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Abstract
Two alternatives of computational models to simulate the contamination has been
produced in the Mat Lab. The models are based on the transfer of bacteria between the
hands, chicken, knife, cutting board, salad, and tap and also reduction of bacteria by
washing the cutting board, and growth on cutting board. The input of the transmission,
reduction and growth have been adopted on the basis of support from the literature data.
In the simpler contamination model the contamination is only calculated in one direction.
In the more complex model the transfer of bacteria that occurs from both sides at a touch
has been taken into account, ie, if a person touch a cutting board, bacteria is transferred
from the hand to the cutting board and also from the cutting board to the hand.
Calculations were performed with matrix calculation. The results from the two models
differ in the simulations. The more repeated contacts taken with the more bacteria spread
from a contaminated hand at the start of the scenario to the final product.
Models provide a guide to the factors in the spread of bacteria that are most important.
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Förord
Mikroorganismer i produktionsmiljö kan kontaminera produkter och orsaka sjukdom eller
förskämning i produkten. Minimering av kontaminering spelar därför en central roll i
produktsäkerhets och produktkvalitetsarbete avseende mikroorganismer. För att kunna
förutsäga hur bakterier sprids och överförs till livsmedel togs matematiska modeller fram
i MatLab av Karina Ferdinandsson under hennes examensarbete inom
högskoleprogrammet för kemiteknik på Chalmers Tekniska Högskola, Institutionen för
Kemi- och Bioteknik, avdelningen för livsmedelsvetenska.
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Sammanfattning
Två varianter av beräkningsmodeller för att simulera kontaminering har tagits fram i MatLab. Modellerna bygger på överföring av bakterier mellan händer, kyckling, kniv,
skärbräda, sallad och kran samt reduktion vid tvätt av skärbräda samt tillväxt på
skärbräda. Indata på överföring, reduktion och tillväxt har antagits utifrån stöd från
litteraturdata.
I den enklare kontamineringsmodelen har enbart kontaminering i en riktning beräknats
och i den mer komplexa har hänsyn tagits till att överföring av bakterier sker från båda
hållen vid en kontakt, d.v.s. om en hand tar i en skärbräda så förs bakterier över från
handen till skärbrädan en även från skärbrädan till handen. Beräkningarna utfördes med
mattrisberäkningar. Resultaten från de båda modellerna skiljer sig åt vid simuleringarna.
Ju fler upprepade kontakter som tas med desto mer bakterier sprids från en kontaminerad
hand i början av scenariot till den slutliga produkten.
Modellerna ger vägleding i vilka faktorer under bakteriespridningen som har störst
betydelse.
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Sammanfattning
Bakterier finns överallt omkring oss, vissa av dem är nyttiga medan andra kan göra oss
sjuka. Staphylococcus aureus är den bakterien som vanligtvis orsakar matförgiftning [1].
För att undvika sjukdom vill man kunna förutsäga hur överföring, tillväxt och tvätt
påverkar antal bakterier som förekommer i produktionsmiljö vid hantering av
livsmedel. Två matematiska modeller skapades i MatLab för kontaminering utifrån
överföring, tillväxt samt reduktion. Modellerna bygger på att bakterier från handen
flyttas till kyckling, skärbräda (och kniv) för att sedan föras vidare genom skärbrädan
(och kniven) till salladen. Dessutom kan tillväxt samt reduktion/tvätt av skärbräda (och
kniv) användas i modellerna.
För att belysa hur bakterier sprids utifrån dessa två matematiska modeller varieras
överföring, tillväxt och reduktion. När en bakteriehalt på handen, 100 CFU/cm2, sätt in i
modellerna och körs ger den enklare kontamineringsmodellen mycket låga halter av
bakterier på slutprodukten salladen. Användes istället de mer komplexa
korskontamineringsmodellerna predikteras en högre halt av bakterier från handen
hamna på salladen och ju mer aktiviteter i form av snitt i kyckling och sallad som tas
med i bedömningen ju mer bakterier predikteras hamna på salladen. Vilket påvisar att
ökar antalet överföringar kommer bakteriehalten på objekten att påverkas i större
utsträckning. Korskontamineringsmodellen med 1 delning av kyckling och sallad
påvisade att om det förekom färre kontakter mellan objekten var tillväxt och tvätt av
mindre betydelse för bakteriehalten på slutprodukten salladen. Dessutom visade
korskontamineringsmodellerna att det var handen som stod för lejonparten av de
överförda bakterierna till salladen. Vidare forskning behövs för bestämning av
överförings- och reduktionsdata för S. aureus som kan användas i modellen.
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1. Inledning
Redan tidigt inpräntas i oss att det är viktigt att tvätta händerna. Vilka föräldrar har inte
påmint om att tvätta händer efter toalettbesök, när barnen varit ute i trädgården och
innan maten. De allra flesta vet att det är viktigt att ha en god handhygien samt god
hygien i köket vid hantering av mat. Ibland händer det dock att detta hoppas över.
Bidragande faktorer till denna brist i hygien kan vara tidsbrist, slarv eller kanske helt
enkelt okunskap vad det kan medföra. Vad ger detta för konsekvenser på
bakteriespridningen vid hantering av livsmedel, det är detta som kommer att belysas i
denna studie.
Utgångspunkt i denna studie är olika händelseförlopp vid livsmedelshantering i ett
mindre kök som exempel köket hemma. Maten som används är färsk mat som skall
tillredas inför måltid. Ett händelseförlopp kan vara att en smutsig hand med bakterier på
tar i en kyckling som i sin tur läggs på en skärbräda. Ur bakteriesynpunkt kommer ett
antal bakterier från handen att överföras till kycklingen och några förs vidare till
skärbrädan. Detta var exempel på överföring, vidare kan även tillväxt och reduktion av
bakterier kan tas med i händelseförloppet.

