fläck. 

(inte lika starkt 

blå som A3) 

JA 

P. 

fluorescens 

(1) 

Lite grönblått Lite grönblått Gul/grön fläck JA 

P. 

fluorescens 

(2) 

Lite grönblått  Lite grönblått Gul/grön fläck JA 

Kontroll 

(1) 

- - - NEJ 

Kontroll 

(2) 

- - - NEJ 

 

 



  
 

16 

 

 

3.3 Identifiering 

P. fluorescens [EF-1253 29.6.B2], isolat A3 och isolat Z analyserades på API 20NE 

remsor (figur 16, 17 samt tabell 6). API-remsan med isolat A3, som orsakat blåfärgen 

när den ympades till kött, var väldigt lik den med P. fluorescens (tabell 6). Isolat A3 och 

isolat Z gav exakt samma resultat vid API 20NE analys.  

 

 

 
Figur 16. API-remsor med P. fluorescens [EF-1253 29.6.B2] (frystorkad) överst, underst ett isolat från kött A. 

Avläsning efter 24 timmars inkubering i 30°C. 

 

 
Figur 17. API-remsor med isolat A3 överst. Underst isolat Z. Avläsning efter 24 timmars inkubering i 30°C. 

 

Några andra isolat från kött utan missfärgning testades också med denna metod men 

dessa gav inte samma resultat som P. fluorescens [EF-1253 29.6.B2] gjorde (tabell 6).  
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Tabell 6: Resultat från API. P. fluorescens [EF-1253 29.6.B2], isolat A3, isolat Z, isolat 

G2, isolat C1 och isolat F1. ”+” markerar ett positivt omslag. ”(+)” markerar ett svagt 

positivt omslag. 

 Pseudomonas 

fluorescens  

[EF-

1253 29.6.B2] 

Isolat A3 Isolat Z Isolat G2 Isolat C1 Isolat F1 

NO3 - - - - - - 

TRP - - - - - - 

GLU - - - - - - 

ADH - - - + + - 

URE - - - - - - 

ESC - - - - - - 

GEL - - - - - - 

PNPG - - - - - - 

GLUa + + + + + - 

ARAa + + + (+) - - 

MNEa (+) (+) (+) (+) + - 

MANa + (+) (+) - - (+) 

NAGa + (+) (+) - - - 

MALa - - - - - - 

GNTa + + + + + + 

CAPa + + + + - + 

ADIa - - - - - - 

MLTa + + + + + + 

CITa + + + + + + 

PACa - - - - - - 

 

 

3.4 Smittspårning  

Innan uppstart 

Prov från många av ytorna som tagits innan produktionsstart gav ingen tillväxt alls eller 

bara någon enstaka koloni efter 29 h inkubering i 30°C. Undantaget var provtagningsyta 

nummer åtta (figur 18). Provtagning från väggen på det bandet gav efter inkubering på 

selektiv Pseudomonas agar, ca 10 små kolonier och proverna från själva bandets yta gav 

också tillväxt, ca 15 kolonier. Det ena provet från brynjehandskarna gav också tillväxt 

med sex små kolonier. Brynjehandske, prov två, gav dock ingen tillväxt trots att det var 

taget från samma handske. 
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Figur 18. Resultat från smittspårning i produktionslokalen innan uppstart. Avläsning av plattor efter 29 och 47 

timmar timmars inkubering i 30°C på selektiv agar. Färgmarkeringar illustrerar provtagningsytor som var 

odlingspositiva. 

 

Efter 47 timmars inkubering hade många av de existerande kolonierna tillvuxit i storlek 

och nya kolonier hade tillkommit. Nu gick det också att se att på proven från band åtta 

att det fanns minst två olika sorters kolonier. Det som tillkommit var fyra kolonier på 

proven från band nummer fyra, en koloni på provet från putsbordet och en koloni från 

provet från piskmaskinen (bilaga D) 

 

Under produktionen 

Provtagning utfördes även när produktionen varit igång i drygt fem timmar och 

odlingarna studerades efter inkubering i 30°C i 24 timmar (figur 19) (bilaga E). Här 

syntes istället tillväxt på odlingarna från de första banden i produktionen. Odlingen från 

provtagningsyta ett visade dock inget efter 24 timmar, men odlingen från 

provtagningsyta två gav ca 8 kolonier respektive 10 - 15 kolonier. Det ena dubbelprovet 

från odlingen på provtagningsyta tre gav tillväxt medan bara någon enstaka koloni växte 

från andra odlingen. Från band fyra visade odlingen också att några små kolonier växte. 

