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Abstract 
 

Master of Science in Engineering and of Education 

by Linnea Danielsson 

This master thesis is the documented work of the development, implementation and documentation 

of a new method for identification of pharmaceuticals excipients using X-ray fluorescence. The 

method is supposed to be used at the laboratory for quality control at AstraZeneca, Södertälje. The 

purpose of the thesis was to develop a stout and effective method and to educate the users in the 

skills needed to perform fast and correct analyses. This thesis presents the technology behind XRF 

instruments and which sources of errors that could affect the results as well as the pedagogical 

theories used to describe the practical work that takes place at the laboratory. The method and the 

experiment that preceded the method are presented, and the results and decisions are discussed. 

How the education was planned, performed and evaluated is also presented.   

Keywords: X-ray fluorescence, pharmaceutical excipients, identification, development of methods, 

education of users, practical knowledge, routine and attention. 
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Sammanfattning 
 

Examensarbete på programmet Civilingenjör och lärare inom området Teknik och lärande 

av Linnea Danielsson 

 

Detta examensarbete dokumenterar arbetet med utveckling, införande och dokumentation av en ny 

metod för identitetsbestämning av farmaceutiska råvaror med röntgenfluorescens. Metoden är 

utvecklad för att användas på laboratorier för kvalitetskontroll på AstraZeneca i Södertälje. Syftet 

med arbetet var att utveckla en robust och effektiv metod samt att utbilda användarna i det 

hanteringssätt som krävs för att utföra snabba och korrekta analyser. Rapporten presenterar 

teknologin bakom röntgenfluorescensinstrument och vilka felkällor som kan påverka resultaten samt 

de pedagogiska teorier som använts för att beskriva det praktiska arbete som äger rum på 

laboratoriet. Metoden och de försök som föregick metoden presenteras, och resultat och beslut 

diskuteras. Hur utbildningen planerades, genomfördes och utvärderades presenteras också.  

Nyckelord: Röntgenfluorescens, farmaceutiska råvaror, identitetsbestämning, metodutveckling,  
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1. Förkortningar 
 

XRF X-ray fluorescence, röntgenfluorescens 

MP4 MiniPal 4 

AZ AstraZeneca 

SOP Standard Operating Procedure/standardiserat arbetssätt 

GMP Good manufacturing practice 

SHM Säkerhet, Hälsa, Miljö 

batch ett parti av en artikel (råvara eller läkemedel) 

cps counts per second, antal pulser per sekund som en detektor mottar 

Å Ångström (10���	m) 

eV elektronvolt (1,60218 × 10��� J) 
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2. Inledning 

2.1 Bakgrund 

2.1.1 Om examensarbetet 

Denna rapport presenterar ett examensarbete som genomförts inom utbildningen Civilingenjör och 

lärare (300 hp) på Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Examensarbetet utfördes inom området teknik 

och lärande, och följer kursplanen för SA210X vilket innebär huvudhandledning på KTH och 

biträdande handledning från Stockholms Universitet, SU. I detta fall sker huvudhandledningen på 

Ingenjörspedagogiska enheten på KTH och biträdande handledning vid Institutionen för 

matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik. Kursen omfattar 30 hp (20 veckor), varav 

15 hp (10 veckor) utgörs av verksamhetsförlagd utbildning, VFU, som ska genomföras i någon 

lärandemiljö annan än den på högskolan. I detta fall utgör laborationsarbetet och undervisningen på 

AstraZeneca de 10 veckorna VFU.  

Examensarbetet syftar till att utveckla och validera en metod för användandet av 

röntgenfluorescens, XRF vid kvalitetskontroll av farmaceutiska råvaror samt att utbilda befintlig 

personal i denna metod. I arbetet ingår att formulera ett standardiserat arbetssätt, att producera 

nödvändig dokumentation samt att planera och genomföra undervisning kring instrumentet. 

Examensarbetet är valt för att ge utrymme för både den tekniska och den pedagogiska kompetensen 

kring samma instrument och metod. Anledningen till att detta arbete valdes är både en nyfikenhet 

kring läkemedelsbranschen, ett intresse kring analytisk kemi samt en vilja att uppmärksamma företag 

på vikten av pedagogiskt arbete.  

2.1.2 Om AstraZeneca 

AstraZeneca är ett globalt läkemedelsföretag med drygt 60 000 anställda världen över. AstraZeneca 

fokuserar främst på forskning, utveckling och tillverkning kring områdena cancer, hjärta/kärl, 

mage/tarm, infektion, neurovetenskap samt andningsvägar och inflammation. I Sverige utförs 

forskning i Mölndal och Södertälje, och i Södertälje finns en produktionsenhet. Sweden Operations 

heter den enhet som ansvarar för produktion och varuförsörjning i Sverige, och deras verksamhet 

består av att tillverka aktiva substanser, att tillverka och förpacka läkemedel samt att 

kvalitetskontrollera råvaror och läkemedel.  

Examensarbetet utfördes på avdelningen Sweden Operations QC, som ansvarar för kvalitetskontroll 

under tillverkningen av substanser och läkemedel. Det laborativa arbetet skedde på laboratoriet för 

kvalitetskontroll av råvaror där metoden som utvecklades kommer att användas för identitets-

bestämning av farmaceutiska råvaror. Metoden kommer att användas för att säkra identitet hos 

samtliga inkommande kollin av en viss råvara och måste därför vara både snabb och robust. 

Personalen som i framtiden kommer använda sig av metoden är de som arbetar på laboratoriet för 

kvalitetskontroll, och det är för dessa undervisningen kommer att utvecklas.  

 

2.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att implementera analyser med röntgenfluorescens, XRF på 

laboratoriet för kvalitetskontroll på AstraZeneca. Detta har skett genom arbete med två olika 

områden, utvecklandet av ett standardiserat arbetssätt och genom utbildning av användarna. Det 
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standardiserade arbetssättet syftar till att vägleda användaren, från dess att den får provet i handen 

till dess att resultatet är inrapporterat, för att på så sätt försäkra sig om att resultatet är riktigt och 

att tidsåtgången minimeras. Utbildningen som genomförts har haft som syfte att ge användarna ett 

gott handhavande med instrumentet samt att ge dem en sådan förståelse för instrumentet att de 

reagerar på felaktigheter i analysresultaten. 

 

2.3 Mål 

Målet med examensarbetet var att utveckla och implementera en väl fungerade och tillförlitlig XRF-

metod för identitetsbestämning av farmaceutiska råvaror på laboratoriet för kvalitetskontroll under 

Sweden Operations QC på AstraZeneca. Ytterligare ett mål med arbetet var att genom en pedagogisk 

och till användarna anpassad utbildning skulle en högre förståelse hos användarna uppnås, vilket i sin 

tur ska leda till minimerade problem och felaktigheter i analysresultaten. 

Arbetsprocessen började därför med tillägnande av kunskap om röntgenfluorescens, undersökning 

av arbetssätt och befintliga dokument på laboratoriet för kvalitetskontroll, utformning av 

instrumentförsök, utvärdering av instrumentförsök och beslut om val av standardiserat arbetssätt 

samt dokumentering av resultatet enligt på företaget gällande föreskrifter. Vidare förbereddes och 

genomfördes intervjuer och observation av användarna av det standardiserade arbetssättet och 

litteraturstudier av pedagogiska teorier genomfördes. Utifrån dessa utvecklades, planerades och 

genomfördes en undervisningssekvens. Undervisningen utvärderades och arbetets process och 

resultat presenterades muntligt och skriftligt för berörda parter. 

 

2.4 Frågeställningar 

Eftersom examensarbetet består av två olika delar har även frågeställningarna delats upp i två 

kategorier, en teknisk och en pedagogisk.  

Den tekniska delen syftar till utvecklandet av en standardiserad arbetsmetod, och frågeställningen 

är: 

• Hur möjliggöra effektiv och robust identitetsbestämning med XRF? 

Detta skedde genom att: 

o Utforma inställningar i XRF-instrumentets programvara för materialet.  

o Utforma kontrollmetod för identitetsbestämning av materialet. 

o Utforma apparatinstruktion för XRF-instrumentet MiniPal. 

o Utforma valideringsplan och valideringsrapport för materialet. 

o Utforma så kallat ”labkort”, en typ av användarmanual för det standardiserade 

arbetssättet vid identitetsbestämning med XRF.  

o Utföra kapacitetsberäkning för laboratoriet avseende identitetsbestämning med XRF. 

Den pedagogiska delen syftar till att utbilda personalen som kommer använda sig av metoden i sitt 

arbete, och frågeställningen är då: 



12 
 

• Vad bör förmedlas till användarna av instrumentet för att möjliggöra effektiv och robust 
identitetsbestämning med XRF? 

• Under vilka former bör detta förmedlas? 

Detta skedde genom att: 

o Ta reda på användarnas förkunskaper inom området. 
o Utforma ”labkort” utgående från användarnas förkunskaper. 
o Utifrån pedagogisk teori välja en till användarna anpassad undervisningsform. 
o Genomföra undervisning som syftar till att:  

• Utveckla användarnas handhavande av och praktiska förståelse för 
instrument och programvara. 

• Utveckla användarnas förmåga att förstå metoden och reagera på 
felaktigheter i identitetsbestämningen. 
 

2.5 Avgränsningar 

Vad det gäller den tekniska delen av arbetet avgränsas det till det instrument för XRF som finns på 

AstraZeneca, samt till analys av en av de råvaror som instrumentet kommer att användas för på 

laboratoriet för kvalitetskontroll. Att analysen med XRF ska vara effektiv innebär att den ska gå 

snabbare än att göra motsvarande kvalitativa analys med något annat tillgängligt instrument. Att 

analysen ska vara robust innebär att den är stabil med avseende på små förekommande skillnader i 

analysen. I detta fall innebär det att den ska ge korrekta resultat oberoende av vem som genomför 

analysen och av små skillnader i utförandet. 

Den pedagogiska delen är avgränsad till att omfatta de kunskapsteorier som presenteras av Bengt 

Molander i boken Kunskap i handling, samt ett par kompletterande källor. Undersökningen avgränsas 

till en liten grupp av personalen som används som referensgrupp vid intervjuer, utbildning och 

enkätundersökningar. Det producerade materialets utformande begränsas av företagets riktlinjer för 

denna typ av dokumentation, och undervisningen begränsas till den tid som finns tillgänglig för 

personalen. 
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3. Teori 

3.1 Analytisk kemi 

Analytisk kemi är den gren inom kemin som syftar till att ta reda på vad ett prov innehåller. Hur 

provet är uppbyggt, vilka ämnen och hur mycket av dem provet innehåller är frågor som med hjälp 

av kemiska analyser kan besvaras. Analytisk kemi delas vanligtvis upp i två områden, kvantitativ 

respektive kvalitativ analys. Den kvantitativa analysen syftar till att bestämma halten av ett visst 

ämne i ett prov, medan den kvalitativa analysen syftar till att bestämma vilka ämnen som ingår i ett 

prov. Andra typer av analyser är distributionsanalys som beskriver hur ett ämne är fördelat över ett 

prov, processanalys som analyserar ämnens förekomst och halt över tid samt strukturell analys som 

bestämmer den strukturella uppbyggnaden av provets molekyler. Beroende på vilken typ av analys 

som ska genomföras, vilken typ av prov som ska analyseras samt om provet får förstöras eller ej finns 

en uppsjö av olika analytiska metoder att välja mellan. Elementär analys är analys av ingående 

grundämnen, en typ av kvalitativ analys av atomslag i ett material. Denna typ av analys görs ofta med 

olika former av spektroskopi, metoder där man använder sig av elektromagnetisk strålning av olika 

våglängder. Atomer har olika och ämnesspecifika energinivåer som avgör hur de beter sig då de 

utsätts för elektromagnetisk strålning, och det är med hjälp av denna egenskap som atomslagen i ett 

material kan särskiljas.  

3.1.1 Röntgenmetoder 

3.1.1.1 Röntgenstrålning 

Röntgenstrålning är en typ av joniserande elektromagnetisk strålning med kort våglängd (0,01-10 

nm) och hög energi (100 eV-100 keV), som är så stark att den kan påverka elektronerna i atomernas 

inre skal.1 Förhållandet mellan energi och våglängd beskrivs med formeln  = ��
�  , där h är Plancks 

konstant, c är ljushastigheten och λ är våglängden. Röntgenstrålningen upptäcktes av misstag av 

Wilhelm Konrad Röntgen år 1895 och han tilldelades det allra första Nobelpriset i fysik för bedriften.  

Röntgenstrålning är inte farligt för människor i små doser, och vi utsätts dagligen för naturlig 

röntgenstrålning från jorden och rymden. I USA beräknas naturlig röntgenstrålning och medicinsk 

röntgenstrålning vid undersökningar stå för ca 50 % var av den strålning en människa utsätts för.2 I 

större doser ökar röntgenstrålning risken för cancer. Röntgenstrålning används idag inom ett antal 

olika områden, medicinskt för röntgenundersökningar, för kemisk analys med röntgenfluorescens 

och röntgendiffraktion och av astronomer som analyserar röntgenstrålning från himlakroppar.  

Elektronkonfiguration anger hur elektronerna i ett grundämnes atomer är fördelade. Det är ett 

ämnes elektronkonfiguration som styr dess kemiska och fysikaliska egenskaper, och som gör att vi 

med röntgenfluorescens kan bestämma vilka grundämnen som finns i ett prov. Elektronerna fördelas 

i olika kvanttillstånd eller orbitaler, vilka kan härledas från elektronens vågfunktion som bestäms av 

fyra olika kvanttal. Det första kvanttalet, n, styr elektronens avstånd från kärnan och därmed också 

dess energinivå. Det första kvanttalet motsvarar det som vi förenklat brukar kalla för elektronskal 

(figur 1). Det är mellan dessa elektronskal som elektronerna förflyttar sig då de absorberar, emitterar 

                                                           
1 Kurskompendium i Analytisk Kemi, sid. 27  
2 National Council on Radiation Protection & Measurements 
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och fluorescerar strålning. De övriga kvanttalen avgör elektronens rörelsemängdsmoment (orbitalens 

form), elektronens magnetism samt elektronens spinn.  

 

Figur 1: Elektronskal. 

Olika atomer kan ta upp och sända ut fotoner av vissa bestämda energier, och dessa energier 

bestäms av skillnaden mellan två energinivåer hos atomen. Skillnaden i energi mellan elektronskalen 

avtar med avståndet från kärnan och är större hos tunga ämnen än lätta, beroende på kärnans 

laddning. Sambandet mellan elektronskalens energier och våglängden är 

1
� = ��� − ��� 

där λ är fotonens våglängd, Z är atomnumret och K och σ är konstanter.3 Då alla elektroner befinner 

sig i sina ursprungliga skal säger man att atomen befinner sig i grundtillståndet (figur 2), och då 

atomen tillförs energi och någon elektron förflyttar sig till ett högre skal säger man att atomen är 

exciterad. Det exciterade tillståndet är instabilt och eftersom atomen strävar efter så låg energi som 

möjligt kommer den att avge energi genom att sända ut en foton (figur 3).  

 

Figur 2-3: Natriumatom i grundtillstånd respektive exciterat tillstånd. 

                                                           
3 Tsuji, sid. 432 
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Då en atom utsätts för energirik strålning, kan tre olika fenomen inträffa, absorption, emission eller 

fluorescens. Vid absorption upptas energi, en elektron förflyttas till ett högre skal och atomen 

exciteras (figur 4). Elektronen återgår genast till grundtillståndet genom att elektronen flyttas ner och 

energi avges i form av en foton. Vid analys mäts mängden absorberat ljus mot våglängden. Olika 

atomer absorberar ljus av olika våglängd. Emission är processen då en atom sänder ut strålning (figur 

5), och eftersom atomen måste vara exciterad för att kunna avge en foton så måste energi på något 

sätt tillföras. Detta kan ske genom tillförsel av värme eller vid kollisioner med partiklar. Vid analys-

metoder med emission mäts intensiteten av det emitterade ljuset. Fluorescens innebär att en atom 

exciteras med hjälp av strålning, och sedan emitteras fotoner med lägre energi än den strålning som 

exciterade atomen (figur 6). Det är även här intensiteten av det emitterade ljuset som mäts.4  

 

Figur 4-6: Schematisk bild av absorption, emission respektive fluorescens. 

Röntgenstrålning uppstår då en elektron slås ut ur ett inre skal. Elektroner från de yttre skalen flyttas 

då in, och avger samtidigt energi i form av röntgenstrålning (figur 7).5 

 

Figur 7: Schematisk bild av uppkomsten av röntgenstrålning. 

                                                           
4 Kurskompendium i Analytisk Kemi, sid. 29-30 
5 Ibid, sid. 35 
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Röntgenstrålningens energi motsvarar energiskillnaden mellan de elektronskal som elektronen 

förflyttar sig mellan. Varje grundämne med atomnummer högre än 3 har en unik energi för dessa 

övergångar, och därmed får fotonerna unika våglängder och unika spektrallinjer med vilka de kan 

identifieras (figur 9). Beroende på vilken energinivå den utslagna elektronen tillhörde, och från vilket 

skal den nya elektronen härstammar döps spektrallinjerna enligt Siegbahn-notationen (figur 8).  

Övergången benämns med samma bokstav som det skal dit elektronen förflyttar sig, övergångar till 

K-skal benämns alltså Kα eller Kβ. α respektive β betecknar avståndet mellan elektronskalen emellan 

vilka övergången sker, där α motsvarar en energinivå och β två energinivåer. Detta motsvarar även 

intensiteten, en Kα-övergång är ungefär 6 gånger så intensiv som en Kβ-övergång. Beroende på vilket 

magnetiskt kvanttal den nya elektronen har, L2 (l = 1, m = 3/2) eller L3(l = 1, m = 1/2), ges övergången 

även ett index (tabell 1). Ofta används även grundämnets symboliska namn framför övergångens 

beteckning, till exempel FeKβ1 för en övergång från M3-skalet (l = 1, m=3/2) till K-skalet hos järn.6  

 

Figur 8-9: Schematisk bild av övergångar benämnda enligt Siegbahn-notationen, samt dess spektrallinjer. 

Lågenergi-

skal 

Högenergi-

skal 

Notation 

 
K 

L3 Kα1 

L2 Kα2 

M3 Kβ1 

L3 M5 Lα1 

L2 M4 Lα1 

M5 M7 Mα1 

Tabell 1. Siegbahn-notation. 

Röntgenstrålning interagerar i första hand med elektronerna hos atomen, och interaktion kan ske på 

något av följande fyra sätt.  

1) Röntgenfotonen passerar rakt igenom atomen utan att interagera, och behåller sin riktning 

(figur 10). 

2) Röntgenfotonen absorberas, och en del av energin överförs till atomens elektroner (figur 11).  

                                                           
6 Rouessac, sid. 239 



17 
 

3) Röntgenfotonen slår ut elektroner ur atomens inre skal. Yttre elektroner flyttas in och en del 

av energin fluorescerar då i form av sekundär röntgenstrålning (figur 12). 

4) Röntgenfotonen reflekteras och sprids beroende på olika kristallplan hos materialet den 

träffar (figur 13). 

10. 11.  

12. 13.  

Figur 10-13: Schematisk bild av röntgenfoton som passerar rakt igenom prov (10), röntgenfoton vars energi 

absorberas av prov (11), röntgenfoton som ger upphov till fluorescens (12) respektive röntgenfoton som 

reflekteras och sprids från olika plan (13).  

Dessa olika egenskaper används alla för olika typer av analysmetoder. Röntgenradiografi är ett 

exempel på fall 1 och 2, där röntgenstrålarna passerar genom mjukare vävnad som muskler men 

absorberas av tät vävnad som ben. Fall 3 används i röntgenfluorescens, då den sekundära röntgen-

strålningen mäts. Våglängden eller energin hos det spridda ljuset motsvarar energinivåerna i en atom 

av ett visst ämne och på så sätt kan identiteten bestämmas. Röntgendiffraktion är ett exempel på fall 

4, där man mäter spridningen av röntgenstrålar för att bestämma identiteten hos kristaller.7 Mer om 

dessa metoder i avsnitt 3.1.1.3 Röntgenmetoder. 

3.1.1.2 Röntgenkällor 

Röntgenstrålning produceras antingen av en aktiv isotop, en synkrotron eller med hjälp av ett 

röntgenrör. En aktiv isotop är ett grundämne som sönderfaller och i sönderfallet sänder ut strålning. 

Fördelen med en aktiv isotop är att strålningen är monokromatisk och att strålningskällan är liten, 

vilket gör denna typ av produktion vanlig i portabla instrument. Nackdelen är att strålningen är 

kontinuerlig och att man därför måste skydda sig själv och omgivningen från den.  En synkrotron är 

ett instrument som accelererar elektroner till nära ljusets hastighet. Elektronerna leds sedan in på en 

                                                           
7 Dean, sid. 341 
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bana som böjs med hjälp av ett starkt magnetfält. Elektronerna utsänder då så kallad bromsstrålning, 

och med hjälp av ett diffraktionsgitter kan man välja ut exakt de våglängder man vill använda för 

analys. Synkrotronutrustningen är dock stor, dyr och används bara i sällsynta fall.  

Ett röntgenrör består av en upphettad katod som på grund av värmen sänder ut elektroner (termisk 

emission). Elektronerna accelereras med hjälp av spänning (50-150 kV) genom ett vakuumrör mot en 

anod bestående av en metall med högt atomnummer (figur 14). 

 

Figur 14: Schematisk bild av röntgenrör. 

Då elektronerna träffar metallen i anoden slår de ut elektroner ur metallens innersta skal. En 

elektron från ett yttre skal hoppar ner och fyller igen hålet i det lägre skalet och energin som frigörs 

avgår i form av en foton, röntgenstrålning. Denna strålning har en viss bestämd energi, motsvarade 

energiskillnaden hos elektronnivåerna, och bildar enstaka spektrallinjer (Kα1 och Kα2 i figur 16). Då 

elektronerna rör sig mot anoden bildas även en annan typ av strålning, bromsstrålning. 

Bromsstrålningen uppstår då elektronerna saktas ner då de närmar sig anoden, och en del av den 

rörelseenergi som försvinner från partikeln sänds ut som strålning (figur 15). Olika elektroner 

kommer att bromsas olika mycket och därför bildas strålning av olika våglängder, ett kontinuum 

(kontinuum i figur 16).8  

 

Figur 15-16: Schematisk bild av uppkomsten av bromsstrålning respektive spektrum för den totala 

röntgenstrålningen från ett röntgenrör. 

                                                           
8 Schwedt, sid. 100-101 
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Eftersom endast en liten del av den tillförda effekten omvandlas till strålning måste röntgenröret tåla 

en stor mängd värme. Ofta används kylsystem med till exempel olja eller helium, och anoden roteras 

för att värmen ska fördelas över en större yta. För att undvika problem med bakgrundsstrålning, 

alltså att mätningen sker på den primära röntgenstrålningen snarare än på den sekundära 

fluorescensstrålningen, används ofta någon typ av filter för att blockera den primära strålningen.  

3.1.1.3 Röntgenmetoder 

Röntgenstrålning används i ett antal olika applikationer för olika typer av analys. De vanligaste är 

röntgenradiologi, röntgenfluorescens och röntgendiffraktion.  

Röntgenradiologi är en avbildande metod som används inom medicin och odontologi och är det som 

i vardagligt tal kallas för en röntgenundersökning. Denna metod används för att avbilda insidan av ett 

objekt, genom att röntgenstrålar enklare tränger igenom mindre täta material och då passerar 

genom objektet. Strålarna som går igenom objektet kan fångas upp på en fotografisk film eller med 

digital detektor och ger en bild av objektets inre. Fördelen med metoden är att den är smärtfri och 

att den med dagens moderna instrument går fort, och den används dagligen av läkare och tandläkare 

för att ge bilder av skelettet, inre organ och tänder. 

Röntgenfluorescens används främst för elementaranalys, alltså analys av grundämnen. Ett material 

bestrålas med röntgenstrålning och exciteras då. När materialets atomer sedan återgår till grund-

tillståndet emitteras strålning med en energi som är specifik för en viss energiövergång hos en viss 

atom. Denna sekundära strålning har generellt lägre energi än den primära röntgenstrålningen och 

uppstår genom fluorescens. Energin eller våglängden hos den sekundära strålningen mäts och med 

hjälp av programvara produceras ett spektrum där varje topp motsvarar en viss energiövergång hos 

ett visst grundämne. Metoden är snabb och bärbara mätinstrument finns, vilket gör den användbar 

inom geokemi, arkeologi och vid kriminalteknisk analys. En analys kan ta så lite som ett par minuter 

inklusive provberedning, vilket är en stor fördel gentemot andra metoder. Röntgenfluorescens 

beskrivs mer ingående i avsnitt 3.1.2 Röntgenfluorescens. 