2. Bakgrund
För att förstå hur de matematiska modellerna är uppbyggda behövs kunskap om
bakterier och dess spridning.

2.1 Bakterier
Bakterier finns överallt omkring oss [2]. Alla bakterier är inte av ondo, det finns även
många bra bakterier som är en förutsättning för att människan skall må bra.
Bakterier/mikroorganismer används i livsmedel för att få maten att smaka bättre eller
få längre hållbarhet. Livsmedel som har framställts med hjälp av bakterier är bland
annat filmjölk, mögelost, oliver och öl [3]. Det finns dessutom bakterier som gör att vi
blir sjuka.
Bakterier har olika sätt att orsaka sjukdom, ett sätt är att det är själva bakterien som gör
oss sjuka. Ett annat sätt är att bakterierna tillverkar toxin som gör oss sjuka. Är det
själva bakterien som orsakar sjukdom kan i vissa fall upphettning göra att bakterierna
dör. Om bakterierna producerat toxin kan toxinet finnas kvar även om maten upphettas,
detta beror på vilken temperatur maten upphettas till och hur värmestabilt toxinet är
[2]. Det är inte alltid sjukdom inträffar vid förtäring av en sjukdomsframkallande
bakterier eller toxin. Det beror till stora delar på vilken bakterie det handlar om samt
om hur stor dos personen fått i sig men även på hur motståndskraftig individen är [2].
2.1.1 Staphylococcus aureus
Staphylococcus aureus/S. aureus förekommer naturligt i våra näsborrar och på vår hud.
Denna art av stafylokocker är den som framför allt står för de flesta utbrotten av
matförgiftning [1]. Den primära källan till att S. aureus hamnar i maten är vid
hudkontakt under hantering av livsmedel. Detta gör att handhygien vid hantering av
livsmedel är mycket viktig för att undvika kontaminering av livsmedel.
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S. aureus överlever både i anaeroba miljöer som aeroba miljöer och har dessutom en
snabb tillväxt under aeroba förhållanden. Bakterien är även salttolerant och överlever i
salthalt på 10-15%, vidare är den även relativt resistent mot värme och torka [1]. Detta
sammantaget gör att den överlever och kan förökar sig även i lite tuffare miljöer.
Vad är det som gör att vi blir matförgiftade? S. aureus producerar ett stort antal olika
protein och toxin [1] och det är framför allt toxinproduktionen som bidrar till
matförgiftning. Dessa bakterier producerar toxiner vid temperaturer mellan 10-46°C
vilket gör att stiger temperaturen på livsmedlet börjar tillväxten av S. aureus med
tillhörande toxinproduktion.
Studier har visat att för att bli matförgiftad krävs en minsta halt av 5-8 log CFU/g mat
eller 105-108 CFU/g (CFU=colony-forming unit) S. aureus vilka i sin tur producerar en
toxinkoncentration på cirka 1ng g-1 [1]. Toxinproduktionen beror på antalet bakterier, C,
och kan beräknas enligt ekvationen:
[4]

(1)

där C är antalet S. aureus bakterier (log CFU/ml) och Toxinhalt är toxinproduktionen
(log ng/ml). Dessa toxiner klarar av värme bra, vilket medför att även om livsmedlet
hettas upp så att bakterien S. aureus dör kommer fortfarande toxinet vara kvar i
livsmedlet och kan då orsaka matförgiftning [1].

2.2 Smittspridning
När det gäller bakteriespridning vid hantering av livsmedel finns fyra olika parametrar
att ta hänsyn till, dessa är överföring, tillväxt, reduktion och överlevnad av bakterier.
Med reduktion menas den aktiva reduktionen som förslagsvis genom att upphetta eller
tvätt objekt eller mat. Med överlevnad menas hur länge bakterien klarar av att överleva
på ytan. I denna matematiska modell kommer inte överlevnad att användas som
parameter. De övriga tre kommer att sättas samman till två olika modeller, se figur 1 och
2, för hur bakterier kontaminerar livsmedel.
2.2.1 Överföring
Överföring kan vara att en kontaminerad hand, tar i ett livsmedel, till exempel en
kyckling. Då överförs ett visst antal bakterier från handen till kycklingen. Andelen
bakterier som överförs från handen till kycklingen, tHC, kan anges som ett procenttal
eller en andel. Vid beräkning av antalet bakterier (CFU/cm2) som efter överföringen
hamnar på kycklingen, Nkyckling , fås genom att använda ekvationen:
(2)
Där Nhand är antalet bakterier (CFU/ cm2) på handen innan beröring av kycklingen samt
tHC är andelen bakterier som kommer att överföras från handen till kycklingen. Data för
överföring finns till viss del i litteratur, alla har dock inte gått att hitta. För
överföringsdata som använts i dessa modeller se tabell 1. I första hand har data för S.
aureus används men när data inte gått att hitta för denna specifika bakterie har andra
bakteriers data används. Data för olika bakterier skiljer sig åt beroende på vilken
bakterie det är, detta beror på att olika bakterier har olika förmåga att kunna fästa till
2

