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Sammanfattning 
En studie utfördes för att utvärdera om de etablerade analysmetoderna av proteininnehåll i 

korn Kjeldahl, Dumas eller NIT (förkortning för Near Infrared Transmittance) ger olika 

resultat för vått respektive torkat korn. Detta utfördes eftersom det finns misstankar kring att 

en välanvänd NIT-modell ger varierande resultat för dessa tillstånd samt att en sådan 

felbedömning orsakar betydande kostnadsvariationer i handelsleden. Genom att utföra 

analyser med samtliga tekniker med prov både innan och efter torkning för tre olika 

kornsorter, Tipple, Prestige och Quench, erhölls data som vidare kunde analyseras statistiskt. 

Studien visade att NIT ger resultat för vått korn som är ca 0,29 procentenheter högre jämfört 

med torkat korn. Denna differens visade sig dessutom vara statistiskt signifikant då t-test 

utfördes. Samma differens var avsevärt mindre för Kjeldahl och Dumas och dessutom inte 

statistiskt signifikant. 

När samma skillnad studerades för de olika kornsorterna var för sig erhölls differenser på 0,34 

procentenheter för Tipple, 0,18 procentenhet för Prestige och 0,30 procentenheter för Quench. 

NIT-modellen ger därmed resultat med störst avvikelse när vått Tipple analyseras. Då t-test 

utfördes för respektive kornsort visade det sig dock att samtliga sorters resultat skiljer sig 

signifikant mellan vått och torkat korn. 

En studie av skillnaden mellan proteinhaltsbestämning med Kjeldahl och Dumas utfördes 

också genom att medelvärdet för differenserna mellan de olika metodernas bestämningar 

beräknades. Den genomsnittliga skillnaden i proteinhaltsbestämning uppgick till 0,07 procent-

enheter.  

  

Abstract 
A study was performed to evaluate whether established methods of analysis of protein content 

in barley (Kjeldahl, Dumas, or NIT (short for Near Infrared Transmittance)) gives different 

results for wet and dried barley. This was carried out because there are concerns regarding the 

well-worn NIT prediction model giving different results for these conditions and that such an 

error causes significant price fluctuations on the market. By performing analyses of samples, 

both before and after drying, of the three different barley varieties Tipple, Prestige, and 

Quench, with all the techniques, data was obtained that could be analyzed statistically. The 

study showed that the NIT prediction model gives results for wet barley that is about 0.29 

percentage points higher compared to dried barley. This difference was also statistically 

significant when a t-test was performed. The same difference was substantially smaller for 

Kjeldahl and Dumas and furthermore not statistically significant. 

When the difference between the different barley varieties is studied a deviation of 0.34 

percentage points was obtained for Tipple, 0.18 percentage points for Prestige, and 0.30 

percentage points for Quench. NIT, thereby, gave results with greatest deviation when wet 

Tipple was analyzed. When t-tests were performed for each barley variety, it was found that 

results for all varieties differ significantly between wet and dry barley. 

A study of the difference between the crude protein content determination by Kjeldahl and 

Dumas was also performed by calculating the mean differences between the various methods 

of determination. The average difference in crude protein determination was calculated to 

0.07 percentage points. 
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Inledning 

Syfte 
Detta projekt utförs i syfte att utvärdera eventuella skillnader mellan tre av de analystekniker 

som används kommersiellt för att bestämma proteininnehållet i korn. Dessa metoder är 

Kjeldahl, Dumas och NIT. En utvärdering utförs också för att bestämma om nämnda 

analysmetoder eventuellt ger resultat som skiljer sig mellan vått respektive torkat korn. Dessa 

utvärderingar utförs på tre olika sorters korn, nämligen Tipple, Prestige och Quench. 

Eventuella skillnader mellan sorterna kommer även att kommenteras. 

Metod 
Litteratur av intresse samlas in via sökning på internetdatabaser. Litteraturens trovärdighet 

värderades, där antalet artiklar som refererar till verket samt verkets upphovsman är viktiga 

parametrar. 

Det praktiska arbetet utförs med instrument, kemikalier och metoder som dagligen används 

för liknande analyser på Eurofins Food & Agro AB i Kristianstad. Ett fullständigt 

flödesschema över det praktiska arbetet visas i Figur 12 i Appendix 1. För att säkerställa att 

analysmetoderna som används presterar som de ska analyseras kontrollprover i samband med 

övriga prover. Dessa kontroller är prover som arkiverats från ett internationellt ringtest där 

Eurofins deltog, som utfördes vid årsskiftet 2009/2010. 

Resultaten för kontrollproverna analyseras kritiskt då deras sammansättning kan ha förändrats 

under lagringsperioden. För att ytterligare säkerställa analysernas kvalitet inkluderas även ett 

veteprov (K 7:28) som används löpande under liknande analyser på Eurofins. För att följa 

metodernas prestanda över tid och på så vis kontrollera så att inga avvikelser uppstår sätts 

Shewhart-diagram upp för resultaten av respektive kontrollprov för varje analysmetod. 

De statistiska metoder och utvärderingar som används i detta arbete är hämtade ur boken 

Miller et al.
1
. Boken har också använts som en guide för att dra slutsatser från dessa metoder 

och utvärderingar. 

För utvärdering av eventuella avvikelser mellan vått och torkat kornprov för respektive 

analysmetod används tvåsidigt, parat t-test samt regressionsanalys. Då eventuella skillnader 

mellan analysmetoderna utvärderas används regressionsanalys. För att studera om resultaten 

för de olika kornsorterna skiljer sig från varandra jämförs ovan nämnda t-testvärden samt den 

genomsnittliga differensen mellan vått och torkat prov. 

Problembeskrivning 
Vid handel med korn är proteinhalten en väldigt central parameter. Det ekonomiska värdet 

beror på andelen protein som kornet innehåller, eftersom kornet inom ett visst proteinhalts-

intervall klassas som maltkorn och därmed kan användas vid bland annat framställning av öl. 

Korn som ligger utanför detta intervall klassas ofta som foderkorn och har ett betydligt lägre 

ekonomiskt värde än maltkornet. Med detta i åtanke är det oerhört värdefullt med en 

noggrann proteinhaltsbestämning då en felbedömning av proteinhalten kan orsaka betydande 

kostnadsvariationer i handelsleden. 

Under skördetid är det ett stort antal enskilda kornprover som behöver analyseras och tiden är 

ofta alltför knapp för att samtliga prover ska kunna analyseras med referensmetodik. För 

kornanalyser används därför ofta den mycket snabba NIT-tekniken. Denna teknik ger ett 

                                                 
1
 Schumacher, M. E., Bergthaller, W. J., Lindhauer, M. G. (2006), ―A Methodological Contribution to the 

Relationship of Dumas and Kjeldahl Protein Determinations‖ 
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provsvar på knappt en minut och är dessutom icke-förstörande, till skillnad från den 

förstörande Kjeldahl-metoden som har en lång och obekväm uppslutning. Övriga fördelar 

med NIT-tekniken är att inga farliga och icke miljövänliga kemikalier krävs samt att den är 

användar-vänlig. På senare tid har dock förekommit misstankar om att NIT-modellens 

riktighet kan variera med kornets vattenhalt. Eftersom kornet ofta behöver förvaras under en 

tid innan det brukas, vilket innebär att det behöver torkas, är denna misstänkta felbedömning 

synnerligen intressant med tanke på att prisbilden i sådana fall kan förändras. Det finns dock 

inte några teoretiska belägg för att en torkning av korn skulle orsaka en minskning av 

mängden protein. 

