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Mikrober finns överallt, ibland är de hjälpsamma och kan t.ex. bryta ner föroreningar, vissa är 
hälsofarliga och orsakar sjukdomar men ibland är de där utan att vi vet deras funktion. Att undersöka 
vilka mikrober som finns i vattnet och hur många är väldigt komplicerat. Målet är att få representativt 
resultat. För det första finns det olika metoder för att ta sitt prov och sedan finns det olika nivåer att 
undersöka vilka mikrober som finns. Vill man undersöka en hel grupp mikrober och utgå från att dessa 
har samma funktion i systemet eller går man ner på DNA-nivå och undersöker om genetiska funktioner 
finns hos mikroberna i provet? Allt som oftast presenteras resultatet i slutskedet som absoluta antal 
per volym eller vikt. För det mesta ger detta inte den representativa bild som önskades. Resultat under 
detektionsgränser rapporteras som negativa, men är det för att mikroberna inte finns eller för att 
metoden inte är optimal för att finna de specifika mikroberna som man söker?  
 
Vilka möjliga metoder finns och vad är skillnaden?  
Tillväxtprovtagning där ett poröst medium hängs ned i grundvattenröret ger fler mikrober av den typen 
som gillar att leva så, medan andra inte kommer att fästa till mediet. DNA-detektion kan komma runt 
detta, men har begränsningar i vad metoden verkligen kan undersöka och är känslig för andra ämnen 
i provet, t.ex. organiskt material. Att sekvensera allt DNA ger en bredare bild, men ger en helt annan 
information än en specifik DNA-detektion och kräver mycket kunskap för att kunna tolka resultatet.  
 
Vi kommer presentera skillnaderna samt för- och nackdelar med olika tillgängliga metoder. Exempel 
från flera forskningsprojekt kommer visas för att förklara hur information om mikrober ökar 
förståelsen för grundvattnets kemi på en viss plats.  
 
 