Röntgendiffraktion kallas även för röntgenkristallografi, då den används för att bestämma 

kristallstrukturen hos metaller och polymerer. En kristall bestrålas med röntgenstrålning och 

diffraktionspunkterna, alltså den osammanhängande spridningen av röntgenstrålar med samma 

energi som de ingående strålarna, fångas upp på en skärm. Diffraktionspunkterna anger atomernas 

relativa positioner i kristallen, eftersom det är dessa som orsakat spridningen av röntgenstrålarna, 

och kan användas för att konstruera en bild av kristallen. Även punkternas intensitet används, för att 

producera en elektronintensitetskarta. Utifrån denna kan programvara bygga upp 3D-bilder av 

kristallen. Metoden används främst på proteiner och metaller, och en nackdel är att det kan vara 

väldigt svårt att producera kristaller av proteiner och det finns ingen enkel metod som fungerar för 

alla typer. För metallanalys används oftast ett prov i pulverform eftersom kristallen är uppbyggd av 

flera olika kristalliter med olika riktning och man på så sätt får en slumpmässig blandning av dessa.  

3.1.2 Röntgenfluorescens, XRF 

Den generella principen för ett röntgenfluorescensinstrument är att man har en röntgenkälla som 

bestrålar ett prov med primär röntgenstrålning så att det exciteras. Provet utstrålar sedan sekundär 

röntgenstrålning som tas upp och mäts av en detektor som kan vara antingen energi- eller 

våglängdsdispersiv. Resultatet från detektorn analyseras och ger ett spektrum (figur 17). Den 

sekundära röntgenstrålningens energi och våglängd beror på provets kvalitativa och kvantitativa 
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innehåll, eftersom olika grundämnen genomgår olika specifika energiövergångar. Metoden kan 

användas för grundämnen tyngre än bor (atomnummer 5), och beredningen är okomplicerad. 

 

Figur 17: Generell uppställning för röntgenfluorescensinstrument. 

En stor fördel med XRF är att provet inte förstörs vid analys. Kvalitativ analys med metoden är 

smidigt, eftersom grundämnenas energiövergångar är specifika och enkelt kan identifieras. 

Kvantitativ analys är svårare och ställer högre krav på provberedning och kalibrering. Flytande prover 

som ska analyseras med XRF behöver ingen provberedning alls, utan placeras i en provkopp med en 

icke-röntgenabsorberande film på ena sidan. Filmen kan bestå av polypropen eller mylar, en typ av 

polyester. För fasta prover kan en provberedning behövas, framförallt om provmatrisen inte är känd. 

Provmatrisen kan absorbera strålning, vilket kan leda till en underestimering av resultatet på grund 

av optisk släckning eller en överestimering då den fluorescerande strålningen exciterar andra 

element än analyten i provet. Beroende på vinkeln hos det infallande ljuset analyseras provet även 

på olika djup, och heterogeniteten i djupled kan påverka resultaten. Därför bör man innan analys av 

ytor på t.ex. metaller slipa ytan för att undvika att den har en annan kemisk sammansättning än 

resten av provet. Fasta prover mals ofta till fina pulver för att försäkra sig om deras homogenitet. 

Dessa pulver kan sedan pressas med någon typ av bindmedel som består av lätta grundämnen som 

är transparenta för röntgenstrålning. Dessa ämnen är ofta litiumborat eller olika vaxer, polymerer 

bestående av lätta grundämnen.  

3.1.2.1 Våglängdsdispersiv XRF 

Ett instrument för röntgenfluorescens kan vara antingen våglängds- eller energidispersivt, beroende 

på hur fluorescensstrålningen analyseras. I våglängdsdispersiva instrument används en analyskristall 

för att dela upp den fluorescerande strålningen i olika våglängder, som sedan mäts av en eller flera 

detektorer (figur 18). Våglängdsdispersiva instrument har generellt bättre upplösning än 

energidispersiva, men kan inte detektera lika låga halter som energidispersiva instrument9. 

                                                           
9 Schwedt, sid. 100 
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Figur 18: Schematisk bild över 3-kanals våglängdsdispersivt XRF-instrument.  

För att se till att den fluorescerande strålningen från provet träffar analyskristallen parallellt, används 

ofta en kollimator. En kollimator består av flera parallella metallplattor eller rör, mellan vilken 

strålningen kan passera. Genom att minska avståndet mellan plattorna eller genom att öka längden 

på dem kan man öka upplösningen, dock på bekostnad av intensiteten. En andra kollimator, placerad 

mellan analyskristallen och detektorn, bidrar med att utestänga den primära strålningen.  

Analyskristallen färdas längs en cirkelbåge och för varje position reflekteras endast strålning med ett 

smalt band av våglängder till detektorn.10  

Om instrumentet bara har en detektor så rör sig denna med dubbla hastigheten och över dubbla 

vinkeln jämfört med analyskristallen, och på så sätt separeras och analyseras alla våglängder 

(uppställningen ser då ej ut som i figur 18). Till våglängdsdispersiva instrument kan ett antal olika 

detektorer användas. En typ av detektor är scintillationsräknare, som mäter joniserande strålning 

genom att producera ljusstrålar som omvandlas till elektroner som ökar i antal och kan mätas. 

Scintillatorer är kemikalier som används för att omvandla strålningsenergi till ljus. Detta ljus fångas 

upp av ett fotomultiplikatorrör, som omvandlar ljuset till en mätbar elektrisk signal som är 

proportionell mot ljusstyrkan. En annan typ av detektor som används för våglängdsdispersiva 

instrument är Geiger-Müllerröret, ett gasfyllt rör där själva röret utgör katoden och en tunn ledning 

inuti röret utgör anod. Geiger- Müllerröret detekterar joniserande strålning genom att strålningen 

bildar joner och elektroner med gasen i röret, och jonerna drivs mot katoden och elektronerna mot 

anoden där de bildar elektronlaviner. Elektronlavinerna leder till en urladdning som kallas för 

Geigerurladdning, en typ av kontinuerliga pulser som kan mätas och analyseras. En programvara 

omvandlar sedan impulserna till ett spektrum.11  

3.1.2.2 Energidispersiv XRF 

Energidispersiva instrument sorterar den fluorescerande strålningen beroende på energi med hjälp 

av en halvledardetektor. Uppställningen av ett energidispersivt instrument är betydligt enklare, då 

det främst består av en strålningskälla (oftast ett röntgenrör), provet och en detektor som detekterar 

alla våglängder samtidigt (figur 19). Energidispersiva instrument är snabbare, billigare och känsligare 

                                                           
10 Dean, sid. 367-370 
11 Ibid, sid. 351-356 
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än våglängdsdispersiva instrument, men har inte lika god upplösning. Våglängder nära varandra kan 

inte alltid separeras, vilket leder till att den främst används för kvalitativ analys och i rutinanalyser.12 

 

Figur 19: Schematisk bild över energidispersivt XRF-instrument. 

Detektorn i energidispersiva instrument består av en kristall, ofta av en halvledare av kisel och litium, 

med ytan skyddad av en berylliumfilm (figur 20). För att minska de elektroniska störningarna i 

detektorn behöver den ofta kylas med flytande kväve, något som gör att instrumenten då blir relativt 

stora. Detektorn kan i dessa fall mäta energin hos varje specifik fluorescerad foton, och omvandlar 

dem direkt till energiproportionella spänningsimpulser. 13  En flerkanalsanalysator används för att 

sortera pulserna från detektorn, och med hjälp av pulshöjdsseparation kan antalet pulser per 

pulshöjd registreras (figur 21). Programvara analyserar denna information och producerar ett 

spektrum. På så sätt genomförs analys av flera grundämnen samtidigt.14  

 

                                                           
12 Scwedt, sid 100 
13 Dean, sid. 357 
14 Tsuji, sid. 435 
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Figur 20-21: Schematisk bild över halvledardetektor respektive illustration av pulshöjdsseparation.
15

  

3.1.3 MiniPal 

Instrumentet som finns på plats på AstraZeneca och som kommer användas på laboratoriet för 

kvalitetskontroll är MiniPal 4 från företaget PANalytical. MiniPal 4, hädanefter kallat MP4, är ett 

energidispersivt multikanalsinstrument för XRF-analys. Instrumentet är av bordsmodell, alltså relativt 

litet (28 kg), och marknadsförs för sina snabba, robusta och billiga analyser. Instrumentet analyserar 

enligt företagets hemsida alla grundämnen från natrium till vismut (atomnummer 11 till 83), i halter 

från ppm till prov bestående till 100 % av samma grundämne.16  

 

Bild 1: MiniPal 4 från PANalytical.
17

 

MP4 levereras med ett 9 Watts röntgenrör med rodiumanod som standard, men anoder av 

molybden, krom och volfram finns som tillval. Spänningen till röntgenröret kan varieras mellan 4-30 

                                                           
15 Figur (nr. 21): Tsuji  
16 PANalytical (2012) 
17 Foto: PANalytical 
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kV, och på så sätt detekteras olika grundämnen. Genom att variera strömmen, mellan 1 μA och 1 mA, 

varieras intensiteten och det antal pulser som detektorn tar emot.18 Instrumentet på AstraZeneca är 

en så kallad MP4 Pharma, ett instrument anpassat för läkemedelsindustrin och med ett röntgenrör 

med molybden. Den karaktäristiska röntgenstrålningen från molybden är av låg energi, och därför är 

en anod av molybden lämplig vid analys av lätta grundämnen som ofta också har låga energier. 

Instrumentet har även ett antal olika filter för att möjliggöra olika typer av separation av strålningen 

för att uppnå en större säkerhet i resultaten. MP4 har en ny typ av kiseldetektor, med högre 

upplösning än tidigare motsvarigheter och förmåga att hantera ett högre maximalt antal pulser. 

Detektorn kyls av ett så kallat peltiersystem, en typ av termoelektrisk kylning. Instrumentet är 

flexibelt och kan användas integrerat i större system, separat eller som backup för andra instrument. 

PANalytical rekommenderar instrumentet för process- och kvalitetskontroll, inspektion av råvaror 

och identifikation av okända prover. MP4 tillåter ett antal olika former av prover, i provkroppar eller 

monterade i olika typer av ringar. Att pulveriserade prover endast pressas lätt i en provkopp bidrar 

till minimal provberedning samtidigt som risken för att damma ner de optiska instrumenten minskar 

eftersom provet är i en behållare.19 Att mätningen sker i luft bidrar dessutom till att göra 

analysmetoden enkel och billig jämfört med metoder som kräver vakuum. MP4 Pharma har dock 

tillförsel av heliumgas, som används för noggrannare analys av lätta grundämnen. Anledningen till att 

heliumgas används är att den har en lägre röntgenabsorbans än luft och därför kan lägre halter och 

lättare grundämnen enklare detekteras. Proverna roteras under provtagningen för att minimera fel i 

resultatet beroende på icke-homogena prover. MP4 har även roterande provkarusell som kan laddas 

med upp till tolv prover på samma gång.   

Programvaran som medföljer instrumentet är enkel att använda och enligt tillverkaren kan analyser 

av olika grundämnen göras helt utan förkunskaper. Arbetsgången för att skapa en analysmetod och 

registrera spektrum för standard är intuitiv och gränssnittet är utformat med små ikoner. En stor 

fördel med instrumentet är att analys även kan utföras utan standarder då programvaran analyserar 

provet utgående från avancerade algoritmer för att ge snabbare och enklare kvantitativ analys av 

prover med okända komponenter. Programvaran har en speciell algoritm för att separera 

närliggande toppar i spektrum och illustrerar och mäter dessa för att ge tillförlitliga analyser helt utan 

referensspektrum. Utvärderingen av spektra görs enligt en icke-linjär minsta kvadratmetod som 

utvecklats vid University of Antwerpen i Belgien.20 Systemet har en metod för att automatiskt 

korrigera för matriseffekter, men kan även kalibreras för att kompensera för kända matriseffekter. 

Programvaran har även verktyg för enkel jämförelse för spektrum.  

3.1.4 Felkällor 

Som med alla analysmetoder finns det ett antal olika faktorer som kan påverka mätningarna och 

deras resultat. Med en medvetenhet kring vanliga felkällor kan dessa enklare identifieras och ofta 

även elimineras. Nedan presenteras ett antal kända felkällor för den typen av instrument som 

används på AstraZeneca, ett energidispersivt XRF-instrument, samt hur man kan undvika dessa. 

En vanlig felkälla vid all typ av XRF är att strålarna tränger olika djupt in i provet, mellan ett par 

Ångström till en halv millimeter, beroende på infallsvinkeln mot provet. Detta leder till att ett 

inhomogent prov kan ge väldigt olika utslag beroende på hur djupt strålarna når i provet. För att 

                                                           
18 PANalytical (2009), sid. 2-5 
19 PANalytical (2012) 
20 PANalytical (2012) 
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undvika detta problem vill man i största möjliga mån homogenisera proverna. För fasta prov görs 

detta vanligtvis genom någon typ av malning till liten partikelstorlek, eftersom fördelningen då blir 

jämnare. Provet kan sedan analyseras i pulverform eller pressas till pellets med hjälp av något 

bindmedel bestående av lätta element som är osynliga för röntgen. En undersökning publicerad på 

Wiley InterScience om användning av instrumentet MP4 på mark- och sedimentsanalys visar ingen 

skillnad i resultaten beroende på om proverna analyserats i pulverform eller pressats till pellets.21 

Fördelen med att inte pressa proverna är att det sparar tid för den som utför analysen. För prover på 

sten, metall eller andra ytor bör man putsa eller slipa ytan för att försäkra sig om att ytan är 

representativ för materialet som helhet (om det är materialet man vill analysera).22 Instrumentet 

MP4 bidrar till att undvika felkällor av denna typ genom att provet under analysen roteras, vilket 

innebär att mätningen sker på olika delar av provet och ger en större säkerhet.  

Ytterligare en vanlig felkälla vid XRF är matriseffekter. Matriseffekter är ett samlingsbegrepp inom 

den analytiska kemin, med vilket man menar effekter som uppstår beroende på interaktion mellan 

ingående komponenter i ett prov och som påverkar analysresultatet. Inom XRF yttrar sig matris-

effekter bland annat genom att optisk utsläckning kan leda till en underestimering av resultatet. Ett 

annat problem är att den fluorescerande strålningen kan excitera andra atomer, vilket istället leder 

till en överestimering av resultaten. Ett välkänt sådant problem finns för järn och aluminium, där 

fluorescerande strålning från järn exciterar aluminium.23 Moderna instrument, som MP4, har 

programvara för att automatisk kompensera för okända matriseffekter eller för att efter manuell 

inmatning kompensera för kända matriseffekter.  

Bakgrundstrålning i instrumentet kan även ge upphov till fel vid mätningarna. Med bakgrunds-

strålning menas strålning som inte fluorescerats från provet men som ändå registreras av detektorn. 

Detta kan ske då en del av den primära röntgenstrålningen som inte passerat provet når detektorn. 

Ett exempel på detta är det faktum att man ofta får en topp i resultatspektrumet för det grundämne 

som använts i anoden. För att undvika att strålning direkt från röntgenkällan når detektorn används 

olika typer av filter, och våglängdsdispersiva instrument har ibland även en andra analyskristall som 

reflekterar det fluorescerande ljuset ytterligare en gång för att undvika att bakgrundsstrålningen når 

detektorn.24 

Instrumentets upplösning kan leda till problem vid analys av vissa ämnen som har spektrallinjer nära 

varandra i spektrumet. Vid låg upplösning kan detta leda till att två toppar överlappar varandra, vilket 

gör resultaten svårtolkade. Problem uppstår generellt då de karaktäristiska röntgenenergierna (eV) 

för två grundämnen skiljer sig mindre åt än instrumentets upplösning, eftersom instrumentet då inte 

kan skilja topparna åt. Ett välkänt problem är K-övergången för arsenik och L-övergången för bly, som 

ligger nära varandra i energi. Moderna instrument har olika metoder för att skilja överlappande 

toppar åt, med algoritmer som subtraherar interferensen mellan de olika ämnena och beräknar 

deras respektive toppar. Trots detta kan problem uppstå om den ena toppen är avsevärt mycket 

större än den andra, då den större toppen förintar den mindre.   

                                                           
21 Orescanin 
22 Scwedt, sid. 102 
23 Rouessac, sid. 243 
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3.1.5 Råvaror 

3.1.5.1 Natriumaluminiumsilikat 

Natriumaluminiumsilikat är ett salt bestående av natrium, aluminium, kisel och syre som både 

tillverkas syntetiskt och finns i naturlig form. Natriumaluminiumsilikat har ingen entydig 

stökiometrisk formel, utan tillverkas i ett antal olika former med olika förhållanden mellan de 

ingående komponenterna. Dessutom marknadsförs produkten under ett antal olika namn.  

Natriumaluminiumsilikat i olika former har ett antal olika användningsområden. Bland annat används 

det som tillsats i livsmedel och går då under beteckningen E 554.25 I livsmedel används natrium-

aluminiumsilikat som antiklumpmedel, för att undvika att klumpar bildas i pulver som salt och 

florsocker. I läkemedel kan natriumaluminiumsilikat ha lite olika uppgifter i olika läkemedel. Ett 

användningsområde är att natriumaluminiumsilikat ökar hårdheten och påverkar på så sätt fri-

sättningen av läkemedlet. I andra läkemedel används det som fyllnadsmedel, torkmedel och för att 

öka rinningsförmågan. 

  

                                                           
25 Livsmedelsverket 
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3.2 Praktisk kunskapsteori 

Denna rapports pedagogiska del har sin utgångspunkt i så kallad praktisk kunskapsteori, en teori med 

fokus på vad människor gör snarare än på ett teoretiskt begripande av världen. Den praktiska 

kunskapsteorin kommer att presenteras utgående från Molanders bok Kunskap i handling. Den röda 

tråden i Molanders bok är synen på kunnande som en typ av uppmärksamhet. Detta uttryck har 

Molander hämtat från konstkännaren Ulf Linde som ska ha sagt att man inte kan utbilda fram 

mästerverk, men att man kan lära sig uppmärksamhet som rutin.26 Rutin är enligt Molander en 

handling som kan utföras utan krav på uppmärksamhet och med stor säkerhet, vilket frigör 

uppmärksamhet så att den kan riktas mot andra, oväntade saker. Det är kring dessa två begrepp, 

uppmärksamhet och rutin, som denna presentation av den praktiska kunskapsteorin kommer att 

kretsa. Den praktiska kunskapsteorin är vald eftersom den beskriver arbetet på det aktuella 

laboratoriet väl, och användes för att analysera de processer som sker där samt som grund för den 

undervisning som utfördes. Sist i detta avsnitt presenteras även ett par andra källor som användes i 

analysen och som har tydlig koppling till den praktiska kunskapsteorin och perspektivet rutin och 

uppmärksamhet. 

3.2.1 Handling 

Den moderna vetenskapen är i allra högsta grad beroende av mänskliga handlingar, exempelvis 

manipulationer av naturen i form av experiment. I och med vetenskapliggörandet skalas dock det 

handlingsrelaterade bort. Tänk exempelvis på en vetenskaplig rapport där det mänskliga handlandet, 

hur experimentet utförts, ska beskrivas så opersonligt och koncentrerat som möjligt. Molander väljer 

istället en pragmatisk utgångspunkt, där man ser människan som en handlande varelse som känner 

världen genom sina handlingar. En handling kan därför inte avpersonifieras och särskiljas från andra 

aktiviteter, utan måste ses i relation till personen som utfört handlingen. En annan viktig faktor när 

det rör handlandet, är helhetsperspektivet. En handling ingår alltid i ett sammanhang av handlingar 

och avsikter, och bör därför förstås i ett större meningssammanhang.27 I en diskussion om 

handlingens helhet går det aldrig att ignorera den handlande, eftersom det avsiktssammanhang som 

omger handlingen bestäms av den handlande. Förståelsen är också en del av avsiktssammanhanget, 

eftersom den handlandes förståelse av världen kommer att påverka vilka handlingar som genomförs 

och med vilka avsikter. I relation till perspektivet rutin och uppmärksamhet så har uppmärksamheten 

både sin bas och sitt mål i den helhet som handlingssammanhanget utgör. Att i handlings-

sammanhanget kunna växla mellan att uppmärksamma del respektive helhet är en kunskap som 

Molander funnit viktig i flertalet olika praktiska verksamheter, bland annat inom arkitektskolan.28  

3.2.2 Lärande 

Perspektivet uppmärksamhet och rutin är även intressant i relation till lärande. I handling så lär sig 

den handlande ständigt, menar Molander. Uppmärksamhet tränas inom den verksamhet eller det 

område som den handlande befinner sig, och i viss mån kan handlandet i längden bli rutin. Men för 

att lärande ska ske räcker det inte med att uppmärksamheten kontinuerligt är riktad mot det bekanta 

och sedan tidigare kända delarna i verksamheten. Det gäller att uppmärksamma det oväntade, det 

man inte vet ska hända och som är otypiskt för situationen. Först då kan lärande ske, genom att nya 

upptäckter och erfarenheter uppmärksammas och adderas till individens livsvärld och kunskap. För 
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28 Ibid, s. 115 



28 
 

att kunna ha uppmärksamhet på det oväntade och otypiska underlättar det dock om en del av 

verksamheten går på rutin och inte kräver uppmärksamhet. Samtidigt är det svårare att vara 

uppmärksam och öppen för det okända, då större och större del av handlingarna går på rutin. I detta 

faktum ligger spänningen mellan rutin och uppmärksamhet i relation till lärande.29  

Molander fortsätter med att diskutera hur livsvärlden, vår bild av verkligheten, påverkar vår 

uppmärksamhet. Livsvärlden och traditioner utmärks båda av att de inte uppmärksammas, de är så 

självklara att vi inte tänker på de uppfattningar och handlingar som kopplas till dem. En stor del av 

vår kunskap finns dock i både livsvärlden och i traditioner, trots att dessa inte uppmärksammas. Här 

uppstår ytterligare en spänning. Livsvärlden och traditioner möjliggör, precis som rutinen, att vissa 

handlingar kan göras utan större krav på uppmärksamhet. De bidrar till en säkerhet i handlandet, 

både i det faktum att man har tillit till sig själv och att man lyckas med det man avser sig att göra. 

Säkerhet är en central del av yrkeskunnande, och ger en ökad frihet och möjlighet till variation i 

handlandet. Genom att säkerheten försäkrar att vissa handlingar klaras av på rutin, frigör den 

möjligheter för att träna och utveckla uppmärksamheten på våra handlingar.30 Eftersom rutin och 

tradition tydligt frigör uppmärksamhet och på så sätt ökar kunskapsbildningen kan man på intet sätt 

säga att det finns ett konstant motsatsförhållandet mellan rutin/tradition och uppmärksamhet/-

kunskap. Rutin och tradition bidrar istället till att öka uppmärksamheten och därmed öka kunskapen. 