På ett av odlingarna från knivbladen hade någon enstaka koloni tillväxt.  

Efter 48 timmar hade existerande kolonier tillvuxit i storlek och nya hade tillkommit. 

Odlingen från provtagningsyta ett (startbandet) gav nu 10 - 15 kolonier på det ena 

dubbelprovet och det fanns tre kolonier från det andra provet. Provet från putsbordet 

hade gett synlig tillväxt med ca 10 kolonier och även odlingar från proverna tagna från 

brynjehandsken och brynstålen syntes nu tillväxt med några få enstaka kolonier.  
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Figur 19. Smittspårning i produktionslokalen under produktionens gång. Avläsning av plattor efter 24 och 48 

timmars inkubering i 30°C på selektiv pseudomonas agar. Färgmarkeringar illustrerar provtagningsytor som var 

odlingspositiva 

 

4 Diskussion 

4.1 Provtagning från missfärgat kött 

Köttbitarna från omgång ett med missfärgning (karré och kotlett) var tagna samma 

datum men skinkan tagen ca två månader senare. I omgång två var bitarna med 

missfärgning tagna samma datum, men bitarna utan missfärgning var från andra datum. 

Bakteriefloran i lokalerna kan mycket väl ha ändrats mellan dessa olika 

styckningstillfällen.  

Provtagningen av bakterier från det missfärgade köttet anses lyckad eftersom det 

tillväxte olika kolonier på både NA-plattor och selektiv Pseudomonas agar efter 

inkubering. Bakterier har med framgång tagits från köttet och odlats. Det som eventuellt 

kan ha påverkat köttet är transporten mellan KLS Ugglarps och laboratoriet och vissa 

temperaturskillnader i hanteringen. Köttet fraktades utan kylväska i ca fem min på 

cykel. Även om temperaturen utomhus var låg vid tillfället borde de transporterats på ett 

bättre sätt för att inte utsätta eventuella bakterier för onödig påfrestning. När 

undersökning av köttet skulle utföras fick det tina några timmar i rumstemperatur. Det 

hade eventuellt varit bättre att låta det tina långsamt i kylen över natten istället. Det är 

svårt att veta hur detta påverkat de bakterier som fanns på köttet. 

 

4.2 Identifiering av isolat 
4.2.1 Referensprover 

Den frystorkade P. fluorescens, [EF-1253 29.6.B2], som fanns att tillgå från Enevold 

Falsen bedömdes vara en trovärdig referens och denna användes för att jämföra isolaten 



  
 

20 

med i senare analyser. Denna var oxidaspositiv. Referensisolatet av P. aeruginosa som 

användes var även det oxidaspositivt. Det är ett kliniskt isolat och har artbestämts med 

MALDI-TOF MS. Detta är därför ett säkert referensisolat. 

 
4.2.2 API, gramfärgning och oxidastest 

API remsorna som fanns tillgängliga för användning i arbetet var gamla. De borde 

använts före 2011. Vissa hade bäst före datum 2009. Detta kan ha påverkat resultatet. 

Dock gav remsan med den frystorkade P. fluorescens, [EF-1253 29.6.B2], ett 

tillfredställande resultat och ett som förväntas av arten och detta kan därför tala för att 

remsorna fortfarande var funktionsdugliga. Remsorna inkuberades i 24 timmar innan de 

avlästes. Enligt tillverkaren, ska dock ytterligare en avläsning ske efter 48 timmar om 

resultatet ser otydligt ut. Remsorna hade tydliga färgomslag och tillväxt i brunnarna 

efter 24 timmar och bedömdes därför ge ett korrekt resultat.  

 
4.2.3 Identifiering 

Ursprungligen var P. aeruginosa misstänkt för att orsaka missfärgningen på köttet i 

produktionen eftersom den 2016 isolerats från ett av transportbanden och på putsbordet. 

Efter initiala odlingar, gramfärgningar och API tester kunde denna inte identifieras. 