Den tidskrävande Kjeldahl-metoden är en av de metoder som i dagsläget används som 

referensmetodik för att bestämma proteininnehållet i korn. För att effektivisera det laborativa 

arbetet har standarder utarbetats för att även Dumas ska kunna användas som referensmetod. 

Dumas är, precis som Schumacher et. al. menar, en äldre metod än Kjeldahl men som 

moderniserats under de senaste årtiondena vilket gjort den mer tidseffektiv än Kjeldahl. Ett 

motargument till att Dumas ska användas som referensmetodik är det väldokumenterade 

faktumet som bl. a. Schumacher et. al. tar upp i sin artikel, nämligen att Dumas ger ett något 

högre resultat än Kjeldahl och att resultatet därför eventuellt inte är lika rättvisande.
2
 

Avgränsningar 
På grund av att kontrollen K 7:28 inte finns som omalt prov har detta kontrollprov inte körts 

på NIT-instrumentet. Det finns inga datavärden för proteinhalten med Kjeldahl-metoden för 

kornsorten Tipple på grund av ett strömavbrott vid vattenhaltsbestämningen samt tidsbrist. 

För kornsorten Quench finns heller inga värden för varken Kjeldahl- eller Dumas-metoden på 

grund av tidsbrist. 

Rent vetenskapligt är faktorn 6,25 som används för att omvandla kvävehalt till proteinhalt 

ifrågasatt och t.ex. Marriotti et al. publicerade 2008 en artikel som föreslår en sänkning till 5,4 

eller 5,5. Faktorn 6,25 är dock allmänt accepterad inom handeln med korn och kommer därför 

användas i detta arbete.
3
 

                                                 
2
 Schumacher, M. E., Bergthaller, W. J., Lindhauer, M. G. (2006), ―A Methodological Contribution to the 

Relationship of Dumas and Kjeldahl Protein Determinations‖ 
3
 Mariotti, F., Tomé, D., Patureau Mirand, P. (2008), ―Converting Nitrogen into Protein—Beyond 6.25 and 

Jones' Factors‖ 
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Bakgrund 

Kjeldahl 
År 1883 utvecklade Johan Kjeldahl, chef för kemiavdelningen på danska ölbryggeriet 

Carlsberg, en enkel och effektiv metod för att bestämma kväveinnehållet i organiskt och 

oorganiskt material. Eftersom ett lägre proteininnehåll i spannmål ger mer öl och de metoder 

som tidigare användes för att bestämma kväveinnehållet var för opålitliga, utvecklade 

Kjeldahl en av de metoder som idag används som referensmetod för kvävehaltsbestäm-

ning.
4,5,6

 

Kjeldahls teknik brukar delas in i tre steg: nedbrytning, destillering och titrering. Nedbryt-

ningen utförs genom att ett uppvägt prov utsätts för hög värme och koncentrerad svavelsyra, 

då bryts det organiska kvävet i provet ned och oxideras. För att snabba på reaktionsförloppet 

tillsätts vattenfri kaliumsulfat samt en katalysator, t.ex. koppar. För modern bestämning av 

kvävehalt med Kjeldahl-tekniken tillsätts dessa ämnen i form av färdigberedda tabletter, även 

kallade Kjeltabs, till provrören inför tillsatsen av svavelsyra. Allt organiskt kväve omvandlas 

till ammoniak, men på grund av den sura miljön övergår ammoniaken därefter till ammonium 

som i närvaro av sulfat bildar ammoniumsulfat. Resterande organiskt material evaporerar i 

form av CO2 och H2O. Nedan visas en sammanfattande formel för nedbrytningssteget.
7,8 

Formel 1. Denna formel kan antas beskriva nedbrytningen av protein till bland annat ammoniumsulfat. 

Observera att formeln ej är balanserad. 

 

Destillationens syfte är att först få ammoniumsulfatet från nedbrytningen att övergå till 

ammoniak. Detta utförs genom att ett överskott av bas i form av NaOH sätts till 

ammoniumsulfatlösningen. Ammoniakgasen leds sedan från nedbrytningskärlet till ett nytt 

kärl innehållande ett överskott av en syralösning (t.ex. borsyra) som även innehåller 

färgindikatorer som t.ex. bromkresolgrönt och metylrött. I detta kärl förändras pH vilket 

resulterar i ett färgomslag.
9
 

I kärlet där komplexet bildades kommer sedan titreringen att äga 

rum. Den substansmängd väte, i form av syra (t.ex. saltsyra), som 

krävs för att titrera tillbaka komplexet till ursprungsfärgen motsvarar 

substansmängden hos det kväve som fanns i provet efter 

destillationen. Genom att föra in värden för provets vikt och 

volymen för åtgången syra i formeln nedan fås kväveinnehållet i 

provet i %. Kväveinnehållet multipliceras därefter med faktorn 6,25 

för att få resultatet i % protein.
10

 

I Figur 1 visas ett modernt Kjeldahl-instrument med vilket de ovan 

nämnda stegen destillering och titrering utförs. 

                                                 
4
 Carlsberg Group, ―The Kjeldahl Method‖ 

5
 Cole-Parmer Technical Library, ‖Kjeldahl Method for Determining Nitrogen‖ 

6
 The National Forage Testing Association, ‖Forage Analysis Procedures: Nitrogen Determination by Kjeldahl‖ 

7
 McClements, D. J., ―Analysis of Proteins‖ 

8
 Tecator (1993), ―Application Note: The determination of Nitrogen according to Kjeldahl using block digestion 

and steam distillation‖ 
9
 Ibid 

10
 Ibid 

Figur 1.  Ett personligt 

foto av ett Kjeltec 2400-

instrument med vilket 

destillering och titrering 

utfördes. 
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Figur 2. Ett personligt 

foto av ett Leco FP-428-

instrument. 
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Formel 2. Formeln används för att beräkna kväveinnehållet i ett prov som väger y g då man använder 

volymen (vp – vb) syra med koncentrationen x M (där p står för prov och b för blank).
11

 

 

Dumas 
Omkring 50 år före det att Johan Kjeldahl publicerade sin teknik för kvävehaltsbestämning 

utvecklade Jean Dumas en teknik som i och med automatiseringen i slutet av 1900-talet åter 

börjat konkurrera om referensmetodskapet när det gäller kvävehaltsbestämning. I Figur 2 

visas ett exempel på hur ett automatiserat Dumas-instrument kan se ut.
12

 

Varje analystillfälle inleds med en kalibrering som utförs med ett rent prov med känt kväve-

innehåll, t.ex. EDTA.
13

 

Det första steget för metoden är att ett prov med känd massa 

förbränns i en ca 950˚ C varm ugn i närvaro av syrgas. Detta orsakar 

gasbildning i form av CO2, H2O samt kväveinnehållande gaser. 