olika material. I vissa fall har inga data kunnat hittas i de fallen har överföringen antagits
till en log enhet det vill säga t=0,1.
2.2.2 Tillväxt
För att få tillväxt av bakterier krävs gynnsam temperatur, miljö och tid. Om en
kontaminerad skärbräda, där näring från kyckling och S. aureus finns, får detta ligga
framme i rumstemperatur under en längre tid kommer tillväxt att ske.
För att kunna beräkna tillväxten hos S. aureus kan generationstiden, , användas.
Generationstiden är den tid (i minuter) det tar för bakterierna att fördubbla sig i antal.
Denna tid minskar när temperaturen ökar och kan beskrivas med följande ekvation:
[5]

(3)

Denna ekvation gäller för temperaturen, T, mellan 25° och 43°C [5]. Vid beräkning av
antalet bakterier, Nt (CFU/cm2), vid en viss tidpunkt, t, används följande ekvation:
⁄

[5]

(4)

Där N0 är antalet bakterier från början med enhet CFU/cm2, vidare är tiden, t, den tid i
minuter då tillväxt sker samt generationstiden, , utifrån ekvation 2 som beror på
temperaturen. Data som använts i denna matematiska modell är en tid av 6 timmar/360
minuter och en temperatur på 25°C. Denna tid och temperatur har valt med tanke på att
kyckling lunch lagats en varm sommardag och tillväxt av bakterier får ske på skärbrädan
vid middagstid görs en sallad.
2.2.3 Reduktion
Reduktion av antalet bakterier fås genom att upphetta eller tvätta livsmedlet/objektet
så att bakterierna dör eller avlägsnas. I denna matematiska modell har tvättning av
objekten valts. Beräkningar för reduktion av bakterier görs på liknande sätt som
överföring [6]. Värden för andelen bakterier som stannar kvar på objektet kan ses i
tabell 2 och ses som överföring från hand till hand när tvätt har utförs [6].
Litteraturvärden på hur stor andel som stannar kvar på olika objekt har varit svårt att
hitta. Där reduktionsdata inte hittats har reduktionen antagits till en log enhet det vill
säga t=0,1.
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2.2.4 Enkel kontamineringsmodell
För att kunna uppskatta hur mycket bakterier som överförs
mellan olika objekt kan en modell skapas. Det finns olika sätt att
resonera vid skapandet av modellen. Det enklaste sättet är att
anta att överföringen endast överförs åt ett håll, det vill säga att
bakterier överförs från kycklingen till skärbrädan, tCB, och nästa
överföring blir skärbrädan till salladen, tBS, se figur 1. tCB anger
andelen bakterier som överförs från kycklingen (chicken=C) till
skärbrädan (board=B). Mer information om överföringar och
dess data finns i tabell 1. Denna kontaminering kan ske med
eller utan tillväxt på skärbrädan eller tvätt av skärbrädan, se
tabell 2. Denna enklare modell ger relativt enkla beräkningar i
MatLab, se bilaga A.

Hand
tHC
Kyckling
tCB
Skärbräda

Tabell 1: Data vid bakterieöverföring.

Från
Till
Överföring
tCH
Kyckling
Hand
0.0415[6]
tCB
Kyckling Skärbräda 0.00288[7]
tCK
Kyckling
Kniv
0.00178[7]
tBS Skärbräda
Sallad
0.343[7]
tSK
Sallad
Kniv
0,1[A]
tHS
Hand
Sallad
0.0207[6]
tTH
Kran
Hand
0,023[6]
tHC
Hand
Kyckling
0.0415[M]
tBC Skärbräda Kyckling
0.00288[M]
tKC
Kniv
Kyckling
0.00178[M]
tSB
Sallad
Skärbräda
0.343[M]
tKS
Kniv
Sallad
0,1[A]
tSH
Sallad
Hand
0.0207[M]
tHT
Hand
Kran
0,0016[6]
[A] = antaget värde
[M]= antaget värde samma som överföring
i motsatt riktning.

Tillväxt
Skärbräda

Reduktion
Skärbräda
tBS
Sallad

Figur 1: Enkel kontamineringsmodell
med tillhörande överföringar.

Tabell 2: Data vid tvätt av objekt.

Beteckning

Från

Till

tKK
Kniv
Kniv
tBB
Skärbräda Skärbräda
tHH
Hand
Hand
[A]=antaget värde

Andel kvar
efter tvätt

0,1[A]
0,1[A]
0,0347[6]