Självklart finns det dock fall då motsatsförhållandet existerar, till exempel då någon håller fast vid 

handlingar endast av den anledningen att de är tradition och rutin. Då rutinen och traditionen inte 

längre fyller sitt syfte förlorar den sin status som kunskap.31  

Molander talar om kunskapsbildning, kunskapsanvändning och kunskapsförstörelse som tre centrala 

former av kunskap. Mycket av kunskapsanvändningen idag är rutinmässig i den meningen att den 

följer givna regler. Dessa regler kan till exempel vara accepterade procedurer för hur problem ska 

lösas och för hur man finner svar på frågor, och det är på detta sätt de flesta verksamheter fungerar 

idag. Gemensamt för dessa procedurer och traditioner är att de anses vara så bra som möjligt eller 

tillräckligt bra för att fylla sitt syfte. Dessa procedurer eller moment utförs på rutin, vilket är en 

förutsättning för att kunna uppmärksamma annat. Rutin gynnar därför kunskapsbildning, genom att 

uppmärksamhet frigörs.32 

Kunskap förbättras, enligt Molander, ofta genom att vi stöter på dess gränser. När man stöter på 

gränsen av sin kunskap krävs antingen modifikation av tidigare kunskap som då anpassas för att gälla 

även nya områden eller helt ny kunskap. Detta är en vanlig del av kunskapsbildning i arbetsliv och 

skola, där vi inom nya områden behöver korrigera den kunskap vi har eller i vissa fall får utgå från 

andra förkunskaper och skapa nya kunskapsområden. ”Att stöta på sin kunskaps gränser ger i bästa 

fall upphov till reflektion och fortsatt kunskapsbildning”33, skriver Molander. Kunskap kan dock inte 

beskrivas så enkelt som ett fält där man stöter på gränsen och utvidgar sin erfarenhet, utan 

kunskapsfältet har snarare ett antal olika kunskapsluckor och osäkerheter. Om fokus läggs på dessa 

osäkerheter är risken stor att man förlorar tron på sin kunskap och sig själv. Reflektion över den egna 

kunskapen bör istället fokuseras på rutinen, de områden där det inte finns någon osäkerhet. På så 
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30 Ibid, sid. 70 
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sätt skärps uppmärksamheten mot det man kan och vet, och då inser man ofta att man kan mer än 

vad man vet.34  

Hur lärande bör gå till beror på vilken typ av kunskap det är som ska läras. I många verksamheter, 

speciellt praktiska och konstnärliga sådana, lär sig människor genom att göra, genom ett så kallat 

situerat lärande. Lärande kräver i det fallet handling, och förståelse för vad man gör kommer då från 

görandet. Att bara se verksamheten ur egna ögon räcker dock inte alltid, och där har tränaren 

(handledaren, mästaren, osv.) en viktig roll. Lärarens roll är att träna uppmärksamheten på det som 

sker, vad den lärande gör och vilka konsekvenser det har för verksamheten.35 För att den studerande 

ska kunna se något och reflektera vidare över det krävs ofta att läraren hjälper till att synliggöra, och 

därmed uppmärksamma, olika saker.36 Lärare är en hjälp i processen, men det slutgiltiga steget till 

att lära sig hur och vad måste den studerande ta själv.37 Det är dock inte bara den studerande som 

lär, även läraren lär i och med det faktum att han får ett ökat kunnande i att växla sin 

uppmärksamhet mellan sitt eget handlande och studentens handlande.38 Ett exempel på detta 

beskrivs i avsnitt 3.2.7 Kompletterande litteratur där Goodwin beskriver hur elever lär sig av en 

professor. 

3.2.3 Reflektion 

Reflektion innebär att man tar ett steg tillbaka och funderar över vad man gör och varför. Detta för 

att få perspektiv på sin situation. För att gynna reflektionen krävs att man påminner sig själv om vem 

man är, vad man gjort och vad som skett och på så sätt sätter situationen främst i medvetandet. För 

att detta ska vara möjligt krävs att man inte är helt upptagen av handlingen, det får inte finnas något 

krav på direkt handling. Reflektion kräver, helt enkelt, ett visst avstånd från det som reflekteras över 

och vad som ska ske härnäst. Dessutom kan reflektion inte tvingas fram, utan det måste ske av sig 

självt. Olika handlingar kan dock föranleda reflektion, till exempel överraskningar eller oväntade 

händelser.39 Generellt kan reflektion därför inte ske i en arbetsprocess, utan för att reflektion ska ske 

och ha effekt krävs pauser från arbete i vilka det inte finns något direkt krav på handling. I vissa 

verksamheter finns denna passiva tid naturligt, vilket uppmuntrar till reflektion.40  

En del av den kunskap i handling som diskuterats ovan, är reflektion i handling. Handling här syftar 

här på någon som utför en praktisk handling i sitt yrke. Reflektion i handling innebär inte att 

praktikern ständigt reflekterar, utan att hon ständigt har beredskap för att göra det. Reflektionen 

bidrar till att uppmärksamheten växlas mellan del och helhet.41 Molander beskriver reflektion i 

handling som att praktikern är uppmärksam i sin handling och har förmåga att hålla flera olika 

alternativa handlingar och skeenden som öppna möjligheter. Den reflekterande praktikern har i och 

med överblicken koll på vad som har hänt respektive inte hänt, och ser varje situation som unik och 

är därmed beredd på att oväntade saker kan inträffa. I och med detta är praktikern uppmärksam, och 

som nämnts ovan leder uppmärksamhet till lärande genom att nya erfarenheter uppmärksammas.42  

                                                           
34 Molander, sid. 102 
35 Ibid, sid. 153-154 
36 Ibid, sid. 98 
37 Ibid, sid. 154 
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40 Ibid, sid. 148 
41 Ibid, sid. 139 
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Kopplat till Molanders definitioner ovan kan man beskriva den reflekterande praktikern som en 

uppmärksam och lärande praktiker. I och med reflektionen kan en handling bli en källa till kunskap i 

handling, då praktikern upptäcker vad hon gör samtidigt som hon gör det. Reflektionen över det man 

gör är en uppmärksamhet som leder till lärande om det man gör. Ju mer erfaren en praktiker är, 

desto mer kan hon skärpa uppmärksamheten eftersom ju mer hon kan desto mer blir rutin. Hennes 

ökade rutin leder i sint tur till att mer uppmärksamhet frigörs till andra områden. 43 

3.2.4 Orientering 

Vi har i ovanstående avsnitt sett att uppmärksamhet är en central del av kunskap i handling, och att 

uppmärksamhet är något som behöver tränas och hållas vid liv. ”Men uppmärksamhet behöver 

ledning och orientering – och en öppenhet för det ännu okända”44, skriver Molander. En 

uppmärksamhet som är fokuserad på endast en liten del är blind för helheter. Därför är det viktigt att 

ha både överblick och strategier för att se alla delar.45 Levande kunskap är alltid insatt i ett större 

sammanhang av frågor och svar, uppgifter och fullgöranden. Därför kräver kunskap i handling alltid 

en helhetsförståelse, som gör att man kan orientera sig på rätt sätt. Det krävs både överblick och en 

känsla för vilka delar som är väsentliga.46  

Orientering i den bemärkelse Molander syftar till innebär bildning och rättfärdigande av mål och 

vägval, men även överblick. Orienteringskunskap är därför handlingsledande, och ger förståelse av 

vad som är viktigt.47 Orienteringskunskap bidrar, som nämnts ovan, till att ge uppmärksamheten en 

riktning. Genom att ge uppmärksamheten en riktning kan vi i större utsträckning välja vad vi vill 

fokusera på och därför lära oss om detta. Att utöka orienteringskunskapen bidrar till kunnigare och 

mer insiktsfulla individer, samt till självständiga individer som kan väga argument, resonera och ta 

ansvar. Att utveckla sin orienteringskunskap är en process som i bästa fall pågår hela livet. 

Orientering sker inte alltid enskilt individ för individ, utan gemensamt. Att bilda orienteringskunskap 

bidrar till ett ömsesidigt bildande av mål, normer och värden för en grupp.48  

3.2.5 I yrkesverksamhet 

I relation till yrkesverksamhet skriver Molander om den kunniga praktikern. Den kunniga praktikern 

har en förmåga att skapa mening och sammanhang i situationer som hon stöter på och som hon till 

en början inte vet något om. Den färdiga kunskap som praktikern besitter, passar inte varje fall som 

hon kommer stöta på, det är inte heller eftersträvansvärt efter som ”kunskap som inte passar något 

enda fall perfekt kan ändå vara bra”49, som Molander uttrycker det. Den kunniga praktikern 

interagerar med situationen i fråga och reflekterar, improviserar och experimenterar sig framåt och 

att göra detta är en typ av kunnande och ett nyskapande av kunnande på samma gång. Den här 

typen av kunnande visar vilken känsla praktikern har för olika situationer, och kunnandet finns i 

handlingen, inte i någon bakomliggande teori. Därför kan kunskap i handling inom olika 

specialområden inte läras ut i form av teori, utan bara läras och tränas in i ett görande.50 I den 

kunniga praktikerns arbete, som baseras på den situation hon står inför, ingår kompetensen att för 
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varje ny situation bygga en ny teori. Den nya teorin byggs utifrån praktikerns repertoar av 

föreställningar, exempel, med mera. Teorier och regler gör det möjligt för en praktiker, enligt 

Molander, att bygga upp en teorivärld inom vilken hon tankemässigt kan experimentera. Han jämför 

detta tankemässiga experimenterande med en arkitekt som experimenterar genom att skissa ett hus, 

snarare än genom att bygga det. Från en praktisk synvinkel utgör teorivärlden inte en avbildning av 

världen, utan den ger en bild av vad som kan skapas. Teorier och regler värderas därför efter vad de 

lett till vid tidigare tillämpningar, och ingår tillsammans med praktikerns andra erfarenheter i den 

repertoar som utgör basen för hennes kunskap.51 Molander påpekar vidare att den kunniga 

praktikern ser varje situation som unik, och därför finns det ett moment av anpassning och 

nyskapande i alla tillämpningar av teorier. I och med nyskapandet behöver praktikern pröva sig fram, 

vilket kan leda till en förändring och utveckling av den tidigare repertoaren. ”Det finns ingen ren 

tillämpning. Användning eller ”implementering” av formulerade teorier och regler kräver alltid ett 

moment av konst”52, skriver Molander.  

Ett annat intressant moment i yrkesverksamheten är den kvalificerade bedömningen, och dess 

koppling till rutin. En kvalificerad bedömning är en typ av avancerad kvalitativ bedömning, ofta 

bestående av beräkningar, och som man som person ska stå för, argumentera för samt försvara.53 

Molander baserar sin diskussion kring kvalificerad bedömning på en fallstudie, där skogsmästares 

arbete ska underlättas med hjälp av datoriserade system för beräkningar. Beräkningarna bedömdes 

av utomstående som rutinmässiga och skulle därför utföras av biträden, och med hjälp av datorer, 

istället för av skogsmästarna själva. Detta ledde i längden till en eroderad kunskap, där skogs-

mästarna förlorade sina värderingskunskaper och blev mer och mer jurister.54 Räknandet är generellt 

en faktor som påverkar bedömningar, och räkningen kan därför inte anses vara en isolerad 

verksamhet och inte heller separeras från andra aktiviteter.55 Att lära känna faktorers vikt och de 

variationer som förekommer är att få tillgång till levande kunskap och verkligen förstå sitt 

kunskapsområde. Det är även en förutsättning för att kunna göra flexibla bedömningar i den egna 

handlingen. För den uppmärksamma praktikern är ingen rutinartad bedömning eller beräkning 

enbart rutin, det finns ständigt en uppmärksamhet som hålls vid liv genom övning.56  

Hur rutin och uppmärksamhet bör användas och efterlevas i yrkesverksamhet är en komplex fråga. Vi 

har redan nämnt att ett handlingssätt som baseras på tradition kan vara kunskap, men inte 

nödvändigtvis är det. Handlingssätt baserade på tradition slutar vara kunskap då de används enbart 

för att det är tradition att göra så eller för att någon annan alltid gör så. Stelnad rutin är inte längre 

kunskap, skriver Molander. Samtidigt är det inte bra att ständigt, i varje enskilt fall, sträva efter 

kunskapsnybildning. Ständig nybildning är kunskapsdestruktivt eftersom rutin, säkerhet och kunskap 

är begrepp med stark koppling till varandra. Mellan de två destruktiva polerna, ständigt krav på 

nybildning respektive avsaknad av nybildning, finns ett tillräckligt stort område inom vilket man bör 

försöka befinna sig. Därför handlar det om att finna skäl som är tillräckligt bra för att upprätthålla 
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både rutin och uppmärksamhet som leder vidare. Vad som, inom detta område, kallas kunskap beror 

på vad som är viktigt inom den specifika verksamheten och kontexten.57   

3.2.6 Slutsats 

Ovan presenteras hur perspektivet rutin och uppmärksamhet kan ses som en del i många av de 

begrepp som Molander använder för att beskriva den praktiska kunskapsfilosofin. Precis som han 

själv ämnat göra i boken har uppmärksamhet och rutin använts som en röd tråd genom 

beskrivningen av hans teorier. Slutsatsen av det stora och breda perspektiv som rutin och 

uppmärksamhet utgör i Molanders bok är att rutin ger säkerhet. Rutinen möjliggör en vidare 

uppmärksamhet på det som sker vid sidan om det som styrs av rutiner, i handlingen och runt 

omkring. Uppmärksamheten ger egna upplevelser och erfarenheter möjlighet att få fäste i 

handlingssammanhanget, och på så sätt utvecklar man sin kunskap. Rutin och uppmärksamhet står 

därför inte i konflikt med varandra. Molander säger att man kan lära sig uppmärksamhet som rutin, 

men menar då inte att man kan lära sig vad man bör uppmärksamma. Istället menar han att man kan 

lära sig en typ av öppen uppmärksamhet. När det gäller lärande beskriver Molander hur lärande i 

praktiska yrkesverksamheter bör vara aktivt, att den lärande ska delta. Samtidigt bör handledaren 

hjälpa den läranden att rikta uppmärksamhet mot vad som görs, varför det görs och hur det påverkar 

processen. På så sätt får den lärande hjälp att ta till sig de erfarenheter som upplevs under 

deltagandet. 

3.2.7 Kompletterande litteratur  

Charles Goodwin beskriver i sin artikel The Blackness of Black: Color Categories as Situated Practice 

en undersökning som genomförts på ett laboratorium med geokemister. Syftet med studien var att 

studera hur en grupp elever lärde sig, när uppgiften gick ut på att bedöma när en kemisk reaktion var 

färdig utifrån dess färg. Det som tillverkades på laboratoriet var fibrer med manganoxid som 

användes för att mäta radiumhalter i vatten, och om fibrerna var färdiga eller ej avgjordes av om de 

var helt svarta.58 Studien fokuserar på situerat lärande, att eleverna lär sig samtidigt som de utför 

handlingarna. Det som främst studerades var studenternas bedömningar om reaktionen var färdig 

beroende på färgen. Att lära sig avgöra vilken färg som är tillräckligt svart kan gå till på olika sätt, 

beskriver Goodwin. Det mest typiska sättet är dock att eleverna lär sig inbäddat i den sociala process 

som de är en del av, situerat lärande.59 På laboratoriet uppstår en typ av lärlingsskap, där den 

kunniga läraren (en professor) använder sin kunskap för att hjälpa studenterna, studera vad de 

gjorde och utvärdera de beslut de tog. Under tiden i laboratoriet ledde det sociala samspelet till att 

nya och i sammanhanget mer relevanta verktyg för att slutföra uppgiften togs fram, ett sådant 

exempel var att professorn refererade till en färdig fiber som gorillapäls och en ofärdig fiber som 

orangutanghår. Denna jämförelse förflyttar problemet från att skilja två nästan identiska färger åt till 

två kontrasterande exempel som dessutom inte bara beror på färg utan även på kvalitet (fibrösa 

egenskaper). Det nya verktyget är kraftfullare, mindre abstrakt och bättre anpassat till den aktuella 

miljön.60 Det professorn gör när han använder verktyget är tvärtemot det som vetenskapsmän brukar 

göra, nämligen att använda universella och icke-kontextbundna termer. I arbetet med fibern märkte 

Goodwin att studenterna ständigt hade uppmärksamheten på vad de upplevde och gjorde, och han 

poängterar att det inte är ett fall där kroppen är passiv och endast hjärnan arbetar. Vidare visar det 

                                                           
57 Molander, sid 248 
58 Goodwin, sid. 118 
59 Goodwin, sid. 121 
60 Goodwin, sid. 124 
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sig att denna uppmärksamhet på arbetet har lett en av eleverna till en insikt, om att hur färdig fibern 

är inte bara går att avgöra på färgen utan även på hur den känns. Detta är inget hon fått höra av 

professorn, utan själv upplevt och kommit fram till genom sitt fysiska arbete med fibern. 61 I 

konversationen ser vi dock att professorns närvaro inte är helt utan värde, utan att det är genom att 

prata med honom som hon sätter ord på sina tankar och hypoteser och får dem bedömda, 

bekräftade eller avfärdade. Det sätt som studenten lärs sig på, i en situation där hon har en mer 

kompentent person att tala med, relaterar till Vygotskijs begrepp proximal utvecklingszon.62 

Vygotskijs proximala utvecklingszon är nivåskillnaden mellan vad någon kan lära sig på egen hand 

jämfört med vad man kan lära sig med hjälp av någon som kan mer inom det aktuella området. 

Beroende på om man får hjälp eller inte befinner man sig antigen i sin utvecklingsnivå (där man lär 

sig av egen kraft) eller i sin potentiella nivå (där man blir stimulerade av någon mer kunnig).63  

 

 

 

  

                                                           
61 Goodwin, sid. 127 
62 Goodwin, sid. 127-128 
63 Vygotskij, sid. 328- 
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4. Metod 

4.1 Metod: Utveckling och dokumentation av arbetssätt  

För att utveckla ett standardiserat arbetssätt för laboratoriet för kvalitetskontroll krävs kunskap om 

arbetsplatsen, arbetssättet och vilka dokument som styr arbetet. Dessutom krävs kunskap om det 

nya instrumentet, om råvaran som ska analyseras samt vilka krav som ställs på analysen. Nedan 

presenteras hur dessa kunskaper inhämtats. 

 

4.1.1 Litteraturstudier 

En del av arbetet med att utveckla det standardiserade arbetssättet har bestått i litteraturstudier, 

med syfte att förstå den kemiska och fysikalisk bakgrunden till instrumentet, vilka problem som kan 

uppstå med instrumentet samt vad man bör tänka på vid analyser med instrumentet. Teori och 

bakgrundskunskap är grunden för praktiska tillämpningar, och dessutom ett krav för att kunna 

undervisa andra.  

Grunden för litteraturstudierna har bestått i tre olika böcker om analytisk kemi. En klassisk, och lite 

äldre bok, som tydligt beskriver den fysikaliska och kemiska bakgrunden till hur instrumentet 

fungerar.64 Bok nummer två är modernare och fokuserar på de typer av instrument som är vanliga i 

laboratorier idag, och som därför ger en bra beskrivning av hur aktuella instrument fungerar och kan 

användas.65 Den tredje boken är en praktisk handbok för olika analyser, som även belyser aspekter 

som provberedning och vanliga felkällor.66 Utöver denna litteratur har undersökningen kompletterats 

med ett antal aktuella artiklar på området, som presenteras tillsammans med böckerna i referens-

listan i avsnitt 9. Referenser. Resultatet av litteraturstudien presenteras i teoriavsnittet 3.1 Analytisk 

kemi. 

 

4.1.2 Instrumentförsök 

4.1.2.1 Grundmetod 

Arbetet med att ta fram en metod för instrumentet började med en tids arbete med instrumentet, 

programvaran och dess manualer. Detta för att förstå hur programvaran fungerade, vilka funktioner 

som fanns tillgängliga samt hur de inbyggda metoderna fungerade. I samband med detta 

genomfördes ett antal inledande försök för att se hur väl olika metoder fungerade för de aktuella 

proverna. Utgående från dessa inledande försök och en analys av vad som krävdes av metoden, 

beslutades om en grundmetod utifrån vilken noggrannare tester genomfördes. Denna grundmetod 

användes sedan som grund för de försök som gjordes, genom att de parametrar som skulle testas 

ändrades och resultatet utvärderades. Att detta tillvägagångssätt valdes berodde på att det krävdes 

någon typ av metod att utgå ifrån för att kunna använda programvaran. Resultatet av arbetet med 

grundmetoden presenteras i avsnitt 5.1.1.1 Resultat grundmetod. 

                                                           
64 Dean 
65 Rouessac 
66 Scwedt 
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4.1.2.2 Tidsberoende 

Efter det att en grundmetod fastställs testades hur metodens noggrannhet påverkades av den tid 

under vilken mätningarna pågick. Mätningarna utfördes med grundmetoden, där tiden varierades 

beroende på vilken mättid som skulle undersökas. Mätningarna genomfördes med godkänt natrium-

aluminiumsilikat av fabrikat E som standard, och med prov från en annan godkänd batch 

natriumaluminiumsilikat av fabrikat E. Valet av standard och prov beror på att det är enklare att 

värdera hur goda resultaten blir då prov och standard är från samma leverantör och borde vara 

relativt lika. Hur lika de är bedöms med en algoritm i programvaran som jämför spektrum för 

standard och prov, och som beskrivs närmare i avsnitt 5.1.1.1 Resultat grundmetod. För varje mättid 

genomfördes 10 körningar, och standardavvikelsen för körningarna beräknades. Två stycken sådana 

serier genomfördes, för ökad noggrannhet, och standardavvikelserna från de olika körningarna 

poolades. De poolade standardavvikelserna för olika mättider illustrerades sedan i grafer och de 

relativa standardavvikelserna för olika mättider beräknades. För resultat, se avsnitt 5.1.1.2 Resultat 

tidsberoende. 

4.1.2.3 Provtagning och – beredning 

För att se vilken effekt Provtagning och – beredning har på det slutgiltiga resultatet, gjordes en serie 

försök där tio prover ur samma batch bereddes på samma sätt. Standardavvikelsen för denna serie 

jämfördes sedan med standardavvikelsen för en serie där samma prov analyserats tio gånger. 

Resultatet av detta inledande försök visade att standardavvikelsen var betydligt högre för serien med 

olika prov jämfört med serie som utförts på samma prov, vilken visar att provtagning och – beredning 

ger upphov till skillnader utöver instrumentets inbyggda varians. Det ansågs därför vara intressant att 

närmare undersöka processen för provtagning och – beredning. 

I och med att provberedningen för XRF-instrumentet är så pass enkel är det i främst en faktor i 

beredningen som går att påverka, nämligen hur mycket prov som analyseras. Därför genomfördes en 

serie försök där olika mycket prov vägdes upp i provbehållarna och analyserades. Vikterna som 

testades var 0,5; 0,75; 1; 1,5 respektive 2 gram, och för varje vikt bereddes fyra prov. Analysen 

genomfördes med grundmetoden och den sedan tidigare försök beslutade mättiden (120 sekunder), 

och standardavvikelsen för de olika viktserierna räknades ut och jämfördes med varandra. Resultatet 

av dessa försök presenteras i avsnitt 5.1.1.3 Resultat provtagning och – beredning.  

4.1.2.4 Robusthet 

Att en metod är robust innebär i detta fall att den ger samma resultat oberoende av vem som 

genomför den, alltså att den inte är känslig för den mänskliga faktorn. Det moment i metoden som 

till största del påverkas av vem som utför analysen är monteringen av provkopparna. Monteringen 

består av att en tunn polymerfilm fästs mellan två plastcylindrar med olika diameter, genom att den 

större cylindern träs över den mindre och filmen. Monteringen är känslig så till vida att om filmen blir 

alltför sträckt så spricker den och koppen går inte att använda. Om den inte sträcks tillräckligt blir 

den skrynklig vilket kan tänkas påverka analysen, eftersom själva analysen sker genom filmen. 

Monteringen av provkopparna är även det moment under analysen som tar längst tid, och därför är 

det intressant att se hur monteringen av provkopparna påverkar resultatet. 

Av ovan nämnda orsaker valdes att genomföra robusthetstesterna baserat på olika provkoppar för 

att se hur dessa påverkar analysresultatet. I detta fall har alla provkoppar monterats av samma 

person, men med tydligt varierande resultat. Tre stycken provkoppar som kasserats från tidigare 

försök för att det haft en för skrynklig film jämfördes i detta test med tre stycken provkoppar med 
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slät film. Provkopparna fylldes med lika mycket prov och analysen genomfördes med den beslutade 

metoden, med tre stycken repeterande körningar per prov. Resultaten för försöken presenteras i 

avsnitt 5.1.1.4 Resultat robusthet. 

4.1.2.5 Validering 

Då arbetet med metoden var slutfört, och kontrollmetod och apparatinstruktion var klara, 

genomfördes en validering av metoden. En validering är en serie tester som genomförs för att testa 

om metoden kan användas till det den är avsedd för. Försöken planeras i valideringsplanen och 

resultaten rapporteras i valideringsrapporten, men kommer även att beskrivas här och i avsnitt 

5.1.1.5 Resultat validering. För att en metod för identitetsbestämning ska kunna användas krävs att 

den är selektiv. Att metoden är selektiv innebär att den korrekt kan identifiera material av den typ 

metoden är avsedd för (positiv selektivitet) samt att den kan urskilja olika material som liknar det 

som metoden av avsedd för (negativ selektivitet). Alla försök nedan genomfördes med den nu 

beslutade metoden som beskrivits i kontrollmetoden. 