Genom att låta dessa gaser passera igenom rör med olika innehåll 

återstår till slut bara N2. Först och främst finns ett grovfilter som 

renar bort för stora partiklar. Vattnet renas bort med hjälp av 

kondensering med en kylare samt med torkmedel medan CO2 

fastnar på lämplig adsorbent. Innan kvävet kan kvantifieras behöver 

bildade NOx-gaser reduceras till molekylärt kväve samt syrgasen 

avlägsnas med hjälp av koppar. Eventuell kvarbliven vätska 

avlägsnas sedan med hjälp av ett torkmedel innan en 

vämeledningsdetektor mäter gasflödet. Resultatet integreras och 

presenteras sedan som % kväve. Denna siffra multipliceras med 

faktorn 6,25 och resultatet representerar proteinhalten.
14,15

 

NIT 
Den tredje analystekniken som används i arbetet är NIT. Förkort-

ningen står för Near-Infrared-Transmittance och som namnet antyder 

mäts transmittansen, d.v.s. det ljus som passerar igenom det aktuella 

provet. Här följer en beskrivning av den metod av NIT som användes i 

arbetet. Instrumentet tar fram tio stycken spektra i intervallet 850-1050 

nm och dessa vägs därefter samman till ett medelspektrum som ska 

representera hela provet. Medelspektrumet jämförs sedan mot en 

databas. Genom att jämföra medelspektrumet med referensspektum 

kan instrumentet leverera det aktuella provets sammansättning. Bland 

annat levereras provets procentuella protein- och vattenhalt som 

gram protein eller vatten per 100 gram prov. I Figur 3 visas ett NIT-

instrument.
16

             

                                                 
11

 McClements, D. J., ―Analysis of Proteins‖ 
12

 Ibid 
13

 Ibid 
14

 Ibid 
15

 ISO/FDIS 16634:2005(E) (2005), ―Cereals, pulses, milled cereal products, oilseeds and animal feeding stuffs 

– Determination by combustion according to the Dumas principle and calculation of the crude protein content‖ 
16

 EN 15948 (2010), ―Cereals – Determination of moisture and protein – Method using Near-Infrared-

Transmittance in combination with an Artificial Neural Network (ANN) Prediction Model and Associated 

Database‖ 

Figur 3. Ett personligt 

foto av ett Infratec 

1241 Grain Analyzer- 

instrument. 
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Tidigare studier om skillnaden mellan Dumas och Kjeldahl 
Skillnaden i resultatprediktion av proteinhalten i sädesslag mellan Dumas- respektive 

Kjeldahl-metoden är väldokumenterat och diskuteras bl. a. i en artikel av Schumacher et al. I 

den nämnda artikeln menar författarna att Dumas-metoden presterar 0,3 procentenheter högre 

värden än Kjeldahl-metoden då proteinhalten i vete analyseras.
17

 

Även Thompson et al. har funnit att Dumas-metoden överkvantifierar i förhållande till 

Kjeldahl-metoden. När det gäller sädesslag tyder deras undersökning på en överprediktion 

med 0,018 procentenheter kväve, vilket multiplicerat med faktorn 6,25 resulterar i en 

överprediktion med 0,11 procentenheter för protein.
18

 

I flerlabsstudien som Berner et al. publicerade 1994 anges en differens för korn på mellan 

0,05 till 0,13 procentenheter.
19

 

Både Thompson et al. och Schumacher et al. har samma hypotes kring varför Dumas-värdena 

har denna överprediktion i jämförelse med samma värden för Kjeldahl. Denna hypotes bygger 

på att förbränningen som provet utsätts för vid Dumas-analys inte bara frisätter organiskt 

kväve utan även oorganiskt vilket med andra ord skulle ge en kraftigare detektorsignal och 

således högre proteinhalter.
20,21

 

                                                 
17

 Schumacher, M. E., Bergthaller, W. J., Lindhauer, M. G. (2006), ―A Methodological Contribution to the 

Relationship of Dumas and Kjeldahl Protein Determinations‖ 
18

 Thompson, M., Owen, L.,Wilkinson, K., Wood, R., Damant, A. (2002), ―A comparison of the Kjeldahl and 

Dumas methods for the determination of protein in foods, using data from a proficiency testing scheme‖ 
19

 Berner, D. L., Brown, J. (1994), ―Protein Nitrogen Combustion Method Collaborative Study: Comparison with 

smalley total Kjeldahl nitrogen and combustion results‖ 
20

 Thompson, M., Owen, L.,Wilkinson, K., Wood, R., Damant, A. (2002), ―A comparison of the Kjeldahl and 

Dumas methods for the determination of protein in foods, using data from a proficiency testing scheme‖ 
21

 Schumacher, M. E., Bergthaller, W. J., Lindhauer, M. G. (2006), ―A Methodological Contribution to the 

Relationship of Dumas and Kjeldahl Protein Determinations‖ 
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Material & utförande 

Material 

Malning 

Två stycken uppsättningar av kvarnen Laboratory Mill 3100 från Perten Instruments 

användes för malningen, på respektive kvarn fanns en Mill Feeder 3170 från Samo Tronic 

Vågsystem AB monterad för provmatning. 

Kjeldahl 

Invägningen av proverna gjordes med en Mettler Toledo AG204, en våg med fyra decimalers 

noggrannhet. För nedbrytningsdelen användes värmeblocket Digestor 2020 från FOSS, 

Kjeltabs samt koncentrerad svavelsyra. Destilleringen och titreringen utförs på en Kjeltec 

2400 från FOSS tecator. Monterat till detta instrument finns behållare innehållande 40 

procentig natriumhydroxid och 0,2 M saltsyra.  

I ytterligare en behållare som finns kopplad till systemet finns en borsyrablandning som 

bereddes genom att 400 g borsyra löstes upp 9 l varmt, avjoniserat vatten. Efter att lösningen 

blivit rumstempererad tillsattes två indikatorlösningar innehållande bromkresolgrönt 

respektive metylrött. 100 ml av den bromskresolgröntlösning som bereddes genom att 100 mg 

bromkresolgrönt löstes i 100 ml metanol och 70 ml av den metylröttlösning som innehöll 100 

mg metylrött också löst i 100 ml metanol tillsattes till borsyralösningen. Därefter späddes 

blandningen till 10 l och kunde därmed användas. 

Dumas 

Invägningen för Dumas-metoden gjordes med en Leco-250, en våg med fyra decimalers 

noggrannhet. Proven vägdes in i provhållare av tenn som sedan placerades i en provväxlare 

från Leco. Denna auto-sampler var monterad på en Leco FP-428, där själva analysen 

genomfördes. Till instrumentet tillfördes O2 samt He, båda dessa gaser är från AGA Gas AB. 

För att få en uppfattning om hur bra instrumentet presterade kördes kontrollprover med 

EDTA med noggrant bekräftat kväveinnehåll. I de olika filtrerna i systemet användes 

magnesiumperklorat, koppar och glasull som är från Leco. 

NIT 

Analyserna för NIT-metoden gjordes med ett instrument av typen Infratec 1241 Grain 

Analyzer från FOSS. Under studien användes en kalibreringsmodell som används i stor skala i 

Sverige. 

Utförande 

Malning 

Inledningsvis rengörs hela kvarnen noggrant för att försäkra att det inte finns mjölrester kvar 

från tidigare malningar. Efter att provmataren och kvarnen satts igång med hjälp av en 

strömbrytare fylls provmataren med korn som matas ner i kvarnen.  