Data i tabell 1 har i första hand hämtats från överföring av S. aureus men i brist på data
har data för Campylobacter använts. När värden för överföring hittats från ett objekt till
ett annat men inte tvärtom antas att båda överföringen antar samma värde. Har inga
data hittats alls för överföring eller reduktion har värde antagits till en log-enhet, t=0,1.
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2.2.4 Korskontamineringsmodell
Hand
Bakterier finns överallt, den tidigare modellen utgick ifrån
att alla andra ytor/objekt var rena från bakterier. Men i
1-tHC
tHC
verkligheten är det inte på det viset. Kontaminering
förekommer mellan alla objekt där det finns bakterier, där
tCH
1-tCH
av namnet korskontaminering. Ursprungshalter på de olika
objekten kommer att påverka halten bakterier i slutet av
Kyckling
kedjan. Denna halt beror på överföringsbenägenheten,
tillväxten samt reduktionen av bakterier. Andelen
1-tCB
1-tCK
bakterier som överförs från kyckling (C=chicken) till
tCB
hand (H=hand) anges som tCH, för fler överföringar
tCK
se tabell 1.
tBC
1-tBC
tKC
1-tKC
Korskontamineringsmodellen i ett
livsmedelssammanhang kan vara att en
Skärbräda
Kniv
kontaminerad hand tar en kyckling och lägger
den på skärbrädan och delar kycklingen med
kniv. Sedan tas kycklingen bort från skärbrädan
utan att kontaminera hand, skärbräda eller kniv
med fler bakterier. Tillväxt av bakterier på
skärbräda och kniv samt tvätt kan förekomma.
Tillväxt
Tillväxt
Slutligen tar handen (samma hand som
Skärbräda
Kniv
tidigare) i salladen och lägger den på
skärbrädan och delar den. Observera att det är
handen som har den ursprungliga
kontaminationen.
Reduktion
Reduktion
2.2.5 Matris beräkning
Skärbräda
Kniv
korskontamineringsmodell
För beräkning vid bakterieöverföring mellan
1-tBS
tBS
tKS
1-tKS
olika objekt användes matriser [6]. I denna
modell finns det 6 objekt som hand, kyckling,
1-tSB
1-tSK
kniv, skärbräda, sallad och kran. Detta gör att en 6*6tSB
tSK
matris användes för att representera alla överföringar
Sallad
i ett överföringssteg. Denna matris multiplicerades
tSH
med en 1*6-matris som innehåller de aktuella
1-tSH
bakteriehalterna för varje objekt.
tHS
1-tHS
Samma hand
Överföring när en hand tar på en kyckling kan
som innan
Hand
sammanställas i följande matris där andelen
bakterier som överförs från kyckling till hand är tCH och
andelen som stannar kvar på kycklingen är 1-tCH, se
figur 2. Finns det bakterier från början på handen
Figur 2: Korskontamineringsmodell och
kommer det samtidigt att ske en överföring från
dess överföringar.
handen till kycklingen, tHC, och andelen som stannar
kvar på handen är då 1-tHC. Denna matris[ 6] byggs upp
på följande sätt:
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Tabell 3: Förklaring hur matrisen för överföring mellan hand och kyckling är uppbyggd.

T
i
l
l

Hand
Kyckling
Kniv
Skärbräda
Sallad
Kran

Från
Kyckling Kniv Skärbräda
tCH
0
0
1-tCH
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Hand
1-tHC
tHC
0
0
0
0

Sallad
0
0
0
0
1
0

Kran
0
0
0
0
0
1

Vilket ger följande matris för överföringen mellan hand och kyckling:

[

]

Denna 6*6-matris kommer sedan att multipliceras med en 1*6-matris innehållande
värden bestående av halt bakterier för de olika objekten med enhet CFU/cm2:

[

]

Om värden sätts in i dessa två ovanstående matriser samt en matrismultiplikation
genomförs fås följande resultat:

[

] [

]

[

]

Efter korskontaminering mellan hand och kyckling kommer det att finnas 148 CFU/cm2
på handen, 102 CFU/cm2 på kycklingen, och övriga kvarstår med samma halt.
När det gäller överföringssteget att skära kycklingen förekommer 3 olika handlingar
som följer varandra. Först tar handen i kycklingen och bakterier överförs mellan hand
och kyckling se matris ovan. Nästa steg är att kycklingen läggs på skärbrädan vilket
genererar nästa överföring mellan kyckling och skärbräda. Överföringsmatrisen blir:
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[

]

För att till sist dela kycklingen med kniven viket medför överföring mellan kniv och
kyckling. Överföringsmatrisen för överföring mellan kyckling och kniv blir därmed:

[

]

Förekommer reduktion genom tvätt används följande matriser som är en form av
överföringsmatris:
Tvätta skärbräda:

[

]

Där tBB är andelen bakterier som finns kvar på skärbrädan efter tvätten, för värden se
tabell 2.
Tvätta kniv:

[

]

Där tKK är andelen bakterier som finns kvar på kniven efter tvätten, för värden se tabell
2.
Tvätta händer:
I detta steg har även överföring mellan kran och hand vid öppnandet samt stängande av
kran använts. Detta händelseförlopp speglas genom följande matrismultiplikation, det är
viktigt att matriserna multipliceras i denna ordning [6]:

7

Stäng kran

Kvar på hand

] [

[

Öppna kran

] [

]

Där tHH är andelen bakterier som finns kvar på handen efter tvätt, se tabell 2 och tHT är
andelen överfört från hand till kran samt tTH från kran till hand, för värden se tabell 1.
För tillväxt av antalet bakterier se kapitel 2.2.2 Tillväxt. Data som använts i denna
matematiska modell är en tid av 6 timmar/360 minuter och en temperatur på 25°C.
Nästa överföring som förekommer är när salladen delas. I denna matris förekommer
överföring mellan skärbräda-sallad, kniv-sallad och hand-sallad.