Kolonierna som odlats fram stämde inte med morfologin för P. aeruginosa, varken till 

utseende på plattor eller i API 20NE remsan. P. aeruginosa bildar kolonier med en 

grönaktig färg och en specifik doft. Detta sågs när en referensstam av P. aeruginosa 

odlades upp från frys. Den selektiva agarn som användes var selektiv för P. aeruginosa, 

P. fluorescens och P. putida. Eftersom tillväxt skett på denna agar så borde det vara 

rimligt att det faktiskt var någon av dessa som isolerats från köttet. Undersökningen 

fortsatte med P. fluorescens som misstänkt bakterie eftersom den också är ansvarig för 

viss förstörelse och blåfärgning av livsmedel (10).  

 

Identifiering av isolat har skett främst med hjälp av API 20NE, gramfärgning, 

oxidastest. Isolatet A3 visade sig vara P. fluorescens i dessa tester. Detta bekräftades 

med hjälp av ett referensisolat av P. fluorescens, [EF-1253 29.6.B2]. De båda isolaten 

har gett väldigt lika resultat i samtliga tester och därför kan med stor sannolikhet sägas 

att det är just den bakterien som isolerats. 

Morfologin på de olika renodlade isolaten har ofta varit väldigt lika utseendemässigt, 

både på plattor och i gramfärgningar. Att beskriva dessa utseenden i ord har varit en 

utmaning och det finns stora brister i detta. Därför utelämnas delar av visuell 

identifiering i detta arbete.  

 
4.2.4 Finns P flourescens även på kött utan missfärgningar? 

Fanns de bakterier, som orsakat den blåa färgen på vissa styckningsdetaljer, även på de 

bitar kött som inte var missfärgade? Detta undersöktes genom att köttbitar utan 

missfärgningen (Prov C, Prov F och Prov G) också fick genomgå mikrobiologiska 

analyser. Utseendemässigt på agar var de renodlade isolaten väldigt lika. För ett otränat 

öga skulle det mycket väl kunna vara samma bakterie. Vissa kolonier från köttet utan 

missfärgningar växte även på den selektiva Pseudomonas agarn. Även i oxidastest och 

gramfärgning såg de ofta lika ut. Men när API 20NE test utfördes på dessa kolonier 

blev inte resultatet detsamma som för referensisolatet, P. fluorescens, som användes 

som referens. Eventuellt är det en P. fluorescens ändå men att det är en av de andra 52 

stammarna. Troligtvis är det en annan bakterie. Denna är inte identifierad och det går 

därför inte i detta arbete att säga om bakterierna som orsakar blåfärgen på karrén även 

finns på andra styckningsdetaljer.  
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4.3 Desinfektion av kött och ympning av bakterier till detta.  

Det är svårt att veta om ytan på köttet faktiskt blev desinfekterad när det behandlades 

inför ympningen. Tanken med värmebehandlingen var dels att försöka få bort eventuella 

bakterier på köttets yta, så att dessa inte skulle kontaminera provet, men också att 

desinficera de ytor som kom i kontakt med köttet inför ympningen för att inte 

kontaminering skulle ske. Resultaten tyder på att den enda tillväxt som fanns var just 

där bakterier ympats. Detta talar för att metoden faktiskt har fungerat önskvärt och 

ingen kontaminering skett.  

 

Till ympningsförsöket valdes karré, skinka samt underhudsfett ut. Just karré är det kött 

som missfärgningen uppkommit på tidigare och därför var denna mest intressant i detta 

arbete. Även skinka hade tidigare drabbats av missfärgning och var därför också aktuell. 

Underhudsfettet inkluderades eftersom de missfärgningar som setts till största delen 

varit på fettdelen av köttet. Därför var det av intresse att testa rent fett för att se om 

bakterien tillväxte. Till det andra ympningsförsöket valdes också bitar av karrén med 

mycket fett inne i köttet. När köttet i första försöksomgången blev blått var det dock 

lika mycket på köttet som på fettet. Det gick då inte att avgöra om bakterien föredrog 

fettet eller köttet. Chung (21) hävdar att fett dock kan utgöra en bättre vidhäftningsyta 

för bakterierna eftersom ytstrukturen på fettet är väldigt annorlunda från köttets. I 

studien sågs att P. aeruginosa hade en bättre tillväxt när den ympats till fett än till kött. 