I tur med att kornet matas till kvarnen mals det till mjöl som samlas i ett uppsamlingskärl som 

skruvats fast på ‖kvarnarmen‖. Provuppsamlaren avlägsnas från instrumentet och mjölet rörs 

om med en sked för att homogeniseras och överförs därefter till en plastburk. 
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Kjeldahl 

Utförandet av Kjeldahl-metoden inleds med att 0,5-1,0 g prov vägs in, förs över till provrör 

och därefter antecknas vikten med fyra decimalers noggrannhet. Då alla provrör fyllts med 

prov placeras de i ett ställ. Till varje provrör tillsätts nu två Kjeltab-tabletter samt 14,5 ml 

koncentrerad svavelsyra. Provrören skakas lätt och placeras sedan åter i stället. Stället sätts 

sedan i ett 430˚ C varmt värmeblock och en suganordning placeras på rören för att avlägsna 

bildade ångor. Stället får nu stå i en timme i värmeblocket. Då stället placeras i värmeblocket 

sänks temperaturen något, därför startas inte tidtagningen förrän då temperaturen åter kommit 

upp i 430˚ C. 

Då en timme passerat lyfts stället ur värmeblocket och låts svalna i tio minuter. Till varje 

provrör tillsätts 75-80 ml avjoniserat vatten med hjälp av en auto-dispenser. Att hålla tiden är 

viktigt då det finns risk för stötkokning av vattnet vid för tidig tillsatts och stelning av 

komplexet vid för sen tillsatts. Detta ställ är nu redo för analys. Innan analyser kan utföras 

med Kjeltec-instrumentet körs först en kontroll som instrumentet utför automatiskt, samt fyra 

blankprover. Därefter hängs stället in på en ställhållare, instrumentet programmeras och 

analysen påbörjas. 

Dumas 

Dumas-metoden inleds med att syrgastillförseln skruvas på och Leco-instrumentet 

programmeras att köra tio stycken blankprover. Detta görs genom att de programmeras in på 

den dator som finns uppkopplad till instrumentet, därefter väljs läget ‖Analyze‖ på ett reglage 

på instrumentet samt på datorn som är uppkopplad till instrumentet. 0,15 – 0,25 g EDTA, med 

noggrant bestämd kvävehalt, samt de aktuella proverna vägs upp i kapsyler som sedan 

försluts. Dessa programmeras sedan in på datorn och placeras i den auto-sampler som finns 

monterad på instrumentet. 

När alla prover analyserats väljs läget ‖Standby‖ på Leco-instrumentets reglage och därefter 

stängs syrgastillförseln av. 

NIT 

Det prov som ska analyseras hälls i en provuppsamlare på instrumentets topp. När metoden 

för kornanalys valts trycks ‖START-knappen‖ in. Instrumentet påbörjar därefter 

spektraupptagningen och när denna är slutförd skrivs resultatet från analysen ut. De resultat 

som finns med på denna utskrift är bl. a. provets vattenhalt och proteinhalt. Efter 

genomgången analys samlas provet upp i en provuppsamlare i nedre delen av instrumentet. 

Denna provuppsamlare kan sedan tillfälligt avlägsnas från instrumentet och provet återförs till 

det kärl det fanns i innan det hälldes i instrumentet. 

Vattenhaltsbestämning 

För att få proteinhaltsresultatet för Kjeldahl och Dumas till % protein enbart för torrsubstans 

utfördes en vattenhaltsbestämning. Det värde som fås för vattenhalten inkluderas i 

omvandlingen från kvävehalt till proteinhalt för provet. Vattenhaltbestämningen har utförts 

enligt ICC Standard No. 110/1.
22

 

 

Kontrollprover 

Som nämndes i metodavsnittet kördes kontroller tillsammans med provanalyserna för 

samtliga metoder. Dessa är hämtade från en internationell ringteststudie som utfördes på 

                                                 
22

 International association for cereal science and technology (1960), ―ICC Standard No. 110/1‖  
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uppdrag av EGN (European Grain Network) vid årsskiftet 2009/2010. Ringtestet bestod av tio 

prover som ett antal olika laboratorium i Europa fick analysera med en referensmetod 

(Kjeldahl eller Dumas) samt med ett NIT-instrument.
23

 

Genom att studera medelvärdet för de tio proverna (se sid. 15 och 19 i Möllers rapport) valdes 

tre av denna studies kontrollprover ut med avseende på att de skulle spänna över det, i detta 

arbete, intressanta koncentrationsintervallet för protein i korn. Därför valdes prov B2.09.01, 

B2.09.06 och B2.09.08 ut som enligt referensmetod ska ha proteinkoncentrationen 9,5, 10,7 

respektive 11,7% i torrsubstans (ts).  

Vid varje analystillfälle med samtliga analysmetoder kördes varje kontrollprov åtminstone en 

gång. För att kunna följa analysmetodernas prestanda över tid konstruerades s.k. Shewhart-

diagram där varje kontrollsprovsresultat (medelvärdet för kontrollprovet vid varje 

analystillfälle) lades in. Linjer för kontrollprovets ringtestvärde, medelvärdet för samtliga 

analyser samt medelvärdet +/- 2 respektive 3 standardavvikelser lades också in i diagrammet 

för att utvärdera metodens prestanda. 

Torkning 

För att få fram korn med lagervarukvalitet utfördes torkning av ett urval från det våta 

kornprovet. Denna torkning utfördes genom att det nämnda urvalet hälldes i nätkorgar som 

sedan placerades i ett torkrum. Torkrummet höll en temperatur på ca 30 ºC och kornproverna 

förvarades i rummet över natt (cirka 16 timmar). 

 

 

 

                                                 
23

 Möller, J. (2010), ‖European Grain Network: Results of the Interlaboratory Study conducted in Dec 2009/Jan 

2010‖ 
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Resultat 

Kontrollprover 
För att säkerställa att analysmetoderna presterade som de skulle analyserades fyra 

kontrollprover med stigande proteinhalt med Kjeldahl respektive Dumas samt tre för NIT vid 

varje analystillfälle. 

För att följa analysmetodernas prestanda över tid konstruerades så kallade Shewhart-diagram. 

I Figur 4, Figur 5 och Figur 6 nedan visas respektive analysmetods resultat för kontrollprovet 

K.01. Den gröna linjen representerar medelvärdet för samtliga analyser. Den gula och den 

röda linjen representerar 2 respektive 3 standardavvikelsers avstånd från nämnda medelvärde 

och bildar ett intervall inom vilket värdena bör hamna för att processen ska kunna antas vara 

stabil. I diagrammen finns även en lila streckad linje som representerar det medelvärde provet 

fick vid ringtestet. 

 
Figur 4.  Resultat för kontrollprov K.01 över tid med Kjeldahl-metoden illustrerat i ett 

Shewhart-diagram.  De första fyra punkterna är från analysen av de torkade Prestige-

proverna medan de fyra sista är från analysen av de våta Prestige-proverna. 

I Figur 4 visas resultat över tid för kontrollprov K.01 vid analys med Kjeldahl-metoden. 

Samtliga punkter ligger inom två standardavvikelsers avstånd från medelvärdet. Medelvärdet 

avviker med ca 0,3 procentenheter från ringtestvärdet. 
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Dumas - Shewhart-diagram för K.01
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Figur 5.  Resultat för kontrollprov K.01 över tid med Dumas-metoden illustrerat i ett 

Shewhart-diagram. De första tre punkterna kördes i samband med analysen av de 

torkade Prestige-proverna. De nästkommande sex punkterna kördes i samband med 

analysen av de våta Prestige-proverna. De avslutande fem punkterna kördes i samband 

med analysen av samtliga Tipple-prover. 