[

]

2.3 Syfte
Syftet med studien är att ta fram matematiska modeller i MatLab som simulerar hur
bakterier kontaminerar, överförs, tillväxer samt reduceras under hantering av
livsmedel. Samt belysa effekten av hur halten av bakterier påverkas av överföring,
tillväxt och reduktion.

3. Metod
Denna rapport handlar om att konstruera matematiska modeller som beskriver
kontaminering med bakterier. Detta har inneburit att en hel del tid lagts till
litteratursökningar. Flertalet artiklar tillhandahölls av handledaren dessutom användes
söktjänsten Summon på Chalmersbibliotekets hemsida för vidare sökning.
De matematiska modellerna skapades i MatLab_R2013b. När MatLab filerna väl var
konstruerade kördes de olika kontamineringsmodeller där halter, tillväxt och reduktion
av bakterier varierades genom att gå in och ändra i MatLab-filerna.
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4. Resultat
Vad händer när värden sätts in i de framtagna modellerna? För att se detta behövs data
för hur stor mängd av Staphylococcus aureus som kan finnas på handen. Data som
används är tagna från sjukvården där en medianhalt av S. aureus uppmättes till 1*104
CFU på 15% av sjukvårdspersonalen [8]. Vidare uppskattas att den totala ytan på en
hand är 100 cm2, vilket ger ett värde av 100 CFU/cm2. Vid beräkning med dessa
modeller antas att kontaktytan mellan de olika objekten är lika stora. Skulle detta inte
vara fallet behöver ytan tas med i modellerna. Vid start är endast handen kontaminerad
med S. aureus och övriga objekt antas vara rena. Detta för att S. aureus har sitt ursprung
från vår hud.
Det som belyses i modellerna är sambanden mellan olika fall där överföring, tillväxt och
tvätt varieras. Dessutom har fokus lagts på hur mycket bakterier som hamnar på
salladen. Detta för att salladen äts rå utan att upphettning.

4.1 Enkel kontamineringsmodell
Vid körning av den enkla kontamineringsmodellen användes en starthalt på 100
CFU/cm2. Tre fall jämfördes, en med överföringar och ingen tillväxt eller tvätt, en med
överföringarna och med tillväxt men ingen tvätt och till sist överföringarna med tillväxt
och tvätt av skärbrädan. Resultatet visas i tabell 4 samt i diagram 1, färgen i tabellen
speglar samma färg i diagram 1.
Tabell 4: Resultat av enkel kontamineringsmodell. Starthalten är satt till 100 CFU/cm2. I
tabellen visas resultaten med enhet CFU/cm2.
Ingen tillväxt
Tillväxt
Tillväxt
Ingen tvätt
Tvätt av skärbräda
Ingen tvätt
Hand
96
96
96
Kyckling
4
4
4
Skärbräda
0,01
0,01
0,01
Skärbräda
0,4
0,4
efter tillväxt
Skärbräda
0,04
efter tvätt
Sallad
0,004
0,01
0,1
Halten av bakterier som överförs från hand, kyckling skärbräda till salladen blir låga.
Som väntat blir halten störst vid tillväxt men ingen tvätt av skärbrädan. Tvättas
skärbrädan blir halten närmast alternativet om ingen tillväxt och tvätt förekom, se
diagram 1.
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Enkel kontamineringsmodell
Starthalt 100 CFU/cm2 på hand
100
Ingen tillväxt,
Ingen tvätt

10
1

Tillväxt, Tvätt av
skärbräda

CFU/cm2

0,1

Tillväxt, Ingen
tvätt

0,01
0,001
Hand

Kyckling

Skärbräda

Skärbräda
Skärbräda
efter
efter tvätt
tillväxt

Sallad

Diagram 1: Diagrammet visar hur mycket bakterier i CFU/cm2 som finns efter de olika
stegen i den enkla kontamineringsmodellen. För mer exakta värden se tabell 4.

4.2 Korskontamineringsmodell
Vid körning av korskontamineringsmodell sattes som innan starthalten till 100 CFU/cm2
på handen. Den ena gången användes en delning av kyckling och sallad i
korskontamineringsmodellen medan den andra gången delades kyckling och sallad 5
gånger. Variation med hjälp av tillväxt och tvätt av olika objekt användes i de olika fallen.
4.2.1 Dela kyckling och sallad en gång
Överföringarna valdes att göras en gång, det vill säga att handen tar kycklingen lägger
den på skärbrädan och kniven delar kycklingen. Efter det tas kycklingen bort utan att
bidra med fler bakterier till hand, kniv eller skärbräda. Därefter kan tillväxt och tvätt
förekomma samt 1 delning av salladen. Valet att dela kyckling och sallad 1 gång gjordes
för att kunna göra en jämförelse med enkel kontamineringsmodell. Sex olika fall kördes i
MatLab och resultaten ses i tabell 5 samt diagram 2. Färgen i tabell 5 speglar färgen i
diagram 2.
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Tabell 5: Resultat efter korskontamineringsmodell med 1 delning av kyckling och sallad.
Starthalt för handen är 100 CFU/cm2. All data i tabellen har enhet CFU/cm2.
Tillväxt
Ingen
Tillväxt
Tillväxt
Tillväxt Tillväxt
tillväxt
Tvätt av
Ingen
Tvätt av
Tvätt av
Tvätt
Ingen
kniv,
tvätt
kniv &
skärbräda av kniv tvätt
Bakterie- skärbräda
skärbräda
halt på
& hand
Hand
3
94
94
94
94
94
Kyckling
4
4
4
4
4
4
Kniv
0,02
0,007
0,02
0,2
0,02
0,2
Skärbräda 0,03
0,008
0,03
0,03
0,3
0,3
Sallad
0,08
2
2
2
2
2
Kran
0,2
Fem av sex körningarna visar på att 2 CFU/cm2 överfördes till salladen även då ingen
tillväxt, tillväxt, ingen tvätt samt tvätt förekommer. Detta visar att varken tillväxt eller
tvätt har någon större betydelse i detta fall, vilket pekar på att de flesta bakterier
överföras från handen till salladen, se diagram 2. Minst antal bakterier på salladen fick
alternativet där tillväxt och tvätt av kniv, skärbräda och hand. Vilket styrker teorin om
att handen står för den största överföringen.
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Korskontamineringsmodell, 1 delning
Starthalt 100 CFU/cm2 på hand
100
Tillväxt, Tvätt av
kniv, skärbräda &
hand
Ingen tillväxt, Ingen
tvätt
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1