För att testa positiv selektivitet användes prover av den typen av material som metoden är avsedd 

att användas för, och som redan är testade och godkända med andra metoder. I detta fall användes 

godkända batcher av den idag enda godkända leverantören, leverantör E. Syftet med testet är att 

testa att metoden verkligen godkänner prover som har rätt identitet och som därmed bör 

godkännas. Testerna genomfördes på tre olika godkända batcher. 

Med avseende på det faktum att AZ planerar att ta in nya leverantörer av natriumaluminiumsilikat, 

och eftersom det för tillfället genomförs analyser av dessa möjliga leverantörers prover, 

genomfördes även en extra validering av metoden. Syftet med detta test var att se om metoden är 

funktionell även för andra leverantörers natriumaluminiumsilikat. Möjligtvis krävs en ny standard för 

varje ny leverantör, eftersom halterna av de olika grundämnena i natriumaluminiumsilikat kan 

variera något. I så fall bör en rekommendation om detta föras in i valideringsrapporten. Detta test 

genomfördes med ett prov per ny möjlig leverantör (fyra stycken). 

För att testa negativ selektivitet genomfördes två olika typer av test. Den ena syftade till att validera 

att metoden reagerar på helt felaktiga prover, en situation som kan uppstå om det sker någon typ av 

förväxling av burkar, påsar eller liknande. Därför testades metoden med ett antal olika material som 

liknar natriumaluminiumsilikat till utseende, kemisk struktur eller namn. De ämnen som valdes var 

aluminiumsilikat, kiselgel och dinatriummetasilikat.  

Det andra testet för negativ selektivitet syftade till att simulera avsaknad av natrium i provet. 

Anledning till att detta valdes är att eftersom natrium är det lättaste grundämnet i natrium-

aluminiumsilikat så är det natrium som ger lägst utslag vid analysen, vilket leder till osäkerhet kring 

huruvida programvarans jämförelsealgoritm är så känslig att det tar hänsyn till natriumtoppen i 

spektrumet. Därför genomfördes en serie tester där proverna bestod av godkänt natriumaluminium-

silikat från leverantör E med tillsats av 0, 10, 20… osv. upp till 100 % aluminiumsilikat. På så sätt ökar 

andelen aluminium och kisel i provet medan andelen natrium minskar. Testerna kördes med två 

stycken körningar per prov, och ett medelvärde för chi2-värdeträknades ut.67   

 

                                                           
67 För närmare beskrivning av chi2-värdet, se avsnitt 5.1.1.1 Resultat grundmetod. 
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4.1.3 Dokumentation 

Detta arbetes produkter består av fyra olika dokument, som alla handlar om det instrument som 

används och det standardiserade arbetssätt som utvecklas. Denna typ av dokumentation finns 

tillgänglig för alla olika instrument och analyser som används på laboratoriet för kvalitetskontroll, och 

de olika dokumenten har olika mål och syften. För att producera motsvarande dokumentation krävs 

därför kunskap om vad dessa dokument ska innehålla, vem som använder dem samt vad som är 

deras syfte och mål. För att ta reda på det har dokument av samma typ, avsedda för andra 

instrument, studerats och analyserats.68 Som analysobjekt valdes dokumentation för andra 

spektroskopimetoder, Raman-, atomabsorptions- och IR-spektroskopi, eftersom den kan tänkas ha 

önskvärda likheter med röntgenspektroskopin. Dessutom har olika andra texter där de olika typerna 

av dokument definieras och beskrivs används för att bilda en uppfattning av vad som krävs av de 

olika dokumenten.  

Analysen av de befintliga dokumenten började med en genomläsning av dokumentet. Sedan 

besvarades följande frågor angående innehållet i dokumentet: 

• Vad beskrivs i dokumentet? (hela processen, delar av processen, programvaran) 

• Vilket syfte har dokumentet? (möjliggöra rutinanalys, lära sig processen, annat) 

• Vem riktar dokumentet sig till? (laborant, granskare, metodutvecklare) 

• Hur är dokumentet tänkt att användas? (dagligen, vid kontroll, vid 

utveckling/implementering) 

• Vilka krav finns på dokumentet? (vad måste ingå) 

Ett av dokumenten, apparatinstruktionen, som arbetet syftar till producera finns det ett utkast till. 

Detta dokument ska därför inte tas fram, utan snarare vidareutvecklas. I det fall då ett befintligt 

material fanns besvarades även följande frågor: 

• Finns det några oklarheter i dokumentet? 

• Saknas någon information i dokumentet? 

För det befintliga materialet genomfördes ett enklare användartest, då en person fick utgå helt och 

hållet från apparatinstruktionen i genomförandet av en analys. De kommentarer och frågor som 

uppstod noterades som oklarheter i det befintliga materialet.  

Dokumentation av metoden kommer helt och håller utgå från de riktlinjer och bestämmelser som 

finns på AZ. Detta beror på att det finns ett väl implementerat system för hur metoder ska 

dokumenteras, vilket underlättar både för de som utvecklar metoderna och de som använder dem. 

Dokumentation kommer därför att bestå av kontrollmetod, apparatinstruktion, valideringsplan och – 

rapport samt labkort. Vad syftet med dessa olika dokument är, och hur de bör utformas, undersöks 

först. Utifrån dessa resultat, som presenteras i avsnitt 5.1.2 Resultat dokumentation, har 

dokumenten utformats.  

I utformandet av de aktuella dokumenten var det främst i labkortet som hänsyn kunde tas till de 

pedagogiska aspekterna, eftersom formatet för dessa dokument var relativt fritt. Målet med ett 

labkort är enligt den mall som finns på AZ och som använts i utvecklandet att det ska bidra till att det 

ska vara ”lätt att göra rätt”. För att underlätta detta faktum ansågs det vara onödigt att frångå mallen 

                                                           
68 Dessa dokument är interna och sekretessbelagda och presenteras därför inte i referenslistan. 
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allt för mycket, eftersom det på en avdelning med över 700 olika metoder kan underlätta något om 

beskrivningen av metoderna är enhetlig. Istället låg fokus på att göra instruktionen så enkel som 

möjligt att följa med hjälp av tydliga formuleringar, lämpliga bilder och logisk ordning av momenten. 

För att utveckla en instruktion som är anpassad till både arbetsplatsen och de som arbetar där 

användes resultaten från både observationer och intervjuer då labkortet utvecklades. Hur labkortet 

utvecklades och vilka pedagogiska aspekter som det togs hänsyn till går att läsa i avsnitt 5.1.2 

Resultat dokumentation. 

4.1.3.1 Användartester 

Det dokument som i första hand riktar sig till laboranten och är tänkt att användas i samband med 

det standardiserade arbetssättet, labkortet, användartestades innan det fick sin slutgiltiga form. 

Syftet med användartestet var att klara ut eventuella otydligheter och se till att instruktionen var 

heltäckande. Som författare till en instruktion kan det vara nyttigt att genomföra användartest 

eftersom man ofta kan det som beskrivs väl och därför är hemmablind och inte tar hänsyn till alla 

faktorer. Dessutom är det viktigt att testa instruktionen i situationer liknande de där den kommer att 

användas, eftersom samma information kan ha olika betydelse i olika situationer och för olika 

personer. 

Användartesten var av en enklare typ där testpersonen fick tillgång till det dokument som skulle 

testas och det övrigt material (instrument, dator, prov) som behövdes för att genomföra en analys. 

Testpersonen fick även en kortare instruktion för hur testet skulle gå till, för att undvika att vissa 

moment behövde förklaras under arbetets gång. Metoden som användes var ”tänka högt”-metoden. 

Metoden fungerar precis som den låter, att testpersonen under hela processen uttalar sina tankar. 

På så sätt får den som övervakar testet en känsla för vad testpersonen tänker utan att behöva ställa 

frågor. Inga svar, kommentarer eller dylikt yttrades från den som övervakade testet. Efter att testet 

genomförts fick testpersonen chans att komma med kommentarer angående otydligheter i 

instruktionen eller andra förslag på förbättringar. Testpersonen valdes ur en grupp på företaget som 

aldrig tidigare använt instrumentet men som hade tid och intresse för att lära sig om det.  

 

4.1.4 Observationer arbetssätt 

För att utveckla en metod som ska användas på en arbetsplats, krävs kunskap om arbetsplatsen. För 

att metoden ska kunna anpassas till den miljö som råder på en arbetsplats krävs att personen som 

utvecklar metoden har insyn i hur arbetsplatsen fungerar. Alla arbetsplatser är olika, och formas av 

ett flertal olika faktorer såsom personerna som arbetar där, arbetsuppgifterna, vilka krav och direktiv 

som finns, med mera. Att analysera en arbetsplats är därför ingen enkel uppgift, och det är i princip 

omöjligt att få en ärlig helhetsbild av en arbetsplats utan att ingå i den eller befinna sig på den under 

en längre tid. Denna undersökning syftar inte till att ge en total bild av hur arbetsplatsen fungerar, 

utan fokuserar på de områden som är relevanta för utvecklandet av ett standardiserat arbetssätt. 

Fokus för undersökningen ligger därför på hur en laborants dagliga arbetsuppgifter ser ut, hur 

laboranten använder sig av den dokumentation som finns tillgänglig samt vilka problem som ofta 

uppstår och hur dessa hanteras av laboranten. 

För att samla in information inom områden som rör beteende och skeenden i olika situationer, 

rekommenderas observationer som undersökningsmetod. Detta eftersom man är relativt oberoende 

av individers vilja att lämna information och deras vilja att avsätta tid för intervjuer, dagboks-
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skrivande eller dylikt.69 En fördel med observationer gentemot intervjuer är att även ogenomtänkta 

och omedvetna beteenden hos individer studeras, något som kan ge viktig information om en 

situation. Ytterligare en fördel, speciellt i det fall då en arbetsplats studeras, är att även interaktion 

mellan individer kan studeras. I interaktion med andra delar individen omedvetet sina tankar med 

observatören, utan att dessa redigeras för att passa undersökningen. I utforskande syfte, i situationer 

då man vill erhålla så mycket kunskap som möjligt, rekommenderas att man använder 

ostrukturerade observationer. En ostrukturerad observation innebär att man inte använder sig av ett 

i förväg utarbetat observationsschema utan istället registrerar ”allt” som händer.70 Att man inte har 

ett utarbetat schema betyder dock inte att man inte behöver förbereda sin observation. Saker som 

måste förberedas är vem/vilka som ska observeras, vilken/vilka situationer som ska observeras, hur 

observationerna ska registreras samt under vilken tidsrymd de ska ske.71 Dessutom måste det 

beslutas om vilken förhållningssätt observatören ska ha, deltagande eller ej samt känd eller ej.  

I planeringen av observationen var det vissa val som var enklare än andra, beroende på de 

begränsningar som situationen medförde. Exempelvis var observatören vid tillfället för 

observationerna sedan länge känd för gruppen, och att genomföra en undersökning som okänd 

observatör var därför inte möjligt. Nackdelen med en känd observatör är att dess närvaro kommer 

att påverka gruppen, och att hänsyn måste tas till detta då resultaten analyseras. En fördel med det 

faktum att observatören vid tillfället för observationerna hade befunnit sig på arbetsplatsen under en 

längre tid bidrog dock till att dennes påverkan på individernas beteende förmodligen inte längre var 

så stor. Att observatören valde att vara deltagande i situationen beror även det på den relation som 

observatören redan hade med resten av gruppen, då de dagligen befann sig på samma arbetsplats. 

Därför antogs också alla i gruppen vara villiga att acceptera observatörens närvaro. Som deltagande 

observatör är det viktigt att framstå som opartisk, för att individerna som observeras inte ska 

anpassa sitt beteende efter de resultat de tror att observatören söker. Förmodligen anpassades 

beteendet i den mån att laboranten ansträngde sig för att prestera väl, men det är något som är svårt 

att undvika då man har en känd observatör. Förhoppningsvis påverkades beteendet inte alltför 

mycket, eftersom observatören inte hade någon för individerna känd samhörighet med andra inom 

företaget eller relevanta myndigheter. 

Planeringen av observationerna grundar sig mycket i det faktum att en del av syftet var att undersöka 

hur en vanlig dag ser ut för laboranten, och därför beslutades att observationerna skulle fokusera på 

en person och över en hel arbetsdag. Laboranten följdes därför från dess att de anlände till jobbet till 

dess att hon var klar för dagen och gick hem. I valet av vilka laboranter som skulle följas tog 

observatören hjälp av en överordnad till gruppen, för att få insikt om vem hon ansåg det vara 

lämpligt att observera. Anledningen till att denna förfrågan genomfördes var främst för att inte skapa 

obehag hos de som observerades. I och med detta blir undersökningen förmodligen riktad mot de 

äldre och mer erfarna laboranterna, men det anses vara en nödvändig uppoffring för att inte skapa 

obehag inom gruppen. Att det var äldre och mer erfarna laboranter observerades bör det dock tas 

hänsyn till då deras rutin studeras och analyseras. Planeringen av vilka situationer som skulle 

observeras baseras på vilken information som kan vara till hjälp i utvecklandet av de dokument och 

den undervisning som är produkten av detta arbete. Därför fokuserades observationerna på hur 

                                                           
69 Davidson, sid. 69-70 
70 Davidson, sid. 76 
71 Davidson, sid. 77 



40 
 

laboranterna använder dokument av den typen som ska produceras samt vilka problem som kan 

uppstå och hur de hanteras. Anledningen till fokus låg på problem som uppstår beror på att man 

genom att analysera varför dessa uppkommer förhoppningsvis kan eliminera problem av liknande 

karaktär genom en genomtänkt utformning av dokumentation och undervisning. Att undersöka hur 

laboranter hanterar problem är intressant eftersom det inte går att eliminera alla fel, och med 

kunskap om hur fel brukar hanteras kan man enklare bygga upp ett system för problemlösning. Fokus 

för observationerna kan sammanfattas i följande frågor: 

• Hur ser en vanlig dag ut för laboranten? 

• Hur används olika typer av instruktioner? Vilka problem finns med instruktionerna? 

• Hur hanteras problem som uppstår med olika arbetssätt/metoder? 

Registreringen av observationerna genomfördes med anteckningar av korta nyckelord för hand, som 

periodvis under dagen skrevs om till längre och sammanhängande beskrivningar i datoriserad form. 

Dessa längre beskrivningar analyserades sedan och resultatet presenteras i avsnitt 5.1.3 Resultat 

undersökning av arbetssätt.  
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4.2 Metod: Undervisning om arbetssätt  

Den pedagogiska delen av detta arbete består i att lära användarna det standardiserade arbetssätt 

som tagits fram. För att göra detta krävs kunskap om hur laboranterna arbetar och hur de är vana att 

lära. Dessutom är det en fördel att veta vilka förkunskaper laboranterna har, så att man vet vilken 

nivå utbildningen bör utgå ifrån. För att undersöka detta har intervjuer och observationer använts. 

Hur själva utbildningen planerats, genomförts och utvärderats beskrivs i avsnitt 6. Undervisning om 

arbetssätt. 

 

4.2.1 Observationer 

De observationer som genomförts, och som beskrivits närmare i avsnitt 4.1.4 Observationer av 

arbetssätt användes även i syfte att studera processer som är intressanta för den pedagogiska 

undersökningen. Observationerna genomfördes enligt vad som beskrivs i Forskningsmetodikens 

grunder av Bo Davidsson och Runa Patel. Den typ av observation som genomfördes var ostrukturerad 

och genomfördes med en känd observatör.72 De situationer som uppstod analyserades ur en 

pedagogisk vinkel utgående från ett par frågeställningar om perspektivet rutin och uppmärksamhet i 

relation till laboranternas arbete. 

Syftet med det utarbetade standardiserade arbetssättet är att gynna ett gott handhavande, vilket 

motsvarar att vissa saker är rutin och att uppmärksamheten riktas mot rätt aspekter av arbetet. 

Dessutom ska laboranterna reagera på fel, alltså göra kvalificerade bedömningar av riktigheten i 

resultaten. De aspekter som är intressanta att fokusera på i observationerna handlar därför om vilka 

delar av laborantens arbete som kan anses var rutin och vilka som istället kräver mer upp-

märksamhet. Det är även intressant att avgöra i vilka situationer i det dagliga arbetet som laboranten 

lär. Exakt när laboranterna lär kan vara svårt att urskilja, med fokus var på situationer då 

laboranterna sökte respektive tog till sig information. Sist, men inte minst, är det även relevant att 

studera de kvalificerade bedömningar som tas upp av Molander. När sker sådana i laborantens 

arbete och hur går dessa till? De kvalificerade bedömningarna i en laborants arbete är i stor 

utsträckning kopplade till de olika analyser som genomförs, och är därför möjliga att studera. Fokus 

för observationerna kan sammanfattas i följande frågor: 

• Vad i laborantens arbete är rutin respektive kräver uppmärksamhet? 

• I vilka situationer lär laboranten? 

• Vilka kvalificerade bedömning görs av laboranten, och hur? 

Frågorna användes då de insamlade och nedtecknade resultaten analyserades. Resultatet 

presenteras i avsnitt 5.2.1 Resultat observationer. 

 

4.2.2 Intervjuer  

För att undervisning ska kunna anpassas till en grupp krävs information om vilken förförståelse 

individerna i gruppen har. Förförståelse är de kunskaper och erfarenheter som en individ innehar 

kring ett visst ämne. Dessutom krävs en uppfattning om hur individerna uppfattar sitt arbete och vad 

de anser vara viktigt att kunna för att utföra sitt arbete så väl som möjligt. För att ta reda på dessa 

                                                           
72 Davidsson. Mer om hur observationerna genomfördes i avsnitt 4.1.1 Undersökning av arbetssätt. 
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faktorer används kvalitativa intervjuer, som rekommenderas för att ”… ge insikt om informantens 

egna erfarenheter tankar och känslor.”73  Vid intervjuer är det viktigt att säkerhetsställa att ett antal 

etiska aspekter uppfylls, något som presenteras i avsnitt 4.2.5 Etik. 

4.2.2.1 Planering av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes enligt den modell som Monica Dalen presenterar i boken Intervjun som 

metod. Modellen innebär att man väljer en problemställning, väljer informanter, utformar en 

intervjuguide och beslutar om hur intervjuerna ska spelas in och sammanställas. Hon 

rekommenderar även att en provintervju genomförs. 74 Arbetet med intervjuerna började med att en 

problemställning för intervjuerna formulerades. Problemställningen liknar den som formulerades för 

hela den pedagogiska undersökningen i denna rapport, nämligen Hur bör undervisningen om det nya 

standardiserade arbetssättet se ut för att säkerhetsställa ett gott handhavande och säkra resultat? 

Denna problemställning fick sedan tre delfrågeställningar, en angående förkunskaper hos 

laboranterna, en angående hur implementering av nya arbetssätt brukar gå till och en angående hur 

laboranterna ser på sitt eget arbete i förhållande till perspektivet rutin och uppmärksamhet. Dessa 

delfrågeställningar fick sedan definiera var sitt block av frågor, och kompletterades med ett 

ytterligare block med frågor om laborantens bakgrund. Exakt vilka frågor som ingår i de olika blocken 

kan studeras i bilagan 10.6 Intervjuguide. Urvalet av personer som skulle intervjuas skedde med så 

kallat kriterieurval. Syftet med urvalet var att, inom gruppen, få en så stor spridning som möjligt 

mellan ålder, erfarenhet och inställning till nya instrument/datoriserade system. Av denna anledning 

fick chefen för gruppen föreslå ett lämpligt urval, som sedan användes som grund för det slutgiltiga 

urvalet .  

Intervjuerna genomfördes i en lokal i anslutning till arbetsplatsen, där intervjun kunde genomföras 

ostört. Maxtiden för intervjuerna var satt till en timme, beroende på att för mycket av laboranternas 

arbetstid inte fick tas i anspråk. De flesta intervjuerna avslutades dock på mindre än en halvtimme. 

Närvarande vid intervjuerna var endast en laborant samt personen som intervjuade. Intervjuerna 

spelades in med hjälp av ljudupptagning med en mobiltelefon. Inspelningen lyssnades igenom och en 

sammanfattning av det som sagts skrevs ut. I sammanfattningen användes samma uppdelning i block 

som i intervjuguiden. Användbara citat antecknades i sammanfattningen. Den intervjuade laboranten 

fick sedan läsa och kommentera ett utkast av sammanfattningen. Om laboranten ansåg att något 

tolkats fel eller saknades fick hon genomföra de önskade ändringarna innan en slutgiltig version 

färdigställdes. Efter det att laboranten godkänt sammanfattningen anonymiserades dokumentet. 

Innan den första intervjun var planerad, genomfördes en provintervju. En provintervju syftar till att 

korrigera detaljer i intervjuguiden så väl som praktiska detaljerna så att de riktiga intervjuerna blir så 

bra som möjligt. Under provintervjun testades även den tekniska utrustningen i form av inspelnings-

utrustning och ljudkvalitet. Provintervjun genomfördes på en person från samma organisation som 

den aktuella gruppen, men från en annan avdelning. Provintervjun visade att den tid som krävdes för 

att gå igenom samtliga frågor i intervjuguiden var betydligt kortare än vad som antagits från början. 

Provintervjun genomfördes på ungefär hälften av den maxtid som givits för intervjuerna. Det 

berodde förmodligen på att frågorna inte uppmuntrade så mycket till långa svar som antagits vid 

planeringen. Provintervjun visade även att ett par av frågorna missuppfattades och fick 

upprepas/förklaras ytterligare beroende på de ordval som gjorts. Ett sådant exempel är ordet rutin, 
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som på AZ tidigare var en föreskrift för hur något bör genomföras. Därför krävs det en närmare 

beskrivning av vad intervjuaren menar med rutin för att svaren ska bli av intresse för under-

sökningen. Provintervjun ledde även till att formuleringen av ett par frågor ändrades, eftersom det 

under intervjuerna framkom att vissa frågor inte kändes helt naturliga att ställa så som de var 

formulerade. Syftet med frågan ändrades dock inte. Till sist delades en fråga upp i två delfrågor, 

nämligen den angående om laboranten stött på röntgenfluorescensinstrument tidigare. Den delades 

upp i frågorna om de hade läst om det respektive använt instrumentet. Denna förändring gjordes 

efter att den provintervjuade personen förklarat att hon läst om instrumentet men aldrig använt det, 

och det ansåg därför lämpligt att separera dessa två fall. 

4.2.2.2 Analys av intervjuer 

Intervjuerna spelades in, och sedan skrevs en sammanfattning av det som sagts under intervjun. 

Denna sammanfattning gjordes av samma person som utfört intervjuerna, för att på så sätt försäkra 

sig om att alla nyanser av intervjun skulle återspeglas i sammanfattningen. Tonläge, pauser och dylikt 

kan ge en tydlig indikation på vad någon menar men hörs inte alltid på en inspelning och därför är 

det viktigt att sammanfattningen skrivs av någon som var närvarande under intervjun och därför kan 

notera dessa saker även i sammanfattningen. Ett utkast av sammanfattningen lästes och godkändes 

av den intervjuade laboranten. Då alla intervjuer var genomförda presenterades resultatet i form av 

en tematisering, en uppdelning av relevanta resultat i olika kategorier. 

Resultatet av intervjuerna delades upp och presenterades i samma block som frågorna, nämligen 

implementering av nya metoder, syn på rutin och uppmärksamhet samt förkunskaper om röntgen-

fluorescens. Inom de olika blocken fokuserades dels på likheter och gemensamma drag för hela 

gruppen, dels på skillnader mellan olika personer och vad dessa kan bero på. Informationen om 

laboranten användes som bakgrund för analysen av resultatet. I analysen av resultatet användes 

analysverktygen rutin och uppmärksamhet, som applicerades på alla delar av laborantens arbete 

samt i frågan om hur laboranterna bäst lär sig nya saker. De områden som främst analyserades var 

därför laborantens syn på sitt eget arbete samt implementering av nya metoder. Informationen om 

laboranterna förkunskaper om röntgenfluorescens användes främst för att planera utbildningen på 

en lagom nivå.  Resultatet av intervjuerna redovisas i avsnitt 5.2.2 Resultat intervjuer. 