I Figur 5 visas resultat över tid för kontrollprov K.01 vid analys med Dumas-metoden. Här 

finns en punkt (nummer 4) som avviker med mer än två standardavvikelser från medelvärdet. 

Medelvärdet i sin tur avviker med 0,1 procentenheter från ringtestvärdet. 

 

Figur 6. Resultaten för kontrollprov K.01 över tid med NIT-metoden illustrerat i ett 

Shewhart-diagram. De första fyra punkterna är körda i samband med Tipple-analysen. 

Nästa fyra är körda vid analysen för de våta Prestige-proverna medan de kommande fyra 

punkterna kördes vid analysen när Prestige-proverna torkats. Samma fördelning som för 

Prestige gäller sedan också för de resterande åtta punkterna. 

I Figur 6 syns kontrollprovet K.01: s resultat över tid på NIT-instrumentet. Samtliga punkter 

hamnar inom två standardavvikelsers avstånd från medelvärdet. Den gröna linjen för 

medelvärdet avviker med ca 0,05 procentenheter från ringtestvärdet. 

I Appendix 2 finns Shewhart-diagram för övriga kontrollprover. 
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Kjeldahl mot Dumas 
I Tabell 2 i Appendix 3 presenteras analysresultat från Dumas- respektive Kjeldahl-metoden 

för kornsorten Prestiges prover. Den genomsnittliga differensen mellan metoderna är 

beräknad till 0,07 procentenheter. 

Som nämndes i avsnittet Avgränsningar i Inledningen utfördes bestämningen av proteininne-

hållet i Tipple enbart med Dumas- och NIT-metoden. Som tidigare angivits är Kjeldahl en av 

de metoder som används som referensmetodik för proteinhaltsbestämning. Dock har standard-

er utarbetats för att även Dumas ska kunna användas i detta syfte. Med tanke på detta samt 

den goda korrelation som Kjeldahl uppvisar med Dumas i Figur 7 nedan kommer NIT-

värdena för Tipple att jämföras med Dumas-värdena som referensresultat. 
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Figur 7. Resultat från analyserna av Prestige med Kjeldahl (x-axeln) respektive Dumas (y-

axeln). Den röda linjen representerar den linje vars ekvation bäst överensstämmer med 

datapunkterna. Den svarta linjen representerar hur förhållandet hade varit om båda 

metoderna hade givit samma resultat. 

 

I Figur 7 har en svart linje dragits som anger det förhållande som uppstått om Kjeldahl och 

Dumas hade givit exakt samma resultat för samtliga kornprover. Dessutom har en rosa linje 

dragits som anger den funktion som bäst representerar det verkliga förhållandet mellan 

Kjeldahl och Dumas för kornsorten Prestige. 
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Studie av torkeffekt 
För att kontrollera om resultatet för våta prover skiljer sig signifikant från torkade har t-

testvärden räknats ut för olika analysmetoder och kornsorter. För att misstanke om 

systematisk skillnad ska väckas ska det uträknade t-testvärdet understiga 0,05. Resultaten från 

t-testet visas i Tabell 1 nedan. 

 
Tabell 1. T-testvärden för studie av eventuell signifikant avvikelse mellan 

vått respektive torkat korn för de olika kornsorterna. 

Analysmetod Tipple Prestige Quench 

NIT 1,30*10
-8 

3,61*10
-3 

4,77*10
-5

 

Dumas 0,11 1,00 - 

Kjeldahl - 0,29 - 

 

Resultatet i Tabell 1 visar på att samtliga t-testvärden för NIT understiger den gräns på 0,05 

som antyder systematisk skillnad mellan analyserna av vått och torkat korn. Tabellen är, 

precis som nämndes i Avgränsningar i Inledningen, inte fullständig vad gäller Dumas och 

Kjeldahl men de värden som finns i tabellen överstiger gränsen 0,05. 

För att vidare undersöka om det föreligger skillnad mellan korn som är vått respektive torkat 

för de olika teknikerna samt redovisa mätområdet och antalet replikat, utfördes 

regressionsanalyser där resultat för vått korn sattes på x-axeln och resultat för torkat korn 

sattes på y-axeln. 

Nedan finns figurer som visar regressionerna för kornsorten Tipple för både NIT (Figur 8) 

och Dumas (Figur 9). Infogat i figurerna finns också två linjer, den svarta linjen beskriver det 

förhållande som existerat mellan vått och torkat korn om ingen skillnad fanns mellan 

analysmetodernas resultat. Den rosa linjen representerar det verkliga förhållandet mellan vått 

och torkat korn för de olika analysmetoderna. Motsvarande figurer för kornsorterna Prestige 

och Quench finns i Appendix 4. 
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Figur 8. Resultat från analyserna av Tipple med NIT där värdena för våta korn (x-axeln) 

ställs mot torkade (y-axeln). Den röda linjen representerar den linje vars ekvation bäst 

överensstämmer med datapunkterna. Den svarta linjen representerar hur förhållandet 

hade varit om ingen skillnad hade förekommit mellan resultaten. 
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Dumas för Tipple
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Figur 9. Resultat från analyserna av Tipple med Dumas där värdena för våta korn (x-

axeln) ställs mot torkade (y-axeln). Den röda linjen representerar den linje vars ekvation 

bäst överensstämmer med datapunkterna. Den svarta linjen representerar hur 

förhållandet hade varit om ingen skillnad hade förekommit mellan resultaten. 

Regressionen för Våta korn mot Torkade korn med Dumas (Figur 9) följer den optimala linjen 

relativt väl, medan NIT-resultaten (Figur 8) ser ut att avvika. 

För att kontrollera om avvikelsen från den optimala linjen (i figur 8) beror på en 

underprediktion av det torkade kornet eller en överprediktion av det våta kornet utfördes en 

regression där samtliga värden från analyser av Tipple med Dumas sattes på x-axeln och 

motsvarande värden för NIT sattes på y-axeln. Regressionen för våta korn med Dumas mot 

våta korn med NIT för Tipple syns i röd färg nedan i Figur 10 och torkat korn i grön färg. I 

figuren finns också linjer som bäst överrensstämmer med de verkliga värdena och dessutom 

en svart linje som beskriver hur förhållandet mellan metoderna skulle ha sett ut om ingen 

skillnad hade existerat. 

 

Figur 10. Resultat från analyserna av Tipple med Dumas (x-axeln) respektive NIT (y-

axeln). Den röda linjen representerar den linje vars ekvation bäst överensstämmer med 

datapunkterna för vått korn, medan den gröna linjen representerar motsvarande 

överensstämmelse för torkat korn. Den svarta linjen representerar hur förhållandet hade 

varit om ingen skillnad hade förekommit mellan metoderna. 
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Den röda, streckade linje som beskriver förhållandet mellan Dumas och NIT för det våta 

kornet i Figur 10 verkar avvika från den optimala linje som finns infogad i bilden. Den gröna, 

streckade linjen, som representerar förhållandet för det torkade kornet, verkar däremot följa 

den optimala linjen. 

För att studera om vattenhalten påverkar skillnaden i proteininnehåll mellan vått och torkat 

korn har en graf ställts upp nedan i Figur 11. 

 
Figur 11. Förändringen i vattenhalt (x-axeln), dvs. skillnaden i vattenhalt mellan våta och 

torkade korn, ställs mot förändringen i proteinhalt (y-axeln) för studie om eventuellt samband. 