Detta var dock den enda bakterien, av de sex olika, i studien som uppvisade detta 

beteende.  

 

4.4 Den blå färgen 

Den blåa färg som fanns på köttbitar från KLS Ugglarps motsvarade inte riktigt den färg 

som erhölls genom att ympa en renodlad bakterie på kött. Det kan finnas väldigt många 

orsaker till skillnaden. Köttet från KLS Ugglarps var fryst och detta kan i sig påverka 

pigmenten. Färg upplevs också annorlunda utefter omkringliggande färger. Detta kan 

eventuellt göra att färgen upplevs som starkare eller klarare färg på färskt kött. 

Bakterien har renodlats och sedan ympats direkt på bakteriefritt kött i steril miljö. 

Denna bakterie har då ingen konkurrens från andra bakterier som normalt finns på köttet 

och den har fri tillgång till den näring som finns tillgänglig. Andra bakterier kan annars 

hämma (eller eventuellt gynna) tillväxten av bakterien som producerar det blåfärgade 

pigmentet. Bakterierna har också odlats i olika miljöer. På KLS Ugglarps finns stora 

kylrum, 4°C, där köttet förvarats. Kylen på laboratoriet är en vanlig kyl där 

temperaturen växlat upp och ner några grader under tiden bakterierna tillväxt. Andra 

saker som luftfuktighet och tillgång till syre kanske också har påverkat tillväxt och 

pigmentbildning. 

 

Köttet som ympades med bakterier i omgång ett placerades i en kyl med lite högre 

temperatur i ca 19 timmar. Orsaken till att köttet placerades i denna kyl var för att 

bakterierna var på inkubering i värmeskåp och inte skulle bli klara förrän dagen efter. 

Köttet placerades därför i kyl tills det kunde tas om hand och bakterierna var klara för 

ympning. I denna kyl var temperaturen ca 7°C. Mängden bakterier som ympades i första 

omgången var troligen ganska hög och detta är säkerligen orsaken till att köttet blev 
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blått efter endast fyra dygn. Någon form av metod för att säkerställa mängden ympade 

bakterier och en mer reproducerbar ympningsteknik, hade kanske varit att önska.  

 

Endast ett isolat, av alla det som renodlats, orsakade blåfärg på kött i första 

ympningsomgången. Detta kan bero på handhavandefel vid köttproven, renodlingen, 

desinficering av köttet eller ympningen av bakterier. Mest troligt är att renodlingen inte 

lyckats. Eventuellt är också karrén från en gris annorlunda från en annan gris beroende 

på till exempel levnadsvilkor. pH-värdet i köttet sjunker vid slakt men tenderar att stiga 

igen vid aerobt förvaring, detta kan dock variera beroende på förvaringstemperatur, och 

detta kan påverka bakteriernas tillväxt (3).  

 

P. fluorescens verkar kunna producera flera olika blåfärgade pigment enligt olika 

studier (10, 16, 17). Vilken av dessa som orsakat blåfärgningen på köttet har inte 

analyserats i detta arbete. Köttet färgas blått av bakterierna och fluorescerar när det 

placeras i UV-ljus. Detta skulle kunna tyda på att det produceras ett blått, 

fluorescerande pigment alternativt produceras olika pigment av samma bakterie. Ett 

pigment som fluorescerar (pyoverdin) och ett som orsakar blåfärgen (pyocyanin eller 

indigoidine). 

 

 

4.5 Smittspårning 
4.5.1 Provtagning i lokal 

Lokalerna rengörs grundligt varje dag innan uppstart och detta sker i olika steg. Först 

sker en grovspolning med vatten för att rensa bort de köttrester som finns på band, golv 

och övriga ytor. Sedan sker en rengöring med ett alkaliskt, klorinnehållande, 

rengöringsmedel och sedan en ny avspolning med vatten. Sist sker en desinficering, där 

medlet också innehåller klor och sedan en slutlig avspolning med vatten. Vid 

provtagningen innan uppstarten hittades dock bakterier i proven från provtagningsyta 

nummer åtta. När provtagningen mitt i produktionen gjordes hittades inte bakterier på 

den ytan. Detta skulle kunna bero på att provtagningen misslyckats men även att det är 

stickprover som utförts. Provtagning har skett på ca 1 dm2 och om det är bara en liten 

del av ytan som är kontaminerad så kanske inte just den ytan provtogs igen. 

