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Den svenska mejerimjölkens sammansättning 2009 

Bakgrund 
En uppdatering av den svenska mejerimjölkens sammansättning gjordes 2009. Tidigare har mot-
svarande undersökningar gjorts 1937, mellan 1966 och 1971, 1996 samt 2001. Mjölkens samman-
sättning måste kartläggas över tiden för att den varierar beroende på bland annat avelsarbete, 
förändringar i mjölkningsrutiner, utfodring och djurhållning samt effekter av förändrade betal-
ningssystem. Syftet med dessa undersökningar är att ha så aktuell kunskap om mejerimjölkens 
sammansättning som möjligt för att kunna hävda mjölkens och mjölkprodukters näringsinnehåll, 
deras roll i kosten och att mjölken fungerar som råvara för produktion av mjölkprodukter liksom 
att vara en högkvalitativ ingrediens i andra livsmedel.  

Målet med undersökningen var att få en uppfattning om sammansättningen i svensk mjölk 2009 
och dess variation med årstid och geografiskt läge samt att identifiera förändringar i mjölkens 
sammansättning över tiden. Genom denna kunskap finns möjlighet att upptäcka förändringar i 
mjölkens sammansättning jämfört med tidigare undersökningar och också för att förutse fram-
tida förändringar. 

Sammanfattning 

Undersökningens genomförande 
Silomjölk från mejerierna i Malmö, Kalmar, Göteborg, Jönköping, Stockholm, Grådö och Umeå 
samlades in två gånger under 2009. Den första provtagningen ägde rum i december 2008. Den 
motsvarar och benämns januari 2009 för att kunna jämföra resultaten med de tidigare undersök-
ningarna. Den andra provtagningen ägde rum i juni 2009. Proteiner, lipider, fettsyrasamman-
sättning, vitaminer, mineraler, kolhydrater och organiska syror analyserades bland annat. 

Förändringar i mjölkens sammansättning 
Sammansättningen är beroende av en mängd olika faktorer. Den varierar under året och med det 
geografiska läget. Den påverkas av fodrets innehåll och hanteringen av korna, som exempelvis 
mjölkningsstrategi, liksom av genetiska faktorer.  

Proteiner, icke proteinkväve och urea 
Proteinhalten i mjölken var 2009 3,47 % vilket är betydligt högre än vid undersökningen 2001 
och också vid undersökningen 1996 då innehållet var 3,28 % respektive 3,37 %. Mjölkens innehåll 
av vassleprotein har också ökat från 2,50 % 2001 till 2,69 % år 2009. Andelen kasein i relation till 
det totala proteininnehållet, kaseintalet, är samma som i förra mätningen. Mjölkens innehåll av 
icke proteinkväve ligger också på samma nivå som vid tidigare undersökningar. Innehållet av 
urea har däremot sjunkit till 4,7 mmol/l vid provtagningen i januari 2009 jämfört med 5,1 mmol/l 
i januari 1996. 

Fett och fettsyrasammansättning 
Fetthalten i mjölken har stigit från 4,11 % 2001 till 4,18 % 2009. Vid undersökningen 1996 var 
dock fettinnehållet betydligt högre än nu, 4,34 %. Vad gäller fettsyrasammansättningen har ande-
len mättade fettsyror minskat från 69,4 viktsprocent av fettsyrasammansättningen till 67,8 vikts-
procent 2009 medan innehållet av enkelomättade fettsyror ökat i motsvarande grad. Innehållet 
av fleromättade fettsyror ligger på samma nivå som vid kartläggningen 2001. 

Vitaminer 
Mjölkens innehåll av A-vitamin har inte förändrats jämfört med innehållet 1996 medan halten β-
karoten ökat, men detta påverkar inte innehållet av retinolekvivalenter i mjölk. De beräknas som 
innehållet av retinol tillsammans med 1/12 av innehållet β-karoten. Det uppmätta innehållet av 
vitamin D är lägre än tidigare, troligen beroende på att en mer noggrann analysmetod använts vid 
undersökningen 2009. Vid undersökningen 1996 analyserades enbart innehållet av vitamin K1, 
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som ligger på samma nivå som 2001, men i denna undersökning har även vitamin K2 analyserats. 
Det finns därför i dagsläget aktuell information av mjölkens totala innehåll av vitamin K. 

Av de vattenlösliga vitaminerna har innehållet av tiamin och riboflavin ökat sedan undersökning-
en 1996, till 49 respektive 143 µg/100 g. Innehållet av folat har också ökat liksom innehållet av vi-
tamin B12 och niacin. En bidragande faktor till dessa förändringar kan vara att analysmetoderna 
är andra än vid kartläggningen 1996. Nu används samma metod som Livsmedelsverket använder. 

Mineraler och spårämnen 
Kalciuminnehållet i mjölken har ökat, från 113 mg/100 g år 2001 till 119 mg/100 g vid denna 
undersökning liksom innehållet av fosfor. Andra mineraler som kalium och natrium ligger på 
oförändrad nivå. Av spårämnena har mjölkens innehåll av selen och molybden ökat till 
1,60 µg/100 g respektive 4,68 µg/100 g. Innehållet av jod har däremot minskat från 16 µg/100 g 
till 11,7 µg/100 g.  

Slutsats 
Jämfört med tidigare undersökningar har mjölkens sammansättning ändrats. En betydande och 
viktig förändring är att mjölkens proteinhalt ökat liksom innehållet av kasein, något som bör ha 
positiva effekter på ostutbytet. Att mjölkens innehåll av urea sjunkit kan indikera att foderstater-
na är mer kväveeffektiva än tidigare. Mjölkens totala innehåll av vitamin K är nu bestämt, något 
som är intressant eftersom detta vitamin röner allt större uppmärksamhet ur nutritionssynpunkt. 
Dessutom har den nedåtgående trenden för mjölkens kalciuminnehåll brutits och innehållet har 
ökat. 
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Undersökningens genomförande 

Övergripande utformning 
Silomjölk från sju mejerier samlades in två gånger under 2009. Den första provtagningen ägde 
rum i december 2008 och motsvarar och benämns i denna undersökning januari 2009 samt i juni 
2009, vilket här motsvarar och benämns juli 2009. Detta görs för att senare kunna jämföra resul-
taten med de tidigare undersökningarna. Mjölk från mejerierna i Malmö, Kalmar, Göteborg, Jön-
köping (i tidigare undersökningar Götene), Stockholm, Grådö och Umeå ingick i undersökningen. 

Organisationen av provtagningarna skedde i samarbete med Eurofins Steins. Alla mejerier tog ut 
mjölkprov vid samma tidpunkt och skickade detta till Eurofins Steins, Jönköping, med ankomst 
nästkommande dag. Här delades mjölken upp i delmängder för vidare transport till andra analys-
laboratorier. Alla parametrar analyserades vid varje provtagningstillfälle och i mjölk från samtliga 
mejerier. Undantaget är analyserna av urea, fria fettsyror, pantotensyra och biotin där analyser av 
ekonomiska skäl endast gjordes i mjölk från vintern 2009. 

Proverna analyserades i första hand med analysmetoder som var ackrediterade hos respektive 
analyslaboratorium eller med analysmetoder som ansetts vara de mest tillförlitliga och med mo-
dern teknik. Detta innebär att valet av analysmetod för en viss parameter i denna undersökning 
kan vara en annan än den som använts vid tidigare undersökningar.  

Analyserade parametrar 
De parametrar som analyserades i undersökningen var dels referensvärden för mjölk som pro-
tein, fett och laktos, dels komponenter som kan samvariera med mjölkens innehåll av fett och 
protein samt sådana komponenter som påverkas av fodrets sammansättning. Även parametrar av 
betydelse för mjölken som näringskälla analyserades. I tabell 1 visas vilka parametrar som analy-
serades. 

Tabell 1  Analyserade parametrar 
Proteiner och mindre 
kväveföreningar 

Protein 

Kasein 

Vassleprotein 

Icke proteinkväve 

Urea 

Lipider 

Fetthalt 

Fria fettsyror 

Kolesterol 

Fettsyrasammansättning 

 

Fettlösliga vitaminer 

Retinol (vitamin A) 

β-karoten  

Vitamin D 

α-tokoferol (vitamin E) 

Vitamin K 

Vattenlösliga vitaminer 

Tiamin (B1) 

Riboflavin (B2) 

Niacin 

Vitamin B6 

Folat 

Vitamin B12 

Pantotensyra 

Biotin 

Vitamin C 

Askhalt 

Mineraler 

Natrium 

Kalium 

Klorid 

Kalcium 

Magnesium 

Fosfor 

Spårämnen 

Järn 

Koppar 

Zink 

Mangan 

Selen 

Krom 

Jod 

Molybden 

Kolhydrater 

Laktos 

Andra viktiga parametrar 

Torrsubstans 

Citronsyra 

pH 

Celltal 

Fryspunkt 
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Deltagande mejerier 
I undersökningen ingick sju mejerier, tabell 2. 

Tabell 2 Deltagande mejerier 
Mejerier Mejeriförening 

Göteborg Arla Foods 

Jönköping (tidigare Götene) Arla Foods 

Kalmar Arla Foods 

Stockholm  Arla Foods 

Grådö Milko 

Umeå Norrmejerier 

Malmö Malmö 
 

Provinsamlingen från varje mejeri representerade mellan 25 och 50 % av det totala upptagnings-
områdets invägning. 

Provhantering 

Provuttagning på mejeri 
Mjölken togs ut direkt ur silotankar. De silotankar innehållande mjölk som levererats till mejeriet 
under ett dygn identifierades och prov togs ut från dessa. Huvuddelen av mjölken som samlats in 
under ett dygn av de medverkande mejerierna blev alltså representerad i provet 

Kranarna sprayades med 70-procentig alkohol under 1 minut. Före uttagning av provet fick 5 liter 
mjölk passera kranen. Därefter togs prov ut med en total volym på ungefär 7 liter fördelade på det 
aktuella antalet silos.  

Efter avslutad provtagning togs prov ut för bestämning av fria fettsyror. I rör innehållande ett or-
ganiskt lösningsmedel pipetterades 1,5 ml mjölk ned. Locken skruvades fast ordentligt och rören 
skakades kraftigt i en halv minut. 

Provkärl 
Mjölkproverna samlades upp i plastöverdragna 10-liters Pyrex-flaskor. Flaskorna syradiskades 
och steriliserades före insamlingen. 

Provtransport 
Glasflaskorna med mjölk placerades i en kylbox med kylklampar. Transporten till Eurofins Steins, 
Jönköping, skedde med ordinarie transport av mjölkprover från mejeriet. 

Uppdelning av mjölkprov 
Efter ankomsten till Jönköping delades mjölken upp enligt ett tidigare fastställt protokoll för vi-
dare transport till analyslaboratorier. För att få homogena mjölkprov placerades glasflaskan halv-
liggande i ett vattenbad. Vattnets temperatur var 40°C. Flaskan snurrades försiktigt då och då 
under uppvärmningen till 20°C. Före första upphällningen i en 1 liters E-kolv vändes flaskan 
lugnt 20 gånger. Mjölken i E-kolven blandades försiktigt 5 gånger före varje portionering till 
provkärl. 

Provbehållare till respektive laboratorium 
Mjölken delades upp i portioner om 50, 100, 250 respektive 300 ml före transport till analys-
laboratorierna. I de flesta fall användes plastburkar. Mjölkprov för analys av jod och selen trans-
porterades i syradiskade plastburkar.  
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Analyser 

Laboratorier 
För att kunna jämföra analysresultaten från denna undersökning med värden från undersökning-
en 1996 var målsättningen att så långt möjligt låta analyserna utföras av samma laboratorium 
som tidigare och med samma metodik. Av olika anledningar fick vissa analyser utföras av ett an-
nat laboratorium än tidigare och med andra analysmetoder. Eurofins Steins Laboratorium AB 
hade huvudansvar för utförandet av alla analyser, kvaliteten på resultaten och för beskrivning av 
analysmetoderna. 

De analyslaboratorier som medverkade i kartläggningen var: 

• Eurofins Steins Laboratorium AB, Box 324, 551 15 Jönköping  
• Eurofins Food B.V., Nederländerna 
• Eurofins WEJ Contaminants GmbH, Tyskland 
• Eurofins Norsk Matanalyse AS, Norge 
• Eurofins Steins Laboratorium A/S, Danmark 
• Livsmedelsverket, Avdelningen för forskning och utveckling, Kemiska enheten 2, Uppsala 
• ALS Scandinavia, Luleå 

Analysmetoder 
De använda analysmetoderna var internationella standardmetoder, företrädesvis referensme-
toder från: 

• International Dairy Federation (IDF) 
• Association of official analytical chemists (AOAC)  

Av myndigheterna accepterade metoder: 

• Nordisk metodikkommitté för livsmedel (NMKL) 
• Livsmedelsverket (SLV)  

Alternativt användes metoder publicerade i vetenskapliga tidskrifter.  

Metoderna var föreslagna och värderade av Eurofins Steins. 

Nedan redogörs för de analysmetoder som använts i undersökningen. Metodens referenser anges, 
principen samt det laboratorium som utfört analysen. Analyserna är indelade i grupper efter 
komponenternas tillhörighet. Beroende på analysmetodens precision gjordes enkel-, dubbel- eller 
trippelanalyser. 

Proteiner och mindre kväveföreningar 

Proteiner 
Protein 

Metod IDF 020-2/ISO 8968-2. Milk - Determination of nitrogen content. 

Princip Organiskt material och protein i mjölkprovet bryts ned med svavelsyra och ka-
liumsulfat med kopparsulfat som katalysator. Koppar fungerar som katalysa-
tor och kaliumsulfat höjer svavelsyrans kokpunkt vilket medför snabbare 
nedbrytning. Proteinkvävet omvandlas därvid till ammoniumvätesulfat. Am-
moniumvätesulfat får därefter reagera med lut och ammoniak bildas och av-
destilleras. All bildad ammoniak titreras med ett överskott av saltsyra. Åt-
gången av saltsyra är ett mått på mängden bildad ammoniak och den totala 
halten kväve i provet. För att beräkna proteinhalten multipliceras kvävehalten 
med 6,38.  

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium 
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Kasein 

Metod IDF 29-1/ISO 17997-1:2004. Milk – Determination of casein-nitrogen con-
tent. Part 1: Indirect method (Reference method). 

Princip Mjölkprovet delas i två delar. I den ena delen bestäms den totala kvävehal-
ten enligt metoden för bestämningen av kväve. Kaseinet i den andra delen 
fälls ut med ättiksyra och natriumacetat vid pH 4,6. Kaseinet filtreras ifrån 
och kvävehalten i filtratet bestäms enligt IDF 020-2 - ISO 8968-2. Kaseinin-
nehållet beräknas genom att det totala kväveinnehållet minskas med kväve-
innehållet i filtratet och skillnaden i kväveinnehåll multipliceras med 6,38.  

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium 
 
Vassleprotein, beräknat; 6,38x(totalkväve-kaseinkväve) 

Metod IDF 029-/ISO 17997-2. 2004. Milk - Determination of the casein-nitrogen 
content. Part 2: Direct method. 

Princip Kaseinet i mjölken fälls ut enligt metoden för kaseinbestämning. Kaseinet 
filtreras ifrån och kvävehalten bestäms enligt ovan. För att beräkna vassle-
proteinhalten multipliceras kvävehalten med 6,38.  

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium 

Mindre kväveföreningar 
Icke proteinkväve 

Metod IDF 020-4/ISO 8968-4. 2001. Milk - Determination of nitrogen content. 
Part 4. Determination of non-protein- nitrogen content. 

Princip Mjölkens protein fälls ut genom tillsats av triklorättiksyralösning så att slut-
koncentrationen av triklorättiksyra i provet blir ungefär 12 %. De fällda pro-
teinerna filtreras bort. Provets kväveinnehåll analyseras enligt metoden för 
proteinbestämning.  

Laboratorium Eurofins Food B.V., Nederländerna 

 
Urea 

Metod ISO 14637/IDF 195:2004. Milk - Determination of urea content - Enzymatic 
method using difference in pH (Reference method). 

Princip Provet injiceras in i en provkammare och pumpas ut i två reaktionskammare 
där pH-skillnaden mellan dessa mäts, D1. Därefter injiceras enzymet ureas 
in i den ena reaktionskammaren där väte bildas i proportion till mängden 
urea. Efter att reaktionen pågått i 40 sekunder mäts pH-skillnaden mellan 
reaktionskammarna igen, D2. pH-skillnaden mellan D2 och D1 är proport-
ionell med ureainnehållet i mjölken. 

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium 
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Lipider 
Fetthalt 

Metod IDF 1/ISO 1211:2010. Milk – Determination of fat content. Gravimetric 
method (Reference method). 

Princip Fettkulemembranen spräcks med en ammoniak-etanollösning. Därefter ex-
traheras det frigjorda fettet med etanol-dietyleter. Föroreningar och den i 
dietyleter lösta etanolen fälls ut med petroleumeter. Efter extraktionen av-
destilleras lösningsmedel och återstoden, fettet, vägs ut. 

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium 

 
Fettsyrasammansättning 

Metod AOAC 1f-96. Fatty acid profile. 

Princip Mjölkfettet extraheras med isooktan och fettsyrorna metyleras med ka-
liumhydroxid. Extraktet neutraliseras med natriumvätefosfat och fettsyra-
profilen bestäms med gaskromatografisk teknik, GC-FID. 

Laboratorium Eurofins WEJ Contaminants GmbH, Tyskland 

 
Fria fettsyror 

Metod Lindqvist, B., Roos, T. & Fujita, H. 1975. Zur Bestimmung freier Fettsäuren 
in Rohmilch mit dem Auto-Analyzer. Modifikation einer vorhandenden 
Methode zur Vereinfachung des Probentransporten. Milchwissenschaft, 30, 
7, 441.  