Tillväxt, Tvätt av
kniv & skärbräda

CFU/cm2
0,1

Tillväxt, Tvätt av
skärbräda
0,01

Tillväxt, Tvätt av
kniv

0,001

Tillväxt, Ingen tvätt

Diagram 2: Resultat efter korskontamineringsmodell med 1 delning av kyckling och
sallad. Starthalt för handen är 100 CFU/cm2. För mer exakta värden se tabell 3.
4.2.2 Dela kyckling och sallad fem gånger
Överföringarna valdes denna gång att göras 5 gång, det vill säga att handen tar
kycklingen lägger den på skärbrädan och kniven delar kycklingen och detta upprepas
totalt 5 gånger. Efter det tas kycklingen bort utan att bidra med fler bakterier till hand,
kniv eller skärbräda. Därefter kan tillväxt och tvätt förekomma samt delning av salladen.
Delning av salladen förekommer också 5 gånger. Valet att dela kyckling och sallad 5 gång
gjordes för att få ett mer verklighetstroget förlopp. Sex olika fall kördes i MatLab och
resultatet av dem kan ses i tabell 6 samt diagram 3. Färgen i tabell 6 speglar färgen i
diagram 3.
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Tabell 6: Resultat efter korskontamineringsmodell med 5 delningar av kyckling och
sallad. Starthalt för handen är 100 CFU/cm2. All data i tabellen har enhet CFU/cm2.
Tillväxt
Ingen
Tillväxt
Tillväxt
Tillväxt
Tillväxt
tillväxt
Tvätt av
Ingen
Tvätt av
Tvätt av
Tvätt av Ingen
kniv,
tvätt
kniv &
skärbräda kniv
tvätt
Bakterie- skärbräda
skärbräda
halt på
& hand
Hand
3
74
74
75
75
75
Kyckling
17
17
17
17
17
17
Kniv
0,3
1
1
3
2
4
Skärbräda
0,4
3
3
3
5
5
Sallad
0,4
4
5
5
6
7
Kran
0,1
Som tabell 6 visar blir antal bakterier på salladen högre än vid jämförelse med
korskontamineringsmodell med 1 delning. Bästa alternativet vid 5 delningar är fallet där
tillväxt förekom och kniv, skärbräda samt hand tvättats. Detta stärker sambandet från
tidigare att handen står för den mesta bakterieöverföring till salladen. Vidare kan ses att
om ingen tillväxt eller tvätt förekommer så får salladen ungefär lika många CFU/cm2 S.
aureus som vid tillväxt då kniv och skärbräda tvättas. Det sämsta alternativet är som
förväntat vid tillväxt och ingen tvätt. Kan bara ett objekt tvättas så medför tvätt av
skärbrädan lägre bakteriehalt på salladen än om kniven tvättas.
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Korskontamineringsmodell, 5 delningar
Starthalt 100 CFU/cm2 på hand
Tillväxt, Tvätt av
kniv, skärbräda &
hand
Ingen tillväxt,
Ingen tvätt