 

4.2.3 Etik 

Samhället ställer krav på de etiska aspekterna av all vetenskaplig verksamhet i form av principer, 

lagar och riktlinjer. Aspekter som tas upp i dessa är bland annat krav på samtycke, krav på 

information och krav på konfidentialitet.75 Personalen på den avdelning där undersökningarna 

genomfördes informerades i början om syftet med det arbete och de undersökningar som skulle 

genomföras. De informerades även om att om de av någon anledning inte ville delta under något 

moment så var det bara att meddela detta. I de fall då ett urval ur gruppen gjordes togs i samtliga fall 

stöd av gruppens ledning, därför att det på så sätt ansågs vara mindre risk att någon utsattes för en 

undersökning de inte kände sig bekväma med men godkände ändå på grund av yttre tryck. De 

personer som valdes ut och deltog i undersökningar informerades ytterligare en gång om syftet och 

även om det faktum att deras deltagande helt och hållet kommer anonymiseras i rapporter och 

presentationer. Anteckningar från observationer anonymiserades då de nedtecknades i datorn. 
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Intervjuerna spelades in och genomlyssnades endast av undersökningsledaren. Resultatet av 

intervjuerna anonymiserades vid sammanfattningen av materialet och efter godkännande av 

sammanfattningen (från informant) användes materialet i undersökningen. De enkäter som 

genomfördes var anonyma även för undersökningsledaren.  
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5. Resultat 

5.1 Resultat: Utveckling och dokumentation av arbetssätt 

5.1.1 Resultat instrumentförsök 

För att presentera resultaten som följer används ett antal olika statistiska begrepp. För att öka 

förståelsen presenteras dessa kort. Varians är ett spridningsmått som används inom matematisk 

statistik, och beskriver hur utspridd fördelning är kring väntevärdet (µ). Standardavvikelse är ett 

annat spridningsmått som baseras på avvikelser från medelvärdet, och är detsamma som kvadrat-

roten ur variansen. Den relativa standardavvikelsen är standardavvikelse dividerat med medelvärdet, 

och uttrycks oftast i procent. Poolad varians och standardavvikelse är ett sätt åskådliggöra 

spridningen över flera försök där medelvärdet kan skilja mellan försöken men spridningen antas vara 

densamma.76 
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5.1.1.1 Resultat grundmetod 

Som beskrivits i avsnitt 4.1.2.1 Grundmetod började instrumentförsöken med beslut om en grund-

metod. Grundmetoden baseras på en färdig funktion i programvaran, en så kallad fingerprint-metod 

som förutom att kvalitativt analysera provet även jämför det med en standard. Jämförelsen görs 

utifrån standarden och provets spektrum med ett chi2-test (χ2-test), en metod inom matematisk 

statistik som bygger på en jämförelse mellan observerade värden och förväntade värden. Differensen 

mellan dessa kvadreras och ett litet tal tyder på en god överrensstämmelse. Den generella formeln 

för chi2-test är: 
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Där Oi är observerad frekvens, Ei är förväntad frekvens och n är antalet observationer. 77 Exakt vilka 

parametrar programvaran tar hänsyn till vill tillverkaren av instrumentet inte berätta. 

Enligt företaget som utvecklat metoden räknas ett chi2-värde mindre än 3 (dimensionslöst tal) som 

en överrensstämmelse, ett resultat baserat på empirisk erfarenhet.78 Chi2-värdet beräknas som en 

jämförelse mellan prov och standard för hela spektrumet, och man erhåller ett chi2-värde per 

mätning. För varje metod kan man lägga in egna standarder, genom att utföra samma provtagning på 

dem som på de prover som ska analyseras. Som standard i grundmetoden används natrium-
                                                           
76 Blom, sid. 115-116 
77 Blom, sid. 342 
78 Noreland. 
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aluminiumsilikat av ett av AZ godkänt fabrikat och ur en med andra metoder kontrollerad batch. För 

identitetsbestämning fungerar metoden så att provet jämförs med en standard med godkänd och 

bekräftad identitet, och om skillnaden mellan standard och prov ger ett chi2-värde mindre är 3 anses 

identiteten hos provet vara bekräftad. Att metoden fungerar väl för natrium-aluminiumsilikat beror 

på att det främst innehåller dessa tre rena grundämnen som enkelt identifieras med XRF, och 

eftersom det är identiteten som ska bekräftas krävs ingen kvantitativ bestämning av innehållet och 

därför ingen beredning av kvantitativa standarder. 

Nästa steg var att besluta över vilka intervall man skulle undersöka provet. MP4-instrumentet kan 

analysera alla grundämnen från natrium till vismut, men för olika grundämnen krävs olika 

inställningar och därför är de indelade i ett antal olika intervall; <Na-S>, <Cl-V>, <Cr-Co>, <Ni-Br>, 

<Rb-Cd>. Intervallen motsvarar den ordning grundämnena följer varandra i det periodiska systemet, 

och därför också i atomvikt. Att grundämnena är uppdelade så här beror på att för att analysera 

grundämnen av olika vikt krävs olika inställningar på röntgenröret. Inom dessa intervall kan samma 

inställningar användas och analysen går därför snabbare. Beroende på vilka intervall man väljer att 

använda kommer jämförelsen med fingerprint-metoden endast att genomföras över dessa, och olika 

val av intervall leder därför till olika resultat. Hur många intervall man väljer att använda avgör 

dessutom i högsta grad den tid det tar att genomföra analysen, eftersom det för varje intervall krävs 

den bestämda mättiden samt den tid det tar för instrumentet att ändra inställningar. I de inledande 

försöken kunde man se att natriumaluminiumsilikat med en förorening av järn blev godkänd (chi2-

värde ca 1,5) om analysen gjordes över första intervallet, <Na-S>, men underkänd (chi2-värde ca 23) 

om analysen gjordes över intervallen <Na-S> samt <Cr-Co> (där järn ingår). Gjordes analysen över alla 

intervall fick man en större likhet (chi2-värde ca 15). Intressant i fråga om vilka intervall som ska 

väljas är även syftet med analysen. Analysen syfte är i detta fall endast att avgöra identiteten, att 

provet innehåller natrium, aluminium och kisel. Föroreningar och annat identifieras med ett antal 

andra analyser. Av denna anledning valdes att endast gör analysen i intervallet <Na-S>, eftersom de 

innefattar alla de grundämnen som ska identifieras och eftersom det bara är ett intervall så går 

analysen fort.  

Då intervallet valts, krävs en del andra inställningar för att få goda mätresultat. Inbyggt i program-

varan finns en funktion som utför mätning på ett prov och sedan anpassar ström och spänning så att 

den totala signalnivån, antalet cps, är tillräckligt hög för att ge goda resultat. Är antalet cps för lågt 

kan det bli svårt att urskilja vissa element, och är det för högt kan inte alla pulser registreras och på 

så sätt missas viss information. Denna inställning gjordes efter en mätning på standarden, och gav 

resultaten 6 kV och 770 mA, vilket ger totalt ca 40 000 cps vilket är 72 % av de totala 55 000 cps som 

detektorn klarar av. Analyser över området <Na-S> genomförs med helium som medium, eftersom 

dessa lätta grundämnen genererar röntgenstrålning av låg energi som lätt absorberas av luft. 

Nackdelarna med helium, att det är dyrt och tar tid eftersom systemet måste spolas med helium före 

varje körning, kompenseras av det faktum att intensiteten hos mätningarna blir väldigt mycket 

bättre. Dessutom valdes att rotera provet, eftersom det utesluter en del av de problem man annars 

kan ha med inhomogena prov.  

5.1.1.2 Resultat tidsberoende 

För att undersöka hur noggrannheten i resultaten varierade med mättiden genomfördes 10 stycken 

analyser per mättid (30, 60, 120 respektive 240 sekunder) och standardavvikelsen för dessa resultat 

beräknades. Detta blir ett mått för hur noggrann analysen är vid just den mättiden, och 
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standardavvikelsen för olika mättider kan jämföras. För att minimera fel i resultaten gjordes två 

körningar à 10 repetitioner per mättid.  

 

 

Graf 1-4. Poolad standardavvikelse för två körningar á 10 repetitioner för varje mättid, för natrium, aluminium, 

kisel respektive chi2-värdet. 

I graf 1 till 4 kan man tydligt se att standardavvikelsen blir lägre ju längre mättid man använder, med 

vissa tendenser till att avstanna mellan 120 och 240 sekunder.  

En jämförelse mellan standardavvikelsen för mätningarna och antalet detekterade pulser per sekund 

(cps) visar att noggrannheten i den uppmätta signalen är god. I tabell 2 och 3 ser man till exempel att 

redan vid en mättid på 30 sekunder är antalet cps 38 gånger standardavvikelsen för natrium, 

motsvarande en relativ standardavvikelse på ca 2.8 % 

Poolad standardavvikelse 

Mättid Natrium Aluminium Kisel 

30 1,64 11,00 59,37 

60 0,97 8,96 42,89 

120 0,80 5,28 38,34 

240 0,78 4,16 32,44 

Tabell 2. Poolad standardavvikelse för olika mättider för natrium, aluminium respektive kisel. 
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Counts per second, medel 

Mättid Natrium Aluminium Kisel 

30 59 2266 32353 

60 59 2272 32377 

120 58 2277 32468 

240 58 2274 32418 

Tabell 3. ”Counts per second”, antal detekterade pulser per sekund för olika mättider för natrium, aluminium 

respektive kisel. 

I tabell 4 presenteras den relativa standardavvikelsen för olika mättider för natrium, aluminium, kisel 

samt chi2-värdet. 

Relativ standardavvikelse, % 

Mättid Natrium Aluminium Kisel Chi2-värde 

30 2,79 0,49 0,18 3,83 

60 1,65 0,39 0,13 3,89 

120 1,37 0,23 0,12 1,25 

240 1,33 0,18 0,10 1,24 

Tabell 4. Relativ standardavvikelse för olika mättider för natrium, aluminium, kisel respektive chi2-värdet. 

Även här ser man tydligt att noggrannheten ökar ju längre mättid man har, men att skillnaden mellan 

120 och 240 sekunder är mindre än för övriga tider. Att det skiljer så mycket i de relativa standard-

avvikelserna mellan olika ämnen beror på att de är olika svåra att detektera med XRF. Natrium är det 

lättaste ämnen som går att utskilja med XRF, och har därför röntgenstrålning av låg energi som lätt 

absorberas av luften och som är svår att detektera, vilket leder till att resultaten består av få cps och 

därför varierar mycket. Även chi2-värdet, som utgår från en algoritm i programvaran och beror på 

alla ingående resultat varierar en del. För aluminium och kisel får man tydliga utslag och därmed liten 

varians och säkra resultat.  

5.1.1.3 Resultat provtagning och – beredning 

För att undersöka hur provmängden påverkade noggrannheten i mätningen genomfördes en serie 

försök med fyra stycken prov med varje vikt, 0,5; 0,75; 1; 1,5 respektive 2 gram. För dessa resultat 

räknades den relativa standardavvikelsen för varje grundämne samt chi2-värdet ut och ritades mot 

de olika vikterna i graf 5. 
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Graf 5. Relativ standardavvikelse för olika provvikter för natrium, aluminium, kisel respektive chi2-värdet. 

5.1.1.4 Resultat robusthetstest 

För att testa robustheten hos metoden genomfördes analyser med olika väl monterade provkoppar. 

En serie med tre stycken provkoppar med skrynklig film och tre stycken med slät film användes, och 

varje prov analyserades tre gånger med den beslutade metoden. Resultatet visar ingen tydlig skillnad 

mellan de felaktigt respektive korrekt monterade provkopparna. Antalet cps för de olika grund-

ämnena är av samma storleksordning, och detsamma gäller för alla chi2-värden utom ett. I ett fall 

med en av de sämre provkopparna är chi2-värdet dock ungefär dubbelt så högt, och anledningen till 

det har tyvärr ej gått att finna. Standardavvikelserna för de felaktigt respektive korrekt monterade 

provkopparna är inom samma storleksordning, även om standardavvikelsen för chi2-värdena är 

något bättre för de korrekt monterade provkopparna. Generellt finns det inget i resultaten som tyder 

på att provkopparnas montering påverkar resultatet på en sådan nivå att fel i identitets-

bestämningen skulle uppstå. Metoden är alltså stabil med avseende på provkopparnas montering, 

och eftersom det är den del av metoden som främst påverkas av den mänskliga faktorn anses 

metoden vara tillräckligt robust för användningsområdet. 

5.1.1.5 Resultat validering 

Testerna av positiv selektivitet gjordes dels på batcher från den godkända leverantören, och dels på 

batcher från fyra stycken olika möjliga framtida leverantörer vars prover fanns tillgängliga. 

Leverantör E är den sedan tidigare godkända leverantören och leverantörerna R, T, G och H är 

möjliga nya leverantörer. Resultaten redovisas i graf 6. För godkänd identitet krävs ett chi2-värde 

som är mindre än 3,00.  
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Graf 6. Chi2-värden för de olika leverantörerna av natriumaluminiumsilikat. E1, E2 och E3 representerar olika 

batcher av leverantör E. 

Resultatet är att alla prover från den godkända leverantören är godkända med god marginal. 

Validering av positiv selektivitet för befintlig leverantör är därför godkänd. För de möjliga framtida 

leverantörerna är samtliga prover utom det från leverantören H godkända och man kan generellt se 

att chi2-värdena är högre för dessa. Anledningen till de högre chi2-värden är förmodligen att det 

prov som använts som standard är av leverantören E och natriumaluminiumsilikatets samman-

sättning kan variera relativt mycket mellan olika leverantörer. Även om de flesta prover av andra 

leverantörer godkänds även med denna standard, är rekommendationen att en ny standard läggs till 

för varje ny leverantör som väljs ut och godkänns.  

Det första testet för negativ identitet genomfördes på helt andra material än natriumaluminium-

silikat, men som har ett namn, kemisk struktur eller utseende som liknar natriumaluminiumsilikatets. 

Resultaten redovisas i tabell 5. 

Prov Chi2-värde 

Aluminiumsilikat 933 

Kiselgel 17 

Dinatriummetasilikat 260 
Tabell 5. Chi2-värden för olika material testade med metoden för natriumaluminiumsilikat. 

Resultatet är alltså det förväntade, att alla prover är icke godkända i identitetsbestämningen. 

Metoden kan därför anses validerad även med avseende på negativ selektivitet. 

Det andra testet för negativ selektivitet genomfördes med inblandning av aluminiumsilikat i godkänt 

natriumaluminiumsilikat. Det förväntade resultatet var att ju mer aluminiumsilikat som tillsatts, 

desto sämre skulle jämförelsen mellan prov och standard bli, och därmed också chi2-värdet.    
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Graf 7. Chi2-värde för olika andel tillsatt aluminiumsilikat i natriumaluminiumsilikatprover (logaritmisk skala). 

I graf 7 visas medelvärde för två körningar. Resultaten var det förväntade, att chi2-värdet ökar med 

ökad procenthalt av aluminiumsilikat och redan vid 10 % inblandning är resultatet icke godkänd (> 

3,00). Detta visar att metoden reagerar på avsaknad av natrium och att den är känslig för ändringar i 

provets sammansättning. 

 

5.1.2 Resultat dokumentation 

Resultatet av dokumentationen presenteras i bilagorna 10.1 Kontrollmetod, 10.2 Apparatinstruktion, 

10.3 Valideringsplan, 10.4 Valideringsrapport samt 10.5 Labkort. Dokumentationen av metoderna är 

den del av arbetet som till störst del varit styrd av AZ, eftersom det finns tydliga direktiv och mallar 

för hur nya metoder ska beskrivas. Varje ny metod beskrivs i form av en kontrollmetod, och då ett 

instrument används även en apparatinstruktion. Den nya metoden testas sedan med en validering, 

där planeringen beskrivs i en valideringsplan och resultaten i en valideringsrapport. Utöver dessa 

tillkommer ofta ett så kallat labkort, en manual för hur metoden genomförs. Denna manual är 

praktisk, riktad mot användaren och syftar till att göra analysen som enkel som möjligt att genom-

föra. Undersökningar av befintliga dokument har utförts och resultatet av dessa har legat till grund 

för utvecklandet av dokumentationen för den nya metoden. I utformandet av dokument har hänsyn 

tagits till de pedagogiska perspektiven främst i utvecklandet av labkortet. Övriga dokument har en 

alltför styrd form och innehåll för att tillåta någon större anpassning, och i dessa har arbetet istället 

fokuserats på att göra dem så tydliga som möjligt.  

5.1.2.1 Kontrollmetod 

”Dokument som beskriver undersökning av en eller fler egenskaper på en eller flera artiklar.”
79

 

Kontrollmetoden beskriver kortfattat hela analysprocessen för en eller flera egenskaper på en eller 

flera artiklar. Bara på laboratoriet för kvalitetskontroll finns ca 700 olika kontrollmetoder, och dessa 

varierar stort i sitt utförande beroende på vilken typ av analys de beskriver. Beroende på om 
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kontrollmetoden gäller för en eller flera artiklar ser de också lite olika ut. En rekommendation på 

ingående rubriker finns, med förbehåll om att vissa rubriker bara är lämpliga för vissa metoder. 

Nedan presenteras de rubriker som kan bli aktuella för en XRF-metod: 

• Referenser; till apparatinstruktion, beskrivning av artikeln och/eller andra metoder. 

• Princip; kortfattad beskrivning av mätprincipen och dess bakgrund 

• Instrument och Instrumentinställningar; vilket instrument som används och hur det bör vara 

inställt 

• Beredning av lösningar/prov; beskrivning av beredningen av provet och/eller nödvändiga 

lösningar 

• Utförande; en kortfattad beskrivning av analysförfarandet 

• Utvärdering; beskrivning av hur analysdata ska utvärderas 

• Kommentarer 

• Versionshistorik; versionshistorik med kommentarer om vad som ändrats och varför. 

Min undersökning av olika kontrollmetoder visar, precis som nämnts ovan, att de kan variera väldigt i 

sitt utförande. Hur väl analysförfarandet är beskrivet kan variera från ett par korta meningar till ett 

par sidor med ingående beskrivningar av beredning, analys och utvärdering. Gemensamt för 

dokumenten är dock att de tycks rikta sig mot användaren, och att de är menade att användas 

dagligen som stöd vid analyser av den typen som beskrivs i kontrollmetoden. Gemensamt är även att 

kontrollmetoderna hänvisar till apparatinstruktionen, snarare än att beskriva ingående hur 

instrumentet ska hanteras vid analysen.  

Ett krav från AZ var att kontrollmetoden i största möjliga mån skall vara generell, så till vida att 

samma arbetssätt kan användas för flera olika råvaror. Syftet med det arbetssätt som utarbetats är 

nämligen att den ska kunna utvecklas och anpassas till ett antal olika artiklar, vilket presenteras 

närmare i avsnitt 7.4 Fortsatt utveckling. För att åstadkomma detta är kontrollmetoden som sagt 

generell, och de inställningar som är specifika för olika artiklar beror på vilken metod i programvaran 

man väljer att använda. På så sätt är det enkelt att utveckla arbetssättet genom att producera nya 

specifika metoder i programvara för varje artikel men använda samma kontrollmetod. Av denna 

anledning är kontrollmetoden även ganska kortfattad. Fokus på att beskriva tillvägagångssättet så 

tydligt som möjligt läggs istället i labkortet, vars struktur är mindre styrd. Kontrollmetod återfinns i 

bilaga 10.1 Kontrollmetod. 

5.1.2.2 Apparatinstruktion 

”Dokument som beskriver handhavande av utrustning eller system och eventuellt periodiskt underhåll 

eller kalibrering som utförs av användare. Apparatinstruktionen kan vara ett komplement till 

originalmanual respektive servicemanual eller utdrag ur sådan.”
80

 

Apparatinstruktionen är alltså en instruktion till hur man utför analyser med hjälp av ett instrument.  

Instruktionen är inte specifik för en viss analys av ett visst material, utan beskriver hur instrumentet 

generellt används. Apparatinstruktionen beskriver den delen av processen som utförs vid 

instrumentet, och sträcker sig från att programmet startas till dess att det stängs av. 

Rekommenderade rubriker i en apparatinstruktion är: 
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• Omfattning; som beskriver vilken applikation och vilka arbetsmoment som omfattas 

• Dagligt underhåll 

• Kalibrering före start av analys  

• Rengöring 

Instruktionerna är illustrerade med bilder och tolkningen är att syftet med detta är att möjliggöra 

snabba rutinanalyser. Målgruppen för instruktionerna upplevs vara användaren, alltså laboranten, 

som ska genomföra analysen och därför måste kunna ta till sig informationen snabbt och enkelt. I 

instruktionen beskrivs oftast exakt vad man ska göra i instrumentets programvara, och tydliga bilder 

visar var ikoner är placerade och hur de ser ut. En vanlig, utvecklad version av rubrikerna som 

används i många instruktioner är Start av instrument, Förberedelse, Start av analys, Efter analys, 

Avstängning samt i vissa fall även Underhåll.  

Apparatinstruktionen fanns tillgängligt i ett första utkast för XRF-instrumentet MiniPal4. Anledningen 

till detta är att i samband med installationen av instrumentet så måste en apparatinstruktion 

produceras, och därför gjordes en enklare variant av denna. Den befintliga instruktionen beskriver i 

stora drag hur instrumentet används, illustrerat med ett par förklarande bilder. I ett enkelt 

användartest framkom det att viss information saknas, till exempel angående referensmätningen. 

Det är oklart hur lång tid referensmätningen tar, vad som sker och hur man vet att den är avslutad. 

Dessutom saknas information om vilka resultat som ska användas och hur programvaran ska 

hanteras efter avslutad analys beroende på om fler analyser ska göras eller ej.  

Arbetet med apparatinstruktion tedde sig lite annorlunda jämfört med de andra dokumenten, 

eftersom det redan fanns en version av denna. Valet blev dock att arbeta om denna, eftersom 

användartestet och erfarenheterna från arbetet med instrumentet lett till slutsatsen att den 

befintliga instruktionen inte var heltäckande och inte heller optimal i sin utformning. De förbättringar 

som gjordes var att informationen arrangerades om till en följd som kändes mer intuitiv, att vissa 

formuleringar ändrades samt att en konsekvent struktur för återgivning av knappar/rutor/listor i 

programvaran infördes. Detta ledde till en generellt mer lättläst instruktion. Dessutom producerades 

nya illustrationer, då flertalet av de tidigare var oskarpa. För att göra apparatinstruktionen så 

generell som möjligt inkluderades även instruktioner som inte är nödvändiga för identitets-

bestämning av natriumaluminiumsilikat, men som kan komma att bli aktuella i andra analyser. 

Apparatinstruktionen återfinns i bilaga 10.2 Apparatinstruktion. 

5.1.2.3 Valideringsplan och – rapport 

Valideringsplaner och - rapporter är på AZ en typ av laboratorierapport, ett dokument som definieras 

som ”ett dokument som beskriver ett utfört arbete…”81 I detta fall handlar det om att enligt GMP så 

skall alla inkommande material till AZ i Södertälje kontrolleras med avseende på identitet, och för att 

säkerhetsställa att den metod som används för identitetsbestämning ger korrekta resultat krävs en 

validering av metoden. Denna validering beskrivs i valideringsplanen, som beskriver hur valideringen 

ska gå till och valideringsrapporten, som presenterar resultatet av genomförd validering och 

rekommenderar ett godkännande eller underkännande av metoden.  Syftet med valideringen är att 

visa att en viss metod och instrument kan användas enligt kontrollmetoden för analys av ett eller 

flera i rapporten listade material. Valideringen kan göras med avseende på olika faktorer, och när det 

gäller identitetsbestämning är selektivitet den egenskap som valideras. Selektivitet innebär att 
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metoden har förmågan att korrekt identifiera prover av det material den ska användas för (positiv 

selektivitet) samt förmågan att skilja mellan olika material (negativ selektivitet). I valideringsplanen 

beskrivs hur dessa olika egenskaper ska testas och vilka kriterier som måste uppfyllas för att 

metoden ska godkännas. Det beskrivs även hur resultaten ska redovisas i valideringsrapporten.  

Valideringsplanen används för kontroll av analysprocesser, innan de börjar användas på laboratoriet. 

I planen presenteras riktlinjer för hur valideringen ska ske, och målgruppen för dessa är någon typ av 

valideringsgrupp i form av metodutvecklare eller dylikt snarare än de vanliga användarna. 

Dokumentet är främst till att användas för utveckling och implementering av nya metoder som 

behöver valideras och godkännas. Vanliga rubriker i valideringsplanen är;  

• Inledning  

• Syfte 

• Valideringsorganisation; vilka som arbetar med valideringen.  

• Omfattning; vilka material och instrument valideringen omfattar. 

• Beskrivning; hur valideringen ska genomföras. 

• Test- och acceptanskriterier; vad som ska redovisas och förväntade resultat. 