Peptonvätskan som användes ska enligt tillverkare inte påverka bakterierna under 

provtagningen men vilka olika ytor som peptonvätskan användes på innan uppstarten 

borde noterats. Peptonvätskan valdes bort till provtagningen som skedde när 

produktionen var igång eftersom dess innehåll inte var känt.  

 

Topsning av ytorna skulle varit en mer precis yta. Att använda en mall för att alla 

provtagna ytor skulle bli lika stora och att en bestämd tid som topsen var i kontakt med 

ytan hade säkerställt ett mer korrekt resultat. Knivar, brynstål och liknande som 

provtogs blev generellt provtagna på en mindre yta än transportband och bord. Det hade 

varit önskvärt att alla provtagna ytor var lika stora. Provtagning med tops verkade 

initialt bra. Men det är en metod som är svår att hålla fri från kontaminering eftersom 

det är öppna förpackningar och topsen stoppas i och tas ut. Proverna odlades dock ut på 

selektiv Pseudomonas agar och detta gör att mycket förhoppningsvis inte kommer att 

växa där förutom just Pseudomonas. Provtagning med tops i lokalerna var en snabb och 

effektiv metod men endast stickprov analyserades. Någon dm2 på ett transportband som 

är flera m2 gör att det inte ger ett tillfredställande resultat. Två prov togs på varje yta 

men flera prov per yta hade gett säkrare resultat. Vissa ytor var dessutom svåra att 

komma åt med tops, som inne i avsvålningsmaskinen.  
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Detta var trots allt en bra metod för att få en överblick över förekomst av bakterier, med 

potential att blåfärgat kött, i lokalen under det två provtagningstillfällena. Den var 

snabb, lätthanterlig och smidig.  

 
4.5.2 Finns bakterierna i lokalen eller kommer de in utifrån? 

Om bakterierna kommer in med grisarna kan det teoretiskt komma in nya och olika 

bakterier med varje djur som tas in i lokalen. Slaktkroppen blir dock flamberade på ytan 

och piskas sedan med vatten. Det finns också fler rum där griskött hanteras i lokalerna 

och där har det inte varit problem med missfärgat kött. Om de kom in med grisarna 

borde det varit problem även där eftersom alla slaktkroppar går samma väg efter 

slakten. Proverna från piskmaskinen skulle i så fall gett mer tillväxt. Nu är det i och för 

sig bara en liten yta i den stora maskinen och den var dessutom i slutet av tvätten. För 

att se om bakterierna kommer in med grisarna behövs ytterligare provtagningar där 

förekomst kan bekräftas. Då skulle eventuellt också grisarna behöva provtas.  

   

De tre första banden i produktionen var mest drabbade av bakterietillväxt när 

produktionen var igång. Det är här grisarna för första gången ligger ner i produktionen, 

innan dess har de varit hängande. Kontakten med de första banden är därför intressant. 

Om det kommer in med grisarna borde det kanske vara mycket bakterier på dessa band 

och de borde succesivt avta i mängd ju längre in i produktionen man kommer. Men som 

tidigare nämnt borde det i så fall vara problem i andra rum där grisar hanteras också. I 

denna del av lokalen finns det dock en vattenslang som används för att spola banden så 

grisarna glider lättare över ytan. Det är den enda vattenslangen som finns i lokalen och 

en hypotes är det eventuellt har bildats biofilm i slangen, eller att det finns bakterier i 

själva vattnet. Att bakterierna finns i vattnet är dock mindre troligt, eftersom det då 

borde vara mer problem i övriga delar av produktionen. Vattnet kontrolleras regelbundet 

och samma vatten används i andra delar av produktionen. Finns det biofilm i denna 

vattenslang kan det också förklara varför det tillkommit bakterier på ytorna närmast 

slangen under dagen. Proven från de tre första banden i styckningslinjen gav absolut 

mest tillväxt under produktionens gång.  

 

Vissa delar av lokalen verkar dock vara utsatta just för att överföra bakterierna till 

karrén. Här är putsbordet och brynjehandskarna i fokus, eftersom det är här själva 

karrén skärs ut. Styckningspersonalen håller då i köttet medan karrén skärs ut och där 

har handsken och bordsytan mycket kontakt med köttet. Putsbordet var slitet på ytan 

och även om det rengörs dagligen så finns det möjlighet att bakterier kontaminerar ytan 

under dagen och då kan överföras till köttet.  