Princip Metoden bygger på extraktion med en blandning av n-heptan och iso-propa-
nol, surgjord med svavelsyra. Mjölkfettet med fria fettsyror extraheras ut i 
lösningsfasen. Vid extraktionen avbryts fortsatt lipolys. Vid analys sugs en be-
stämd mängd av lösningsmedelsfasen innehållande fria fettsyror upp och 
blandas med en färgreagenslösning. De fria fettsyrorna sänker pH och därmed 
ändras färgen på lösningen. Färgförändringen i provlösningen mäts kolori-
metriskt vid 560 nm mot en referenslösning. För att förhindra att koldioxid i 
provet och i luften inverkar på resultatet utförs analysen i kvävgasmiljö. 

Analyssystem; Auto-Analyzer II, Technicon. 

Laboratorium Eurofins Norsk Matanalyse AS, Norge 

 
Kolesterol 

Metod J7020. Cholesterol. 

Princip Provet blandas med dehydrokolesterol som intern standard och bryts ned 
genom värmning. Extraktet renas genom kolonnkromatografi och mäts med 
gaskromatografisk teknik, GC-FID. 

Laboratorium Eurofins WEJ Contaminants GmbH, Tyskland 
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Vitaminer 
Retinol 

Metod DJA24. Vitamin A. 

EN 1282-1 (mod.). 

Princip Provet förtvålas med kaliumhydroxid och retinol extraheras ur vattenfasen 
med ett organiskt lösningsmedel som uppsamlas och indunstas. De induns-
tade resterna löses upp i metanol och provet analyseras på HPLC. A-vitamin 
detekteras med UV vid 325 nm. 

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium A/S, Danmark 

 
β-karoten 

Metod A7271. ß-karoten. 

EN 12823-2. 

Princip Provet förtvålas med kaliumhydroxid och ß-karoten extraheras ur vattenfa-
sen med ett organiskt lösningsmedel som uppsamlas och indunstas. De in-
dunstade resterna löses upp och provet analyseras på HPLC. Beta-karoten 
detekteras med DAD vid 450 nm. 

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium A/S, Danmark 

 
Vitamin D 

Metod SLV K2-m303.2-f. Analys av vitaminerna A och D3 i berikad mjölk med 
HPLC. 

Princip Efter tillsats av vitamin D2 som intern standard extraheras vitamin D med 
n-heptan. Vitamin D-extraktet renas med hjälp av preparativ straight phase 
HPLC (Silica). Den fraktion som innehåller vitamin D2/D3 indunstas och lö-
ses i acetonitril/metanol. Vitamin D2 och D3 analyseras sedan kvantitativt 
med reversed phase HPLC (C-18). Detektionen görs med UV vid 265 nm. 

Laboratorium Livsmedelsverket, Avdelningen för forskning och utveckling, Kemiska enheten 2 

 
α-tokoferol 

Metod A7296. α-tokoferol. 

BTV 120892, EN 12822. 

Princip Provet förtvålas med kaliumhydroxid och α-tokoferol extraheras ur vatten-
fasen med ett organiskt lösningsmedel som uppsamlas och indunstas. De 
indunstade resterna löses upp i metanol och provet analyseras på HPLC. 
Alfa−tokoferol detekteras med FED 290/327 nm. 

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium A/S, Danmark 

 
Vitamin K 

Metod SLV K2-m247.4. Analys av vitamin K i livsmedel med HPLC. 

Princip Provet tillsätts menakinon-8 som intern standard och hydrolyseras enzyma-
tiskt med lipas. Vitaminet extraheras därefter med n-heptan. Provet induns-
tas sedan och injiceras på HPLC med fluorescensdetektor. Vitamin K redu-
ceras i en reduktionskolonn fylld med zinkpulver vilket gör att vitaminet kan 
detekteras fluorimetriskt med låg detektionsgräns. 

Laboratorium Livsmedelsverket, Avdelningen för forskning och utveckling, Kemiska enheten 2 
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Tiamin (B1) och riboflavin (B2) 

Metod A7273. Vitamin B1 

EN 14122, mod. 

A7274. Vitamin B2. 

EN 14152, mod. 

Princip Tiamin och riboflavin frigörs genom syrahydrolys under 30 minuter vid 
121°C i 0,1M HCl följt av en enzymatisk defosforylering. Efter separation 
med reveresed phase HPLC oxideras tiamin och mäts vid ex/em 368/440 nm. 
Riboflavin mäts direkt vid ex/em 468/520 nm. 

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium A/S, Danmark 

 
Niacin 

Metod A7276. Niacin. 

AOAC 944.13/45.2.04 (1990), LST AB 228.1. 

Princip Niacin, samlingsnamn för nikotinsyra och nikotinamid, bestäms genom sin 
förmåga att främja tillväxten av Lactobacillus plantarum. Tillväxten be-
stäms genom mätning av turbiditet genom UV-mätning av optisk densitet 
och jämförs med tillväxt för kända koncentrationer niacin. 

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium A/S, Danmark 

 
Vitamin B6 

Metod A7251. Vitamin B6. 

EN 14164. 

Princip B6-vitaminer utgörs av pyridoxamin, pyridoxal, pyridoxin samt fosfatderivat 
av dessa föreningar.Vid analysen defosforyleras dessa föreningar enzyma-
tiskt över natten vid 37°C och pyridoxamin omvandlas samtidigt till 
pyridoxal som därefter reduceras till pyridoxin. Pyridoxin separeras med re-
verersed phase HPLC och kvantifieras med FLD vid 290/395 nm. 

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium A/S, Danmark 

 
Folat 

Metod A7286. Vitamin B9. 

AOAC 944.12/45.2.03(1990) LST AB 265.1. 

Princip Folat extraheras ur provet genom upplösning i buffert och autoklavering 
följt av enzymatisk nedbrytning med amylas, lipas och proteas. Därefter 
autoklaveras extraktet igen. Innehållet av folat bestäms genom dess förmåga 
att främja tillväxten av Lactobacillus rhamnosus (ATCC 74969). Då denna 
organism inte kan skilja mellan folsyra och derivat av denna bestäms det to-
tala folatinnehållet med denna metod. Tillväxten av L. rhamnosus bestäms 
genom mätning av turbiditeten (UV, optisk densitet)och jämförs med till-
växten när kända koncentrationer folat använts. 

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium A/S, Danmark 
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Vitamin B12 

Metod A7289. Vitamin B12. 

AOAC 952.20/45.2.02. 

Princip Metoden bestämmer summan av flera besläktade föreningar och för att 
skydda dessa tillsätts bisulfit vid extraktionen. Provet autoklaveras under 10 
minuter vid 121°C i en blandning av dinatriumvätefosfat/citronsyra och in-
kuberas därefter med Lactobacillus delbrueckii. Efter inkubationen under 
ungefär 20 timmar vid 37°C bestäms koncentrationen av vitamin B12 turbi-
dimetriskt vid 650 nm. 

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium A/S, Danmark 

 
Pantotensyra 

Metod AOAC 945.74/45.2.05 (1990). LST AB 267.1. 

Princip Pantotensyra bestäms med en mikrobiologisk analysmetod. Tillväxten av 
Lactobacillus plantarum används för att bestämning och effekten av provets 
innehåll av pantotensyra jämförs med tillväxteffekten av kända halter panto-
tensyra. Mätningen har gjorts turbidimetriskt. 

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium A/S, Danmark 

 
Biotin 

Metod Analog till FDA-metod LST AB 266.1. 

Princip Biotin bestäms med en mikrobiologisk analysmetod. Tillväxten av Lacto-
bacillus plantarum används för att bestämning och effekten av provets in-
nehåll av biotin jämförs med tillväxteffekten av kända halter biotin. Mät-
ningen har gjorts turbidimetriskt. 

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium A/S, Danmark 

 
Vitamin C 

Metod A7290. Vitamin C. 

AOAC 967.22 17th edition. 

Princip Provet extraheras med en vattenlösning innehållande metafosforsyra (MFA) 
och antioxidanten ditiotreitol (DTT). C-vitamin bryts ned i basisk miljö vil-
ket närvaron av MFA förhindrar. MPA förhindrar också oxidationen av C-
vitamin genom att binda koppar (II) och järn (III) och fäller även ut protei-
ner. DTT reducerar dehydroaskorbinsyra till askorbinsyra och förhindrar 
därmed nedbrytning av C-vitamin. C-vitamin omvandlas därefter enzyma-
tiskt till dehydroaskorbinsyra och reagerar med orto-fenyldiamin varvid det 
bildas ett fluorescerande derivat som analyseras med reversed phase HPLC 
och detekteras med FLD vid ex/em 350 nm/430 nm. 

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium A/S, Danmark 
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Mineraler och spårämnen 
Askhalt 

Metod NMKL 173:2005. ASH, gravimetric determination in foods. 

Princip En känd mängd mjölk torkas och glödgas under 16 timmar i ugn vid 525-
550°C. Glödningsresten i % av provmängden utgör askhalten. 

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium 

 
Kloridhalt 

Metod IDF 088/ISO 5943 2006. Cheese and processed cheese products - Determi-
nation of chloride content - Potentiometric titration method. 

Princip Provet suspenderas i vatten och surgörs med salpetersyra, varefter klorid-
jonerna titreras potentiometriskt med en kombinationselektrod. Vid ekviva-
lenspunkten fås en maximal förändring av potentialskillnaden. Ekvivalens-
punkten anger att mängden tillsatt silverjon är lika med mängden kloridjon i 
provet. 

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium  

 
Krom, koppar, järn, jod, mangan, molybden, selen och zink 

Metod EPA metoder. Modifierade= 200.7, ICP-AES och 200.8, ICP-SMS. 

Princip Provet upplöses i koncentrerad HNO3 i mikrovågsugn. Analysen sker med 
ICP-SFMS. 

Laboratorium ALS Scandinavia AB 

 
Natrium, kalium, kalcium, magnesium och fosfor 

Metod EPA metoder. Modifierade= 200.7, ICP-AES och 200.8, ICP-SMS. 

Princip Provet upplöses i koncentrerad HNO3 i mikrovågsugn. Analysen sker med 
ICP-SFMS. 

Laboratorium ALS Scandinavia AB 

Kolhydrater 
Laktos 

Metod ISO 5765-1/IDF 079-1:2002. Dried milk, dried ice-mixes and processed 
cheese - Determination of lactose content. 

Laktose/D-galaktose; mælk, mælkeprodukter og levnedsmidler. 

Princip Laktosen i mjölk hydrolyseras till D-glukos och D-galaktos genom tillsats av 
enzymet galaktosidas och vatten. Enzymet hydrogenas katalyserar vid när-
varo av coenzymet nikotinamid-adenin-dinuklerotid (NAD+) oxidationen av 
galaktos till galaktonsyra. Mängden NADH som samtidigt bildas är proport-
ionellt med mängden laktos i provet. Ökningen av NADH mäts spektrofoto-
metriskt vid 340 nm. 

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium 
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Andra viktiga parametrar 
Torrsubstans 

Metod FIL-IDF 21B:1987. Determination of the total solids content. 

Princip Mjölkproven vägs in i förtorkade skålar och torkas i värmeskåp vid 102°C till 
dess vikten är konstant. Intorkningsresten definieras som mjölkens totala 
torrsubstans. 

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium 

 
Citronsyra 

Metod Citronsyre (citrat); mælk og mælkeprodukter. 

Enzymatisk metod enlig beskrivning Boehringer- Mannheim. 

Princip Citronsyra omvandlas till oxalacetat och acetat i en reaktion som katalyseras 
av citratlyas: 

Citrat ←→ oxalacetat + acetat 

I närvaro av malatdehydrogenas (MDH) och laktatdehydrogenas (LDH) re-
duceras oxalacetatet och dess dekarbolyxeringsderivat, pyruvat, till L-malat 
och L-laktat med hjälp av reducerad nikotinamid-adenin-dinukleotid 
(NADH): 

oxalacetat + NADH + H+ ←→ L-malat + NAD+ 

pyruvat + NADH + H+ ←→ L-laktat + NAD+ 

Mängden NADH som oxideras till NAD+ i dessa reaktioner är proportioner-
lig mot den mängd citrat som finns närvarande. Oxidationen av NADH be-
stäms med hjälp av den resulterande absorbansminskningen vid 340 nm 
våglängd. 

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium 

 
pH 

Metod ISO 7238/IDF 104:2004. Butter - Determination of the pH of the serum - 
Potentiometric method. 

Princip En kombinationselektrod används. pH-metern och elektroden kalibreras 
med två buffertlösningar. Vid mätning nedsänks elektroden i lösningen och 
avläsning sker när pH-värdet är stabilt. 

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium 

 
Celltal 

Metod ISO 13366-1/IDF 148-1:2008. Milk - Enumeration of somatic cells - Part 1: 
Microscopic method (Reference method). 

Princip Bestämningen av celler sker med instrumentet Fossomatic 5000. Mjölkpro-
vet blandas med buffert/färglösning. Cellernas kärna färgas in och ger fluo-
rescenssignal. På en roterande skiva läggs en tunn sträng av det preparerade 
provet ut kontinuerligt. Strängen belyses med ultraviolett ljus. Varje infär-
gad cell återger ett rött sken som registreras av en fotomultiplikator. Signa-
len omvandlas till antal räkningsbara celler och registreras i 1000-tal cel-
ler/ml. 

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium 
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Fryspunkt 

Metod ISO 5764/IDF 108:2009 - Milk - Determination of freezing point - Thermis-
tor cryoscope method (Reference method). 

Princip Mjölkens fryspunkt är den temperatur, vid atmosfäriskt tryck, då mjölkens 
vätskefas och kristallina fas befinner sig i jämvikt. Vid denna bestämning 
används ett kryoskop. Genom att underkyla en lösning till några grader un-
der dess fryspunkt och sedan på mekanisk väg vibrera lösningen bildas iskri-
staller. Smältvärme från iskristallerna orsakar en temperaturhöjning hos 
lösningen som stiger till en temporär platå där mjölken befinner sig i jäm-
vikt mellan fast och flytande form och hålls där i 20 sekunder. Denna tem-
peratur är mjölkens fryspunkt. Resultatet anges i tusendels grader Celsius. 

Laboratorium Eurofins Steins Laboratorium 

 
Jämfört med tidigare undersökningar är metoderna för analys av vitamin D, folat, vitamin B12, 
mineraler och spårämnen och laktos inte de samma. Valet av andra analysmetoder beror bland 
annat på utveckling av analysmetodik och värdering av metodernas tillförlitlighet. Vid bestäm-
ning av fettsyrasammansättning utvärderades responsytorna baserat på area under kurvan och 
inte baserat på responsytor för individuella fettsyrastandards. 
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Väderförhållande 2009 
Väderförhållandena året före provtagningarna och under året som provtagningarna ägde rum har 
betydelse för mjölkens sammansättning. Temperatur och nederbörd påverkar näringsinnehållet i 
grödor som används till foder. Temperaturförhållandena inverkar även på tidpunkten då betes-
släppet sker. Exempelvis påverkas fettsyrasammansättningen i mjölken vid betessläpp. 

Vädret under 2008 inleddes med en nästan oavbruten införsel av mild Atlantluft under januari 
och februari som resulterade i en i ostligaste Sverige rekordmild vinter. I mitten av mars slog ky-
lan till och på många håll blev det kallare än vad det varit under den egentliga vintern. Värmen 
kom tillbaka senare under våren, och sommaren började med en värmebölja i början av juni. 
Veckorna kring midsommar och första halvan av juli dominerades av svalt och ostadigt väder. 
Sommarens andra värmebölja inleddes i slutet av juli och följdes den 4 augusti av en ovanligt 
kraftig sommarstorm. Trots att hösten temperaturmässigt kom till nordligaste Sverige 2-3 veckor 
tidigare än normalt, var de egentliga höstmånaderna ganska normala. Den nya vintern inleddes 
med en december som i framför allt nordligaste delen av landet var ovanligt varm trots en kall pe-
riod i början. Mest nederbörd under år 2008 föll i Mollsjönäs nordost om Göteborg med 
1866 mm, vilket var nytt svenskt rekord. I Stockholm var 2008 det nederbördsrikaste året sedan 
1990 och i Gävle det nederbördsrikaste sedan 1981. Minst nederbörd fick Abisko med 262 mm, 
och där var året det torraste sedan 1994. Den största dygnsmängden var 94 mm uppmätt i Hög-
lekardalen den 1 oktober. 

Väderåret 2009 var precis som 2008 ganska odramatiskt. Året började med rejält kallt väder i 
hela landet. Kylan kom dock av sig en bit in i januari och till södra Sverige kom den egentligen 
aldrig tillbaka på allvar. Norra Sverige fick däremot ordentligt kallt i februari, som på sina håll var 
kallast på 15 år. Våren blev övervägande varm. Det gäller i synnerhet april som bjöd på sol och 
många värmerekord. Lokalt i Götaland var månadsmedeltemperaturen över 10°, det vill säga de-
finitionen av en sommarmånad. Inledningen av juni var på sina håll den kallaste på över 50 år. I 
juli drabbades stora områden från Vänernområdet upp till mellersta Norrland av mycket kraftiga 
regn. Hösten saknade enhetlig karaktär. Sommarlik värme höll i sig långt in i september. Sedan 
följde en oktobermånad som blev kallare än normalt i hela landet. Mildluften återkom i november 
och låg kvar till mitten av december då kylan kom. Mest nederbörd under år 2009 föll i Moll-
sjönäs nordost om Göteborg med 1 227 mm och Malung hade sitt tredje blötaste år sedan 1901. 
Till detta bidrog inte minst den regnrika julimånaden. Minst nederbörd under året fick som van-
ligt Abisko i nordligaste Lappland. Årssumman där blev 240 mm och därmed den lägsta sedan 
1994. Den största enskilda dygnsmängden var 89,7 mm som föll över Munktorp i Västmanland 
den 8 juli. 