• Rapportering; vad som ska finns i valideringsrapporten.  

• Referenser. 

Valideringsrapporten ska som sagt presentera resultaten av de utförda undersökningarna för 

validering, och jämföra de erhållna resultaten med de som angivits i test- och acceptanskriterierna i 

valideringsplanen. Utifrån detta ska en rekommendation till godkännande (eller underkännande) 

skrivas. De rubriker som ska ingår i valideringsrapporten bestäms i valideringsplanen, men består 

oftast av: 

• Sammanfattning; vilken metod har validerats för vilken artikel och huruvida 

acceptanskriterierna uppfylldes. 

• Resultat; redovisning av resultat, rådata. 

• Avvikelser och uppföljning; redovisning av förekomna avvikelser och uppföljning av dessa. 

• Utvärdering  

• Rekommendation till godkännande; motivering utifrån resultaten huruvida metoden bör 

godkännas eller ej. 

Valideringsrapportens syfte är att rapportera resultatet från en genomförd validering till en 

metodutvecklare och/eller valideringsgrupp. Syftet är att utifrån resultat som framkommit under en 

undersökning motivera om metoden bör godkännas eller inte. Rapporten är precis som planen 

främst aktuell i en utvecklings- och implementeringssituation. Rapporten innehåller ibland även av 

avsnittet Omfattning och utförande, där det beskrivs hur validering gått till. 

I arbetet med valideringen försöktes, även här, att producera ett dokument som i så stor 

utsträckning som möjligt var generellt. Alla beteckningar på material, artikelnummer och 

metodnamn presenteras i tabeller, så att den löpande texten i stort sett går att använda oavsett för 

vilket material en metod ska valideras. Anledning till att detta genomfördes är att metoden ska 

användas, och därmed valideras, för ett antal olika material. En generell mall underlättar detta 

arbete. I valideringsplanen anges också vilka krav som ställs på valideringsrapporten, hur resultaten 

ska redovisas och vilka slutsatser som ska dras utifrån resultaten. Valideringsrapporten utgår därför 
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till stor del från planen, och är utformad på samma generella sätt där texterna i stor mån är generella 

och resultatet presenteras i tabeller. Slutsatserna av resultatet är självklart specifikt skrivet för den 

aktuella artikeln. Valideringsplan och – rapport återfinns i bilaga 10.3 Valideringsplan respektive 10.4 

Valideringsrapport. 

5.1.2.4 Labkort 

I definitionerna av de olika dokumenten beskrivs inte labkortet utan det är en så kallad SOP, en 

beskrivning av ett standardiserat arbetssätt. Detta ger en stor frihet i hur dokumentet kan utformas, 

och det kan därför anpassas efter den metod som ska beskrivas. Till hjälp finns dock en mall för hur 

labkort kan skrivas, med rubrikerna: 

• Syfte 

• Omfattning; vilken analys med vilket instrument och för vilken artikel labkortet gäller. 

• Definitioner; beskriver förkortningar som förekommer i labkortet. 

• Ansvar; beskriver vem som utför och är ansvarig för de olika momenten av analysen. 

• SHM; står för säkerhet, hälsa och miljö, och under denna rubrik beskrivs vilka 

säkerhetsföreskrifter som bör beaktas under arbetet. 

• Hänvisningar; görs vanligtvis till relaterade dokument, så som kontrollmetoden, 

apparatinstruktioner, med mera. 

• Ett antal valfria huvudrubriker, där de olika huvudrubrikerna beskriver olika delar av 

analysen, t.ex. provupparbetning, utvärdering och avslut. Under dessa beskrivs 

delmomenten i punktform, i den ordning de bör genomföras, tillsammans med eventuella 

kommentarer och en tidsberäkning av momentet. 

Syftet är att så enkelt och metodiskt som möjligt beskriva hur användaren ska gå till väga, från det att 

provet mottas till dess att resultaten är rapporterade. Labkortet är tänkt att användas av användaren 

dagligen (eller så ofta en viss analys utförs), och bör därför vara av en sådan form att det kan tas med 

ut i laboratoriet och användas som checklista.  För att uppnå detta beskrivs processen i punktform, 

där listan kan följas från start till mål. Beskrivningen av delmoment som berör instrument hänvisar i 

enstaka fall till apparatinstruktionen, i övrigt står allt man behöver veta för att utföra analysen i 

labkortet. Beskrivningen är i många fall även färgkodad, där olika färger symboliserar aktiviteter vid 

olika specifika platser i laboratoriet, flyttbara aktiviteter, administrativt aktiviteter samt aktiviteter 

under vilka användaren förflyttar sig. På så sätt får man enkelt en översikt över var användaren 

befinner sig under olika moment av processen, samt vilka instrument och annan utrustning 

användaren behöver tillgång till under olika delar av processens lopp. Dessutom har varje litet 

delmoment i processen en tidsangivelse, vilken tid som momentet förväntas ta. Detta görs för att 

kunna analysera hur lång tid hela processen tar samt var/om det finns några väntetider eller dylikt 

under analysen. Denna tidsberäkning används även för att göra en kapacitetsberäkning, hur många 

analyser av en viss typ som kan göras på laboratoriet per dag. Någonstans på labkortet summeras 

tiden för hela processen i form av analytikertid (den tid som krävs av användaren), total analystid per 

batch (den tid som hela analysen tar för prover från en batch) samt maximalt antal batcher som kan 

analyseras per dag. 

Att det finns en stor frihet i utvecklandet av labkorten framgår tydligt då man analyserar ett par olika 

exempel. För det första benämns de olika, trots ett liknande innehåll, och både ”Labkort för…”, 

”Handhavande av…” och ”Tillvägagångssätt vid…” förekommer som titlar. I fråga om avsnittet Syfte, 
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Omfattning, Definitioner, Ansvar, SHM samt Hänvisningar är de flesta dokument väldigt lika. 

Skillnader förekommer oftare i beskrivningen av själva processen, där allt från färgkoderna till hur 

nedbruten processen är i mindre delmoment varierar. Dessutom varierar det huruvida hänvisningar 

görs till apparatinstruktionen eller om även den typen av instruktioner ingår i labkortet.  

För att producera labkortet användes en mall för den typen av dokument, som sedan anpassades för 

att passa det aktuella syftet. Mallen bestod av en tabell där de olika delmomenten radas upp. För 

varje delmoment beskrivs hur det ska gå till, hur lång tid det beräknas ta samt kommentarer om vad 

man bör tänka på. Denna uppdelning av arbetet i olika moment syftar till att göra instruktionen så 

enkel som möjligt att följa. De olika delmomenten delades upp under fyra stycken huvudrubriker 

Start av MiniPal, Före analys, Analys samt Efter analys. Under dessa följer sedan delmomenten i den 

ordning det anses vara enklast att genomföra dem eller i den ordning det är nödvändigt att 

genomföra dem. Fokus i hela beskrivningen är att så enkelt som möjligt beskriva hur de olika 

momenten går till. När det gäller användandet av instrumentet används till stor del samma bilder och 

ibland även samma text som i apparatinstruktionen. All överflödig information är dock borttagen och 

alla formuleringar specifika för det som behöver göras i just det momentet av analysen. I vissa 

enstaka fall hänvisas till andra föreskrifter, t.ex. när det gäller hur man bör göra sig av med avfallet, 

eftersom detta varierar beroende på vilken artikel man hanterar.   

Kapacitetsberäkning gjordes, som nämnts ovan, genom att vart och ett av de olika delmomenten 

tidsbestämdes. Den kortaste angivna tiden bestämdes till en halv minut, eftersom kortare tider än så 

är svåra att bedöma och alltför beroende av vem som utför momentet. Att de tider som angivits som 

en halv minut lång ibland är i överkant kompenseras av det faktum att laboranten ibland blir störd av 

något eller att man ibland behöver kontrollera något en extra gång. I vissa fall beror tiderna på vilken 

metod man använder (analystiden) eller hur lång tid det är sedan instrumentet användes (referens-

mätningen), och i dessa fall kan ett medelvärde av tiderna använts vid beräkningen. De moment som 

inte kräver att laboranten är aktiv har inte heller räknats in i analytikertiden utan enbart i totala 

analystiden. Beräkningarna är gjorda för analyser på ett prov per batch, men kan enkelt räknas om till 

andra förhållanden eftersom varje moment är tidsangivet. Den totala kapaciteten för laboratoriet är 

antalet batcher som kan analyseras per dag. I dessa beräkningar togs det hänsyn till att den första 

analysen alltid tar längre tid att genomföra än de efterföljande. 

De pedagogiska aspekterna på labkortet baseras till största del på det användartest som 

genomfördes. Användartestet genomfördes genom att en person som aldrig tidigare använt 

instrumentet fick utföra en analys med labkortet som enda instruktion. I denna typ av situation är 

det lätt att se vad som är fel, otydligt eller irrelevant i instruktionen. Sådana problem bör elimineras 

genom rättningar, förtydligande respektive att delar av instruktionen tas bort. Användartestet visade 

att labkortet i stort sätt fungerade som det var tänkt, och inga större fel hittades. Dock fanns det ett 

antal småsaker som behövde läggas till, sådant som lätt glöms bort av den som ofta utför analysen 

men som inte är självklart för andra. Ett exempel var att det inte stod att locket till instrumentet 

skulle stängas och att provkopparna ska ha lock på sig när de körs i instrumentet. På ett ställe var det 

dessutom otydligt att det krävdes vissa kommandon för att få upp en ruta som visades på bild. 

Generellt visade användartestet att personer i väldigt liten utsträckning läser färdigt instruktioner, de 

tittar snabbt eller skumläser och försöker sedan utföra momentet på egen hand. Först när de inte 

lyckas på egen hand går de tillbaka och läser instruktionerna grundligt. Därför spelar bilder och 

markerade delar av texten större roll än vad man tror, eftersom användaren ibland helt och hållet 
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utgår från dessa. Man får därför vara noga med att bilder och markerade textavsnitt inte ger en 

intryck som kan feltolkas då de bara studeras snabbt. Labkortet finns att se i bilaga 10.5 Labkort. 

 

5.1.3 Resultat undersökning av arbetssätt 

Undersökningen av arbetssätt, i form av observationer, hade som mål att beskriva tre olika saker; 

arbetsproceduren, hur olika dokument används samt vilka problem som kan uppstå vid en analys. 

Nedan följer en sammanställning av den information som insamlats under observationerna, uppdelat 

på de tre olika områdena. 

5.1.3.1 Arbetsproceduren 

Arbetet på laboratoriet styrs av ett antal stora tavlor där alla prover som just nu är aktuella finns 

representerade i form av små kort, så kallade replexkort eller mapkort. Varje replex-/mapkort 

motsvarar en viss analys av ett prov. På tavlorna framgår även när olika prover ska vara färdig-

analyserade och vilka prover som är prioriterade. Vem som gör vilka analyser styrs av ett roterande 

schema där laboranterna har olika område, t.ex. våtkemi, IR, bränning.  

Laborantens arbetsdag börjar med att hon går till tavlan och ser vilka analyser som ska genomföras 

inom hennes område. Utav dessa kan hon välja att börja med vilken hon vill. Här sker en tydlig analys 

och planering från laborantens sida. För att hinna genomföra alla analyser krävs planering och 

kunskap om hur olika analyser går till. Exempelvis kräver vissa analyser långa förberedelser och 

ibland ska en lösning stå i en eller flera dagar innan den kan användas. Sådant måste laboranten ta 

hänsyn till och planera för då hon väljer i vilken ordning hon skall genomföra sina analyser. Ibland 

förbereds en analys dagen innan den genomförs, för att slippa stress. 

Kortet för den analys som valts märks med laborantens signatur och flyttas till en tavla för pågående 

analyser. Sedan hämtar laboranten ett körkort och en eller flera kontrollmetoder för den analys som 

ska genomföras. Ett körkort är ett papper där all information om analysen noteras, vilka lösningar, 

vågar, instrument som används och självklart även resultatet. För varje analys finns en 

kontrollmetod, och i vissa fall hänvisar en kontrollmetod till en annan. Ett exempel på detta är när 

samma provlösning används för olika analyser, då beskrivs beredningen av provlösningen i en 

kontrollmetod och själva analyserna i varsin separat kontrollmetod. Kontrollmetoden kan även 

hänvisa till en apparatinstruktion, som finns tillgänglig vid respektive instrument. Nästa steg är att 

hämta provet som ska analyseras. Det förvaras i ett specifikt skåp (eller kylskåp/frys om så krävs).  

När laboranten har alla nödvändiga papper och provet går hon igenom metoderna och hämtar den 

utrustning/de kemikalier som krävs. Arbetsgången här ser väldigt olika ut beroende på vilken typ av 

analys det handlar om. Vissa analyser utförs på endast ett prov och helt våtkemiska, och då kan 

laboranten befinna sig vart hon vill på laboratoriet. Andra analyser utförs på serier med upp emot 

100 prover och med hjälp av ett instrument som finns på en speciell plats. I största möjlig mån är 

placering av material sådant att om en analys utförs med ett instrument som finns i ett visst rum, så 

finns även all annan nödvändig utrustning för analysen i samma rum. Gemensamt för all utrustning 

som används (vågar, instrument) är att den ska kontrolleras. Hur ofta och hur omfattande kontrollen 

är varierar, men laboranten är ansvarig för att kontrollera i loggbok att kontrollen är genomförd och 

annars genomföra den.  
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Arbetsgången styrs nu av de kontrollmetoder som är aktuella för analysen. Steg för steg följer 

laboranten kontrollmetoden och i takt med att momenten utförs noteras de och vilka lösningar och 

instrument som använts i körkortet. Alla lösningar har ett nummer för att identifiera dem, och alla 

instrument har en stämpel. När analysen sedan är klar noteras resultatet och vilka 

bedömningar/uträkningar som lett till resultatet i körkortet innan det lämnas till granskning. Sedan 

flyttas replex-/mapkortet för analysen till en plats som markerar att den är genomförd. Granskningen 

innebär att någon annan går igenom alla steg i analysen och kontrollerar att tillvägagångssättet 

stämmer med kontrollmetoden, att alla lösningar som använts är godkända samt att alla instrument 

som använts är kontrollerade.  

5.1.3.2 Användning av dokumentation 

Det dokument som i allra störst utsträckning används av laboranterna är kontrollmetoden, som 

hämtas direkt då de ska utföra en analys. Alla kontrollmetoder finns inplastade och tillgängliga i 

samma rum som proven hämtas. Eftersom det på laboratoriet utförs över 700 olika analyser krävs 

kontrollmetoder. Även om laboranten har stor vana och rutin så utförs de flesta analyser så sällan att 

det inte går att minnas allt. Mellan varje moment i en analys kontrollerar laboranten mot kontroll-

metoden. Det är intressant att se att det för en enda analys kan krävas ett antal olika kontroll-

metoder, eftersom olika delar av analysen kan beskrivas i olika kontrollmetoder. 

I de fall då någon typ av instrument krävs för analysen används även apparatinstruktionen. 

Apparatinstruktionen finns placerad där instrumenten finns, och beskiver precis som kontroll-

metoden alla steg fast för ett instrument. Ofta hänvisar kontrollmetoden till apparatinstruktionen. 

Även då kontroll av instrument ska genomföras används apparatinstruktionen.  

I de, ganska sällsynta, fall då ett labkort finns är dessa oftast placerade vid de instrument till vilka de 

hör. I dessa fall använder laboranten labkortet parallellt med kontrollmetod och apparatinstruktion 

eller istället för dessa. 

5.1.3.3 Problem 

De problem som uppstår är av lite olika karaktär. En typ av problem uppstår när laboranten befinner 

sig i en ny miljö (nya delar av laboratoriet) eller om något på laboratoriet gjorts om. Då uppstår ofta 

en viss förvirring om var olika material/instrument går att hitta vilket leder till att analysen tar längre 

tid att genomföra. Denna typ av problem beror inte i så stor utsträckning på instruktionerna 

eftersom dessa inte anger var något finns (eftersom de kan vara generella för flera laboratorier och 

inte ska behöva uppdateras om något flyttas), och är därför svåra att påverka med tydliga 

instruktioner. Istället är det relevant att gå igenom var materialet finns när analysen introduceras, 

och sedan meddela om något flyttas/ändras.  

Ett annat problem uppstår då kontrollmetoden och verkligheten inte stämmer överens, i form av att 

de instruktioner som ges inte fungerar. Ett exempel på en sådan situation var när ett varmt vax skulle 

sugas upp i en kapillär, men vaxet hade för hög viskositet för att kunna stiga i kapillären. När sådant 

sker blir laboranten irriterad, och det märks att de förutsätter att instruktionerna ska stämma med 

verkligheten. Därför kan det vara viktigt att ta upp eventuella problem som kan uppstå vid en analys, 

vad de beror på samt hur de bör åtgärdas i metodbeskrivning och utbildning. Generellt är 

laboranterna väldigt noggranna och läser alla relevanta och tillgängliga instruktioner för att lösa 

problem som uppstår, de tycks förvänta sig att svaret ska finnas där (vilket det oftast gör). Hittar de 

ingen information i instruktionerna frågar de till slut någon annan laborant.  
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Ytterligare en typ av problem som ibland uppstår gäller småsaker i analyserna som inte alltid tas upp 

i instruktionen. Detta kan exempelvis gälla huruvida en kolv bör ha kork när innehållet värms eller ej, 

eller vilken typ av vatten en spädning ska göras med. Detta är information som för vissa laboranter 

kan te sig självklar, men som andra undrar över. Oftast löses dessa problem med hjälp av den stora 

rutin som laboranterna har, de kan dra slutsatser utifrån den kunskap de har. Problem uppstår dock 

när någon laborant inte har den rutinen och därför kanske råkar göra fel. För att undvika sådana 

problem bör all information finnas i instruktionen, även sådan som kan tänkas vara självklart för 

någon. 
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5.2 Resultat och analys: Undervisning om arbetssätt 

5.2.1 Resultat och analys observationer 

Resultatet av observationerna analyserades och presenteras i följande kategorier; Rutin och 

uppmärksamhet i arbetet, Lärande i arbetet samt Kvalificerade bedömningar i arbetet. De laboranter 

som intervjuats utgör referensgrupp för hela arbetsgruppen vid vidare analys. 

5.2.1.1 Rutin och uppmärksamhet i arbetet 

Under observationerna såg man tydligt hur arbetet på laboratoriet är en ständig växling mellan 

moment som går på rutin och moment som kräver uppmärksamhet, då vissa moment utförs snabbt 

och utan instruktioner och andra går långsamt och kräver ständig kontroll av instruktionerna. 

Eftersom laboranterna arbetar med ett så stort antal olika analysmetoder och råvaror är det sällan 

som en hel analys genomförs på rutin. Däremot så utförs en stor del av analysen på rutin, eftersom 

den består av moment som ingår i flera olika analysmetoder och därför genomförs ofta. Ett exempel 

är till exempel beredningar av provlösningar, där laboranterna har en gedigen erfarenhet och rutin 

på de ingående momenten som att pipettera, väga upp och hantera all nödvändig utrustning. Exakt 

vilken lösning som ska göras till respektive metod behöver de dock läsa sig till.  

Generellt består en metod av ett antal olika block som laboranten utför rutinmässigt, men mellan 

dessa block krävs uppmärksamhet på vad som ske härnäst och stöd i instruktionen. Då de läser 

instruktionerna märktes det (på den tid de läser) att de endast behöver den mest grundläggande 

informationen om vad som ska göras, hur det ska göras går på rutin. Att de har stor kunskap om de 

flesta olika moment leder även till att de tidigt reagerar på om något i analysen går fel, eftersom de 

vet vad som bör hända. Uppmärksamheten riktas mot resultatet av de handlingar som utförs, vad 

som sker och om resultaten är de förväntade eller ej. I princip alla analyser som utförs på laboratoriet 

har ett förväntat (godkänt) resultat, men samtidigt måste laboranten vara uppmärksam på att 

avvikelser kan förekomma. Detta kräver att uppmärksamhet riktas mot vissa bestämda företeelser.  

I det rutinmässiga arbetet tycks laboranterna vara väldigt säkra och lita till sin kunskap. Man kunde 

bland annat se detta på det tempo de har i arbetet, invägningar och pipetteringar som normalt går 

långsamt utförs snabbt och metodiskt. Deras rutin baseras på att de jobbat på laboratoriet länge (i de 

flesta fall) och byggt upp den bas av olika moment som de kan genomföra på rutin. För olika moment 

har laboranterna även olika knep, förenklingar och metoder som de använder för att underlätta 

arbetet och säkerhetsställa att allt går rätt till. Ett exempel på detta är att laboranterna ofta utför 

titrering på ett extra, så kallat slaskprov, för att veta ungefär hur mycket av titreringslösningen som 

bör tillsättas. På så sätt ökar både noggrannheten i resultatet och minskar den tid det tar att utföra 

titreringen på de riktiga proverna.  

Självklart sker, trots denna stora rutin, fel. Då varje analys består av så många moment är det lätt 

hänt att något av dem går fel, och därmed påverkar hela analysen. Den erfarenhet laboranterna har 

leder till att de för respektive analys och moment vet ungefär vad som kan gå fel. Detta leder till stor 

irritation i de fall då de gör dessa fel, trots kunskapen om dem och hur de undviks. Laboranten tycks 

ha en häpnadsväckande stor förmåga att upptäcka fel, som för en utomstående enkelt skulle 

passerat. Detta sker bland annat med hjälp av ett antal olika kontrollsystem som finns inbyggda i det 

standardiserade arbetssätt som laboranterna följer. Dessa kontrollsystem innebär extra moment som 

måste utföras, till exempel anteckning av en lösnings identifikationsnummer och utgångsdatum i 

körkortet, vilket leder till att uppmärksamheten styrs mot dessa moment. Förutom dessa 
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kontrollsystem är laboranterna kritiska mot sina resultat och gör om moment om de misstänker att 

något gått fel, även om det kräver mycket extraarbete.  

5.2.1.2 Lärande i arbetet 

Lärande i arbetet på laboratoriet sker generellt genom att laboranterna frågar varandra och får svar, 

och på så sätt lär av varandra. Detta märks bland annat vid upplärning av nya laboranter, då de lär sig 

genom att följa med någon av de mer erfarna laboranterna. Upplärning sker inte på alla olika 

områden samtidigt, utan på fler och fler allt eftersom. Då en ny laborant ska läras upp på ett visst 

område väljs den av de mer erfarna laboranterna, som anses vara mest kunnig inom det området, ut 

som handledare. Generellt har laboranterna specialområden inom vilka de kan lite mer än andra. 

Även i vardagligt arbete märker man att laboranterna lär av varandra. Är det någon som undrar 

något så frågar de alltid någon av de andra laboranterna först. Eftersom de vet vilka som är 

”experter” inom vilka områden så vet de vart de ska vända sig med sina frågor. Först om ingen av 

laboranterna kan ge svar på frågan vänder de sig till någon utanför gruppen.  

Den andra typen av lärande som sker på laboratoriet är i större uträckning ett påtvingat lärande, som 

styrs av regler, förordningar och moderniseringar. Dessa förändringar är beslutade på högre nivå, 

antingen inom företag eller av utomstående organisationer som ska tillgodose patientsäkerheten 

inom läkemedelstillverkningen. Förändringarna som såg sunder observationerna var en 

implementering av ett nytt datoriserat system för registrering av analysresultat och tillbyggnaden av 

ett säkerhetslaboratorium inom avdelningen. Också här lär laboranterna av varandra, men även av 

de föreskrifter och instruktioner de får. Ett problem som uppstår i samband med denna typ av 

påtvingat lärande är att laboranterna inte alltid ser nödvändigheten i besluten, och därför anser att 

det bara medför onödigt arbete för dem. Ett sådant fall upplevdes då laboranterna fick det nya 

säkerhetslaboratoriet där riskfyllda kemikalier skulle hanteras. Tidigare hanterades dessa kemikalier i 

det vanliga laboratoriet, och laboranten hade därför svårt att se det nödvändiga i det ökade krånglet 

(för hennes del) med ett säkerhetslaboratorium. Flertalet liknande fall, berättar en laborant, har 

upplevts av personalen som arbetar länge på laboratoriet. Förut både åt och rökte man i laboratoriet 

men idag är det både otänkbart och strängt förbjudet. Laboranterna måste ofta lära om, beroende 

på faktorer som de inte har någon möjlighet att styra över. 