100

10

Tillväxt, Tvätt av
kniv & skärbräda

CFU/cm2

Tillväxt, Tvätt av
skärbräda

1

Tillväxt, Tvätt av
kniv
Tillväxt, Ingen
tvätt

0,1

Diagram 3: Korskontamineringsmodell med 5 delningar av kyckling och sallad. Starthalt
är 100 CFU/cm2 på handen. För mer exakta värden se tabell 6.
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5. Diskussion och slutsats
Eftersom bakterier är levande materia som inte alltid följer våra matematiska lagar så
används modellerna för att se sambanden mellan överföring, tillväxt och tvätt. Modellen
kan användas för att påvisa hur mycket tvätt av olika objekt påverkar bakteriehalten i
slutet och beroende på vilket objekt som tvättas kommer utfallet att påverkas olika
mycket. Dessutom kan korskontaminering simuleras för att påvisa att hygien i köket är
mycket viktigt. För hur rent köket och utrustningen än är från början, tvättas inte
händer och utrustning medför detta att bakterier kommer att överföras. Vilket innebär
att köket inte blir lika rent som innan och bakterier kan växa till och i sin tur föras vidare
till maten. Detta är något som jag inte har simulerat men som är aktuellt i allra högsta
grad för vidare arbete.
Framtagna modeller beskriver smittspridning av S. aureus och tar inte hänsyn till att det
finns andra bakterier närvarande. Även om antalet bakterier inte kommer upp i den halt
som behövs för att orsaka matförgiftning, kan det finnas andra bakterier närvarande
som kan orsakar sjukdom vid mycket lägre halter än vad S. aureus gör.
När bakteriehalter sätt in i modellerna och körs ger den enklare kontamineringsmodellen mycket låga halter av bakterier på slutprodukten salladen. Användes istället
korskontamineringsmodellen med 1 delning blev bakteriehalterna högre på salladen, för
att bli ännu högre vid 5 delningar. Vilket påvisar att ökar antalet överföringar kommer
bakteriehalten på objekten att påverkas i större utsträckning. Något som man kan fråga
sig är om korskontamineringsmodellens halter skulle stämma överens med
verkligheten, i de fall som beräknades. Är det någon av modellerna som stämmer mer än
de andra? Detta skulle behöva forskas vidare på.
Vid korskontamineringsmodellen när kyckling och sallad delades 1 gång var
spridningen av antal bakterier på salladen i 5 av de 6 olika fallen 2 CFU/cm2, trotts att
tillväxt och tvätt förekom i olika utsträckning. Jämförs det med resultatet när kyckling
och sallad delades 5 gånger blir spridningen större på antal bakterier på salladen
eftersom fler kontakter mellan objekten förekom. I verkligheten är det direkt ingen
skillnad mellan 4 CFU/cm2 och 7 CFU/cm2 utan skillnad fås först när det skiljer med
tiopotenser. Detta kan ses i diagram 3 där staplarna röd, grön, lila, turkos och orange för
salladen ser ut att vara lika höga, medan den blå stapeln är en tiopotens lägre vilket
innebär att den stapeln blir betydligt lägre. Det som jag var ute efter är att se sambanden
när överföringar, tvätt och tillväxt varieras och beroende på livsmedelshändelse kan det
bli större skillnad när det är andra förutsättningar samt att smittan kommer från annat
objekt.
Det bästa alternativet vid korskontamineringsmodellen 1 delning samt 5 delningar är
för fallet när det var tillväxt och om tvätt av kniv, skärbräda och hand utfördes. De andra
alternativen skiljer sig inte så mycket åt, detta beror på att handen står för den mesta
överföringen till salladen. Det är inte så konstigt eftersom det var handen som
bakterierna hade sitt ursprung, alla andra objekt var rena från början. Det sämsta
alternativet i alla tre körningarna, enkel kontamineringsmodell, korskontamineringsmodell med 1 delning respektive 5 delningar, blev som väntat om tillväxt förekom och
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ingen tvätt skedde. I inget av de beräknade fallen kommer bakteriehalten upp i en halt
som någon kommer att bli sjuk av S. aureus. Äts inte salladen upp med en gång utan
bakterierna får chans att växa till ytterligare en gång så kan utfallet bli ett annat.
Vid tvätt av handen användes korskontamination med kranen. Detta hade även kunnat
användas vid tvätt av kniv och skärbräda. Dock valdes att bortse från detta då det hade
relativt liten inverkan på antal bakterier på salladen i detta fall. Används däremot många
tvättningar kan kranen vara en viktig källa till bakterier som bör tas med i
beräkningarna. En nackdel i min korskontamineringsmodell är att efter tillväxt används
samma hand med den halt av bakterier som fanns på handen 6 timmar tidigare. I
verkligheten kommer handen att både att få nya bakterier samt avge bakterier under
den tiden. Därmed har ett antagande gjorts att handen under dessa timmar avger och får
ungefär samma andel bakterier vilket bidrar till att halten bakterier på handen är den
samma som 6 timmar tidigare.
Värdena som användes vid överföring och reduktion/tvätt mellan olika objekt var svåra
att hitta. Detta har medfört att värden för andra bakterier har använts samt att olika
antaganden har gjorts. Det som skulle behövas göras för att få en bättre precision i
beräkningarna är att laborativt bestämma överföringsdata för S. aureus mellan dessa
objekt. Dessutom hade det varit mycket intressant att genomföra dessa modeller
laborativt, för att se hur de beräknade värden förhåller sig till de verkliga värdena.
Resultatet som har framkommit vid användning av dessa matematiska modeller gäller
utifrån de värdena som angetts i rapporten.
Sammanfattningsvis kan sägas att utifrån skapade modeller och den data som använts
visar modellerna att det är handen som överför flest bakterier till salladen. Dessutom
påverkas bakteriehalten i större utsträckning när antalet överföringar ökar mellan
objekten och tillväxt samt tvätt har mindre betydelse om antalet kontakter mellan
objekten är få. Vidare forskning behövs genom laborativa försök på modellerna och
bestämning av överförings- och reduktionsdata för S. aureus.
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Bilaga A MatLab-kod för enkel kontamineringsmodell
function outvec=kontaminering1(sanover)
valovertillred=[1;1;2;3;1]
%kolunnvektor där överföring=1, tillväxt=2 samt tvätt=3 för varje steg i
scenariot