I Figur 11 är punkterna ganska jämnt fördelade oberoende av hur stor skillnaden i vattenhalt 

är. Det finns punkter med stor skillnad i vattenhalt men liten förändring i proteinhalt samt 

punkter med låg vattenhaltsförändring som fått stor förändring i proteinhalt, därmed syns 

inget tydligt mönster som tyder på att förändringen i vattenhalt påverkar proteininnehållet. 



Protein i korn – En torkstudie utförd med etablerade analysmetoder på tre kornsorter 

 20 

Diskussion 

Kontrollprover 
I fallet då kontrollprov K.01 analyserades över tid med Kjeldahl-metoden (se Figur 4) är 

punkterna fördelade inom två standardavvikelsers avstånd från medelvärdet vilket tyder på 

stabil prediktion av Kjeldahl-metoden. Avvikelsen från ringtestvärdet kan förklaras av att det 

fanns avvikande höga värden i ringtestet som höjde dess medelvärde avsevärt. Dessutom är 

ringtestet utfört av ett begränsat antal laboratorium vilket gör att resultatet som t.ex. 

laboratorium 10 levererat påverkar medelvärdet väldigt mycket. 

Studerar man Tabell 3 i Appendix 5, där resultaten från ringtestet då kontrollproven 

analyserades med referensmetodik visas, ser man att de flesta resultaten samkorrelerar väldigt 

bra med resultaten från analyserna av de utvalda kontrollproverna i detta arbete. Dessutom är 

det ett par månader sedan ringtestet utfördes och därför kan eventuell förändring i provets 

sammansättning ej uteslutas. 

Att en punkt avviker med mer än två standardavvikelser i Figur 5, som representerar 

kontrollprov K.01:s resultat över tid för Dumas-metoden, väcker vissa misstankar om 

överkvantifiering. Dock är de övriga punkterna från samma dag väldigt stabila vilket snarare 

tyder på att punkten ska betraktas som ett avvikande värde. 

Precis som för de andra teknikerna kan medelvärdets avvikelse från ringtestvärdet förklaras 

av de extremvärden som höjer ringtestets medelvärde. Dessa återfinns i Tabell 3 i Appendix 5 

där värdena från ringtestanalyserna utförda med referensmetodik visas. Dessutom är det ett 

par månader sedan ringtestet utfördes och därför kan, som tidigare nämnts i Metodavsnittet 

under Inledning, eventuell förändring i provets sammansättning ej uteslutas. 

Precis som för de andra kontrollprovens (K 7:28, K.06 och K.08) Shewhart-diagram från när 

de analyserades med Dumas-metoden (se Appendix 2), syns en nedåtgående trend för 

analyspunkterna. Detta kan vara ett resultat av att förbrukningsdelar på Dumas-instrumentet 

byttes ut i slutet av analysperioden. 

I Figur 6 visas resultatet för kontrollprov K.01 över tid då det kördes på NIT-instrumentet. 

Med tanke på att samtliga punkter ligger inom två standardavvikelser antas NIT-instrumentet 

ha presterat stabilt under hela analysperioden. Att medelvärdet avviker med 0,05 

procentenheter från ringtestvärdet kan förklaras med att det finns höga avvikande värden i 

ringtestet (se Tabell 4 i Appendix 5) som höjer ringtestets medelvärde. Dessutom är det ett par 

månader sedan ringtestet utfördes och därför kan eventuell förändring i provets 

sammansättning ej uteslutas. 

Med tanke på att kontrollproverna är tagna ur ett internationellt etablerat ringtest och 

resultaten som de använda analysmetoderna levererar är stabila, samt dessutom i de flesta 

fallen stämmer väl överrens med de data som deltagarna fick i det nämnda ringtestet, kan de 

data som framtagits klassas som väldigt tillförlitliga. Slutsatserna som dras i denna rapport 

blir därmed än mer trovärdiga. 

Kjeldahl mot Dumas 
Att Dumas-metoden ger 0,07 procentenheter högre värden än Kjeldahl-metoden (se Tabell 2 i 

Appendix 3) stämmer väl överens med tidigare forskning inom området som togs upp under 

rubriken Tidigare studier om skillnaden mellan Kjeldahl och Dumas i avsnittet Bakgrund. 
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Denna goda överensstämmelse bekräftar att metoderna presterat enligt förväntan under 

studien vilket ger tillit till de resultat som används i detta arbete. 

På grund av ett strömavbrott under vattenhaltsbestämningen fick tyvärr Kjeldahl-värdena för 

kornsorten Tipple förkastas, vilket begränsade jämförelsen mellan teknikerna avsevärt. Efter 

att ha tagit bort Tipple-värdena samt misstänkta outliers och misstänkt jästa prover från 

Prestige-proverna kvarstod till slut enbart 16 datavärden från varje metod. 

Som man kan se i t.ex. Figur 8 har fördelningen i proteinhalt inte varit speciellt jämn utan 

prover med en proteinhalt på 9-11% dominerar datainnehållet kraftigt, till skillnad från 

proverna i intervallet 11-13% som är betydligt färre. Detta gör att resultatet blir en bättre 

representation av skillnaden mellan metoderna i det förstnämnda intervallet och kanske inte 

lika bra för det sistnämnda. Vid optimala omständigheter hade fördelningen varit lite jämnare 

över hela intervallet, 9-13%, men då urvalet gjordes var antalet prover med hög proteinhalt 

(11-13%) väldigt få. Därför ger urvalet en bra representation av den verkliga fördelningen. 

Studie av torkeffekt 
Med tanke på den goda korrelation som uppvisas i Figur 7 mellan de två metoderna Kjeldahl 

och Dumas, samt att de på ett ganska bra sätt följer den optimala linjen, görs valet att bortse 

från den differens som tidigare presenterats mellan de båda teknikerna i diskussionen nedan. 

Detta för att NIT-instrumentets resultat för Tipple ska kunna jämföras med alternativ 

referensmetodik (dvs. Dumas) då Kjeldahl-data saknas. 

Oavsett vilken kornsort som analyseras ger NIT-metoden signifikant högre värden för vått 

korn jämfört med torkat. Detta kan i sin tur leda till att prissättningen på kornet kan variera 

beroende på om det är vått eller torkat.  

Med tanke på att NIT-instrumentet gav signifikant skilda värden för vått respektive torkat 

korn krävdes en undersökning av vid vilket av tillstånden som instrumentet gav korrekt 

resultat. Genom att studera Figur 10 där samtliga Dumas-värden för kornsorten Tipple finns 

på x-axeln och samtliga NIT-värden finns på y-axeln, går det att urskilja att de torkade 

proverna följer den svarta optimala linjen bäst. Det betyder alltså att NIT-värdena för torkat 

korn stämmer bra överens med referensmetodikens resultat. Punkterna för vått korn är 

däremot förskjutna i förhållande till den optimala linjen, vilket tyder på att NIT-instrumentet 

levererar allmänt högre resultat för dessa prover än referensmetoden. 

Den torkningseffekt som observeras för NIT-instrumentet går inte att urskilja då proverna 

analyseras med referensmetodik. Två av kornsorterna analyserades med Dumas och t-

testresultaten för dessa dataset tyder på att det inte föreligger någon signifikant skillnad i 

proteinhalten då kornet är vått respektive torkat. Detta pekar ännu starkare på att NIT-

metoden som användes har problem med att analysera vått korn. 