5.2.1.3 Kvalificerade bedömningar i arbetet 

Eftersom varje analys som utförs medför ett resultat som ska bedömas och redovisas, utför 

laboranterna ett antal kvalificerade bedömningar varje dag. Bedömningarna kan vara av olika art, 

beroende på vilken analys som utförts. Generellt för alla analyser är att resultatets riktighet i 

förhållande till förväntat resultat och hur analysen genomförts ska bedömas. Laboranten måste inte 

bara åstadkomma ett rimligt resultat, utan även på alla tänkbara sätt bedöma om resultatet är riktigt. 

Då resultatet rapporterats måste laboranten kunna stå för det. I detta ingår en kritisk granskning av 

det egna utförda arbetet. I den kritiska granskningen av arbetet krävs uppmärksamhet från 

laborantens sida. 

Beroende på vilken analys som genomförts krävs olika moment av bedömning från laborantens sida. 

Vissa bedömningar kräver beräkningar, och då ingår moment där olika faktorers påverkan på 

resultatet behöver bedömas. Dessutom måste de uträkningar som genomförts bedömas vara 

korrekta. Andra analyser kräver bedömningar av annan karaktär, där exempelvis utseende ska 

bedömas utifrån givna kriterier. I båda dessa fall krävs rutin. Bedömningen kan inte genomföras av 
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vem som helst, det krävs insikt och kunskap om möjliga resultat och vilka faktorer som påverkar 

resultatet.  

En laborant beskriver sin relation till bedömningen som att det är viktigt att man känner att andra 

litar på ens bedömning. I arbetet ingår, i och med alla system för kontroll, att man antecknar och 

försäkrar sig om att allt gått rätt till ett antal gånger. Dessutom granskas resultaten sedan av någon 

utomstående. I denna process är det, enligt laboranten, risk för att man inte känner att man blir litad 

på. Detta är en intressant aspekt i relation till kvalificerad bedömning, men även i relation till 

laborantens säkerhet i arbetet. Om man inte känner att man blir litad på i sina bedömningar är det 

lätt att man förlorar självförtroendet och inte längre litar på sin egen förmåga. 

 

5.2.2 Resultat och analys intervjuer 

Resultaten av intervjuerna analyserades och presenteras i följande kategorier; Erfarenhet av 

implementering av nya metoder, Laborantens syn på uppmärksamhet och rutin samt Förkunskaper 

om röntgenfluorescens som är kopplade till de olika blocken i intervjuguiden. Den grupp som 

intervjuats utgör referensgrupp för hela arbetsgruppen i vidare analys. 

5.2.2.1 Erfarenheter av implementering av nya metoder 

Det visar sig under intervjuerna att implementering av nya metoder kan gå till på lite olika sätt, och 

att laboranterna därför har lite olika erfarenhet av det. En laborant har aldrig arbetat med 

utvecklingen av en ny metod, utan har bara fått lära sig att använda nya metoder. Då går det till så 

att laboranten läser igenom en instruktion på datorn och förankrar den och därmed bekräftar att hon 

läst och tagit till sig budskapet. Sedan använder hon instruktionen för att utföra den nya metoden. 

Laboranten beskriver att hon tycker att det är ett helt okej sätt att ta till sig nya metoder, men att det 

är först när hon står på laboratoriegolvet och utför metoden (med hjälp av instruktionen) för första 

gången som hon verkligen lär sig. Därför anser laboranten att det vore enklare att lära sig genom att 

få arbeta praktiskt först och sedan förankra och fördjupa sig i instruktionen. 

De laboranter som arbetat med att införa nya metoder beskriver hur arbetet bakom kan se ut och 

hur det påverkar implementeringen. Ofta är det så att metoden kommer från något annat 

laboratorium på AZ någonstans i världen eller att det är en europeisk eller amerikansk farmakopé, 

vilket innebär att metoden är färdigutvecklad och i princip bara behöver införas på laboratoriet i 

Sverige. Arbetet börjar då med att metoden testkörs, alltså att man testar att utföra metoden enligt 

instruktion. Oftast går allt som det ska och metoden kan börja användas, men ibland uppstår 

problem som att instrumenten inte är helt identiska eller att resultatet inte blir det förväntade. Då 

uppstår problem, eftersom det är väldigt svårt att ändra i dessa metoder. Man får istället försöka 

hitta den faktor som påverkar analysen, ofta genom samtal med de andra laboratorier där metoden 

används. För laboranterna innebär dessa metoder oftast inte några större problem att lära sig än att 

instruktionen ibland är på engelska. Är det dock ett helt nytt instrument som ska användas kan det 

ibland vara svårt eftersom de ska hanteras på speciella sätt. En laborant uttrycker då en önskan om 

att någon som tidigare arbetat med instrumentet skulle kunna komma dit och visa de ”… handlag 

som man måste ha när man gör det” (använder instrumentet, författarens kommentar).82 

                                                           
82 Intervju 2 
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Ytterligare en laborant har varit med om en situation som liknar den som beskrivs i den här 

rapporten, då AZ introducerade frisättningsrobotar. Laboranten var ansvarig för en av dessa robotar 

och fick därför börja med att själv lära sig hur den fungerade. Sen agerade laboranten ”fadder” 

(laborantens uttryck) åt andra som skulle lära sig, genom att dessa först fick titta på arbetet och 

sedan utföra det själva men med faddern som stöd. Laboranten beskriver att detta är ett vanligt sätt 

att lära ut handlag vid nya instrument på AZ, och hon har själv genomgått liknande upplärningar på 

andra instrument. Laboranten beskriver hur det oftast känns enkelt när man ser någon annan utföra 

en metod, men när man plötsligt själv ska utföra den så är det svårare och man märker att man 

missat vissa saker. Detta är dock en övergång, mellan att se andra och att göra själv, som hon tycker 

att man känner igen efter att ha lärt sig på detta sätt ofta och under lång tid. Hon anser att det är ett 

bra sätt att lära sig, men skulle ibland vilja att man fick lära sig lite mer teoretisk bakgrund till hur 

instrumentet fungerar. Hur mycket sådant som lärs ut beror mycket på hur mycket faddern kan och 

hur intresserad den är.  

5.2.2.2 Laborantens syn på rutin och uppmärksamhet 

Rutin är ett begrepp som alla laboranter kopplar väldigt starkt till något man utfört många gånger. 

Andra kopplingar är till vana, arbetssätt eller strikta regler som ska följas. Hur stor del av arbetet som 

består av rutin har laboranterna olika åsikter om, vissa menar att det mesta är rutin medan andra 

anser att bara vissa analyser som de utfört länge och ofta är rutin. Att åsikterna går isär beror nog på 

hur man väljer att definiera rutin, hur länge man arbetat på laboratoriet samt var man arbetat 

tidigare. De som tidigare arbetat med att utveckla metoder tycks i större utsträckning tycka att det 

de gör idag är rutinmässigt.  

När det gäller hur denna rutin visar sig i det dagliga arbetet framkommer ett antal olika intressanta 

svar. De flesta tar upp att de har rutin på sådana moment som de genomför ofta, till exempel 

invägningar och vissa provberedningar. En laborant kopplar rutinen till förmåga att välja och hantera 

utrustning, att man vet vilken utrustning som är lämplig vid olika tillfällen och hur den ska hanteras 

för att fungera korrekt. En annan laborant uttrycker sig såhär; 

”Rutin, ja… Alltså. Framförallt så tycker jag att det är, ärligt talat, det är när någon kommer och 

frågar en. Om saker och ting, hur funkar det här? Varför funkar inte det här, och så vidare...”
83

 

Här menar laboranten att det är när hon får frågor om saker och ting som hon anser att hon främst 

använder sin rutin. Hon har nytta av den rutin hon skaffat sig genom att ha arbetat inom området i 

40 år och kan därför oftast svara på varför något inte fungerar som det ska. En annan aspekt på rutin, 

som en laborant tar upp, är denna; 

”Det är ju det, har man rutin så kan man planera, annars går det inte, om man inte kan det riktigt. 

Det är därför det tar längre tid när det är något nytt.”
84

 

Denna laborant menar att det är främst när hon planerar som hon använder sig av sin rutin. Genom 

att veta hur lång tid olika analyser tar, och ungefär hur det går till, har hon möjlighet att planera sin 

dag. Genom att veta vilken utrustning som krävs och när kan hon även planera och strukturera sitt 

arbete noggrannare. Hon menar också att det är därför något tar längre tid då det är nytt, eftersom 

man då inte alls kan planera sitt arbete i samma utsträckning. 
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Uppmärksamhet i det dagliga arbetet är viktigt, anser laboranterna. De beskriver ett antal praktiska 

situationer där uppmärksamhet krävs, bland annat då de kör metoder de är ovana vid eller då 

spädningar av långa provserier ska utföras. En laborant påpekar att det är ofta då det är enkelt som 

det krävs uppmärksamhet, eftersom det är då man inte behöver fokusera som det lätt blir fel, ”det 

enkla blir svårt”.85 En annan laborant påpekat att det finns stöd för uppmärksamheten i metoden, 

eftersom all information finns där och genom att följa instruktionen så genomförs allt korrekt. Detta 

har även setts under observationer. En laborant nämner något mycket viktigt, nämligen det här; 

”Man måste alltid vara koncentrerad för annars gör man fel.”
86

 

Hon beskriver vidare att det är grunden i deras arbete, att även om de har rutin så måste de ständigt 

ha fullt fokus. Ofta är det just när uppmärksamheten brister som det blir fel i analyserna. Själv gör 

hon ibland fel om hon blir stressad. Ytterligare en laborant beskriver hur det ibland är svårt att 

motivera sig själv att välja metoder man inte utfört tidigare, eftersom de kräver betydligt mer 

uppmärksamhet och tar längre tid. Men samtidigt, tycker hon, är det ju roligt att lära sig något nytt. 

5.2.2.3 Förkunskaper om röntgenfluorescens 

Bakgrundskunskaperna inom området röntgenfluorescens varierar inom gruppen, men gemensamt 

för dem alla är att ingen tidigare arbetat med röntgenfluorescens. En av laboranterna har stött på 

röntgenfluorescens i kurslitteraturen under sina studier, men då inte fått prova det praktiskt. Två 

laboranter har arbetat med andra röntgenmetoder respektive fluorescensmetoder och har därför 

kunskap om bakgrunden till dessa begrepp. Generellt för gruppen gäller dock att ingen har specifika 

kunskaper om hur instrumentet fungerar eller hur analysen går till. 

Då laboranterna fick frågan hur väl de kände till begreppen röntgenstrålning och fluorescens, och 

den teoretiska bakgrunden till dessa, sa de tre av fem att de inte längre mindes det så väl. Generellt 

så har de flesta läst om dessa begrepp, men eftersom de inte använder kunskapen regelbundet så 

har den i viss mån eroderat. När det gäller röntgenstrålning gör de allra flesta kopplingar till dess 

praktiska användning inom sjukvården, och känner därmed till ett av röntgenstrålningens 

användningsområden. Den teoretiska bakgrunden är det betydligt färre som anser sig minnas. När 

det gäller fluorescens är det färre personer som gör några direkta kopplingar till dess användning. 

Några kommenterar att det är ”en typ av strålning”, men även här tycks kunskapen om den 

teoretiska bakgrunden variera.  

Det är generellt väldigt svårt att bedöma gruppens kunskaper utifrån deras egna utsagor om den, 

eftersom hur man definierar och bedömer kunskap kan variera från person till person. En person 

med sämre självförtroende anser förmodligen att hon inte kan något alls om dessa begrepp, trots att 

hon kanske har en aning och bara inte är helt säker. En annan person kanske har gott självförtroende 

och tror att hon vet vad de innebär, trots att det egentligen inte är så.  
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6. Undervisning om arbetssätt 
Syftet med undervisningen är, som nämnts i det övergripande syftet för rapporten, att ge 

laboranterna en praktisk förståelse för analysmetoden och instrumentet samt att de ska kunna 

kritiskt utvärdera de resultat de erhåller. För att åstadkomma detta har ett antal olika under-

sökningar gjorts, där bland annat laboranternas arbete, erfarenhet av implementeringar samt 

förkunskaper inom området varit i fokus. Dessutom har perspektivet rutin och uppmärksamhet 

applicerats på de processer som utgör laboranternas arbete. I planeringen av undervisningen har 

hänsyn tagits till hur laboranterna önskar att en implementering bör gå till, hur deras arbete och 

lärande går till relaterat till perspektivet rutin och uppmärksamhet samt till vilka förkunskaper de har 

inom området. Genomförandet har förutom planeringen även styrts av praktiska förhållanden på AZ, 

till exempel att endast en viss tid fick tas i anspråk, att endast ett visst antal laboranter fanns till-

gängliga samt lokalmöjligheter. Utvärderingen har skett i form av enkäter som samtliga deltagare i 

utbildningen fick fylla i efteråt.  

 

6.1 Planering av utbildning 

Syftet med undervisningen är, som beskrivits i inledningen av denna rapport, att utveckla 

användarnas handhavande och praktiska förståelse för instrumentet samt att utveckla användarnas 

förmåga att förstå metoden och reagera på felaktigheter i analysresultatet. Undervisningen kommer 

därför att bestå av en mer praktisk del, som fokuserar på instrumentet och hur det används, och en 

teoretisk del som fokuserar på hur instrumentet fungerar och vilka felkällor som finns. I planeringen 

av undervisningen har hänsyn tagits till litteraturstudier och de undersökningar som genomförts och 

redovisats i denna rapport. Litteraturstudierna kring den praktiska kunskapsteorin utgör en bas och 

bidrar till perspektiv och analysverktyg för att analysera laboranternas arbete och lärande. Dessutom 

ger de ett perspektiv på hur praktisk kunskap kan läras ut, i förhållandet till perspektivet rutin och 

uppmärksamhet. Observationerna har bidragit med en yttre bild av hur arbetet på laboratoriet ser 

ut, vilka moment som finns i en laborants arbetsdag och hur dessa hanteras. Intervjuernas syfte har 

därför varit att även få en insikt i hur laboranterna själv tänker kring sitt arbete, sitt lärande och kring 

implementeringar av nya metoder.  

Eftersom utbildningen skulle bestå av både praktiska och teoretiska moment ansågs det lämpligt att 

använda sig av inlärningscykeln, en teori som ursprungligen kommer från den amerikanska forskaren 

David Kolb. Rogers beskriver i sin bok Hur du undervisar vuxna – och gör det bra att inlärningscykeln 

bygger att man under en utbildningssekvens går igenom en cykel bestående av aktivitet, reflektion, 

teori samt pragmatik. Detta för att framgångsrik inlärning ska ske. Aktiviteten innebär att man gör 

något och reflektionen innebär att man reflekterar över de erfarenheter man fått i samband med 

aktiviteten. Teori handlar om att man ser hur erfarenhet och reflektion stämmer överrens med 

teoretiska idéer inom området, och pragmatik handlar om att tillämpa det man lärt sig på praktiska 

problem.87 I den undervisningssituation som planeras här, är inlärningscykeln ett praktiskt redskap. 

Eftersom det som ska lära ut kräver både teoretisk förståelse och praktiskt handlag är det lämpligt att 

en inlärningscykel med dessa faser används i undervisningen. Dessa faser stämmer dessutom väl 

överens Molanders kunskapsteori där han menar att vi lär oss genom att uppmärksamma och 

reflektera över nya erfarenheter.  
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I den här utbildningssekvensen kommer aktiviteten bestå av det som Rogers kallar för en praktisk 

demonstration. Praktiska demonstrationer har visat sig vara effektiva när det kommer till att 

förmedla information . Dessutom har den praktiska demonstrationen fördelen att den visuella 

presentationen gör det enklare för eleverna att minnas.88 De största riskerna, för läraren, vid en 

praktisk demonstration är att förenkla alltför mycket eller att gå för fort fram. Som expert på en viss 

procedur är det väldigt lätt att glömma hur det är att vara nybörjare, och därför glömma eller skynda 

igenom viktiga moment. Omedelbart efter demonstrationen bör deltagarna få prova att själva utföra 

proceduren, och därmed befästa kunskapen.89 Under deltagarnas egna försök bör läraren finnas med 

som ett stöd och för laboranterna, eftersom den kunskap laboranterna kan ta till sig med hjälp av en 

handledare är betydligt större än den de kan ta till sig på egen hand (Vygotskiljs proximala 

utvecklingszon). Detta stämmer även väl överrens med den praktiska kunskapsteorins syn på 

lärande. Molander skriver att i praktiska verksamheter är det vanligt att elever lär sig genom att göra, 

genom att vara aktiva. Lärande kräver då att man deltar i en situation, och försöker se den utifrån 

verksamhetens perspektiv. Här har handledaren (eller läraren) en viktig roll i att träna elevens upp-

märksamhet på vad som sker, vad hon gör och vilken effekt den har för den aktuella verksamheten. 

Läraren utgör en hjälp i processen, men det är upp till eleven att lära sig hur och vad som ska göras. 

Det läraren gör då den hjälper eleven att rikta sin uppmärksamhet mot olika aspekter på elevens 

handling, är att hon hjälper honom att reflektera. Den pragmatiska delen av inlärningscykeln kommer 

därför bestå i att laboranterna själva får testa att genomföra en analys med instrumentet, samtidigt 

som läraren finns på plats och utgör ett stöd i processen.  

Den teoretiska delen av inlärningscykeln kommer att tillgodoses med en föreläsning. Molander ser 

teoretiska kunskaper som en del i den kunskapsbas som den kunniga praktikern behöver. Med hjälp 

av teorier, anser Molander, kan praktikern bygga upp en teorivärld inom vilken hon tankemässigt kan 

experimentera. Angående teoretiska kunskaper skriver Rogers att principen är att man börjar med 

att ta reda på vilka förkunskaper gruppen har, och att man sedan analyserar det ämne som ska 

undervisas och bryter ner det i mindre delar. Undervisningen börjar sedan med den mest grund-

läggande delarena av ämnet som är enklast att lära sig och dessa används och övas kring till dess att 

eleverna internaliserat dem, alltså behärskar dem utan att behöva tänka efter. Sedan adderas sakta 

men säkert fler och fler delar av ämnet. 90 I den aktuella situationen har gruppens förkunskaper 

undersökts med hjälp av kvalitativa intervjuer. Resultatet visar att ingen av laboranterna har arbetat 

med röntgenfluorescens tidigare, men att de alla har en sådan utbildning så att de förmodligen stött 

på begreppen röntgenstrålning och fluorescens ett flertal gånger. Eftersom det, för de flesta, är länge 

sedan de hörde begreppen tjänar de förmodligen allihop på att få begreppen förklarade för sig, och 

kanske framför allt att få dem relaterade till sammanhanget. Fokus kommer att ligga på att repetera 

de viktigaste begreppen, lägga ihop dessa till en helhet och beskriva dess relevans för det 

standardiserade arbetssättet. Detta eftersom det för att kunna göra kvalificerade bedömningar av 

resultat och säkerhet i resultat krävs kunskap om hur analysmetoden och instrumentet fungerar.  

Den reflekterande delen kommer att tillgodoses genom en diskussionsövning där laboranterna får 

diskutera sina erfarenheter kring det nya arbetssättet. Reflektionen är, som tidigare nämnts, en fas i 

inlärningscykeln men har alltså även starka kopplingar till Molanders syn på hur praktisk kunskap lärs 

                                                           
88 Rogers, sid. 120 
89 Rogers, sid. 129 
90 Rogers, sid. 37 



67 
 

ut. Det är genom reflektion över nya erfarenheter som vi lära oss, menar Molander. Molanders 

perspektiv ger även hjälp i hur denna reflektion bör fokuseras, i form av de olika frågorna; Vad 

händer? Vad gör eleven? Och vilken effekt har det för verksamheten? Dessa frågor kan användas 

som en grund för den diskussion som syftar till att utgöra reflektionen i inlärningscykeln. Under 

reflektionen bör det, enligt Molander, inte finnas något krav på handling och den bör därför särskiljas 

från de aktiva momenten av undervisningen. Diskussionsövningen och reflektionen genomförs därför 

i anslutning till den teoretiska delen av utbildning, efter de praktiska momenten. Diskussionsfrågorna 

fokuserar på vad som är lätt respektive svårt med arbetssättet, vad laboranten gör som påverkar 

resultatet samt hur resultaten bör analyseras.  

Observationerna som genomförts visar att laboranternas arbete består av olika delmoment där vissa 

moment mer eller mindre utförs på rutin och andra kräver betydligt mer uppmärksamhet. När man 

undervisar om en ny metod är det viktigt att se till att uppmärksamheten fokuseras på rätt aspekter 

av metoden. Precis som med de befintliga metoderna går vissa moment i det nya standardiserade 

arbetssättet att utföra på rutin, medan andra kräver uppmärksamhet. I denna metod är samman-

sättningen av provkoppar och provets placering i provkoppen moment där uppmärksamhet krävs. 

Själva genomförandet av analysen, med hjälp av knapptryck på datorn, är däremot något som går att 

genomföra på rutin. Genom undervisningens utförande vill man uppmuntra laboranterna att finna 

säkerhet angående vissa moment, med hjälp av övning och feedback, så att de kan utföras på rutin. 

Vad det gäller de rutinmässiga delarna demonstreras dessa, och sedan får laboranterna omedelbart 

testa själva. Här krävs ingen vidare diskussion kring vad som kan gå fel och varför, eftersom 

momentet är enklare och förhoppningsvis kan gå på rutin så snart som möjligt. Att lära ut hur 

uppmärksamheten bör riktas är som Molander skriver, betydligt svårare. Men genom att vissa 

områden blir rutin frigörs dock uppmärksamhet som kan användas till annat. Genom reflektion över 

de kritiska momenten i det standardiserade arbetssättet skapas förhoppningsvis en uppmärksamhet 

öppen mot det oväntade. Därför läggs, vid den praktiska demonstrationen, stort fokus på hur 

provkopparna bör sättas samman, vad som kan gå fel samt hur fel kan undvikas. Detsamma gäller 

placeringen av provet, där det tydligt visas hur provet bör placeras och hur man kan kontrollera att 

provet är rätt placerat. Dessutom diskuteras dessa moment under den reflekterande delen av 

utbildningen, där möjliga förbättringar och vägar för att göra det svåra enklare diskuteras. 

De olika observationerna visar också på att laboranterna i stor utsträckning använder sig av de 

instruktioner som finns tillgängliga, då de ska utföra moment som inte täcks av deras rutin. Exempel 

på en sådan situation är då laboranten är osäker på vilken koncentration en lösning ska ha eller hur 

en viss programvara ska hanteras. I fallet med det här instrumentet kan det handla om hur 

provkopparna ska monteras eller hur analysen startas med hjälp av programvaran. Både 

observationerna och intervjuer visar dessutom att en de främsta källorna till lärande för laboranterna 

är från dessa instruktioner. Det är därför viktigt att dessa instruktioner inkorporeras i undervisningen, 

så att det finns en koppling mellan undervisningen om de praktiska momenten och den instruktion 

som de vid senare tillfällen kommer att använda sig av om det är något de behöver läsa om på nytt. 

Därför användes instruktionerna i form av labkort vid undervisningen, genom att varje moment som 

genomfördes även visades i labkortet. På så sätt skapas förhoppningsvis en koppling mellan den 

visuella, praktiska demonstrationen och den information som finns i labkortet. 

Ett syfte med intervjuerna var att undersöka hur implementeringar av nya arbetssätt brukar gå till, 

och hur laboranterna skulle önska att de gick till. Resultatet av intervjuerna visar att laboranterna har 
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väldigt olika erfarenhet av implementering av nya arbetssätt, beroende på om de jobbat med själva 

utvecklingen eller om de bara fått ett nytt arbetssätt att lära sig. Majoriteten av laboranterna 

uttrycker att det är enklast att lära sig om någon annan visar först, en laborant uttrycker det som att 

det är enklare att förstå teori och instruktioner om man sett det utföras först. En annan laborant 

beskriver att det ibland kan vara viktigt och nyttigt att se och på så sätt få lära sig de handlag som 

krävs vid användandet av en ny metod. En laborant uttrycker även en önskan om att få lära sig lite 

mer om den teoretiska bakgrunden till de analyser de arbetar med. För att tillgodose dessa 

önskningar planerades utbildningen så att det praktiska momentet, där de fick se alla handlag som 

krävdes för att använda instrumentet, genomfördes först. Sedan fick de själv genomföra en analys, 

för att öva på det de just sett. Därefter genomfördes den teoretiska och reflekterande delen, som 

förhoppningsvis då var enklare att ta till sig.  