 

I resultatet från smittspårningen syntes tydligt att det var minst två olika bakterier (från 

samma provtagna yta) som växte på de selektiva plattorna när de inkuberats. Ytterligare 

renodling och identifiering av dessa bakterier hade varit önskvärt för resultatet.  

 

 

5 Slutsats 
Bakterier har isolerats och identifierats från en bit blåfärgad karré från KLS Ugglarps 

och har undersökts med oxidastest, gramfärgning samt ett API 20NE test samt jämförts 

med en känd P. fluorescens. Bakterierna som isolerats ympades till karré i två olika 

omgångar där det ledde till att köttet blev blåfärgat i båda fallen. Med utförda tester går 

det med stor sannolikhet att säga att isolering och identifiering av bakterier, som är 

orsaken till blåfärgen på köttet, har lyckats och säkerställts som P. fluorescens. 
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Bilagor 

Bilaga A 

Samtliga isolat som ympats till karré och resultat efter fyra, åtta och tio dygn 

Karré  Fyra dygn Åtta dygn Tio dygn 

Nummer Isolat    

1 A1 (NA) - - Slemmigt på ytan 

2 A2 (NA) - - Slemmigt på ytan 

3 A3 (NA) Blå tillväxt Stor blå/grön fläck Stor blå/grön fläck. Grönare färg på fettet, blåare nyans på köttet 

4 B (NA) - - Lite slemmigt på ytan 

5 C1 (NA) - Gulaktig fläck Stor gul fläck  

6 C2 (NA) - Lite grönt längst 

upp på köttet där 

locket har legat mot 

köttet.  

Lite mörkare fläck längst upp där locket legat emot köttet 

7 D1 (NA) - - - 

8 D2 (NA) - - - 

9 D3 (NA) - - - 

10 E1 (NA) - - Lite slemmigt på ytan 

11a (två bitar i 

en petriskål) 

E2 (NA) - - - 

11b (två bitar i 

en petriskål)  

Kontroll – 

Inga ympade 

bakterier 

- - - 

12 A1 (P.agar) - - - 

13 A3 (P.agar) - - - 

14 D1 (P.agar) - - - 

15 F1 (P.agar) - - - 

16 Kontroll – 

Inga ympade 

- - Lite slemmigt där locket legat emot. Inget där bakterier ympats.  



  
 

II 

bakterier 

17 Kontroll – 

Inga ympade 

bakterier 

- - - 

 

Bilaga B 

Samtliga isolat som ympats till skinka och resultat efter fyra, åtta och tio dygn 

Skinka  Fyra dygn Åtta dygn Tio dygn 

Nummer Isolat    

1 A1 (P.agar) - - - 

2 A3 (P.agar) - - - 

3 E2 (P.agar) - - - 

4 G2 (P.agar) - - - 

5 Kontroll – Inga 

ympade 

bakterier 

- - - 

6 DC (NA) - - - 

7 C1 (NA) - Gulaktig, mörkare, fläck mitt på 

köttet. 

Gulaktig fläck.  

8 F1 (NA) - - - 

9 F2 (NA) - Mörkare fläck Gråaktig fläck 

10 G1 (NA) - - - 

11 Kontroll – Inga 

ympade 

bakterier 

- - - 

 



  
 

III 

 
 
Bilaga C 

Samtliga isolat som ympats till fett och resultat efter fyra, åtta och tio dygn 

Fett  Fyra dygn Åtta dygn Tio dygn 

Nummer Isolat    

1 A1 (P.agar) - - - 

2 A3 (P.agar) - - - 

3 E2 (P.agar) - - - 

4 G2 (P.agar) - - - 

5 Kontroll – Inga 

ympade 

bakterier 

- En liten blå prick.  En liten blå prick. 

6 D3 (NA) - - - 

7 C1 (NA) - - Lite gulnat fett där locket legat emot fettet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



  
 

IV 

 
Bilaga D  

Samtliga resultat från smittspårningen i produktionslokalen innan uppstart. 