Genom att studera Figur 9 där samtliga Dumas-värden för kornsorten Tipple finns plottade 

med våta på x-axeln och torkade på y-axeln, ser man att även dessa punkter följer den 

optimala linjen vilket tyder på att resultaten inte verkar skiljas åt. 

NIT-instrumentet har klara problem med att bestämma proteininnehållet i korn då det är vått. 

NIT är en spektroskopisk metod och därför kan det finnas något i provet som stör mätningen 

av transmittansen och i sin tur bestämningen av proteininnehållet i korn. Med tanke på den 

uppenbara förändring i vattenhalt som fås då provet torkas är det inte otänkbart att mängden 

vatten kan störa proteinbestämningen. Med grafen i Figur 11 undersöktes ifall en stor 

förändring i vattenhalt hos ett prov resulterar i en stor proteinhaltsförändring. Fördelningen i 

grafen är dock väldigt jämn. Det finns prover som har en hög vattenhaltsförändring men en 

väldigt liten proteinhaltsförändring samt prover med låg vattenhaltsförändring som har en 
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relativt hög proteinhaltsförändring. Detta ger indikationer på att det nödvändigtvis inte 

behöver vara vattnet som stör prediktionen av proteinhalt för vått korn, men möjligheten 

utesluts inte. 

Övrig diskussion 
Av de olika kornsorterna var det Tipple som hade det absolut lägsta t-testvärdet då eventuell 

avvikelse mellan vått och torkat korn försökte urskiljas, och med andra ord är det alltså den 

kornsorten som med störst sannolikhet kan anses ha fått signifikant skilda resultat med NIT-

instrumentet. Det är också den sort som fått den största genomsnittliga differensen mellan vått 

och torkat korn, nämligen 0,34 procentenheter (se Tabell 5 i Appendix 6). I tur och ordning 

fick sedan Quench det näst lägsta t-testvärdet medan Presige fick det högsta och deras 

genomsnittliga differenser var 0,30 respektive 0,18 procentenheter.  

Att skillnaden mellan vått och torkat korn är avsevärt mycket mindre för Prestige kan 

eventuellt förklaras med att Prestige är ett välanvänt kornslag som NIT-instrumentet är väl 

bekant med, d.v.s. har mycket data lagrad i form av spektra att jämföra med, vilket inte gäller 

i samma utsträckning för de andra kornsorterna, Tipple och Quench. 

Framtida undersökningar 
Resultaten av undersökningarna i denna rapport bekräftar teorin att NIT-instrumentet 

levererar skilda resultat om kornet som analyseras är vått eller torkat. Dock ska det påpekas 

att den torkningsprocedur som användes under detta arbete skiljer sig en del från det 

kommersiella tillvägagångssättet. Torkningen som utfördes i samband med detta arbete gav 

kornet en vattenhalt på knappt 11 % medan de kommersiella riktlinjerna säger att kornet ska 

ha en vattenhalt på lägst 12 % efter torkningen. Med andra ord kan den torkning som 

användes i detta arbete anses något olik den kommersiellt vedertagna torkningsproceduren 

vilket kan ha påverkat den observerade skillnaden mellan vått och torkat korn. Att torka 

kornet enligt kommersiell procedur skulle kräva en torkning som är individuellt anpassad för 

varje prov vilket skulle vara både opraktiskt och tidskrävande. 

Beklagligt med detta arbete är naturligtvis att tiden var alltför knapp för att analysera samtliga 

kornsorter med samtliga analystekniker, vilket hade öppnat för en mer utvecklad diskussion 

och kanske ytterligare slutsatser, framför allt när det gäller den varierande prediktionen 

mellan Kjeldahl och Dumas men kanske också hur kornsorterna förhåller sig till varandra. 

En annan intressant aspekt värd att utvärdera är det analyserade kornets beskaffenhet. De 

analyser som denna rapport baseras på utfördes under perioden mars till maj. Genom att 

utföra dessa analyser under hösten, d.v.s. under skördetid, slipper man den misstänksamhet 

som finns kring eventuella förändringar i kornets sammansättning då det lagrats under en 

längre tid. Dessutom utfördes torkningen i detta projekt i syfte att framställa korn med 

lagervarukvalitet. Om man istället hade använt korn som faktiskt är lagervara och som torkats 

enligt praxis skulle resultaten bättre representera korn inom handeln. 
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Slutsatser 

Skillnad mellan olika analystekniker 
Mellan de olika analysmetoderna Kjeldahl och Dumas uppvisades viss skillnad i deras 

bestämning av proteininnehåll i korn. Då datavärden för kornsorten Prestige studerades 

upptäcktes en genomsnittlig överprediktion på 0,07 procentenheter för Dumas-metoden. Med 

tanke på att detta värde stämmer väl överens med tidigare rapporterade avvikelser kan 

slutsatsen dras att metoderna som använts verkar ha presterat som förväntat. 

Studie av torkeffekt 
För referensmetoderna Kjeldahl och Dumas upptäcktes ingen skillnad i bestämningen av 

proteinhalten då kornet var vått respektive torkat. Då NIT användes upptäcktes dock tydliga 

variationer. 

Samtliga kornsorter med NIT 

Den genomsnittliga differensen mellan resultatet för torkat och vått korn uppgår till 0,29 

procentenheter för samtliga kornsorter, vilket tyder på en tydlig överpredicering av vått korn, 

oavsett sort, med NIT. Då värdena för samtliga kornsorters våta prover jämförs med 

motsvarande torkade prover med t-test visar det sig också att denna differens är statistiskt 

signifikant (p << 0,001).  

Var sort för sig med NIT 

När differensen mellan NIT-värdena för vått respektive torkat korn beräknas enskilt för de 

olika kornsorterna varierar resultaten en del vilket kan studeras i Tabell 5 i Appendix 6. Störst 

differens och överpredicering fås för Tipple där en medeldifferens på 0,34 procentenheter 

uppmättes. I fallen Prestige och Quench var motsvarande överpredicering 0,18 respektive 

0,30 procentenheter. För de olika kornsorterna visade det sig att den uppmätta skillnaden 

mellan vått och torkat korn också var statistiskt signifikant (p < 0,01). 

Resultaten tyder på att NIT har problem att analysera vått korn oavsett kornsort, men störst 

problem med Tipple sedan Quench och avslutningsvis Prestige. 
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Efterord 
Resultaten från detta examensarbete har efter dess slutförande använts för framtagning av en 

ny NIT-modell. Denna modell hanterar den i detta arbete observerade skillnaden mellan vått 

och torkat korn betydligt bättre. Skillnaden mellan vått och torkat korn minskas med denna 

modell från 0,3 till 0,1 procentenheter.
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Appendix 1 – Flödesschema 
 

 

 

 

Figur 12.  Flödesschema över analysgången för varje kornsort. 
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Appendix 2 – Resterande Shewhart-diagram 
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Figur 13. Resultat för kontrollprov K 7:28 över tid med Kjeldahl-metoden illustrerat i ett 

Shewhart-diagram.  De första fyra punkterna är från analysen av de torkade Prestige-

proverna medan de fyra sista är från analysen av de våta Prestige-proverna. 
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Figur 14. Resultat för kontrollprov K.06 över tid med Kjeldahl-metoden illustrerat i ett 