Litteratur 
Hellström, S. Årets väder 2008 och 2009, SMHI, Norrköping, Sverige. 
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Beräkningar  
Resultaten i rapporten redovisas för varje parameter med vägt medelvärde, medianvärde, första 
och tredje kvartil. De värden som anges i rapporten är oavrundade och med de antal signifikanta 
siffror som analysmetoden ger. Vid analysresultat under metodens detektionsgräns gjordes be-
räkningarna med halva värdet av detektionsgränsen. Variationen i landet och under året redovi-
sas i diagramform och i text. 

Jämförelser har för de parametrar där det var möjligt gjorts med kartläggningen som utfördes 
2001. Om parametern inte var analyserad då gjordes jämförelsen med värden från 1996. I sam-
band med beräkningarna har Vibeke Horstmann, Lunds universitet, konsulterats. 

Uppskattning av vägt riksmedelvärde 
Vid uppskattning av medelvärdet för hela landet, för varje enskild parameter, har mejeriförening-
arnas och de ingående mejeriernas mjölkinvägning legat till grund. Vid beräkningarna delades 
först landet in i sju områden, ett runt varje mejeri. För varje provtagningstillfälle sattes dessa sju 
områdens invägning i relation till den totala invägningen i landet. Mätvärdet från ett mejeri bi-
drog sedan i riksmedelvärdet med en vikt motsvarande områdets andel av den totala invägningen. 
De vikter som använts för beräkning av vägda årsmedelvärden för de sju områdena visas i tabell 3 
nedan. Vikterna grundas på uppgifter från respektive mejeriförening. 

Tabell 3 Vikter 
 Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Östersund Umeå 

2009-01 0,1237 0,1941 0,0974 0,2114 0,2073 0,0990 0,0673 

2009-07 0,1235 0,1846 0,1122 0,2099 0,2036 0,0985 0,0677 

 

För varje provtagningstillfälle (j) beräknades riksgenomsnittet av Cj = 
i l

m

=∑ VijCij, där Cij anger 

mätvärdet vid provtagningen j för ett visst mejeri i, och Vij anger mejeriets vikt vid provtagnings-
tillfället. Det aktuella antalet mejerier (7) anges med m. 

Vägt årsmedelvärde 
Vid beräkning av det vägda årsmedelvärdet som bygger på komponenter som analyserats vid 
båda tillfällen beräknades årsmedelvärdet som medelvärdet av de två riksmedelvärden. 

Vägt årsmedelvärde = 1/2∑ =

2
jC

lj
. 

I fortsättningen omtalas resultaten som gällande för 2009 även om de innehåller in-
formation från 2008. 

Statistiska begrepp 
Medianvärdet för en komponent är det värde som har egenskapen att hälften av alla mätvärden 
ligger under detta värde och hälften över. Genom att ange medianen minskas inflytandet från ex-
trema värden i analysunderlaget.  

Första kvartil är det värde som har egenskapen att 25 % av observationerna ligger under det an-
givna värdet och tredje kvartil har egenskapen att 25 % av värdena ligger över det angivna värdet. 

Statistiska test 
Beräkningarna av statistisk signifikans för skillnader både i årstidsvariation och i geografisk vari-
ation har gjorts med Kruskal-Wallis test. 

Vid beräkningarna av statistisk signifikans för förändring i komponenternas halter mellan denna 
undersökning och år 1996 och 2001 har Wilcoxons teckenrangtest använts. Eftersom färre meje-
rier och färre provtagningstillfällen ingick 2009 utnyttjades vid jämförelse med 2001 och 1996 
endast den information som fanns från samma mejerier och samma provtagningstillfällen vid år-
talen som jämfördes. Signifikansberäkningarna gjordes utan hänsyn till årstidsvariationen; fak-
torer som beror på yttre förhållanden som väder och betessläpp får därvid minskat inflytande. 
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Använda statistikprogram 
Statistiska beräkningar har gjorts med statistikprogrammet SPSS version 17 och 18, SPSS Inc, 
USA.   
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Förklaring till box-plot diagram 
Resultaten för geografisk variation och årstidsvariation visas i box-plot diagram, se exempel nedan. 

 

 
Tvärstrecket inuti varje rektangel visar medianvärdet för observationerna. Medianvärdet är be-
räknat ur alla värden för varje provtagningstidpunkt. Rektangelns undre och övre kanter visar 
första respektive tredje kvartil. Hälften av värdena ligger sålunda inom denna rektangel. En kort 
ruta innebär att de mittersta observationerna ligger nära varandra och det betyder att det finns en 
liten variation i mätvärdena. Enbart ett streck motsvarande medianvärdet innebär att alla vär-
dena är samma. Strecken ut från rutan visar minsta respektive största värde. Om dock något en-
staka värde är avvikande markeras detta särskilt antingen med en cirkel eller om det ligger ännu 
längre ifrån medianen med en asterisk. Vid sneda fördelningar kan medianen sammanfalla med 
en av rutans kortsidor. 

 
 

 
 

Statistiska utvärderingar - tolkningar, slutsatser 
I denna undersökning har ett stort antal parametrar uppmätts i mjölken och ett stort antal jämfö-
relser har gjorts. Statistiska tester har utförts med en därtill hörande angivelse av en signifikans-
nivå. Signifikansen anger risken för att påvisa en signifikant skillnad där ingen reell skillnad 
finns. Om man, som i detta arbete, utför ett stort antal statistiska tester kan man alltså förvänta 
att en del av de påstådda skillnaderna är skenbara. Detta innebär att eventuella intressanta skill-
nader som påpekas i detta arbete bör betraktas med en viss försiktighet och helst bekräftas med 
nya undersökningar, med en bakomliggande hypotes och relevant frågeställning. 

Högsta värde

Tredje kvartil

Median

Första kvartil

Lägsta värde

Extremt värde*
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Mätperioden för 2009 påbörjades i december 2008. Detta innebär att januariproverna gjordes 
2008.  

Det bör observeras att utseendet av box-plottarna är känsligt för enstaka mätvärden.  

Litteratur 
Miller, J.C. & Miller, J.N. 1994. Statistics for analytical chemistry. Ellis Horweed Ltd., Chichester, 
UK. 

Wartlaw, A.C. 1992. Practical statistics for experimental biologists. John Wilney & Sons Ltd., 
Chichester, UK. 
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Den svenska mejerimjölkens sammansättning 2009; resultat 
av undersökningen 
De analyserade komponenterna redovisas indelade i grupper. En sammanfattning av resultaten 
för varje grupp redovisas i tabellform med det vägda medelvärdet för 2009 och standarddeviation 
(SD) för det vägda årsmedelvärdet. Variationer geografiskt och årstidsberoende anges för varje 
komponent. Efter tabellerna följer en beskrivning med kommentarer. Dessutom anges i tabellen 
förändringar i det vägda årsmedelvärdet för 1996 och 2001 jämfört med denna undersökning. För 
en närmare redogörelse av komponenterna hänvisas till rapporten Den svenska mejerimjölkens 
sammansättning 1996, Reg. nr. 4968, Svensk Mjölk. 

Varje komponent redovisas därefter var för sig. För varje komponent anges det vägda årsmedel-
värdet, median, första kvartil och tredje kvartil. Den geografiska variationen och årstidsvariation 
redovisas i box-plot diagram. Under diagrammen kommenteras variationerna avseende årsme-
delvärde och vägda medelvärden för provtagningsmånad. För enstaka komponenter kan värdena i 
tabellerna skilja från de angivna i diagrammen beroende på avrundning. 
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Proteiner 

Tabell 4 Sammanfattning av proteiner 
Komponent 

 

Vägt  
årsmedel-
värde 1996 

Vägt  
årsmedel-
värde 2001 

Vägt  
årsmedel-
värde 2009 

Geografisk 
variation 

2009 

Variation 
under året 

2009 

Förändring 
sedan 

föregående 
mätning 

Proteinhalt, g/100 g 3,37 3,28 3,47 i.s. * ***↑  

Kasein, g/100 g 2,56 2,50 2,69 i.s. i.s. ***↑  

Vassleprotein, g/100 g 0,62 0,60 0,60 i.s. i.s. i.s. 

Proteiner i vassle, 
g/100 g 

0,81 0,78 0,78 i.s. i.s. i.s. 

Kaseintal 0,76 0,76 0,77 i.s. i.s. i.s. 

i.s.  Inte signifikant 
* p < 0,05 
** p < 0,01 
*** p < 0,001 
 
Jämfört med undersökningen 2001 har mjölkens proteinhalt och kaseinhalt ökat signifikant. 
Däremot har halterna av vassleproteiner och proteiner i vassle samt kaseintalet inte förändrats. 

Varken protein- eller kaseinhalt, halten av vassleprotein och proteiner i vassle eller kaseintalet vi-
sade en signifikant geografisk variation. Endast mjölkens proteinhalt varierade signifikant under 
året. 
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Proteinhalt 
I det som anges som mjölkens proteinhalt ingår totala halten kväve från kasein, vassleprotein och 
icke proteinkväve (t. ex. urea, fria aminosyror) som multiplicerats med faktorn 6,38. 

 
Vägt årsmedelvärde 3,47 g/100 g 

Median  3,47 g/100 g 

Första kvartilen 3,42 g/100 g 

Tredje kvartilen 3,51 g/100 g 
 

Variation 

  
 
Proteinhalten i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet.  

Proteininnehållet visade en signifikant variation under året och det vägda medelvärdet var högst i 
januari och lägst i juli. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 3,28 g/100 g, blev resultatet att proteinhalten ökat signifi-
kant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 3,48 3,59 3,45 3,50 3,42 3,58 3,53 3,51 
2009-07 3,38 3,39 3,38 3,45 3,52 3,49 3,44 3,44 
Mv 3,43 3,49 3,42 3,47 3,47 3,53 3,49 3,47 
 
 

  



 

25 
 

Kasein 
Vägt årsmedelvärde 2,69 g/100 g 

Median  2,72 g/100 g 

Första kvartilen 2,66 g/100 g 

Tredje kvartilen 2,79 g/100 g 
 

Variation 

 
Kaseinhalten i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Kaseinhalten visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 2,50 g/100 g, blev resultatet att kaseinhalten ökat signifi-
kant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 2,72 2,82 2,72 2,49 2,79 2,84 2,81 2,72 
2009-07 2,66 2,48 2,66 2,70 2,77 2,58 2,72 2,65 
Mv 2,69 2,65 2,69 2,60 2,78 2,71 2,77 2,69 
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Vassleprotein 
Vassleproteiner är de proteiner som finns kvar när mjölkens kasein fällts ut vid pH 4,6 med 
12% triklorättiksyra. I detta värde ingår inte mindre kväveföreningar och fria aminosyror. 

Vägt årsmedelvärde 0,60 g/100 g 

Median  0,56 g/100 g 

Första kvartilen 0,54 g/100 g 

Tredje kvartilen 0,59 g/100 g 
 

Variation 

 
 
Vassleproteinhalten i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Vassleproteinhalten visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 0,60 g/100 g, blev resultatet att vassleproteinhalten inte 
ändrats. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,58 0,59 0,55 0,83 0,44 0,55 0,54 0,60 
2009-07 0,55 0,73 0,54 0,57 0,56 0,73 0,54 0,61 
Mv 0,57 0,66 0,55 0,70 0,50 0,64 0,54 0,60 
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Proteiner i vassle  
Proteiner i vassle skiljer sig från vassleproteiner genom att även mindre kväveföreningar ingår, 
som utgörs av mjölkens fraktion av icke proteinkväve (NPN).  

Vägt årsmedelvärde 0,78 g/100 g 

Median  0,74 g/100 g 

Första kvartilen 0,72 g/100 g 

Tredje kvartilen 0,77 g/100 g 
 

Variation 

 
Proteinhalten i vassle varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Proteinhalten i vassle visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet också var 0,78 g/100 g, blev resultatet att halten av proteiner i 
vassle inte ändrats. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,76 0,77 0,73 1,01 0,63 0,74 0,72 0,78 
2009-07 0,72 0,92 0,72 0,75 0,75 0,91 0,72 0,79 
Mv 0,74 0,85 0,73 0,88 0,69 0,83 0,72 0,78 
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Kaseinets andel av totalprotein (kaseintal) 
Vägt årsmedelvärde 0,77  

Median  0,79 

Första kvartilen 0,78  

Tredje kvartilen 0,79 
 

Variation 

 
Kaseintalet i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Kaseintalet visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 0,76 g/100 g, blev resultatet att kaseintalet inte ändrats.  

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,78 0,79 0,79 0,71 0,82 0,79 0,80 0,78 
2009-07 0,79 0,73 0,79 0,78 0,79 0,74 0,79 0,77 
Mv 0,78 0,76 0,79 0,75 0,80 0,77 0,79 0,77 
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Mindre kväveföreningar 
Gruppen av mindre kväveföreningar i mjölk utgörs av mängden icke proteinkväve. I denna ingår 
exempelvis urea, ammoniak och alla fria aminosyror.  

 

Tabell 5 Sammanfattning av mindre kväveföreningar 
Komponent 

 
Vägt års-

medevärde 
1996 

Vägt års-
medelvärde 

2001 

Vägt års-
medelvärde 

2009 

Geografisk 
variation 

2009 

Variation 
under året 

2009 

Förändring 

Icke proteinkväve, g/100 g 0,030 0,029 0,029 i.s. i.s. i.s. 

Urea, mmol/l 5,1 - 4,7# -b i.s. **↓  

Urea, g/100 g 0,030 - 0,028# -b i.s. **↓  

i.s.  Inte signifikant 
* p <0,05 
** p <0,01 
*** p <0,001 
# Endast vinter 
b Kunde inte beräknas 
 
 
Jämfört med undersökningen 2001 har halten icke proteinkväve inte förändrats. Halten urea i 
mjölk visade en signifikant minskning sedan 1996 när värden för vinter jämfördes. 

Halten av icke proteinkväve visade ingen variation vare sig geografiskt eller under året. Ureahal-
ten varierade geografiskt medan variationen under året inte kunde bestämmas eftersom urea 
endast analyserades under vintern. 
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Icke proteinkväve (non-protein nitrogen, NPN) 
Icke proteinkväve är den kvävemängd som återstår när vassle surgörs med triklorättiksyra.  

Vägt årsmedelvärde 0,029 g/100 g 

Median  0,029 g/100 g 

Första kvartilen 0,028 g/100 g 

Tredje kvartilen 0,029 g/100 g 
 

Variation 

 
 
Halten icke proteinkväve i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Halten icke proteinkväve visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet också var 0,029 g/100 g, blev resultatet att halten icke prote-
inkväve inte ändrats. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,028 0,029 0,028 0,029 0,030 0,030 0,029 0,029 
2009-07 0,026 0,029 0,028 0,028 0,029 0,029 0,028 0,028 
Mv 0,027 0,029 0,028 0,029 0,030 0,030 0,029 0,029 
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Urea 
Urea analyserades endast vid vintern 2009. 

Vägt medelvärde 4,7 mmol/l (0,028 g/100 g) 

Median  4,6 mmol/l (0,027 g/100 g) 

Första kvartilen 4,4 mmol/l (0,026 g/100 g) 

Tredje kvartilen 4,9 mmol/l (0,029 g/100 g) 

 

Variation 

 
 
Halten urea i mjölk varierade signifikant mellan olika delar av landet. 

Eftersom urea endast analyserades under vintern 2009 gick det inte att avgöra om det finns nå-
gon variation under året. 

Då alla mätvärden jämfördes med motsvarande värden under vintern från undersökningen 1996, 
då det vägda årsmedelvärdet var 5,1 mmol/l, blev resultatet att halten urea minskat signifikant. 

 

 
Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-

värde 
2009-01 4,3 4,3 4,6 4,8 5,0 5,0 4,6 4,7 
2009-07 - - - - - - - - 
Mv - - - - - - -  
 

  



 

32 
 

Lipider 

Tabell 6 Sammanfattning av lipider 
Komponent 

 
Vägt års-

medelvärde 
1996 

Vägt års-
medelvärde 

2001 

Vägt års-
medelvärde 

2009 

Geografisk 
variation 

2009 

Variation 
under året 

2009 

Förändring  

Fetthalt, g/100 g 4,34 4,11 4,18 * * **↑  

Fria fettsyror, mekv/l 0,60 - 0,6# i.s -b i.s. 

Kolesterol, mg/100 g 13,9 - 13,6 i.s i.s. i.s. 

Kolesterol, mg/g fett 3,2 - 3,2 i.s i.s. i.s. 

i.s.  Inte signifikant 
* p <0,05 
** p <0,01 
*** p <0,001 
# Endast vinter 2009 
b Kunde inte beräknas 
 
Jämfört med undersökningen 2001 har fetthalten ökat signifikant. Den visade en signifikant geo-
grafisk variation och variation under året. Kolesterolhalten har inte förändrats sedan undersök-
ningen 1996 och inte heller halten fria fettsyror då vintervärden jämfördes. Innehållet av fria fettsy-
ror visade ingen geografisk variation. Kolesterolhalten visade ingen geografisk variation och ingen 
variation under året. 
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Fetthalt 
Vägt årsmedelvärde 4,18 g/100 g 

Median  4,17 g/100 g 

Första kvartilen 4,11 g/100 g 

Tredje kvartilen 4,22 g/100 g 
 

Variation 

 
Fetthalten i mjölk varierade signifikant mellan olika delar av landet med det högsta årsmedelvär-
det i Stockholm och det lägsta årsmedelvärdet i Malmö. 

Fetthalten visade en signifikant variation under året och det vägda medelvärdet var högst i janu-
ari och lägst i juli. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 4,11 g/100 g, blev resultatet att fetthalten ökat signifikant. 

 

 
Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-

värde 
2009-01 4,06 4,19 4,17 4,23 4,36 4,43 4,38 4,25 
2009-07 3,89 4,17 4,08 4,13 4,21 4,10 4,14 4,12 
Mv 3,97 4,18 4,13 4,18 4,28 4,26 4,26 4,18 
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Fria fettsyror 
Fria fettsyror analyserades endast vintern 2009. 