 Inkubering i 29 timmar Inkubering i 47 timmar Inkubering i 76 timmar 

 Prov 1 Prov 2 Prov 1 Prov 2 Prov 1 Prov 2 

1. Startband - - - - - - 

2. Andraband - - - - - - 

3. Bogband - - - - - - 

4. Mittbit - - 4 större mjölkiga 

kolonier. Ca 1 mm 

- 4 st större 

mjölkiga 

kolonier. Ca 2-3 

mm 

- 

5. Mellanband - - - - - - 

6. Litet karréband Vägg 

- 

Band 

- 

Vägg 

- 

Band 

- 

Vägg 

- 

Band 

- 

7. Mittband karré Vägg 

- 

Band 

- 

Vägg 

- 

Band 

- 

Vägg 

- 

Band 

- 

8. Forts. mittband 

karré 

Vägg:  

Små enstaka 

kolonier.Ca 10 

st. Ca 0,3 mm 

Band: Små 

enstaka 

kolonier. 

Ca 0,3 – 

0,5 mm 

stora. Fler 

kolonier än 

väggen.  

Vägg: 

Rejält med tillväxt. 

Mjölkaktiga större 

kolonier ca 0,8 – 

2mm 

 

Band: 

Rejält med tillväxt. 

Mjölkaktiga större 

kolonier ca 0,8 – 

2mm. Fler kolonier 

än i väggen. 

Två olika 

koloniutseenden 

Vägg: 

Rejält med 

tillväxt. 

Mjölkaktiga 

kolonier. 

Befintliga 

kolonier har 

tillvuxit.  

Band: 

Rejält med tillväxt. 

Mjölkaktiga större 

kolonier. Fler kolonier än 

i väggen. Två olika. 

Ganska mörka i färgen 

9. Uppåtstigande 

band 

Vägg 

- 

Band 

- 

Vägg 

- 

Band 

- 

Vägg 

- 

Band 

En koloni ca 2 mm.  

10. Nedåtgående 

band 

Vägg 

- 

Band 

- 

Vägg 

- 

Band 

- 

Vägg 

- 

Band 

- 



  
 

V 

11. Packband Vägg 

- 

Band 

- 

Vägg 

- 

Band 

- 

Vägg 

- 

Band 

- 

12. Avsvålning 

sida 

- - - - - - 

13. Avsvålning 

kotlett 

- - - - - - 

14. Skärblad 1 - - - - - - 

15. Skärblad 2 - - - - - - 

16. Putsbord - - En större mjölkig 

koloni ca 1,3 mm 

- En stor koloni ca 

3mm. 3 st små ca 

0,8 mm 

- 

17. Skänkvagn - - - - - - 

18. Brynstål - - - - - - 

19. Brynjehandske Ca 6 st små 

enstaka kolonier 

- Ca 12 st större 

kolonier ca 1,1mm 

- Ca 12 st större 

kolonier ca 2-3 

mm.  

- 

20. Knivar - - - - - - 

21. Knivhållare - - - - - - 

22. Piskmaskin - - En liten koloni En liten koloni En koloni En liten koloni 

23. Klyven (Prov 

endast innan 

uppstart) 

- - - - - - 
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Bilaga E 

Samtliga resultat från smittspårningen under produktionens gång 

 Inkubering i 24 timmar.  Inkubering i 48 timmar.  Inkubering i 72 timmar 

 Prov 1 Prov 2 Prov 1 Prov 2 Prov 1 Prov 2 

1. Startband - - 10-15 tal små 

och stora 

kolonier. Från 

0,1-1,3mm 

3 st mjölkiga kolonier. Ca 

1mm 

40 talet kolonier. 

Stora och små. Ca 

0,5 -3 mm.  

3 st kolonier. 2-3mm 

2. Andraband Små enstaka 

kolonier. Ca 8 

st, 0,2 -0,5 mm 

Små enstaka 

kolonier. Ca 

10 – 15 st. Ca 

0,2 – 0,5 mm 

Ganska 

mycket 

tillväxt. Både 

större och lite 

mindre 

kolonier. Ser 

mjölkiga ut i 

färgen allihop. 

0,3-1,5mm 

Mer tillväxt än prov 1. 

Men samma utseende på 

kolonierna. Kan möjligen 

vara två olika sorter.  

Ganska mycket 

tillväxt. Både 

större och mindre 

kolonier. Minst 

två olika sorter. 