Shewhart-diagram.  De första fyra punkterna är från analysen av de torkade Prestige-

proverna medan de fyra sista är från analysen av de våta Prestige-proverna. 
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Figur 15. Resultat för kontrollprov K.08 över tid med Kjeldahl-metoden illustrerat i ett 

Shewhart-diagram.  De första fyra punkterna är från analysen av de torkade Prestige-

proverna medan de fyra sista är från analysen av de våta Prestige-proverna. 
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Figur 16. Resultat för kontrollprov K 7:28 över tid med Dumas-metoden illustrerat i ett 

Shewhart-diagram. De första tre punkterna kördes i samband med analysen av de torkade 

Prestige-proverna. De nästkommande fyra punkterna kördes i samband med analysen av 

de våta Prestige-proverna. De avslutande fem punkterna kördes i samband med analysen 

av samtliga Tipple-prover. 
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Figur 17. Resultat för kontrollprov K.06 över tid med Dumas-metoden illustrerat i ett 

Shewhart-diagram. De första två punkterna kördes i samband med analysen av de 

torkade Prestige-proverna. De nästkommande sex punkterna kördes i samband med 

analysen av de våta Prestige-proverna. De avslutande fem punkterna kördes i samband 

med analysen av samtliga Tipple-prover. 
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Figur 18. Resultat för kontrollprov K.08 över tid med Dumas-metoden illustrerat i ett 

Shewhart-diagram. De första fyra punkterna kördes i samband med analysen av de 

torkade Prestige-proverna. De nästkommande sex punkterna kördes i samband med 

analysen av de våta Prestige-proverna. De avslutande fyra punkterna kördes i samband 

med analysen av samtliga Tipple-prover. 
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Figur 19. Resultaten för kontrollprov K.06 över tid med NIT-instrumentet illustrerat i 

ett Shewhart-diagram. De första fyra punkterna är körda i samband med Tipple-

analysen. Nästa fyra är körda vid analysen för de våta Prestige-proverna medan de 

kommande fyra punkterna kördes vid analysen när Prestige-proverna torkats. De 

kommande tre punkterna är körda i samband med våtanalysen av Quench medan de 

avslutande fyra är körda vid torkanalysen av samma kornsort. 

 

 

Figur 20. Resultaten för kontrollprov K.08 över tid med NIT-instrumentet illustrerat i 

ett Shewhart-diagram. De första fyra punkterna är körda i samband med Tipple-

analysen. Nästa fyra är körda vid analysen för de våta Prestige-proverna medan de 

kommande fyra punkterna kördes vid analysen när Prestige-proverna torkats. De 

kommande tre punkterna är körda i samband med våtanalysen av Quench medan de 

avslutande fyra är körda vid torkanalysen av samma kornsort. 
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Appendix 3 – Prestige-värden för Dumas och Kjeldahl 

Tabell 2. Prestige-värden för Dumas och Kjeldahl. I den högra kolumnen 

visas differensen mellan metodernas resultat. 

Prov nr. Dumas 
(% protein) 

Kjeldahl 
(% protein) 

Dumas – Kjeldahl 
(% protein) 

2007 9,2 9,0 0,2 
2008 10,1 10,0 0,1 
2010 9,7 9,6 0,1 
2011 10,9 10,7 0,2 
2013 10,8 10,8 0,1 
2014 10,1 10,0 0,1 
2016 10,2 10,2 0,0 
2018 10,3 10,4 -0,1 
2020 11,1 11,3 -0,2 
2021 9,6 9,6 0,0 
2024 10,3 10,3 0,0 
2026 10,2 10,1 0,1 
2027 12,7 12,7 0,0 
2028 10,0 10,0 0,0 
2029 10,6 10,5 0,1 
2030 10,1 10,0 0,0 
2007L 9,2 9,0 0,2 
2008L 10,0 9,9 0,1 
2010L 9,7 9,5 0,2 
2011L 10,7 10,5 0,2 
2013L 10,8 10,7 0,1 
2014L 10,1 10,0 0,1 
2016L 10,5 10,3 0,1 
2018L 10,5 10,4 0,1 
2020L 11,2 11,1 0,1 
2021L 9,5 9,5 0,0 
2024L 10,3 10,2 0,1 
2026L 10,1 10,1 0,0 
2027L 12,5 12,6 0,0 
2028L 10,2 10,2 0,1 
2029L 10,6 10,6 0,1 
2030L 10,1 10,0 0,1 
Medelvärde   0,07 
Standard-
avvikelse   0,09 
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Appendix 4 – Datavärden för NIT 

 
Figur 21. Resultat från analyserna av Prestige med NIT där värdena för våta korn (x-axeln) 

ställs mot torkade (y-axeln). Den röda linjen representerar den linje vars ekvation bäst 

överensstämmer med datapunkterna. Den svarta linjen representerar hur förhållandet hade 

varit om ingen skillnad hade förekommit mellan resultaten. 

 
Figur 22. Resultat från analyserna av Quench med NIT där värdena för våta korn (x-

axeln) ställs mot torkade (y-axeln). Den röda linjen representerar den linje vars ekvation 

bäst överensstämmer med datapunkterna. Den svarta linjen representerar hur 

förhållandet hade varit om ingen skillnad hade förekommit mellan resultaten. 
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Appendix 5 – Ringtest 

Tabell 3. Sammanställning av ringtest med referensmetodik. Obser-

vera att varje laboratoriums resultat är ett medelvärde av två 

körningar medan medelvärdet längst ner i tabellen är uträknat utifrån 

samtliga resultat. Hämtad ur “European Grain Network: Results of 

the Interlaboratory Study conducted in Dec 2009/Jan 2010”. 

Labkod B2 09.01 B2 09.06 B2 09.08 

3 9,30 10,70 11,9 

5 9,40 10,70 11,9 

8 9,5 10,6 11,7 

12 9,40 10,60 11,6 

15 9,90 10,79 11,51 

17 9,19 10,6 11,46 

21 A 9,60 11,10 12,00 

28 9,2 10,5 11,6 

29 9,2 10,7 11,7 

Medelvärde 9,5 10,7 11,7 

 

 
Tabell 4. Sammanställning av ringtest med NIT. Observera att varje 

laboratoriums resultat är ett medelvärde av två körningar medan 

medelvärdet längst ner i tabellen är uträknat utifrån samtliga resultat. 

Hämtad ur “European Grain Network: Results of the Interlaboratory 

Study conducted in Dec 2009/Jan 2010”. 

Labkod B2 09.01 B2 09.06 B2 09.08 

3 9,40 10,70 11,90 

5 9,30 10,80 11,70 

8 9,5 11,1 11,7 

11 9,42 10,81 11,72 

12 9,70 10,80 11,70 

15 9,44 10,94 11,88 

17 9,5 10,8 11,6 

21 A 9,70 11,20 11,90 

25 9,50 10,90 11,50 

25A 9,10 10,80 11,70 

28 9,2 10,7 11,6 

Medelvärde 9,5 10,9 11,8 
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 Appendix 6 – Genomsnittliga differenser mellan vått och torkat korn 
Tabell 5. Genomsnittliga differenser mellan vått och torkat för de olika 

analysmetoderna och kornsorterna. 

Analysmetod Tipple Prestige Quench 

NIT 0,34 0,18 0,30 

Dumas 0,06 0.00  

Kjeldahl  0.03  

 

 