Vägt medelvärde 0,6 mekv/l 

Median  0,7 mekv/l 

Första kvartilen 0,6 mekv/l 

Tredje kvartilen 0,7 mekv/l 

 

Variation 

 
Halten fria fettsyror i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Eftersom fria fettsyror endast analyserades under vintern 2009 gick det inte att avgöra om det 
finns någon variation under året. 

Halten fria fettsyror var oförändrad då värden från januari 1996 jämfördes med värden från janu-
ari 2009. 

 

 
Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-

värde 
2009-01 0,6 0,8 0,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0,6 
2009-07 - - - - - - - - 
Mv - - - - - - - - 
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Kolesterol 
Vägt årsmedelvärde 13,6 mg/100 g 

Median  13,5 mg/100 g 

Första kvartilen 13,0 mg/100 g 

Tredje kvartilen 14,2 mg/100 g 

 

Variation 

 
 
Kolesterolhalten i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Halten kolesterol visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 13,9 mg/100 g, blev resultatet att halten kolesterol inte 
ändrats. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 14,3 13,8 13,8 13,2 13,0 14,0 15,0 13,7 
2009-07 12,5 13,0 13,0 13,0 14,4 15,1 13,0 13,4 
Mv 13,4 13,4 13,4 13,1 13,7 14,5 14,0 13,6 
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Kolesterol per gram fett 
Vägt årsmedelvärde 3,2 mg/g fett 

Median  3,2 mg/g fett 

Första kvartilen 3,1 mg/g fett 

Tredje kvartilen 3,4 mg/g fett 

 

Variation 

 
 
Kolesterolhalten per gram mjölkfett varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Kolesterolhalten per gram mjölkfett visade en ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 3,2 mg/g fett, blev resultatet att halten kolesterol inte änd-
rats. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 3,5 3,3 3,3 3,1 3,0 3,2 3,4 3,2 
2009-07 3,2 3,1 3,2 3,1 3,4 3,7 3,1 3,3 
Mv 3,4 3,2 3,3 3,1 3,2 3,4 3,3 3,2 
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Fettsyrasammansättning 
I denna redogörelse redovisas för varje fettsyra dess andel i viktsprocent av totalfettsyrorna. För 
omättade fettsyror kan olika positionella isomerer förekomma. Summan av enskilda fettsyror ut-
gör i regel 90-95 % av fettinnehållet. Resten utgörs av glycerol och ibland även fosfor och andra 
komponenter i fosfolipider och strukturlipider samt steroler. Vid omräkning till fettsyrasamman-
sättning i fett från fettsyror av den totala fettsyrasammansättningen används faktorn 0,945 för 
mjölk- och mjölkprodukter.  

  



 

38 
 

Tabell 7 Sammanfattning av fettsyrasammansättning 
Fettsyrasammansättning, 
fettsyror i g/100 g av total-
fettsyror 

Vägt års-
medelvärde 

1996 

Vägt års-
medelvärde 

2001 

Vägt års-
medelvärde 

2009 

Geografisk 
variation 

2009 

Variation 
under året 

2009 

Förändring 

C 4:0 4,7 4,4 2,3 i.s. i.s. ***↓  

C 6:0 2,8 2,4 1,7 i.s. i.s. ***↓  

C 8:0 1,5 1,4 1,1 i.s. i.s. ***↓  

C 10:0 3,1 2,7 2,6 i.s. * i.s. 

C 12:0 3,8 3,3 3,4 * * i.s. 

C 14:0 11,3 10,9 11,0 * * i.s. 

C 15:0 0,9 0,9 1,0 * i.s. ***↑  

C 16:0 30,3 30,6 32,9 * * ***↑  

C 17:0 0,4 0,4 0,6 i.s. i.s. ***↑  

C 18:0 11,5 12,2 10,7 * * ***↓  

C 20:0 0,2 0,2 0,2 i.s. i.s. i.s. 

C 22:0 - - 0,1 i.s i.s. - 

Mättade fettsyror totalt 70,4 69,4 67,8 * * ***↓  

C 10:1 0,3 0,3 0,3 i.s. i.s. i.s. 

C 14:1 0,6 0,8 0,9 i.s. * ***↑  

C 16:1 1,5 1,0 2,2 i.s. i.s. ***↑  

C 17:1 0,1 0,1 0,3 i.s. * ***↑  

C 18:1 
   C 18:1-9 
   C 18:1-11 
   C 18:1-13 

21,6 
- 
- 
- 

22,8 
- 
- 
- 

22,9 
21,3 
0,7 
0,9 

i.s. 
i.s. 
i.s. 
* 

* 
* 
* 

i.s. 

i.s. 
- 
- 
- 

C 20:1 - - 0,1 i.s. i.s. - 

Enkelomättade fettsyror, cis, totalt  24,4 25,0 26,4 i.s. * ***↑  

C 18:2 1,5 1,6 1,6 * i.s. i.s. 

C 18:3 0,6 0,7 0,5 i.s. i.s. ***↓  

C 20:3 - - 0,1 i.s. i.s. - 

C 20:4 - - 0,1 i.s. i.s. - 

C 22:2 - - 0,1 i.s. i.s. - 

C 22:5 - - 0,1 i.s. i.s. - 

Fleromättade fettsyror, cis, totalt 2,1 2,3 2,5 * i.s. i.s. 

C 16:1 t 0,1 0,4 -a - - - 

C 18:1 t 2,2 2,5 2,4 * * i.s. 

C 18:2 t 
   C 18:2 tt 
   C 18:2 ct 
   C 18:2 tc 

0,2 
- 
- 
- 

0,2 
- 
- 
- 

0,7 
0,2 
0,3 
0,2 

* 
* 
i.s 
i.s. 

i.s. 
i.s. 
i.s. 
* 

***↑  
- 
- 
- 

C 18:3 cct - - 0,2 i.s i.s - 

Transfettsyror totalt 2,5 3,1 3,3 * * *↑  

Övriga fettsyror 0,6 <0,1 <0,1 i.s. i.s. i.s. 
i.s. inte signifikant       *p <0,05       **p <0,01       ***p <0,001       a inte analyserad      c=cis       t=trans 
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Jämfört med undersökningen 2001 har andelen mättade fettsyror minskat signifikant och ande-
len enkelomättade fettsyror och transfettsyror ökat signifikant. Andelen fleromättade fettsyror 
har inte förändrats. En förändring inom gruppen mättade fettsyror har ägt rum. Andelen av korta 
fettsyror har minskat signifikant medan andelen av långa fettsyror som margarinsyra (C 17:0) och 
stearinsyra (C 18:0) ökat sedan 2001. Inom gruppen enkelomättade fettsyror har andelen myri-
stoleinsyra (C 14:1) och palmitoleinsyra (C 16:1) ökat medan andelen oljesyra (C 18:0) är oföränd-
rad. I gruppen fleromättade fettsyror är andelen linolsyra (C 18:2) oförändrad medan andelen li-
nolensyra (C 18:3) minskat sedan förra undersökningen. En anledning till att andelen mättade 
fettsyror minskat, och då särskilt de korta mättade fettsyrorna, är troligen förändrad metod för 
utvärdering av analysresultaten. Vid tidigare undersökningar användes individuella fettsyrastan-
dards för att utvärdera kromatogrammen medan i denna undersökning användes arean under 
kurvan.  

De mättade fettsyrorna totalt visade en signifikant variation under året. Av enskilda mättade fett-
syror visade kaprinsyra (C 10:0), laurinsyra(C 12:0), myristinsyra (C 14:0), palmitinsyra (C 16:0), 
margarinsyra (C 17:0) och stearinsyra (C 18:0) en variation under året. De enkelomättade fettsy-
rorna totalt visade en signifikant variation under året.  

De fleromättade fettsyrorna totalt visade ingen variation varken geografiskt eller under året. 
Detta var samma resultat som i undersökningen 2001 men till skillnad från 1996 då både en sig-
nifikant geografisk variation och en signifikant variation under året kunde noteras.  

Mjölkfettets totala halt av transfettsyror visade en signifikant variation under året med högst me-
delvärde i juli. 

I undersökningen 1996 ingick konjugerad linolsyra i övriga fettsyror och som då utgjorde majori-
teten av fettsyror i denna grupp. I denna undersökning och i undersökningen 2001 analyserades 
konjugerad linolsyra separat.  

Genom att de vägda årsmedelvärdena för de olika fettsyrorna är beräknade med avrundade vär-
den skiljer sig summan för enkelomättade och fleromättade fettsyror från summorna av de ingå-
ende fettsyrorna. 
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Mättade fettsyror 
Vägt årsmedelvärde 67,8 % av totalfettsyror 

Median  67,7 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 66,6 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 68,9 % av totalfettsyror 
 

Variation 

 
Andelen mättat fett av totalfettsyrorna varierade signifikant mellan olika delar av landet med det 
högsta årsmedelvärdet i Kalmar och det lägsta årsmedelvärdet i Stockholm. 

Andelen mättat fett av totalfettsyrorna visade en signifikant variation under året och det vägda 
medelvärdet var högst i januari och lägst i juli. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 69,4 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen mät-
tade fettsyror minskat signifikant.  

 

 
Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-

värde 
2009-01 69,0 70,6 68,7 69,1 68,8 69,4 68,1 69,2 
2009-07 67,0 67,4 66,1 65,9 65,3 67,1 66,4 66,4 
Mv 68,0 69,0 67,4 67,5 67,0 68,3 67,2 67,8 
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Enkelomättade fettsyror 
Här ingår enkelomättade fettsyror i cis-position. 

Vägt årsmedelvärde 26,4 % av totalfettsyror 

Median  26,6 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 25,3 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 27,7 % av totalfettsyror 
 

Variation 

 
Andelen enkelomättade fettsyror av totalfettsyrorna varierade inte signifikant mellan olika delar 
av landet. 

Andelen enkelomättade fettsyror av totalfettsyrorna visade en signifikant variation under året och 
det vägda medelvärdet var högst i juli och lägst i januari. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 25,0 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen en-
kelomättade fettsyror ökat signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 25,1 24,3 25,6 25,2 25,5 25,0 26,2 25,2 
2009-07 27,0 27,0 27,8 27,8 28,5 27,2 27,9 27,6 
Mv 26,0 25,7 26,7 26,5 27,0 26,1 27,1 26,4 

 
 
  



 

42 
 

Fleromättade fettsyror 
Här ingår fleromättade fettsyror i cis-position. 

Vägt årsmedelvärde 2,5 % av totalfettsyror 

Median  2,5 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 2,3 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 2,5 % av totalfettsyror 

 

Variation 
 

 
Andelen fleromättade fettsyror av totalfettsyrorna varierade signifikant mellan olika delar av lan-
det med det högsta årsmedelvärdet i Malmö och det lägsta årsmedelvärdet i Umeå.  

Andelen fleromättade fettsyror av totalfettsyrorna visade ingen signifikant variation under året.  

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med värden från undersökningen 2001, då det 
vägda årsmedelvärdet var 2,3 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen fleromättade fett-
syror inte ändrats. 

 

 
Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-

värde 
2009-01 2,7 2,3 2,5 2,5 2,6 2,4 2,3 2,5 
2009-07 2,6 2,5 2,4 2,5 2,6 2,1 1,9 2,4 
Mv 2,7 2,4 2,5 2,5 2,6 2,3 2,1 2,5 
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Transfettsyror 
Inklusive konjungerad linolsyra. 

Vägt årsmedelvärde 3,3 % av totalfettsyror 

Median  3,3 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 3,2 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 3,6 % av totalfettsyror 
 

Variation 

 
 
Andelen transfettsyror av totalfettsyrorna varierade signifikant mellan olika delar av landet med 
det högsta årsmedelvärdet i Göteborg och Jönköping och det lägsta årsmedelvärdet i Kalmar. 

Andelen transfettsyror av totalfettsyrorna visade en signifikant variation under året och det vägda 
medelvärdet var högst i juli och lägst i januari. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 3,1 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen trans-
fettsyror har ökat signifikant.  

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 3,2 2,8 3,3 3,2 3,2 3,2 3,3 3,1 
2009-07 3,6 3,2 3,7 3,7 3,6 3,4 3,5 3,5 
Mv 3,4 3,0 3,5 3,5 3,4 3,3 3,4 3,3 
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Övriga fettsyror 
Ett antal fettsyror finns i mjölkfettet i halter som understiger analysmetodens detektionsgräns el-
ler som inte identifierats och ingår i denna undersökning i gruppen övriga fettsyror. I undersök-
ningen 1996 ingick konjugerad linolsyra i denna grupp. 

Vägt årsmedelvärde <0,1 % av totalfettsyror 

Median  <0,1 % av totalfettsyror 

Första kvartilen <0,1 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen <0,1 % av totalfettsyror 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
2001-07 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
Mv <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 
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C 4:0 
Vägt årsmedelvärde 2,3 % av totalfettsyror 

Median  2,3 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 2,3 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 2,3 % av totalfettsyror 

 

Variation 

 
Andelen C 4:0 av totalfettsyrorna varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Andelen C 4:0 av totalfettsyrorna visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 4,4 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen C 4:0 
av totalfettsyrorna minskat signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,4 2,3 
2009-07 2,2 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3 
Mv 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 2,3 
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C 6:0 
Vägt årsmedelvärde 1,7 % av totalfettsyror 

Median  1,7 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 1,6 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 1,7 % av totalfettsyror 

 

Variation 

 
Andelen C 6:0 av totalfettsyrorna varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Andelen C 6:0 av totalfettsyrorna visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 2,4 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen C 6:0 
av totalfettsyrorna minskat signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 1,8 1,8 1,7 1,8 1,7 1,8 1,7 1,7 
2009-07 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,7 1,6 
Mv 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 1,7 
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C 8:0 
Vägt årsmedelvärde 1,1 % av totalfettsyror 

Median  1,1 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 1,1 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 1,2 % av totalfettsyror 
 

Variation 

 
Andelen C 8:0 av totalfettsyrorna varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Andelen C 8:0 av totalfettsyrorna visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med värden från undersökningen 2001, då det 
vägda årsmedelvärdet var 1,4 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen C 8:0 av totalfett-
syrorna minskat signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 1,2 1,2 1,1 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 
2009-07 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1 
Mv 1,1 1,2 1,1 1,2 1,2 1,1 1,1 1,1 
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C 10:0 
Vägt årsmedelvärde 2,6 % av totalfettsyror 

Median  2,6 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 2,5 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 2,7 % av totalfettsyror 
 

Variation 

 
Andelen C 10:0 av totalfettsyrorna varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Andelen C 10:0 av totalfettsyrorna visade en signifikant variation under året och det vägda me-
delvärdet var högst i januari och lägst i juli. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 2,7 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen C 10:0 
av totalfettsyrorna inte ändrats. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 2,8 2,9 2,7 2,8 2,8 2,7 2,5 2,8 
2009-07 2,6 2,5 2,5 2,5 2,5 2,6 2,5 2,5 
Mv 2,7 2,7 2,6 2,6 2,7 2,7 2,5 2,6 
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C 10:1 
Vägt årsmedelvärde 0,3 % av totalfettsyror 

Median  0,3 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 0,2 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 0,3 % av totalfettsyror 

 

Variation 

 
 

Andelen C 10:1 av totalfettsyrorna varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Andelen C 10:1 av totalfettsyrorna visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet också var 0,3 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen 
C 10:1 av totalfettsyrorna inte ändrats. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
2009-07 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Mv 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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C 12:0 
Vägt årsmedelvärde 3,4 % av totalfettsyror 

Median  3,4 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 3,2 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 3,5 % av totalfettsyror 

 

Variation 

 
Andelen C 12:0 av totalfettsyrorna varierade signifikant mellan olika delar av landet med det 
högsta årsmedelvärdet i Malmö, Kalmar och Grådö och det lägsta årsmedelvärdet i Göteborg, 
Jönköping och Umeå. 

Andelen C 12:0 av totalfettsyrorna visade en signifikant variation under året och det vägda me-
delvärdet var högst i januari och lägst i juli. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 3,3 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen C 12:0 
av totalfettsyrorna inte ändrats. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 3,7 3,7 3,4 3,5 3,5 3,5 3,4 3,5 
2009-07 3,3 3,2 3,2 3,1 3,2 3,4 3,2 3,2 
Mv 3,5 3,5 3,3 3,3 3,4 3,5 3,3 3,4 
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C 14:0 
Vägt årsmedelvärde 11,0 % av totalfettsyror 

Median  11,0 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 10,7 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 11,4 % av totalfettsyror 

 

Variation 

  
Andelen C 14:0 av totalfettsyrorna varierade signifikant mellan olika delar av landet med det 
högsta årsmedelvärdet i Malmö och Kalmar och det lägsta årsmedelvärdet i Göteborg, Jönköping, 
Stockholm och Umeå. 

Andelen C 14:0 av totalfettsyrorna visade en signifikant variation under året och det vägda me-
delvärdet var högst i januari och lägst i juli. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 10,9 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen 
C 14:0 av totalfettsyrorna inte ändrats. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 11,6 11,5 11,3 11,4 11,4 11,3 11,1 11,4 
2009-07 10,8 10,8 10,5 10,4 10,4 10,9 10,7 10,6 
Mv 11,2 11,2 10,9 10,9 10,9 11,1 10,9 11,0 
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C 14:1 
Vägt årsmedelvärde 0,9 % av totalfettsyror 

Median  1,0 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 0,9 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 1,0 % av totalfettsyror 

 

Variation 

 
 

Andelen C 14:1 av totalfettsyrorna varierade inte signifikant variation mellan olika delar av landet. 