sanover=[0.0425;0.00288;0;0;0.343]
%kolunnvektor anger andelen som överförs, decimaltal
temp=[0;0;28.5;0;0]
%kolunnvektor med temperatur angiven i °Celcius vid tillväxt
tidmin=[0;0;0;600;0]
%kolunnvektor med tid angiven i minuter vid tillväxt
red=[0;0;0;0.1;0]
%kolunnvektor anger andel bakterier vid tvätt/reduktion
outvec=zeros(size(sanover));
rumsum=2 %log CFU/g
for i=1:length(sanover)
if valovertillred(i)==1
rumsum=10^(rumsum);
rumsum=rumsum*(sanover(i));
rumsum=log10(rumsum);
outvec(i)=rumsum;
end
if valovertillred(i)==2
gtmin fås i
minuter
rumsum=10^(rumsum);
gtmin=(-0.0185*(temp(i)^3))+(2.1314*(temp(i)^2))-(82.205*temp(i))+1083.5 ;
rumsum=(rumsum)*2^(tidmin(i)/gtmin);
rumsum=log10(rumsum);
outvec(i)=rumsum;
end
if valovertillred(i)==3
rumsum=10^(rumsum);
rumsum=rumsum*red(i);
rumsum=log10(rumsum);
outvec(i)=rumsum;
%vektorn man får ut är i "log CFU/g"
end
end
end
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Bilaga B MatLab-kod för Korskontamineringsmodell
function [ runprod ] = CrossCont2(n, m)
%Kors-Kontaminering
%Data överföring
tCB=0.00288;
tCH=0.0415;
tCK=0.00178;
tBC=0.00288;
tKC=0.00178;
tHC=0.0415;
tHS=0.0207;
tSH=0.0207;
tKS=0.1;
tSK=0.1;
tBS=0.343;
tSB=0.343;
tHT=0.0016;
tTH=0.023;
%Data tillväxt
temp=25; %grader Celcius mellan 25-40°C
tidmin=360; %tid i minuter
%Data reduktion/tvätt
tKK=0.1;
tBB=0.1;
tHH=0.0347;
%Antal repetitioner dela kyckling samt dela sallad
n=5 %dela kyckling
m=5 %dela sallad
%Överföring dela kyckling
A=[(1-tHC) (tCH) 0 0 0 0;(tHC) (1-tCH) 0 0 0 0; 0 0 1 0 0 0; 0 0 0 1 0 0; 0 0 0 0 1 0;0 0 0 0
0 1];
B=[1 0 0 0 0 0; 0 1-tCB 0 tBC 0 0; 0 0 1 0 0 0; 0 tCB 0 (1-tBC) 0 0; 0 0 0 0 1 0;0 0 0 0 0 1];
C=[1 0 0 0 0 0; 0 1-tCK tKC 0 0 0; 0 tCK (1-tKC) 0 0 0; 0 0 0 1 0 0; 0 0 0 0 1 0;0 0 0 0 0 1];
runprod=[100;0;0;0;0;0];
for i = 1:n
runprod=A*runprod
runprod=B*runprod
runprod=C*runprod
end
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%Tillväxt skärbräda och kniv
gtmin=(-0.0185*(temp^3))+(2.1314*(temp^2))-(82.205*temp)+1083.5 %gtmin anges
i minuter
knivtillv=(runprod(3))*2^(tidmin/gtmin)
boardtillv=(runprod(4))*2^(tidmin/gtmin)
runprod=[runprod(1); runprod(2); knivtillv; boardtillv; runprod(5); runprod(6)]
%Tvätt av kniv
redkniv=[1 0 0 0 0 0; 0 1 0 0 0 0; 0 0 tKK 0 0 0; 0 0 0 1 0 0; 0 0 0 0 1 0; 0 0 0 0 0 1];
runprod=redkniv*runprod
%Tvätt av skärbräda
redboard=[1 0 0 0 0 0; 0 1 0 0 0 0; 0 0 1 0 0 0; 0 0 0 tBB 0 0; 0 0 0 0 1 0; 0 0 0 0 0 1];
runprod=redboard*runprod
%Tvätt av hand
Mopen= [(1-tHT) 0 0 0 0 tTH; 0 1 0 0 0 0; 0 0 1 0 0 0; 0 0 0 1 0 0;0 0 0 0 1 0; tHT 0 0 0 0
(1-tTH)];
Mhand= [tHH 0 0 0 0 0; 0 1 0 0 0 0; 0 0 1 0 0 0; 0 0 0 1 0 0;0 0 0 0 1 0; 0 0 0 0 0 1];
Mclose= [(1-tHT) 0 0 0 0 tTH; 0 1 0 0 0 0; 0 0 1 0 0 0; 0 0 0 1 0 0;0 0 0 0 1 0; tHT 0 0 0 0
(1-tTH)];
matris= ((Mclose * Mhand) * Mopen)
runprod=matris*runprod
%Överföring till sallad
D=[(1-tHS) 0 0 0 (tSH) 0; 0 1 0 0 0 0; 0 0 (1-tKS) 0 (tSK) 0; 0 0 0 (1-tBS) (tSB) 0;tHS 0
tKS tBS 1-tSH-tSK-tSB 0; 0 0 0 0 0 1];
for i = 1:m
runprod=D*runprod
end
end
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