Ganska ljusa i 

färgen  

Mer tillväxt än platta 

1. Kolonierna ser 

likadana ut. Minst 2 

olika sorter. Ganska 

ljusa i färgen 

3. Bogband Små enstaka 

kolonier. Vissa 

är stora och 

andra är små. 

Små är ca 0,1-

0,2 mm. Stora 

ca 0,5 -1 mm. 

Någon enstaka 

liten koloni.  

Kraftigt med 

tillväxt. Både 

små o stora 

kolonier. 

Möjligen två 

sorter. 0,2-

3mm 

Någon enstaka koloni Kraftigt med 

tillväxt. Både små 

o stora kolonier. 

Minst två sorter.  

Relativt ljusa i 

färgen  

Två mindre kolonier 

4. Mittbit - Några små  få 

enstaka 

kolonier. 

Två små 

kolonier 

Två större, några mindre Två mindre 

kolonier 

Två större, fem 

mindre 

5. Mellanband - Möjligen 

någon liten 

koloni på väg.  

Två små 

kolonier 

- En större, två 

mindre kolonier 

En liten koloni 



  
 

VII 

6. Litet karréband Vägg 

- 

Band 

- 

Vägg 

- 

Band 

- 

Vägg 

- 

Band 

- 

7. Mittband karré Vägg 

- 

Band 

Några små 

kolonier 

Vägg 

- 

Band 

En större avlång koloni  

Vägg 

10 talet små 

kolonier. Ca 0,2-

0,3 mm 

Band 

En större avlång 

koloni 

8. Forts. mittband 

karré 

Vägg 

- 

Band 

- 

Vägg 

- 

Band 

- 

Vägg 

En större koloni. 

Ca 2 mm 

Band 

- 

9. Uppåtstigande 

band 

Vägg 

Någon enstaka 

koloni 

Band 

- 

Vägg 

- 

Band 

- 

Vägg 

- 

Band 

- 

10. Nedåtgående 

band 

Vägg 

- 

Band 

- 

Vägg 

- 

Band 

- 

Vägg 

- 

Band 

Två små kolonier 

11. Packband Vägg 

- 

Band 

2 små 

kolonier. Ca 

0,2 mm 

Vägg 

- 

Band 

2 små kolonier. Ca 0,2 mm 

Vägg 

- 

 

Band 

2 små kolonier. Ca 

0,2 mm 

12. Avsvålning 

sida 

- Någon enstaka 

liten koloni 

Någon enstaka 

liten koloni 

Någon enstaka liten koloni Någon enstaka 

liten koloni 

Någon enstaka liten 

koloni 

13. Avsvålning 

kotlett 

- - - Två större kolonier 2-3mm. 

En liten. 

- Två större kolonier 4 

– 5 mm. 4 st små.  

14. Skärblad 1 - - En stor koloni 

ca 7,5 mm 

- Väldigt stor koloni 

1,5 cm 

- 

15. Skärblad 2 - - - - - - 

16. Putsbord - - 10 talet mindre 

kolonier ca 0,8 

mm 

Två små ensamma 

kolonier.  

14 kolonier ca 0,7-

2mm. Alla ser ut 

att vara samma.  

Två små ensamma 

kolonier. 

17. Skänkvagn Stor grumlig 

koloni. Ca 3 

- Stor grumlig 

koloni. Ca 3 

- Stor grumlig 

koloni. Ca 3 mm 

- 



  
 

VIII 

mm mm 

18. Brynstål - - - Fyra halvstora kolonier. 

Oregelbundna 

Ca 1,2 mm 

- Fyra större och några 

mindre 

19. Brynjehandske - - Två små runda 

mjölkiga 

kolonier 

En liten rund koloni Tre små kolonier 

1-1,8mm 

En liten koloni 

20. Knivar En enstaka 

liten koloni 

En avlång lite 

grumlig koloni 

En enstaka 

liten koloni 

En avlång lite grumlig 

koloni 

En enstaka liten 

koloni 

En avlång lite 

grumlig koloni 

21. Knivhållare - - - - - - 

22. Piskmaskin - - - En större oregelbunden 

koloni. Ca 2mm  

- En stor koloni. Ca 1 

cm. Annorlunda från 

alla andra kolonier.  

23. Klyven (Prov 

endast innan 

uppstart) 

x x x x X X 

 