Andelen C 14:1 av totalfettsyrorna visade en signifikant variation under året och det vägda medel-
värdet var högst i januari och lägst i juli. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 0,8 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen C 14:1 
av totalfettsyrorna ökat signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Götene Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 
2009-07 0,9 0,9 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 
Mv 1,0 1,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 0,9 
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C 15:0 
Vägt årsmedelvärde 1,0 % av totalfettsyror 

Median  1,0 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 0,9 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 1,0 % av totalfettsyror 
 

Variation 

  
Andelen C 15:0 av totalfettsyrorna varierade signifikant mellan olika delar av landet med det 
högsta årsmedelvärdet i Malmö och det lägsta årsmedelvärdet i Umeå. 

Andelen C 15:0 av totalfettsyrorna visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 0,9 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen C 15:0 
av totalfettsyrorna ökat signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 1,2 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 
2009-07 1,1 1,0 0,9 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 
Mv 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0 0,9 1,0 
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C 16:0 
Vägt årsmedelvärde 32,9 % av totalfettsyror 

Median  33,2 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 31,7 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 33,8 % av totalfettsyror 
 

Variation 

 
Andelen C 16:0 av totalfettsyrorna varierade signifikant mellan olika delar av landet med det 
högsta årsmedelvärdet i Kalmar och det lägsta årsmedelvärdet i Stockholm. 

Andelen C 16:0 av totalfettsyrorna visade en signifikant variation under året och det vägda me-
delvärdet var högst i januari och lägst i juli. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 30,6 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen 
C 16:0 av totalfettsyrorna ökat signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 34,0 35,4 33,3 33,6 33,2 34,1 33,4 33,9 
2009-07 32,3 33,8 31,3 31,6 30,8 32,1 31,6 31,9 
Mv 33,2 34,6 32,3 32,6 32,0 33,1 32,5 32,9 
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C 16:1 
Vägt årsmedelvärde 2,2 % av totalfettsyror 

Median  2,2 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 2,1 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 2,2 % av totalfettsyror 

 

Variation 

  
Andelen C 16:1 av totalfettsyrorna varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Andelen C 16:1 av totalfettsyrorna visade ingen signifikant variation under året.  

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande från undersökningen 2001, då 
det vägda årsmedelvärdet var 1,0 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen C 16:1 av total-
fettsyrorna ökat signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 2,3 2,3 2,2 2,2 2,1 2,1 2,2 2,2 
2009-07 2,3 2,2 2,1 2,1 2,2 2,1 2,2 2,2 
Mv 2,3 2,2 2,2 2,2 2,2 2,1 2,2 2,2 
 

 

C 16:1t 
Andelen C16:1 trans analyserades inte 2009. 

 



 

56 
 

C 17:0 
Vägt årsmedelvärde 0,6 µg/100 g 

Median  0,6 µg/100 g 

Första kvartilen 0,6 µg/100 g 

Tredje kvartilen 0,6 µg/100 g 
 

Variation 

 
Andelen C 17:0 varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Andelen C 17:0 i mjölk visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 0,4 µg/100 g, blev resultatet att halten C 17:0 ökat signifi-
kant. 

 

 
Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-

värde 
2009-01 0,7 0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,6 
2009-07 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
Mv 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
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C 17:1 
Vägt årsmedelvärde 0,3 % av totalfettsyror 

Median  0,3 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 0,2 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 0,3 % av totalfettsyror 

 

Variation 

 
Andelen C 17:1 av totalfettsyrorna varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Andelen C 17:1 av totalfettsyrorna visade en signifikant variation under året och det vägda medel-
värdet var högsta i juli och lägst januari. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 0,1 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen C 17:1 
av totalfettsyrorna ökat signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Götene Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,3 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
2009-07 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Mv 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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C 18:0 
Vägt årsmedelvärde 10,7 % av totalfettsyror 

Median  10,7 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 10,4 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 11,2 % av totalfettsyror 

 

Variation 

  
Andelen C 18:0 av totalfettsyrorna varierade signifikant mellan olika delar av landet med det 
högsta årsmedelvärdet i Göteborg och det lägsta årsmedelvärdet i Kalmar. 

Andelen C 18:0 av totalfettsyrorna visade en signifikant variation under året och det vägda me-
delvärdet var högst i juli och lägst januari. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 12,2 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen 
C 18:0 av totalfettsyrorna minskat signifikant. 

 

 
Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-

värde 
2009-01 9,8 9,7 10,8 10,5 10,6 10,4 10,6 10,3 
2009-07 10,9 10,1 11,6 11,3 11,6 11,0 11,4 11,1 
Mv 10,3 9,9 11,2 10,9 11,1 10,7 11,0 10,7 
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C 18:1, totalt  
Vägt årsmedelvärde 22,9 % av totalfettsyror 

Median  22,9 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 21,5 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 24,3 % av totalfettsyror 
 

Variation 

  
Andelen C 18:1 av totalfettsyrorna varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Andelen C 18:1 av totalfettsyrorna visade en signifikant variation under året och det vägda medel-
värdet var högst i juli och lägst i januari. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 22,8 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen 
C 18:1 av totalfettsyrorna inte ändrats. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 21,1 20,4 21,7 21,4 21,8 21,3 22,6 21,3 
2009-07 23,1 26,2 24,3 24,3 24,8 23,6 24,2 24,5 
Mv 22,1 23,3 23,0 22,9 23,3 22,5 23,4 22,9 
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C 18:1-9 
Vägt årsmedelvärde 21,9 % av totalfettsyror 

Median  21,3 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 20,0 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 22,5 % av totalfettsyror 
 

Variation 

 
Andelen C 18:1-9 av totalfettsyrorna varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Andelen C 18:1-9 av totalfettsyrorna visade en signifikant variation under året och det vägda me-
delvärdet var högst i juli och lägst i januari. 

Då andelen C 18:1-9 av totalfettsyrorna inte analyserats tidigare gick det inte att göra jämförelser 
på förändringar. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 19,6 19,0 20,2 19,9 20,3 19,8 21,1 19,9 
2009-07 21,4 24,5 22,5 22,6 23,0 21,9 22,5 22,8 
Mv 20,5 21,8 21,4 21,3 21,7 20,9 21,8 21,3 
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C 18:1-11 
Vägt årsmedelvärde 0,7 % av totalfettsyror 

Median  0,7 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 0,6 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 0,8 % av totalfettsyror 
 

Variation 

  
Andelen C 18:1-11 av totalfettsyrorna varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Andelen C 18:1-11 av totalfettsyrorna visade en signifikant variation under året och det vägda me-
delvärdet var högst i juli och lägst i januari. 

Då andelen C 18:1-11 av totalfettsyrorna inte analyserats tidigare gick det inte att göra jämförelser 
på förändringar. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 
2009-07 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 
Mv 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
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C 18:1-13 
Vägt årsmedelvärde 0,9 % av totalfettsyror 

Median  0,9 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 0,9 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 0,9 % av totalfettsyror 

 

Variation 

  
Andelen C 18:1-13 av totalfettsyrorna varierade signifikant mellan olika delar av landet med det 
högsta årsmedelvärdet i Göteborg och Stockholm och det lägsta årsmedelvärdet i övriga orter. 

Andelen C 18:1-13 av totalfettsyrorna visade ingen signifikant variation under året. 

Då andelen C 18:1-13 av totalfettsyrorna inte analyserats tidigare gick det inte att göra jämförelser 
på förändringar. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,9 0,8 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 
2009-07 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 
Mv 0,9 0,9 1,0 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 
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C 18:1 t 
Vägt årsmedelvärde 2,4 % av totalfettsyror 

Median  2,4 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 2,3 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 2,6 % av totalfettsyror 
 

Variation 

  
Andelen C 18:1 t av totalfettsyrorna varierade signifikant mellan olika delar av landet med det 
högsta årsmedelvärdet i Jönköping och det lägsta årsmedelvärdet i Kalmar. 

Andelen C 18:1 t av totalfettsyrorna visade en signifikant variation under året och det vägda me-
delvärdet var högst i juli och lägst i januari. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 2,5 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen 
C 18:1 t av totalfettsyrorna inte ändrats. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 2,2 1,9 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 2,2 
2009-07 2,6 2,3 2,7 2,8 2,7 2,5 2,6 2,6 
Mv 2,4 2,1 2,5 2,6 2,5 2,4 2,5 2,4 
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C 18:2 
Vägt årsmedelvärde 1,6 % av totalfettsyror 

Median  1,6 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 1,6 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 1,7 % av totalfettsyror 
 

Variation 

 
Andelen C 18:2 av totalfettsyrorna varierade signifikant mellan olika delar av landet med det 
högsta årsmedelvärdet i Malmö och det lägsta årsmedelvärdet i Umeå. 

Andelen C 18:2 av totalfettsyrorna visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 1,6 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen C 18:2 
av totalfettsyrorna inte ändrats. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 1,8 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 
2009-07 1,7 1,6 1,6 1,7 1,8 1,6 1,5 1,7 
Mv 1,8 1,6 1,6 1,7 1,7 1,6 1,5 1,6 
 
 



 

65 
 

C 18:2 t  
Vägt årsmedelvärde 0,7 % av totalfettsyror 

Median  0,7 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 0,7 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 0,8 % av totalfettsyror 

 

Variation 

 
Andelen C 18:2 t av totalfettsyrorna varierade signifikant mellan olika delar av landet med det 
högsta årsmedelvärdet i Malmö och Göteborg och det lägsta årsmedelvärdet i övriga orter. 

Andelen C 18:2 t av totalfettsyrorna visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 0,2 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen 
C 18:2 t av totalfettsyrorna ökat signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
2009-07 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
Mv 0,8 0,7 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
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C 18:2 tt  
Vägt årsmedelvärde 0,2 % av totalfettsyror 

Median  0,2 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 0,2 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 0,2 % av totalfettsyror 
 

Variation 

 
Andelen C 18:2 tt av totalfettsyrorna varierade signifikant mellan olika delar av landet med det 
högsta årsmedelvärdet i Malmö och Göteborg och det lägsta årsmedelvärdet i övriga orter. 

Andelen C 18:2 tt av totalfettsyrorna visade ingen signifikant variation under året. 

Då andelen C 18:2 tt av totalfettsyrorna inte analyserats tidigare gick det inte att göra jämförelser 
på förändringar. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
2009-07 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Mv 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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C 18:2 ct 
Vägt årsmedelvärde 0,3 % av totalfettsyror 

Median  0,3 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 0,3 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 0,3 % av totalfettsyror 
 

Variation 

  
Andelen C 18:2 ct av totalfettsyrorna varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Andelen C 18:2 ct av totalfettsyrorna visade ingen signifikant variation under året. 

Då andelen C 18:2 ct av totalfettsyrorna inte analyserats tidigare gick det inte att göra jämförelser 
på förändringar. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
2009-07 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Mv 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
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C 18:2 tc 
Vägt årsmedelvärde 0,2 % av totalfettsyror 

Median  0,2 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 0,2 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 0,2 % av totalfettsyror 
 

Variation 

 
Andelen C 18:2 tc av totalfettsyrorna varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Andelen C 18:2 tc av totalfettsyrorna visade en signifikant variation under året. 

Då andelen C 18:2 tc av totalfettsyrorna inte analyserats tidigare gick det inte att göra jämförelser 
på förändringar. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
2009-07 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Mv 0,2 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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C 18:3 
Vägt årsmedelvärde 0,5 % av totalfettsyror 

Median  0,5 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 0,4 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 0,5 % av totalfettsyror 
 

Variation 

 
Andelen C 18:3 av totalfettsyrorna varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Andelen C 18:3 av totalfettsyrorna visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 0,7 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen C 18:3 
av totalfettsyrorna minskat signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,5 0,4 0,6 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 
2009-07 0,4 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 
Mv 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,5 
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C 18:3 cct 
Vägt årsmedelvärde 0,2 % av totalfettsyror 

Median  0,2 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 0,2 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 0,2 % av totalfettsyror 
 

Variation 

 
Andelen C 18:3 cct av totalfettsyrorna varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Andelen C 18:3 cct av totalfettsyrorna visade ingen signifikant variation under året. 

Då andelen C 18:3 cct av totalfettsyrorna inte analyserats tidigare gick det inte att göra jämförel-
ser på förändringar. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
2009-07 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Mv 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
 
 



 

71 
 

C 20:0 
Vägt årsmedelvärde 0,2 % av totalfettsyror 

Median  0,2 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 0,2 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 0,2 % av totalfettsyror 
 

Variation 

 
Andelen C 20:0 av totalfettsyrorna varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Andelen C 20:0 av totalfettsyrorna visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet också var 0,2 % av totalfettsyrorna, blev resultatet att andelen 
C 20:0 av totalfettsyrorna inte ändrats. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
2009-07 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
Mv 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 
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C 20:1 
Vägt årsmedelvärde 0,1 % av totalfettsyror 

Median  0,1 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 0,1 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 0,1 % av totalfettsyror 

 

Variation 

 
Andelen C 20:1 av totalfettsyrorna varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Andelen C 20:1 av totalfettsyrorna visade ingen signifikant variation under året. 

Då andelen C 20:1 av totalfettsyrorna inte analyserats tidigare gick det inte att göra jämförelser på 
förändringar. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
2009-07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Mv 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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C 20:3 
Vägt årsmedelvärde 0,1 % av totalfettsyror 

Median  0,1 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 0,1 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 0,1 % av totalfettsyror 

 

Variation 

 
Andelen C 20:3 av totalfettsyrorna varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Andelen C 20:3 av totalfettsyrorna visade ingen signifikant variation under året. 

Då andelen C 20:3 av totalfettsyrorna inte analyserats tidigare gick det inte att göra jämförelser 
på förändringar. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
2009-07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 <0,1 <0,1 0,1 
Mv 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 <0,1 <0,1 0,1 
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C 20:4 
Vägt årsmedelvärde 0,1 % av totalfettsyror 

Median  0,1 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 0,1 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 0,1 % av totalfettsyror 

 

Variation 

 
Andelen C 20:4 av totalfettsyrorna varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Andelen C 20:4 av totalfettsyrorna visade ingen signifikant variation under året. 

Då andelen C 20:4 av totalfettsyrorna inte analyserats tidigare gick det inte att göra jämförelser 
på förändringar. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
2009-07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 <0,1 0,1 
Mv 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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C 22:0 
Vägt årsmedelvärde 0,1 % av totalfettsyror 

Median  0,1 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 0,1 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 0,1 % av totalfettsyror 

 

Variation 

 
Andelen C 22:0 av totalfettsyrorna varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Andelen C 22:0 av totalfettsyrorna visade ingen signifikant variation under året. 

Då andelen C 22:0 av totalfettsyrorna inte analyserats tidigare gick det inte att göra jämförelser 
på förändringar. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
2009-07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Mv 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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C 22:2 
Vägt årsmedelvärde 0,1 % av totalfettsyror 

Median  0,1 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 0,1 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 0,1 % av totalfettsyror 

 

 
Andelen C 22:2 av totalfettsyrorna varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Andelen C 22:2 av totalfettsyrorna visade ingen signifikant variation under året. 

Då andelen C 22:2 av totalfettsyrorna inte analyserats tidigare gick det inte att göra jämförelser 
på förändringar. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
2009-07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Mv 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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C 22:5 
Vägt årsmedelvärde 0,1 % av totalfettsyror 

Median  0,1 % av totalfettsyror 

Första kvartilen 0,1 % av totalfettsyror 

Tredje kvartilen 0,1 % av totalfettsyror 

 

 
 
Andelen C 22:5 av totalfettsyrorna varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Andelen C 22:5 av totalfettsyrorna visade ingen signifikant variation under året. 

Då andelen C 22:5 av totalfettsyrorna inte analyserats tidigare gick det inte att göra jämförelser på 
förändringar. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
2009-07 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Mv 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
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Vitaminer 

Allmänt 
Vitaminer är organiska ämnen som i tillräckliga, men små mängder är nödvändiga för orga-
nismens normala funktion. De bildas inte i organismen eller bildas inte i tillräcklig mängd, utan 
måste tillföras med födan. Vitaminerna delas in i två grupper, fettlösliga och vattenlösliga. 

Mjölkens vitaminer härstammar dels från vad kon äter och dels från mikroorganismernas aktivi-
tet i våmmen. Fodrets vitamininnehåll och våmjäsningens förlopp är därför avgörande för mjöl-
kens vitamininnehåll. Mjölkens B-vitaminer och vitamin C syntetiseras i stor utsträckning i kon 
men halterna påverkas till viss del även genom utfodring. 

Fettlösliga vitaminer 

Tabell 8 Sammanfattning av fettlösliga vitaminer 
Komponent  Vägt års-

medelvärde 
1996 

Vägt års-
medelvärde 

2001 

Vägt års-
medelvärde 

2009 

Geografisk 
variation 

2009 

Variation 
under året 

2009 

Förändring 

Retinol, µg/100 g 36,2 - 36,0 * i.s. i.s. 
ß-karoten, µg/100 g 20 - 31,1 ** i.s. 

**↑  
REa, µg/100 g 39,6 - 38,6 * i.s. i.s. 
Vitamin D, µg/100 g 0,03 - 0,0096 i.s. * ***↓  
α-tokoferol, µg/100 g 101 - 107 i.s. i.s. i.s. 
Vitamin K, totalt, µg/100 g - - 1,224 **. * - 
Vitamin K1, µg/100 g 0,41 - 0,317 ** i.s. i.s. 
Vitamin K2, µg/100 g - - 0,907 ** * - 

i.s.  Inte signifikant 
* p <0,05 
** p <0,01 
*** p <0,001 
a RE = Retinolekvivalenter, beräknade som mängden retinol + 1/12 av mängden ß-karoten 
 

Vid en jämförelse med halten β-karoten har mjölkens innehåll ökat signifikant från 1996. Den 
uppmätta halten av vitamin D var signifikant lägre än vid undersökningen 1996, troligen bero-
ende på att en mer tillförlitlig analysmetod använts i denna undersökning. I undersökningen 1996 
kunde inte vitamin K2 analyseras eftersom det inte fanns någon analysmetod, vilket det finns nu. 
Detta innebär att mjölkens hela innehåll av vitamin K nu är känt.  

Halten retinol, β-karoten och retinolekvivalenter visade en signifikant geografisk variation, men 
ingen variation under året. Av mjölkens fettlösliga vitaminer visade vitamin D och K en signifi-
kant variation under året. 
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Retinol 
Vägt årsmedelvärde 36,0 µg/100 g 

Median  37,3 µg/100 g 

Första kvartilen 32,7 µg/100 g 

Tredje kvartilen 39,7 µg/100 g 

 

Variation 

 
 
Retinolhalten i mjölk varierade signifikant mellan olika delar av landet med det högsta årsmedel-
värdet i Malmö och det lägsta årsmedelvärdet i Kalmar. 

Retinolhalten i mjölk visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 36,2 µg/100 g, blev resultatet att retinolhalten inte änd-
rats. 

 

 
Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-

värde 
2009-01 39,8 32,4 39,3 41,3 30,7 37,4 33,6 36,1 
2009-07 39,8 29,7 37,3 37,7 40,0 29,8 34,6 35,9 
Mv 39,8 31,0 38,3 39,5 35,4 33,6 34,1 36,0 
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β-karoten 
Vägt årsmedelvärde 31,1 µg/100 g 

Median  31,5 µg/100 g 

Första kvartilen 28,5 µg/100 g 

Tredje kvartilen 33,2 µg/100 g 

 

Variation 

  
Halten β-karoten i mjölk varierade signifikant mellan olika delar av landet med det högsta års-
medelvärdet i Stockholm och det lägsta årsmedelvärdet i Malmö. 

Halten β-karoten i mjölk visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 20 µg/100 g, blev resultatet att halten β-karoten ökat sig-
nifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 25,0 36,5 27,2 32,0 33,4 32,8 31,6 31,9 
2009-07 23,2 27,9 31,4 30,4 34,4 34,6 30,6 30,4 
Mv 24,1 32,2 29,3 31,2 33,9 33,7 31,1 31,1 
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Retinolekvivalenter 
Retinolekvivalenter är summan av retinol och 1/12 β-karoten och 1/24 andra karotenoider räknat 
i µg. I denna undersökning har retinol och β-karoten analyserats och ligger till grund för retinol-
ekvivalentvärdet. 

 
Vägt årsmedelvärde 38,6 µg/100 g 

Median  40,0 µg/100 g 

Första kvartilen 35,6 µg/100 g 

Tredje kvartilen 41,7 µg/100 g 

 

Variation 

 
Halten retinolekvivalenter varierade signifikant mellan olika delar av landet med det högsta års-
medelvärdet i Jönköping och det lägsta årsmedelvärdet i Kalmar. 

Halten retinolekvivalenter visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 39,6 µg/100 g, blev resultatet att innehållet av retinol-
ekvivlenter inte ändrats. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 41,9 35,4 41,6 43,9 33,5 40,1 36,2 38,7 
2009-07 41,7 32,0 39,9 40,2 42,9 32,7 37,2 38,4 
Mv 41,8 33,7 40,7 42,1 38,2 36,4 36,7 38,6 
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Vitamin D 
Vägt årsmedelvärde 0,0096 µg/100 g 

Median  0,0082 µg/100 g 

Första kvartilen 0,0047 µg/100 g 

Tredje kvartilen 0,0145 µg/100 g 

 

Variation 

 
Halten av vitamin D i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Halten av vitamin D i mjölk visade en signifikant variation under året och det vägda medelvärdet 
var högst i juli och lägst i januari. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 0,03 µg/100 g, blev resultatet att halten D-vitamin mins-
kat signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,0046 0,0034 0,0055 0,0050 0,0036 0,0036 0,0051 0,0043 
2009-07 0,0139 0,0148 0,0168 0,0178 0,0135 0,0110 0,0152 0,0149 
Mv 0,0092 0,0091 0,0111 0,0114 0,0086 0,0073 0,0101 0,0096 
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α-tokoferol 
Den huvudsakliga formen av vitamin E i mjölk är α-tokoferol. Omräkningsfaktorn från α-
tokoferol till α-tokoferolekvivalenter (α-TE) är 1, dvs. 1α-TE = 1 mg α-tokoferol. 

 
Vägt årsmedelvärde 107 µg/100 g 

Median  100 µg/100 g 

Första kvartilen   94 µg/100 g 

Tredje kvartilen 120 µg/100 g 

 

Variation 

  
Halten av α-tokoferol i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Halten av α-tokoferol i mjölk visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 101 µg/100 g, blev resultatet att halten α-tokoferol inte 
ändrats. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 121 117 153 127 83 124 93 115 
2009-07 100 90 100 107 97 93 97 98 
Mv 110 103 127 117 90 109 95 107 
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Vitamin K, totalt 
Vitamin K är ett samlingsnamn för flera kinonderivat som delas in i två grupper. Vitamin K1 (fyl-
lokinon) kommer från växtriket. Vitamin K2 (menakinon) är en produkt av mikroorganismer i 
tarm eller våm.  

 

Vägt årsmedelvärde 1,224 µg/100 g 

Median  1,240 µg/100 g 

Första kvartilen 1,163 µg/100 g 

Tredje kvartilen 1,326 µg/100 g 

 

Variation 

 
Halten av vitamin K i mjölk varierade signifikant mellan olika delar av landet med det högsta 
årsmedelvärdet i Malmö och det lägsta årsmedelvärdet i Stockholm. 

Halten av vitamin K visade en signifikant variation under året och det vägda medelvärdet var 
högst i januari och lägst i juli. 

Då totalhalten av vitamin K inte analyserats tidigare gick det inte att göra jämförelser på föränd-
ringar. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 1,476 1,279 1,318 1,328 1,030 1,164 1,413 1,263 
2009-07 1,423 1,163 1,186 1,201 1,011 1,149 1,322 1,184 
Mv 1,449 1,221 1,252 1,264 1,020 1,157 1,367 1,224 
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Vitamin K1 
Vägt årsmedelvärde 0,317 µg/100 g 

Median  0,321 µg/100 g 

Första kvartilen 0,312 µg/100 g 

Tredje kvartilen 0,339 µg/100 g 

 

Variation 

 
Halten av vitamin K1 i mjölk varierade signifikant mellan olika delar av landet med det högsta 
årsmedelvärdet i Umeå och det lägsta årsmedelvärdet i Malmö. 

Halten av vitamin K1 visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 0,41 µg/100 g, blev resultatet att halten vitamin K1 inte 
ändrats. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,269 0,322 0,324 0,343 0,318 0,319 0,386 0,323 
2009-07 0,248 0,290 0,342 0,328 0,311 0,321 0,364 0,311 
Mv 0,259 0,306 0,333 0,336 0,314 0,320 0,375 0,317 
 
 



 

86 
 

Vitamin K2 
Vägt årsmedelvärde 0,907 µg/100 g 

Median  0,915 µg/100 g 

Första kvartilen 0,844 µg/100 g 

Tredje kvartilen 0,992 µg/100 g 

 

Variation 

 
Halten av vitamin K2 i mjölk varierade signifikant mellan olika delar av landet, med det högsta 
årsmedelvärdet i Malmö och det lägsta årsmedelvärdet i Stockholm. 

Halten av vitamin K2 visade en signifikant variation under året och det vägda medelvärdet var 
högst i januari och lägst i juli. 

Då halten av vitamin K2 inte analyserats tidigare gick det inte att göra jämförelser på förändring-
ar. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 1,207 0,957 0,994 0,985 0,712 0,845 1,027 0,940 
2009-07 1,175 0,873 0,844 0,873 0,701 0,828 0,958 0,873 
Mv 1,191 0,915 0,919 0,929 0,706 0,837 0,992 0,907 
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Vattenlösliga vitaminer 

Tabell 9 Sammanfattning av vattenlösliga vitaminer 
Komponent Vägt års-

medelvärde 
1996 

Vägt års-
medelvärde 

2001 

Vägt års-
medelvärde 

2009 

Geografisk 
variation 

2009 

Variation 
under året 

2009 

Förändring 

Tiamin, µg/100 g 40 - 49 * i.s. ***↑  
Riboflavin, µg/100 g  141 - 143 i.s. i.s. *↑  
Niacin, µg/100 g 64 - 68 i.s. *** **↑  
Niacinekv., µg/100 g  729 - 740 i.s. i.s. *↑  
Vitamin B6, µg/100 g  42 - 43,3 i.s. * i.s. 

Folat, µg/100 g 5,6 - 14,9 * * ***↑  
Vitamin B12, µg/100 g 0,41 - 0,57 * i.s. **↑  
Pantotensyra, µg/100 g 340 - 477# * -a i.s. 
Biotin, µg/100 g 1,1 - 1,29# i.s. -a i.s. 
Vitamin C, mg/100 g 1,16 - 0,8¤ -a -a *↓  

i.s.  Inte signifikant 
* p <0,05 
** p <0,01 
*** p <0,001 
# Endast vinter 
¤ Endast sommar 
a Kunde inte beräknas 
 

Jämfört med tidigare undersökningar har innehållet av tiamin, riboflavin, niacin, niacinekviva-
lenter, folat, och vitamin B12 ökat signifikant. En eventuell anledning till att det uppmätta inne-
hållet av folat och vitamin B12 är högre är att en annan analysmetod använts i denna undersök-
ning jämfört med tidigare. Den nu använda metoden är samma som Livsmedelsverket använder. 
Halten av vitamin C har halverats. 

Av de vattenlösliga vitaminerna visade tiamin, folat, vitamin B12 och pantotensyra en signifikant 
geografisk variation.  

Niacin, vitamin B6 och folat visade en signifikant variation under året.  
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Tiamin (Vitamin B1) 
Vägt årsmedelvärde 49 µg/100 g 

Median  50 µg/100 g 

Första kvartilen 47 µg/100 g 

Tredje kvartilen 52 µg/100 g 

 

Variation 

 
Tiaminhalten i mjölk varierade signifikant mellan olika delar av landet med det högsta årsmedel-
värdet i Malmö och det lägsta årsmedelvärdet i Jönköping. 

Tiaminhalten i mjölk visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 40 µg/100 g, blev resultatet att halten tiamin ökat signifi-
kant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 55 50 52 42 47 51 48 48 
2009-07 58 49 41 43 52 47 56 49 
Mv 57 50 46 43 50 49 52 49 
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Riboflavin (Vitamin B2) 
Vägt årsmedelvärde 143 µg/100 g 

Median  145 µg/100 g 

Första kvartilen 139 µg/100 g 

Tredje kvartilen 150 µg/100 g 

 

Variation 

 
Riboflavinhalten i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Riboflavinhalten i mjölk visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 141 µg/100 g, blev resultatet att halten riboflavin ökat sig-
nifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 155 148 151 114 160 134 158 144 
2009-07 142 143 149 150 141 122 138 142 
Mv 149 145 150 132 151 128 148 143 
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Niacin 
Vägt årsmedelvärde 68 µg/100 g 

Median  79 µg/100 g 

Första kvartilen 69 µg/100 g 

Tredje kvartilen 89 µg/100 g 

 

Variation 

 
 
Niacinhalten i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Niacinhalten i mjölk visade en signifikant variation under året och det vägda medelvärdet var 
högst i januari och lägst i juni. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 64 µg/100 g, blev resultatet att halten niacin ökat signifi-
kant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 78 94 91 79 <60 88 89 75 
2009-07 62 70 74 <60 69 85 98 64 
Mv 70 82 83 55 50 87 94 68 
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Niacinekvivalenter 
Värdet för niacinekvivalenter (NE) omfattar dels innehållet av ursprungligt niacin, dels den 
mängd som bildas i kroppen från aminosyran tryptofan. 60 mg tryptofan motsvarar 1 mg niacin. 

Vägt årsmedelvärde 740 µg/100 g 

Median  753 µg/100 g 

Första kvartilen 728 µg/100 g 

Tredje kvartilen 762 µg/100 g 

 

Variation 

 
Niacinekvivalenthalten i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Niacinekvivalenthalten i mjölk visade ingen signifikant variation under året.  

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 729 µg/100 g, blev resultatet att halten niacinekvivalenter 
ökat signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 752 784 754 762 720 766 763 756 
2009-07 693 731 727 688 738 764 760 724 
Mv 723 757 741 725 729 765 761 740 
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Vitamin B6 
Vägt årsmedelvärde 43,3 µg/100 g 

Median  42,8 µg/100 g 

Första kvartilen 40,9 µg/100 g 

Tredje kvartilen 46,3 µg/100 g 

 

Variation 

 
Halten av vitamin B6 i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Halten av vitamin B6 i mjölk visade en signifikant variation under året och det vägda medelvärdet 
var högst i juli och lägst i januari. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 46 µg/100 g, blev resultatet att halten av vitamin B6 inte 
ändrats. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 40,3 42,3 40,9 39,7 41,1 41,3 38,8 40,8 
2009-07 43,4 48,1 47,9 43,4 43,4 52,5 47,2 45,9 
Mv 41,9 45,2 44,4 41,6 42,2 46,9 43,0 43,3 
 
 

 



 

93 
 

Folat 
Vägt årsmedelvärde 14,9 µg/100 g 

Median  13,1 µg/100 g 

Första kvartilen 10,6 µg/100 g 

Tredje kvartilen 18,4 µg/100 g 

 

Variation 

 
Folathalten i mjölk varierade signifikant mellan olika delar av landet med det högsta årsmedel-
värdet i Stockholm och det lägsta årsmedelvärdet i Umeå. 

Folatahalten i mjölk visade en signifikant variation under året och det vägda medelvärdet var 
högst i juli och lägst i januari. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 5,6 µg/100 g, blev resultatet att halten folat ökat signifi-
kant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 12,6 13,7 11,8 9,0 17,9 10,5 9,3 12,6 
2009-07 18,5 19,1 16,3 18,6 19,1 11,0 10,0 17,2 
Mv 15,6 16,4 14,1 13,8 18,5 10,7 9,6 14,9 
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Vitamin B12 
Vägt årsmedelvärde 0,57 µg/100 g 

Median  0,57 µg/100 g 

Första kvartilen 0,48 µg/100 g 

Tredje kvartilen 0,71 µg/100 g 

 

Variation 

 
Halten av vitamin B12 i mjölk varierade signifikant mellan olika delar av landet med det högsta 
årsmedelvärdet i Umeå och det lägsta årsmedelvärdet i Kalmar. 

Halten av vitamin B12 i mjölk visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 0,41 µg/100 g, blev resultatet att halten vitamin B12 ökat 
signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,59 0,44 0,74 0,35 0,49 0,48 0,85 0,51 
2009-07 0,85 0,49 0,55 0,82 0,48 0,61 0,63 0,63 
Mv 0,72 0,47 0,64 0,58 0,48 0,54 0,74 0,57 
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Pantotensyra 
Pantotensyra analyserades endast vintern 2009. 

Vägt medelvärde 477 µg/100 g 

Median  453 µg/100 g 

Första kvartilen 425 µg/100 g 

Tredje kvartilen 506 µg/100 g 

 

Variation 

 
Halten av pantotensyra i mjölk varierade signifikant mellan olika delar av landet med det lägsta 
värdet i Malmö och det högsta i Stockholm. 

Eftersom pantotensyra endast analyserades under vintern 2009 gick det inte att avgöra om det 
finns någon variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 340 µg/100 g, blev resultatet att halten av pantotensyra 
inte ändrats. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 335 491 453 521 552 436 414 477 
2009-07 - - - - - - - - 
Mv - - - - - - - - 
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Biotin 
Biotin analyserades endast vintern 2009. 

Vägt medelvärde 1,29 µg/100 g 

Median  1,29 µg/100 g 

Första kvartilen 1,23 µg/100 g 

Tredje kvartilen 1,34 µg/100 g 

 

Variation 

 
Biotinhalten i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Eftersom biotin endast analyserades under vintern 2009 gick det inte att beräkna om det finns 
någon variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 1,1 µg/100 g, blev resultatet att halten av biotin inte änd-
rats. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 1,35 1,29 1,33 1,19 1,37 1,25 1,21 1,29 
2009-07 - - - - - - - - 
Mv - - - - - - - - 
 
 



 

97 
 

Vitamin C 
Vitamin C analyserades endast sommaren 2009. 

Vägt medelvärde 0,8 mg/100 g 

Median  0,8 mg/100 g 

Första kvartilen 0,8 mg/100 g 

Tredje kvartilen 0,9 mg/100 g 

 

Variation 

 
Variationen i landet av vitamin C i mjölk kunde inte beräknas eftersom endast ett analysvärde er-
hölls från varje ort. 

Eftersom värden för vitamin C endast finns för juli 2009 gick det inte att beräkna om det finns 
någon variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 1,16 µg/100 g, blev resultatet att halten av vitamin C mins-
kat signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 - - - - - - - - 
2009-07 0,6 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,8 0,8 
Mv - - - - - - - - 
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Mineraler och spårämnen 

Tabell 10 Sammanfattning av mineraler och spårämnen 
Komponent 

 
Vägt års-

medelvärde 
1996 

Vägt års-
medelvärde 

2001 

Vägt års-
medelvärde 

2009 

Geografisk 
variation 

2009 

Variation 
under året 

2009 

Förändring  

Askhalt, g/100 g 0,73 0,73 0,76 i.s. * **↑  

Mineraler       

Natrium, mg/100 g 40 - 39 i.s. * i.s 

Kalium, mg/100 g 160 - 159 i.s. * i.s 

Klorida, mg/100 g 90 - 93 ** i.s. i.s 

Kalcium, mg/100 g 114 113 119 i.s. * **↑  

Magnesium, mg/100 g 12 - 11 i.s. * ***↓  

Fosfor, mg/100 g 90 - 101 i.s. * ***↑  

Spårämnen       

Järn, mg/100 g 0,04 - 0,021 i.s. i.s. ***↓  

Koppar, mg/100 g 0,01 - 0,00484 i.s. * ***↓  

Zink, mg/100 g 0,44 0,46 0,425 i.s. * *↓  

Mangan, mg/100 g a <0,01 - 0,00201 ** i.s. - 

Selen, µg/100 g 1,8 1,2 1,60 i.s. * ***↑  

Krom, µg/100 g a <0,4 - <0,007 - - - 

Jod, µg/100 g 14 16 11,7 * i.s. *↓  

Molybden, µg/100 g 2,8 - 4,68 i.s. * ***↑  
i.s.  Inte signifikant 
* p <0,05 
** p <0,01 
*** p <0,001 
a mätt som joner 
 

Mjölkens askhalt och innehåll av kalcium, fosfor, selen och molybden har ökat signifikant sedan 
förra gången dessa parametrar analyserades. Däremot har innehållet av magnesium, järn, koppar, 
zink och jod minskat signifikant. I denna undersökning har en annan analysteknik använts jäm-
fört med tidigare kartläggningar. 

Mjölkens totala askhalt och dess innehåll av natrium, kalium, kalcium, magnesium, fosfor, kop-
par, zink, selen och molybden visade en signifikant variation under året. Av samtliga mineraler 
och spårämnen som analyserades visade klorid, mangan och jod en signifikant geografisk varia-
tion.  
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Askhalt 
Vägt årsmedelvärde 0,76 g/100 g 

Median  0,74 g/100 g 

Första kvartilen 0,72 g/100 g 

Tredje kvartilen 0,80 g/100 g 
 

Variation 

  
Askhalten i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Askhalten i mjölk visade en signifikant variation under året och det vägda medelvärdet var högst i 
januari och lägst i juli. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 0,73 g/100 g, blev resultatet att askhalten ökat signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,81 0,77 0,77 0,81 0,83 0,82 0,74 0,80 
2009-07 0,72 0,73 0,72 0,71 0,71 0,73 0,73 0,72 
Mv 0,76 0,75 0,74 0,76 0,77 0,77 0,74 0,76 
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Natrium 
Vägt årsmedelvärde 39 mg/100 g 

Median  40 mg/100 g 

Första kvartilen 35 mg/100 g 

Tredje kvartilen 43 mg/100 g 

 

Variation 

 
Natriumhalten i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Natriumhalten i mjölk visade en signifikant variation under året och det vägda medelvärdet var 
högst i juli och lägst i januari. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 40 mg/100 g, blev resultatet att natriumhalten inte änd-
rats. 
 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 34 34 35 34 36 38 38 35 
2009-07 43 42 43 43 44 43 42 43 
Mv 38 38 39 39 40 41 40 39 
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Kalium 
Vägt årsmedelvärde 159 mg/100 g 

Median  168 mg/100 g 

Första kvartilen 146 mg/100 g 

Tredje kvartilen 170 mg/100 g 

 

Variation 

 
Kaliumhalten i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Kaliumhalten i mjölk visade en signifikant variation under året och det vägda medelvärdet var 
högst i juli och lägst i januari. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 160 mg/100 g, blev resultatet att kaliumhalten inte änd-
rats. 
 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 142 146 148 145 147 167 124 146 
2009-07 171 174 171 172 170 170 169 171 
Mv 156 160 159 158 158 169 146 159 
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Kloridhalt 
Vägt årsmedelvärde 93 mg/100 g 

Median  93 mg/100 g 

Första kvartilen 92 mg/100 g 

Tredje kvartilen 93 mg/100 g 

 

Variation 

 
Halten av kloridjoner i mjölk varierade signifikant mellan olika delar av landet med det högsta 
årsmedelvärdet i Malmö och det lägsta årsmedelvärdet i Umeå. 

Halten av kloridjoner i mjölk visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 90 mg/100 g, blev resultatet att kloridhalten inte ändrats. 
 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 97 93 93 93 93 92 87 93 
2009-07 94 95 93 92 92 89 91 92 
Mv 95 94 93 93 93 90 89 93 
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Kalcium 
Vägt årsmedelvärde 119 mg/100 g 

Median  119 mg/100 g 

Första kvartilen 114 mg/100 g 

Tredje kvartilen 124 mg/100 g 

 

Variation 

 
Kalciumhalten i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Kalciumhalten i mjölk visade en signifikant variation under året och det vägda medelvärdet var 
högst i januari och lägst i juli. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 113 mg/100 g, blev resultatet att kalciumhalten ökat signi-
fikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 124 125 126 125 125 123 124 124 
2009-07 115 115 114 115 113 113 114 114 
Mv 119 120 120 120 119 118 119 119 
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Magnesium 
Vägt årsmedelvärde 11 mg/100 g 

Median  11 mg/100 g 

Första kvartilen 11 mg/100 g 

Tredje kvartilen 12 mg/100 g 

 

Variation 

 
Magnesiumhalten i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Magnesiumhalten i mjölk visade en signifikant variation under året och det vägda medelvärdet 
var högst i januari och lägst i juli. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 12 mg/100 g, blev resultatet att magnesiumhalten minskat 
signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 11 12 11 12 12 12 12 12 
2009-07 11 11 11 11 11 11 11 11 
Mv 11 11 11 11 11 11 11 11 
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Fosfor 
Vägt årsmedelvärde 101 mg/100 g 

Median  100 mg/100 g 

Första kvartilen 100 mg/100 g 

Tredje kvartilen 102 mg/100 g 

 

Variation 

 
Fosforhalten i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Fosforhalten i mjölk visade en signifikant variation under året och det vägda medelvärdet var 
högst i januari och lägst i juli. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 90 mg/100 g, blev resultatet att fosforhalten ökat signifi-
kant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 102 104 102 103 102 102 100 102 
2009-07 100 99 97 100 99 100 100 99 
Mv 101 101 99 101 101 101 100 101 
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Järn 
Vägt årsmedelvärde 0,021 mg/100 g 

Median  0,020 mg/100 g 

Första kvartilen 0,020 mg/100 g 

Tredje kvartilen 0,022 mg/100 g 

 

Variation 

 
Järnhalten i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Järnhalten i mjölk visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 0,04 mg/100 g, blev resultatet att järnhalten minskat sig-
nifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,020 0,027 0,020 
2009-07 0,020 0,020 0,022 0,020 0,023 0,022 0,024 0,021 
Mv 0,020 0,020 0,021 0,020 0,022 0,021 0,025 0,021 
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Koppar 
Vägt årsmedelvärde 0,00484 mg/100 g 

Median  0,00482 mg/100 g 

Första kvartilen 0,00411 mg/100 g 

Tredje kvartilen 0,00558 mg/100 g 

 

Variation 

 
Kopparhalten i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Kopparhalten i mjölk visade en signifikant variation under året och det vägda medelvärdet var 
högst i januari och lägst i juli. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 0,01 mg/100 g, blev resultatet att kopparhalten minskat 
signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,00533 0,00534 0,00498 0,00577 0,00595 0,00571 0,00567 0,00558 
2009-07 0,00394 0,00384 0,00404 0,00418 0,00409 0,00465 0,00443 0,00411 
Mv 0,00464 0,00459 0,00451 0,00497 0,00502 0,00518 0,00505 0,00484 
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Zink 
Vägt årsmedelvärde 0,425 mg/100 g 

Median  0,430 mg/100 g 

Första kvartilen 0,395 mg/100 g 

Tredje kvartilen 0,446 mg/100 g 

 

Variation 

 
Zinkhalten i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Zinkhalten i mjölk visade en signifikant variation under året och det vägda medelvärdet var högst 
i januari och lägst i juli. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 0,446 mg/100 g, blev resultatet att zinkhalten minskat 
signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,444 0,447 0,435 0,445 0,465 0,476 0,473 0,453 
2009-07 0,367 0,383 0,401 0,425 0,393 0,424 0,370 0,397 
Mv 0,406 0,415 0,418 0,435 0,429 0,450 0,422 0,425 
 
 



 

109 
 

Mangan 
Vägt årsmedelvärde 0,00201 mg/100 g 

Median  0,00206 mg/100 g 

Första kvartilen 0,00194 mg/100 g 

Tredje kvartilen 0,00211 mg/100 g 

 

Variation 

 
Manganhalten i mjölk varierade signifikant mellan olika delar av landet med det högsta årsme-
delvärdet i Göteborg och det lägsta årsmedelvärdet i Kalmar. 

Manganhalten i mjölk visade ingen signifikant variation under året. 

Skillnad i manganhalt mellan 1996 och 2009 kan inte beräknas eftersom alla analysresultat från 
1996 låg under detektionsgränsen. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,00190 0,00192 0,00205 0,00218 0,00203 0,00212 0,00208 0,00204 
2009-07 0,00184 0,00167 0,00235 0,00209 0,00201 0,00208 0,00211 0,00199 
Mv 0,00187 0,00179 0,00220 0,00214 0,00202 0,00210 0,00209 0,00201 
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Selen 
Vägt årsmedelvärde 1,60 µg/100 g 

Median  1,73 µg/100 g 

Första kvartilen 1,45 µg/100 g 

Tredje kvartilen 1,76 µg/100 g 

 

Variation 

 
Selenhalten i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Selenhalten i mjölk visade en signifikant variation under året och det vägda medelvärdet var 
högst i januari och lägst i juli. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 1,2 µg/100 g, blev resultatet att selenhalten ökat signifi-
kant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 1,90 1,76 1,76 1,81 1,73 1,75 1,73 1,78 
2009-07 1,48 1,52 1,44 1,38 1,41 1,07 1,84 1,43 
Mv 1,69 1,64 1,60 1,60 1,57 1,41 1,78 1,60 
 



 

111 
 

Krom 
Samtliga analysresultat låg under analysens detektionsgräns på 0,007 µg/100 g. 
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Jod 
Vägt årsmedelvärde 11,7 µg/100 g 

Median  11,3 µg/100 g 

Första kvartilen 10,4 µg/100 g 

Tredje kvartilen 13,1 µg/100 g 

 

Variation 

 
Jodhalten i mjölk varierade signifikant mellan olika delar av landet med det högsta årsmedelvär-
det i Malmö och det lägsta årsmedelvärdet i Jönköping. 

Jodhalten i mjölk visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 16 µg/100 g, blev resultatet att jodhalten minskat signifi-
kant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 16,4 10,5 14,3 9,7 9,1 10,4 12,9 11,3 
2009-07 15,7 13,2 9,6 10,8 11,8 12,4 10,8 12,0 
Mv 16,1 11,8 11,9 10,2 10,4 11,4 11,8 11,7 
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Molybden 
Vägt årsmedelvärde 4,68 µg/100 g 

Median  4,62 µg/100 g 

Första kvartilen 4,39 µg/100 g 

Tredje kvartilen 4,84 µg/100 g 

 

Variation 

 
Molybdenhalten i mjölk varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Molybdenhalten visade en signifikant variation under året och det vägda medelvärdet var högst i 
januari och lägst i juli. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 2,8 µg/100 g, blev resultatet att molybdenhalten ökat sig-
nifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 5,01 4,85 5,62 4,98 4,84 4,36 4,70 4,91 
2009-07 4,23 4,70 4,54 4,52 4,48 4,20 4,20 4,46 
Mv 4,62 4,77 5,08 4,75 4,66 4,28 4,45 4,68 
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Kolhydrater 

Tabell 11 a Sammanfattning av kolhydrater 
Komponent 

 
Vägt års-

medelvärde 
1996 

Vägt års-
medelvärde 

2001 

Vägt års-
medelvärde 

2009 

Geografisk 
variation 

2009 

Variation 
under året 

2009 

Förändring 

Laktos, g/100 g 4,80 4,82 4,73 ** i.s. ***↓  
i.s.  Inte signifikant 
* p <0,05 
** p <0,01 
*** p <0,001 
 

Jämfört med undersökningen 2001 har en signifikant minskning av laktoshalten skett. 

Laktoshalten i mjölk visade ingen signifikant variation vare sig geografiskt eller under året. 
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Laktos 
Vägt årsmedelvärde 4,73 g/100 g 

Median  4,72 g/100 g 

Första kvartilen 4,72 g/100 g 

Tredje kvartilen 4,74 g/100 g 

Variation

 

Laktoshalten i mjölk varierade signifikant mellan olika delar av landet med det högsta årsmedel-
värdet i Malmö och det lägsta årsmedelvärdet i Grådö och Umeå. 

Laktoshalten i mjölk visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 4,82 g/100 g, blev resultatet att laktoshalten minskat sig-
nifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 4,76 4,75 4,74 4,72 4,72 4,73 4,72 4,73 
2009-07 4,78 4,73 4,72 4,72 4,71 4,69 4,70 4,72 
Mv 4,77 4,74 4,73 4,72 4,72 4,71 4,71 4,73 
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Andra viktiga parametrar 

Tabell 12 Sammanfattning av andra viktiga parametrar 
Parameter Vägt års-

medelvärde 
1996 

Vägt års-
medelvärde 

2001 

Vägt års-
medelvärde 

2009 

Geografisk 
variation 

2009 

Variation 
under året 

2009 

Förändring  

Torrsubstans, g/100 g 13,2 12,9 13,14 ** i.s. ***↑  

Fettfri torrsubstans, g/100 g 8,82 8,75 8,96 * i.s. ***↑  

Citronsyra, g/100 g 0,190 - 0,151 * * ***↓  

pH 6,70 - 6,58 ** i.s. ***↓  

Celltal, celler/ml 233 000 203 000 223 000 ** * i.s. 

Fryspunkt, °C -0,529 -0,527 -0,526 i.s. * i.s. 
i.s.  Inte signifikant 
* p <0,05  
** p <0,01 
*** p <0,001 
 

Jämfört med undersökningen 2001 var både torrsubstanshalt och den fettfria torrsubstanshalten 
signifikant högre i denna undersökning medan celltalet och fryspunkten var oförändrade. Mjöl-
kens halt av citronsyra och pH-värde hade minskat signifikant jämfört med 1996. 

Mjölkens torrsubstanshalt och fettfria torrsubstans visade en signifikant geografisk variation lik-
som citronsyrahalt, pH och celltal. I denna undersökning visade mjölkens citronsyrahalt, celltal 
och fryspunkt en signifikant variation under året.  
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Torrsubstans 
Vägt årsmedelvärde 13,14 g/100 g 

Median  13,15 g/100 g 

Första kvartilen 13,06 g/100 g 

Tredje kvartilen 13,21 g/100 g 

 

Variation 

 
Torrsubstanshalten i mjölk varierade signifikant mellan olika delar av landet med det högsta års-
medelvärdet i Kalmar och det lägsta årsmedelvärdet i Malmö. 

Torrsubstanshalten i mjölk visade ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 12,9 g/100 g, blev resultatet att torrsubstanshalten ökat 
signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 12,96 13,29 13,07 13,21 13,24 13,22 13,18 13,18 
2009-07 12,72 13,13 13,11 13,17 13,27 13,05 13,06 13,10 
Mv 12,84 13,21 13,09 13,19 13,25 13,13 13,12 13,14 
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Fettfri torrsubstans 
Vägt årsmedelvärde 8,96 g/100 g 

Median  8,93 g/100 g 

Första kvartilen 8,88 g/100 g 

Tredje kvartilen 9,01 g/100 g 

 

Variation 

 
 
Den fettfria torrsubstanshalten i mjölk varierade signifikant mellan olika delar av landet med det 
högsta årsmedelvärdet i Kalmar och det lägsta årsmedelvärdet i Malmö. 

Den fettfria torrsubstanshalten i mjölk visade ingen signifikant variation under året.  

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 8,75 g/100 g, blev resultatet att den fettfria torrsubstans-
halten ökat signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 8,90 9,10 8,90 8,98 8,88 8,79 8,80 8,93 
2009-07 8,83 8,96 9,03 9,04 9,07 8,95 8,92 8,98 
Mv 8,86 9,03 8,96 9,01 8,97 8,87 8,86 8,96 
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Citronsyra 
Vägt årsmedelvärde 0,151 g/100 g 

Median  0,160 g/100 g  

Första kvartilen 0,143 g/100 g  

Tredje kvartilen 0,168 g/100 g 

 

Variation 

 
 
Citronsyrahalten i mjölk varierade signifikant mellan olika delar av landet med det högsta årsme-
delvärdet i Grådö och det lägsta årsmedelvärdet i Kalmar. 

Citronsyrahalten i mjölk visade en signifikant variation under året och det vägda medelvärdet var 
högst i januari och lägst i juli. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 0,190 g/100 g, blev resultatet att halten citronsyra minskat 
signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 0,160 0,160 0,170 0,170 0,140 0,180 0,175 0,162 
2009-07 0,140 0,100 0,160 0,150 0,140 0,160 0,150 0,140 
Mv 0,150 0,130 0,165 0,160 0,140 0,170 0,163 0,151 
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pH 
Vägt årsmedelvärde 6,58 

Median  6,59 

Första kvartilen 6,56 

Tredje kvartilen 6,61 

 

Variation 

 
Mjölkens pH varierade signifikant mellan olika delar av landet med det högsta årsmedelvärdet i 
Grådö och det lägsta årsmedelvärdet i Stockholm. 

Mjölkens pH visade en ingen signifikant variation under året. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var 6,70, blev resultatet att mjölkens pH minskat signifikant. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 6,56 6,54 6,61 6,59 6,53 6,61 6,60 6,57 
2009-07 6,59 6,58 6,64 6,64 6,48 6,66 6,59 6,59 
Mv 6,57 6,56 6,62 6,61 6,51 6,63 6,59 6,58 
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Celltal 
Vägt årsmedelvärde 223 000 celler/ml 

Median  210 000 celler/ml 

Första kvartilen 196 000 celler/ml 

Tredje kvartilen 234 000 celler/ml 

 

Variation 

 
Celltalet i mjölk varierade signifikant mellan olika delar av landet med det högsta årsmedelvärdet 
i Stockholm och det lägsta årsmedelvärdet i Umeå. 

Celltalet visade en signifikant variation under året och det vägda medelvärdet var högst i juli och 
lägst i januari. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
2001, då det vägda årsmedelvärdet var 203 000 celler/ml, blev resultatet att celltalet inte ändrats. 

 

 

Celltal 
Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-

värde 
2009-01 218 000 208 000 199 000 206 000 224 000 180 000 160 000 205 000 
2009-07 240 000 254 000 213 000 237 000 285 000 195 000 194 000 240 000 
Mv 229 000 231 000 206 000 222 000 254 000 187 000 177 000 223 000 
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Fryspunkt 
Vägt årsmedelvärde  -0,526 °C 

Median   -0,523 °C 

Första kvartilen  -0,527 °C 

Tredje kvartilen  -0,522 °C 

 

Variation 

 
Mjölkens fryspunkt varierade inte signifikant mellan olika delar av landet. 

Mjölkens fryspunkt visade en signifikant variation under året och det vägda medelvärdet var 
högst i juli och lägst i januari. 

Då alla mätvärden under perioden jämfördes med motsvarande värden från undersökningen 
1996, då det vägda årsmedelvärdet var -0,527°C, blev resultatet att fryspunkten inte ändrats. 

 

 

Provtagning Malmö Kalmar Göteborg Jönköping Stockholm Grådö Umeå Vägt medel-
värde 

2009-01 -0,527 -0,539 -0,522 -0,528 -0,530 -0,528 -0,523 -0,529 
2009-07 -0,522 -0,526 -0,522 -0,522 -0,523 -0,518 -0,520 -0,522 
Mv -0,524 -0,532 -0,522 -0,525 -0,526 -0,523 -0,521 -0,526 
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Statistik 
I detta kapitel är samtliga komponenters signifikansvärden angivna. De är grupperade efter geo-
grafisk variation, variation under året och förändringar mellan undersökningarna. 

Inom respektive jämförelse är komponenterna grupperade efter sina p-värden. I första gruppen 
finns, i förekommande fall, alla komponenter som har ett p-värde mindre än 1 %, dvs. tre- och 
tvåstjärnig signifikans. I nästa grupp ligger p-värdena mellan 1 och 5 %, dvs. på en enstjärnig sig-
nifikansnivå. De övriga grupperna innehåller komponenter med p-värden mellan 5 och 10 % re-
spektive över 10 %. 
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Geografisk variation 
Här jämförs mejerierna och på detta sätt visas om de olika komponenterna varierar signifikant i 
landets mjölk. Vid små p-värden finns det alltså en signifikant variation i landet. Ingen kompo-
nent varierade med ett p-värde understigande 1 %. 

Tabell 13 p-värde från 1 till och med 5 % 
Komponent p-värde 

β-karoten 0,001 

Klorid 0,001 

pH 0,001 

Vitamin K1 0,002 

Celltal 0,004 

Vitamin K totalt 0,004 

Vitamin K2 0,004 

Laktos 0,006 

Mangan 0,006 

Torrsubstans 0,008 

Folat 0,009 

Pantotensyra 0,011 

Tiamin 0,013 

Vitamin B6 0,013 

Retinol 0,015 

Fetthalt 0,027 

Retinolekvivalenter 0,029 

Vitamin B12 0,030 

Citronsyra 0,035 

Jod 0,037 

C 18:1 0,043 

C 18:1-13 0,043 

C 18 1 t total 0,043 

C 18 2 t total 0,043 

C 18:2 tt 0,043 

Fettfri torrsubstans 0,043 

Transfettsyror 0,043 

C 12:0 0,045 

C 14:0 0,045 

C 15:0 0,045 

C 18:0 0,045 

C 18:2 0,045 

Urea 0,045 

Mättade fettsyror 0,046 

C 16:0 0,048 

Fleromättade fettsyror 0,050 
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Tabell 14  p-värde mellan 5 och 10 % 
Komponent p-värde 

C 18:3 0,053 

Biotin 0,056 

C 16:1 0,059 

Riboflavin 0,059 

Enkelomättade fettsyror 0,060 

α-tokoferol 0,064 

C 10:0 0,071 

Järn 0,076 

Niacinekvivalenter 0,078 

Fryspunkt 0,094 
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Tabell 15 p-värde >10 % 
 

 

Komponent p-värde 

C 17:0 0,105 

C 18:1 total 0,120 

C 4:0 0,138 

Icke proteinkväve 0,138 

Molybden 0,160 

C 8:0 0,162 

Fria fettsyror 0,187 

Vassleprotein 0,206 

C 17:1 0,207 

Kaseintal 0,278 

Vitamin B6 0,278 

Magnesium 0,292 

Proteiner i vassle 0,308 

C 6:0 0,327 

Vitamin D 0,367 

Kolesterol per g fett 0,428 

Kolesterol 0,443 

Selen 0,618 

Zink 0,698 

Koppar 0,701 

Totalprotein 0,715 

Kasein 0,719 

Natrium 0,728 

Kalium 0,797 

Fosfor 0,928 

Kalcium 0,930 

Askhalt 0,977 

C 10:1 1,000 

C 14:1 1,000 

C 16:1 1,000 

C 18:2 ct 1,000 

C 18:3 cct 1,000 

C 20:0 1,000 

C 20:1  1,000 

C 20:3 1,000 

C 20:4 1,000 

C 22:0 1,000 

C 22:2 1,000 

C 22:5 1,000 

Niacin 1,000 

Övriga fettsyror 1,000 
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Variation under året 
Här jämförs analysvärden från provtagningsårets olika månader oberoende av den geografiska 
placeringen av mejeriet. Vid små p-värden finns det alltså en signifikant variation under året. 

Tabell 16 p-värde från 1 till och med 5 % 
  Komponent p-värde 

Askhalt 0,016 

C 12:0 0,016 

C 14:0 0,016 

C 14:1 0,016 

C 16:0 0,016 

C 18:0 0,016 

C 18:1 0,016 

C 18:1-9 0,016 

C 18:1-11 0,016 

C 18 1 t total 0,016 

C 18 2 t total 0,016 

C 18:2 tc 0,016 

Celltal 0,016 

Enkelomättade fettsyror 0,016 

Fetthalt 0,016 

Folat 0,016 

Mättade fettsyror 0,016 

Transfettsyror 0,016 

Vitamin K totalt 0,016 

Vitamin K2 0,016 

Vitamin B6 0,016 

Citronsyra 0,031 

Fryspunkt 0,031 

Kalcium 0,016 

Kalium 0,016 

Koppar 0,016 

Magnesium 0,016 

Molybden 0,016 

Mättade fettsyror 0,016 

Natrium 0,016 

Transfettsyror 0,016 

Vitamin D 0,016 

Vitamin K totalt 0,016 

Vitamin K2 0,016 

Zink 0,016 

Riboflavin 0,021 

C 10:0 0,031 

C 17:1 0,031 

Citronsyra 0,031 

Fosfor 0,031 

Protein 0,031 

Selen 0,031 
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Tabell 17 p-värde mellan 5 och 10 % 
Komponent p-värde 
C 16:1 0,059 

C 6:0 0,063 

C 8:0 0,063 

C 10:1 0,063 

C 15:0 0,063 

Icke proteinkväve 0,063 

Niacinekvivalenter 0,078 

α-tokoferol 0,078 

Torrsubstans 0,078 

Laktos 0,094 
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Tabell 18 p-värde >10 % 
Komponent p-värde 

C 17:0 0,105 

C 18:1 total 0,120 

C 4:0 0,125 

Vassleprotein 0,358 

Vitamin K1 0,156 

pH 0,203 

C 18:1-13 0,250 

Kaseintal 0,268 

Fettfri torrsubstans 0,297 

C 18:2 0,313 

Proteiner i vassle 0,358 

Fleromättade fettsyror 0,313 

Järn 0,375 

Kolesterol 0,469 

Retinolekvivalenter 0,469 

Mangan 0,500 

Retinol 0,578 

C 16:1 0,625 

ß-karoten 0,813 

Jod 0,813 

Vitamin B12 0,813 

Klorid 0,875 

C 18:2 tt 1,000 

C 18:3 1,000 

C 18:2 ct 1,000 

C 18:2 tc 1,000 

C 18:3 cct 1,000 

C 20:0 1,000 

C 20:1  1,000 

C 20:3 1,000 

C 20:4 1,000 

C 22:0 1,000 

C 22:2 1,000 

C 22:5 1,000 

Kolesterol per g fett 1,000 

Kasein 1,000 

Niacin 1,000 

Övriga fettsyror 1,000 
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Jämförelse mellan kartläggningarna 2009 och 2001/1996  
Här jämförs analysvärden från provtagningsåren 2009 med närmast föregående undersökning, 
alltså från 2001 eller om komponenten inte analyserades då från 1996 och oberoende av den geo-
grafiska placeringen av mejeriet. Vid små p-värden finns det alltså en signifikant variation mellan 
åren.  

Tabell 19 p-värde <1 % 
Komponent p-värde 

C 4:0 <0,001 

C 6:0 <0,001 

C 8:0 <0,001 

C 14:1 <0,001 

C 15:0 <0,001 

C 16:0 <0,001 

C 16:1 <0,001 

C 17:0 <0,001 

C 17:1 <0,001 

C 18:0 <0,001 

C 18:1 t <0,001 

C 18:2 t total <0,001 

C 18:3 <0,001 

Citronsyra <0,001 

Enkelomättade fettsyror <0,001 

Fettfri torrsubstans <0,001 

Folat <0,001 

Fosfor <0,001 

Järn <0,001 

Kasein <0,001 

Koppar <0,001 

Laktos <0,001 

Magnesium <0,001 

Molybden <0,001 

Mättade fettsyror <0,001 

pH <0,001 

Selen <0,001 

Tiamin <0,001 

Torrsubstans <0,001 

Totalprotein <0,001 

Vitamin D <0,001 
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Tabell 20 p-värde mellan 1 och 5 % 
Komponent p-värde 

β-karoten 0,001 
Fetthalt 0,001 
Kalcium 0,001 
Vitamin B12 0,001 
Askhalt 0,004 
Niacin 0,004 
Urea 0,016 
Transfettsyror 0,019 
Niacinekvivalenter 0,021 
Riboflavin 0,021 
Jod 0,025 
Zink 0,042 

 

Tabell 21 p-värde mellan 5 och 10 % 
Komponent p-värde 

C 10:0 0,063 
Pantotensyra 0,063 
C 18:1 t total 0,095 
Vitamin K1 0,095 

 

Tabell 22 p-värde >10 % 
Komponent p-värde 

C 12:0 0,163 
Fryspunkt 0,240 
Kaseintal 0,268 
Vitamin B6 0,268 
Fleromättade fettsyror 0,332 
Proteiner i vassle 0,358 
Vassleprotein 0,358 
Fria fettsyror 0,406 
Retinolekvivalenter 0,470 
C 14:0 0,481 
Natrium 0,497 
Kolesterol per g fett 0,569 
C 10:1 0,625 
C 18:1 0,638 
Celltal 0,638 
Kalium 0,637 
Kolesterol 0,677 
α-tokoferol 0,677 
Icke proteinkväve 0,707 
Biotin 0,719 
C 18:2 0,820 
Vitamin B6 0,820 
Retinol 0,807 
Klorid 0,987 
C 20:0 1,000 
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Jämförelse med tidigare undersökningar 
Tidigare har undersökningar av mejerimjölkens sammansättning gjorts 1937, mellan åren 1966 
och 1971, 1996 samt 2001. Dessa undersökningar har kompletterats med analyser av utvalda vi-
taminer och mineraler. 1937 års undersökning utfördes på vissa tider under året. Vid undersök-
ningen 1966-1971 togs prov ut från varje mejeri varje månad under en period av tre år. Vid under-
sökningen 1996 analyserades mjölk varannan månad fyra gånger under året och 2001 fyra gånger 
under året medan i denna undersökning ingick mjölk från vinter och sommar. 

Tabellen nedan redovisar parametrars aritmetiska medelvärde från 1937 års undersökning. Från 
de senaste undersökningarna redovisas vägda medelvärden för år 1970, 1996, 2001 och 2009. 
Statistiska beräkningar har gjorts med Wilcoxon rangsummetest. Analysvärden från 1970 och 
1996 har då som grupper jämförts med varandra. De båda kartläggningarna kan jämföras avse-
ende 16 parametrar. I tabellen jämförs också motsvarande värden från undersökningarna 2001 
och 2009. Denna jämförelse kan visa på de långsiktiga förändringarna i mjölkens sammansätt-
ning som orsakas av avel, utfodring och djurhållning men påverkas också av analysmetoder och 
utförande. Motsvarande jämförelse har inte gjorts med undersökningen från 1937 då undersök-
ningsperioderna var begränsade under året och inga vägda medelvärden för hela året var fram-
tagna. 

 

Tabell 23 Jämförelse över tid av mjölkens sammansättning 

aOm komponenten inte analyserades 2001 gjordes jämförelsen med resultat från 1996. 
i.s.  Inte signifikant 
* p <0,05 
** p <0,01 
*** p <0,001 
För analyserade vitaminer och spårämnen visas förändringarna i tabell 24. 

Komponent Medelvärde 
1937  

 

Vägt  
medelvärde 

1970 
 

Vägt  
medelvärde 

1996 
 

Vägt  
medelvärde 

2001 
 

Vägt  
medelvärde 

2009 
 

Variation 
1970-1996 

Variation 
1996-2001 

Variation 
2001-2009a 

Torrsubstans % 12,15 12,78 13,2 12,9 13,14 ***↑  ***↓  ***↑  

Fetthalt % 3,62 4,03 4,34 4,11 4,18 ***↑  ***↓  **↑  

Fettfri torr-
substans % 

8,52 8,75 8,82 8,75 8.96 i.s. *↓  ***↑  

Jodtal % - 33,2 31,8 - - i.s. - - 

Proteinhalt % 3,14 3,33 3,37 3,28 3,47 i.s. ***↓  ***↑  

Kasein % 2,29 2,61 2,56 2,50 2,69 **↑  **↓  ***↑  

Kaseintal % 72,9 78,2 76,0 76,0 0,77 ***↑  i.s. i.s. 

Proteiner i 
vassle % 

0,85 0,73 0,81 0,78 0,78 ***↑  ***↓  i.s. 

Laktos % 4,58 4,86 4,80 4,82 4,72 *↓  *↑  ***↓  

Citronsyra % 0,166 0,183 0,190 - 0,151 i.s. - ***↓  

Askhalt % - 0,724 0,73 0,73 0,76 i.s. i.s. **↑  

Klorid % 0,098 0,092 0,09 - 0,093 i.s. - i.s. 

Fosfor % 0,103 0,094 0,09 - 0,101 ***↓  - ***↑  

Kalcium % 0,120 0,118 0,114 0,113 0,119 ***↓  i.s. **↑  

Magnesium % 0,011 0,0126 0,012 - 0,011 *↓  - ***↓  

Natrium % 0,039 0,0491 0,040 - 0,039 ***↓  - i.s. 

Kalium % 0,155 0,166 0,160 - 0,159 i.s. - i.s. 
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Tabell 24 Jämförelse av tiamin, riboflavin, jod och selen i mjölk 
Komponent Vägt  

medelvärde 
1975 

 

Vägt  
medelvärde 

1996 
 

Vägt  
medelvärde 

2001 
 

Vägt  
medelvärde 

2009 
 

Variation 
1970-1996 

Variation 
1996-2001 

Variation 
2001-2009a 

Tiamin µg/100 g 41 40 - 49 i.s. - ***↑  

Riboflavin µg/100 g 140 141 - 143 i.s. - *↑  

Jod µg/100 g 8,1 14 16 11,7 ***↑  i.s. *↓  

Selen µg/100 g 1,0 1,8 1,2 1,6 ***↑  ***↓  ***↑  
aOm komponenten inte analyserades 2001 gjordes jämförelsen med resultat från 1996. 
i.s.  Inte signifikant 
* p <0,05 
** p <0,01 
*** p <0,001 
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Förändringar i mjölkproduktionen 
Sedan undersökningen 1937 har Holstein-Friesian kommit att bli ett mer omfattande inslag bland 
SLB och utgör vid tidpunkten för denna undersökning hälften av korna. 

 

Tabell 25 Fördelning mellan koraser 
Ras 19371 % 1970 % 1996 % 2001 % 2009 % 

SLB 7 22 43 46 50 

SRB 44 68 51 48 43 

Övriga 49 10 6 6 7 
1 Beräknat från besättningarnas fördelning i undersökningen 1937.  
 
Inom avelsmålen ingick tidigare, förutom parametrar rörande djurhälsa och kornas exteriör, ökad 
mjölkmängd och fettmängd. Nu är dessa mål kompletterade med proteinmängd. Sedan under-
sökningen 1996 har också halterna av fett och protein tagits med. 

I nedanstående tabell ges en sammanställning över väsentliga karakteristika inom mjölk-
produktionen 1937, 1970, 1996, 2001 och 2009 i Sverige.  

 

Tabell 26 Statistik över mjölkproduktion 
 1937 1970 1996 2001 2009 

Antal kor 1 900 000 723 000 466 000 418 000 357 000 

Antal mjölkleverantörer 187 4051 85 000 16 000 11 000 6 000 

Antal kor i medelbesättningen 6 8 33 39 58 

Produktion, kg mjölk/ko och år 2 500 4 060 7 112 7 980 8 327 

Mjölkens celltal - 300 000 220 000 186 000 189 000 

Total mjölkproduktion, miljoner ton 4,7 2,9 3,3 3,3 2,9 

Antal mejerier 1 454 163 55 49 36 

1 Antalet mjölkproducenter var troligen över 300 000 

 

Litteratur 
Mejeristatistik 1996. Mejerierna. 

Mejeristatistik 2002, Svensk Mjölk. 

Mejeristatistik 2010, Svensk Mjölk. 
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