 

6.2 Genomförande av utbildning 

Undervisningen genomfördes i en grupp om sex personer, som valts ut av laboratoriets chef. 

Personerna i gruppen var i så stor mån som möjligt de samma som utgjort referensgrupp vid 

intervjuerna. Utbildningen utlystes i företagets system för möten och en inbjudan med kort 

information om utbildningen skickades till alla deltagare. Undervisningen ägde rum under en 

eftermiddag och bestod av två stycken pass, ett praktiskt och ett teoretiskt. . Av pragmatiska skäl gick 

det inte helt och hållet att följa Kolbs inlärningscykel, eftersom utbildningen då hade behövts delas 

upp i fyra stycken delar med förflyttning mellan varje del. Istället inkorporeras alla moment i 

inlärningscykeln men i lite annan ordning. I det praktiska passet ingick aktivitet i form av en praktisk 

demonstration och pragmatik i form av att laboranterna själv fick utföra en analys. I det teoretiska 

passet ingick dels en teoretisk genomgång och dels ett moment som ska uppmana till reflektion kring 

det standardiserade arbetssättet. Eftersom laboranterna uttryckt att de lär sig bättre om de först får 

testa att utföra något praktiskt, började utbildningen med det praktiska passet.  

Den praktiska delen av undervisningen genomfördes i två delar, med halva gruppen åt gången. Att 

gruppen delas på två under detta moment minskade både trängseln i rummet och väntetiden för att 

få pröva analysen. Ett schema för när respektive grupp förväntades infinna sig skickades ut i förväg. 

Att gruppen hade delats på hälften visade sig vara klokt, för även med endast 3 laboranter vid 

instrumentet var det relativt trångt och svårt att visa detaljer för hela gruppen samtidigt. Därför blev 

det lite växlande av positioner för att hela tiden se till att alla såg det som var relevant. Först 

genomfördes den praktiska demonstrationen, då läraren visade hur analysen gick till. Under 

demonstrationen ställde laboranterna relativt många frågor om sådant som de undrade över, vilket 

var väldigt bra eftersom det bidrog till att få med ännu fler detaljer än vad som var planerat. 

Frågorna var av olika karaktär beroende på vem som ställde dem, till exempel så ställde den 

säkerhetsansvarige på laboratoriet många frågor om säkerheten. På så sätt togs olika intressanta 

aspekter upp. Under demonstrationen påpekades också vilka moment som var svåra, exempelvis 

monteringen av provkopparna, och hur man kan gå till väga för att underlätta för sig själv. På så sätt 

ville läraren bidra till att uppmärksamheten riktades åt rätt håll. Löpande under demonstrationen 

återkopplade läraren till labkortet, och hänvisade till att all detaljinformation fanns där. Syftet med 

detta var att laboranterna ska lära sig att finna stöd för sin uppmärksamhet i instruktionen. Detta 

verkade uppskattas av laboranterna, som då slapp anteckna detaljer under demonstrationens gång.  
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Efter demonstrationen fick laboranterna själv genomföra en analys, vilket innebar montering av 

provkopp, placering av prov i provkopp samt start av analys med hjälp av programvaran. Det märktes 

att samtliga laboranter var lite oroliga inför monteringen av provkoppen, men det gick bra för alla. 

Förmodligen berodde det lyckade resultatet på att alla varit lite oroliga och därmed försiktiga, 

noggranna och framförallt uppmärksamma. Laboranterna fick sedan välja vilket av tre olika, i förväg 

preparerade prover som de ville analysera. Proverna var placerade i anonyma bägare och endast 

märkta prov 1, 2 respektive 3. Proverna placerades sedan i provkarusellen och varje laborant fick 

prova att starta analysen av sitt prov med hjälp av programvaran. Genom att få öva på att utföra 

detta förhållandevis enkla moment kan det förhoppningsvis bli rutin för dem så snart som möjligt. 

Under tiden som analysen slutfördes visade läraren hur man kan ta fram resultaten i programvaran 

om det skulle vara nödvändigt samt hur spektrum för ett prov kan se ut. Då alla prover var 

analyserade fick laboranterna med sig två papper med resultat respektive spektrumet för sitt prov 

som underlag för senare diskussion. 

Hela gruppen samlades sedan, efter en kort rast, i ett konferensrum. Där var stolar och bord i 

ordningsställda och projektor och dator med PowerPoint-presentation fanns på plats. Det teoretiska 

passet inleddes med en teorigenomgång med avsnitten; bakgrunden till röntgenfluorescens, hur 

instrumentet generellt fungerar, hur instrumentet på plats på laboratoriet fungerar samt vilka 

felkällor som finns. Dessa moment fanns illustrerade i presentationen, som främst bestod av bilder 

och figurer som skulle bidra till att förklara det som gicks igenom. Hur denna presentation såg ut 

finns att se i bilaga 10.7 Utbildningsmaterial. En utskrift av presentationen delades ut till alla 

närvarande så att det fick möjlighet att anteckna. Under utbildningens gång kändes det som att de 

flesta följde med i vad som sades, och ställde relevanta frågor, så förmodligen låg materialet på en 

för gruppen väl anpassad nivå. Det märktes dock att laboranterna var mer intresserade av 

instrumentet och vad det kunde göra än av den teoretiska bakgrunden, vilket inte är så konstigt då 

fakta kring instrumentet är betydligt mer konkret och användbart i deras vardag. Efter genomförd 

teorigenomgång fick laboranterna möjlighet att ställa frågor. Även här ställdes många relevanta och 

intressanta frågor, som både visade att de förstått och som bidrog till att detaljer förtydligades. Ett 

par frågor kretsade dock kring aspekter på instrumentet (t.ex. haltbestämning) som inte var aktuella 

och relevant för det standardiserade arbetssättet, och därför var läraren inte helt inläst på dessa 

områden. 

Efter teorigenomgången satt gruppen kvar i samma rum, och diskussionsövningen initierades. De 

aktuella diskussionsfrågorna visades med hjälp av projektorn, samtidigt som läraren förklarade 

närmare vad hon menade med frågorna. Diskussionen startade nästan genast, och var betydligt mer 

lyckad än vad som förväntats. Relativt snart kom gruppen dock fram till konsensus kring frågorna, 

eftersom de hade relativt lika åsikter. De ansåg att arbetssättet i stort var väldigt enkelt att utföra, 

men att monteringen av provkopparna var svår. De ansåg också att monteringen av provkopparna 

var det moment som i störst utsträckning påverkade analysens resultat, och för att göra metoden 

ännu säkrare skulle de vilja utveckla en annorlunda metod för montering av dem. Gruppens åsikter 

togs upp av läraren och summerades. Den sista diskussionsfrågan bestod i att laboranterna, två och 

två (de som analyserat samma prov) skulle diskutera sitt resultat. Laboranterna tog fram sina 

spektrum och resultat och blev relativt förvånade då de upptäckte att endast ett av proverna var 

godkänt enligt metoden. Även här höll diskussionen mycket god kvalitet, och man kunde tydligt se 

att laboranterna uppmärksammade olika detaljer i resultaten och diskuterades dessa. Till sist 

presenterades vad det var för prover de analyserat, och laboranternas gissningar stämde i två fall av 
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tre. Innan utbildningen avslutades delades en utvärdering i form av en enkät ut till samtliga 

deltagare, som de fick fylla i och lämna i ett kuvert. Ytterligare en faktor som bidrar till att 

laboranterna reflekterar kring sitt lärande är den avslutande utvärderingen av utbildningen. I 

utvärderingen får laboranten inte bara svara på frågor angående vad de tycker om utbildningen, utan 

även om vad de anser sig ha lärt sig. Att fundera över vad man lärt sig och hur är en typ av reflektion. 

Då utbildningen avslutats uppstod en spontan diskussion kring vad det standardiserade arbetssättet i 

framtiden kommer att användas till. Eftersom chefen för avdelningen var en av utbildningens 

deltagare och nu hade nyvunnen kunskap kring arbetssättet och hur det fungerade rent praktisk 

resonerade hon och de övriga laboranterna kring hur det var mest lämpligt att använda metoden. 

Under denna diskussion kom gruppen gemensamt fram till att arbetssättet ska användas då de får in 

många olika kollin av samma batch och samtliga måste identitetsbestämmas (upp till 200 stycken), 

eftersom metoden är så pass snabb. I dessa fall är det också möjligt att det går att återanvända 

provkopparna, eftersom kraven på denna typ av analys är längre än då endast ett prov per batch 

analyseras.  

 

6.3 Utvärdering av utbildning 

All undervisning bör utvärderas, för att den ska kunna utvecklas. I detta fall, då undervisningen är en 

typ av pilotprojekt, är det ännu viktigare att genomföra en utvärdering och analysera resultatet. 

Rogers rekommenderar att förberedelserna inför en utvärdering börjar med en noggrann analys av 

undervisningens målsättning. Målsättningen är den måttstock, till vilken du relaterar under hela 

utvärderingen. Rogers rekommenderar vidare ett antal öppna frågor angående vad som kan 

förbättras och hur.91 Medan Rogers fokuserar på vilka aspekter på undervisningen som ska 

utvärderas, fokuserar Bo Wärneryd med flera i boken Att fråga på hur frågorna ska konstrueras och 

förmedlas till eleverna. Vid frågekonstruktion är det viktigt att tänka på att fråga om en sak i taget 

och att hålla frågorna relativt korta. Då undersökningen handlar om attityder är det lämpligt att 

undvika ja/nej-frågor eftersom dessa alltför mycket uppmuntrar till ja-svar utan eftertanke. Det är 

självklart även viktigt att undvika ledande frågor och bruket av laddade ord. Även frågeordningen bör 

betänkas. Vilken typ av svarsalternativ som ska finnas beror självklart på hur frågorna är ställda. Det 

vanligaste i enkätundersökningar är att de flesta frågorna har givna svarsalternativ men att de 

kompletteras med ett par öppna frågor. Anledningen till detta är att givna svar underlättar analys av 

resultaten. När svarsalternativ ges är det av högsta vikt att de är ömsesidigt uteslutande, 

uttömmande samt överblickbara.92 Då ja/nej-svar anses vara alltför grova kategorier, eller då dessa 

vill undvikas på grund av ovan nämnda orsaker kan skattningsskalor istället vara ett alternativ. Fem 

kategorier anses ge en tillräckligt tydlig differentiering och är samtidigt överblickbart.  

I utformandet av den enkät som syftar till att utvärdera undervisningen av det standardiserade 

arbetssättet utgås från de källor som presenteras ovan, Rogers och Wärneryd. Rogers fokus är på 

vilka frågor som bör ställas, och Wärneryds på hur de bör ställas. Eftersom det i det här fallet är 

samma person som undervisar som genomför utvärderingen, finns det risk för att personens närvaro 

påverkar resultatet av utvärderingen. Därför väljs en anonym enkät som den form i vilken 

utvärderingen kommer att ske. En enkät har fördelen att den ger liten påverkan från den som ställer 

frågan, att det är en helt neutral svarssituation samt att den ger utrymme för överlagda och 

                                                           
91 Rogers, sid. 226 
92 Ibid., sid. 103 
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genomtänkta svar.93 Enkäter är, förutom minst påverkbara, även bra i avseende på tidsåtgång. En 

enkät som kan fyllas i när som helst, oberoende av andra sparar tid för både den som utför 

undersökningen och för den som ska svara på enkäten. Förmodligen vågar man även svara ärligare 

på en enkät när man vet att utvärderingen genomförs anonymt. Därför kommer enkäterna delas ut 

tillsammans med ett kuvert, i vilket laboranten kan stoppa sin ifyllda enkät. På så sätt behöver 

enkäten inte överlämnas personligen och handstilar blir svårare att identifiera då man inte ser 

enkäten fyllas i. Enkäterna delas ut i samband med undervisningen, och laboranten uppmuntras att 

svara direkt. Hur den slutgiltiga blanketten med enkäten för utvärdering av undervisningen i det 

standardiserade arbetssättet ser ut illustreras i bilaga 10.8 Enkät för utvärdering. 

Resultatet av enkäten analyserades i två delmoment, frågorna med givna svarsalternativ för sig och 

de öppna frågorna för sig. Resultat på frågorna med givna svarsalternativ i form av skattningsskalor 

analyserades genom att andelen olika svar på respektive fråga räknades ut. Den trend som 

beräkningarna visade diskuterades. Resultatet på de öppna frågorna hanterades annorlunda 

eftersom de är av en helt annan, mer kvalitativ, karaktär. Svaren innehållsanalyserades och 

kategoriserades i den mån det var möjligt. I övrigt jämfördes och diskuterades likheter och skillnader 

i de olika svaren, vilket anses vara möjligt eftersom undersökningen är relativt liten. Eftersom 

enkäterna är anonyma kan resultatet inte relateras till någon bakgrund, utan gruppen får ses som 

relativ homogen i detta fall.  

Utvärderingen visar att fem av sex personer tyckte att den praktiska delen av utbildningen var 

mycket bra, och en person tycker att den var bra (fråga 1)94. Exakt samma siffror gäller för den 

teoretiska delen av utbildningen (fråga 2). Detta visar att laboranterna uppskattade utbildningen och 

tyckte att den var bra. Fem av sex personer kände att det absolut lärde sig något av utbildningen, 

medan en av sex kände att de troligen lärde sig något (fråga 4). Även detta är ett positivt resultat, att 

alla laboranter förmodligen lärt sig något av utbildningen. Vidare visar det sig att tre av sex personer 

anser att de absolut skulle kunna visa för en kollega hur man utför analyser med XRF-instrumentet, 

och de övriga tre anser att de troligen skulle kunna göra det (fråga 6). På frågan om huruvida man 

skulle kunna visa tekniken tycks laboranterna vara lite mer osäkra, förmodligen beroende på att det 

krävs en större säkerhet och kunskap för att visa för någon annan än att bara göra det själv. När det 

gäller att förklara för en kollega hur XRF fungerar är laboranterna ytterligare osäkra, fem av sex anser 

att de troligen skulle kunna göra det och en att hon troligen inte skulle kunna göra det (fråga 7). Att 

laboranterna är mer osäkra kring att förklara hur något fungerar kan antingen bero på att de anser 

det vara svårare, eller på att den teoretiska delen av utbildningen inte helt och hållet lyckades 

förmedla hur XRF fungerar. Dessa frågor ställdes för att få laboranterna att undermedvetet värdera 

sin kunskap om de praktiska respektive teoretiska delarna. Positivt är att fem av sex laboranter anser 

att utbildningen absolut hjälpte dem att utföra snabba och effektiva analyser med XRF (fråga 8). 

Slutligen uppger fem av sex laboranter att de är ganska säkra på att de skulle kunna genomföra 

analyser med XRF på egen hand, den sjätte laboranten anser sig vara väldigt säker (fråga 9). Att alla 

laboranter känner sig säkra på att själva kunna genomföra analyser med XRF får anses vara ett gott 

betyg till en utbildning som hade precis det som syfte. 

Svaren på de öppna frågorna är av mer kvalitativ art, och ett urval kommer att presenteras och 

diskuteras nedan. På frågan om vad som kunde gjorts bättre med undervisningen (fråga 3) skriver tre 

                                                           
93 Wärneryd, sid. 15 
94 Se bilaga 10.8 Enkät för utvärdering. 
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stycken laboranter att det var bra som det var. En laborant anser vidare att det var lagom nivå på 

utbildningen. En annan laborant tycker att det hade varit intressant att även på prova att göra en 

analys på någon annan substans. Generellt tycks de vara nöjda med utbildningen, och presenterar 

inga förslag på stora förändringar. Att utföra analys på en annan substans hade varit möjligt, men 

kanske inte lämpligt då arbetssättet som lärs ut fokuserar på just natriumaluminiumsilikat. På frågan 

vad de hade velat lära sig mer om (fråga 5) skriver en laborant att det var tillräcklig omfattning, och 

en annan att hon inte hade några förväntningar men tyckte at det var bra. Bland de förslag på annat 

de velat lära sig fanns mer om haltbestämning. En annan laborant hade önskat en liten uppsats om 

den teoretiska bakgrunden så att hon kunde gå tillbaka och läsa när det krävdes. Ytterligare en 

laborant skriver att för just det här arbetssätet var utbildningen tillräcklig, men om instrumentet ska 

användas till annat så vill hon gärna lära sig mer om teorin bakom metoden. Även här tycks 

laboranterna vara relativt nöjda. Dessutom återkommer det som nämnts ovan, att de förslag på 

utvecklingar som ges inte ryms inom det standardiserade arbetssättet som var fokus för 

utbildningen. Möjligtvis hade utbildningen ändå kunnat utvidgas med detta för att väcka ytterligare 

intresse hos laboranterna. Vad det gäller en lite uppsats om den teoretiska bakgrunden var 

förhoppningen att utskriften av presentationen skulle fylla detta syfte, men kanske var informationen 

på denna för knapphändig.  

Till sist kan man konstatera att laboranterna generellt tycks vara nöjda med utbildningen. De känner 

sig säkrare på de praktiska delarna än på de teoretiska, vilket innebär att den teoretiska delen av 

utbildningen förmodligen skulle kunna förbättras. De förslag på saker som laboranterna gärna lärt sig 

mer om ligger i de flesta fall utanför det arbetssätt som var utbildningen syfte, vilket tyder på att 

syftet med utbildningen möjligen var lite oklart. Trots detta visar det faktum att förslagen handlar om 

annat än arbetssättet att utbildningen om just arbetssättet var tillräcklig heltäckande. Om det hade 

saknats viktiga delar av det aktuella arbetssättet hade de förmodligen föreslagit dem istället. Att 

laboranterna kommer med förslag på sådant de gärna vill veta mer om tyder även på att 

utbildningen lyckats väcka deras intresse kring instrumentet och vad det kan göra. Att samtliga 

laboranter anser sig vara mycket eller ganska säkra på att själva genomföra analyser med XRF får ses 

som ett bevis på att utbildningen fyllde sitt syfte, som var just att lära laboranterna att utföra 

identitetsbestämning med XRF. 
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7. Diskussion 

7.1 Val av arbetssätt 

Arbetet med metoden började som sagt med att en grundmetod valdes. Att den inbyggda 

fingerprint-metoden valdes berodde dels på att den tycktes fungera väl för det aktuella syftet, och 

dels på att den aktuella programvaran gjorde det svårt att utveckla en egen metod för jämförelse 

mellan prov och standard. Ett alternativ hade varit att ange gränser inom vilka antalet pulser för 

respektive grundämne skulle befinna sig för godkänt resultat, men då skulle det krävas betydligt mer 

arbete från laborantens sida. Då flertalet försök visade att fingerprint-metoden fungerade väl, och 

dessutom gick att anpassa ytterligare om så behövdes, valdes den som metod för att jämföra prov 

och spektrum i grundmetoden. Att resultatet ges i form av ett tal och utan vidare analys anses vara 

en stor fördel då metoden ofta kommer att användas för att analysera många prover åt gången. 

Vidare anpassades det intervall över vilket analys kördes till det faktum att metodens syfte endast 

var att utföra identitetsbestämning, och inte att undersöka möjliga föroreningar. Därför valdes det 

minsta möjliga antalet intervall som innehöll de relevanta grundämnena, i det här fallet endast <Na-

S>. Eftersom analystiden ökar med ökat antal intervall, bidrar det faktum att endast ett intervall 

valdes till att hålla den totala analystiden nere. Ytterligare anpassning som gjorde var av ström 

respektive spänning som anpassades så att intensiteten var så hög att även låga halter av grund-

ämnena detekterades men inte högre än att detektorn kunde ta emot alla pulser (ström) samt att de 

i provet existerande grundämnena analyserades så väl som möjligt (spänning). Eftersom den totala 

effekten för röntgenröret var 9 W fick anpassningen ske inom dessa ramar. Anpassningen gjordes 

med en i programvaran inbyggd algoritm som analyserar standarden och varierar ström och 

spänning. 

7.1.1 Val av mättid 

Vid val av mättid för det standardiserade arbetssättet är det främst två faktorer som bör tas hänsyn 

till, dels hur noggranna resultaten blir och dels hur lång tid analysen tar. Mätningarna av mättids-

beroende hos XRF-analysen visar att standardavvikelsen sjunker ju längre mättid man har, vilket gör 

att mätningen blir noggrannare ju längre mättid man har. Detta gör att de två faktorer från vilka man 

bör utgå i valet av mättid inte går att optimera samtidigt, och därför måste vissa kompromisser 

genomföras. Man ser i graf 1-4, på de poolade standardavvikelserna, att den förbättring i precision 

som sker vid längre mättid tycks stanna av mellan 120 och 240 sekunder. Detta tyder på att 

skillnaden mellan att ha en mättid på 120 respektive 240 sekunder ger så pass liten vinst i 

noggrannhet att det inte är värt den extra tid som varje analys tar.  

Jämförelsen av standardavvikelsen och de detekterade pulserna visar att redan vid en mättid på 30 

sekunder är antalet cps en faktor 35 större än standardavvikelsen för natrium som är det ämne som 

är svårast att detektera. För samtliga andra grundämnen är skillnaden mellan signal och standard-

avvikelsen ännu större och noggrannheten hos den uppmätta signalen anses därför vara mycket god. 

För de relativa standardavvikelserna vill man helst ha ett värde mindre än två för en kvalitativ analys. 

För aluminium och kisel uppnås detta för alla testade mättider, för natrium vid 60 sekunders mättid 

och för chi2-värdet först vid 120 sekunder.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det inte finns några argument för en mättid över 120 

sekunder, eftersom förbättringen i noggrannhet då tycks avstanna och en ökad mättid därefter bara 



74 
 

leder till ökad analystid. För de relativa standardavvikelserna uppnås önskat resultat för chi2-värde 

först med en mättid på 120 sekunder, och eftersom metodens godkännande i första hand kommer 

bero på chi2-värdet anses det vara en viktig faktor i metoden. Mättiden bestämdes därför till 120 

sekunder. 

7.1.2 Val av provtagnings och – beredningsmetod 

Vi val av hur provtagning och – beredning ska gå till bör man ta hänsyn till vad som kommer att ge 

noggrannast resultat, men utöver det bör man även tänka på hur smidig metoden är för användaren. 

Om handhavandet är enkelt och logiskt är det mer troligt att det följs, och därmed kommer metoden 

att fungera bättre. Resultaten av försöken visar att bäst resultat erhålls vid en provmängd på ca 1 

gram. Detta överensstämmer med de iakttagelser som gjordes vid försöken, nämligen att 0,5 gram är 

på gränsen till för lite då det knappast täcker botten samtidigt som 2 gram är för mycket och svårt att 

få plats med i provbehållaren utan spill. 1 gram motsvarar ungefär en halvfylld provbehållare med 

natriumaluminiumsilikat och är enligt både försöken och erfarenheten den lämpligaste prov-

mängden. För att underlätta provtagningen för analytiker räcker det med att i instruktionen skriva att 

provbehållaren bör fyllas till ungefär hälften, eftersom resultaten av försöken visar att 

noggrannheten är stabil kring 1-1,5 gram. 

7.1.3 Robusthet 

Försöken för att testa metodens robusthet fokuserades på monteringen av provkopparna, eftersom 

det anses vara det moment som laboranterna i störst mån kan påverka. Dessutom borde 

provkopparnas montering påverka resultatet, eftersom provtagningen görs genom den film som kan 

vara slät (korrekt montering) eller skrynklig (felaktig montering). Resultaten visar dock att 

monteringen inte har någon större effekt på resultaten, och i de fall en trend går att påvisa är det så 

små skillnader att det inte på något sätt påverkar säkerheten i identitetsbestämningen. Därför 

beslutas att provtagningen inte nödvändigtvis måste göras om i det fall då någon provkopp har en 

skrynklig film, eftersom det med största sannolikhet inte påverkar resultatet. Man bör dock alltid 

sträva efter en korrekt montering och därför ska en tydlig instruktion för sådan finnas tillgänglig vid 

instrumentet.  

7.1.4 Validering 

Valideringen har gett förväntade resultat i alla fall utom ett, och i det fallet gällande en möjlig 

framtida leverantör.  Rekommendationen är därför att en ny standard läggs till i metoden för varje ny 

leverantör av material som tillkommer. I övrigt kan metoden anses validerad för 

identitetsbestämning av natriumaluminiumsilikat. 

 

7.2 Dokumentation av arbetssätt 

För att en ny metod ska få användas på laboratoriet på AZ krävs att den är dokumenterad, och därför 

var dokumentationen en del av arbetet som beskrivits i denna rapport. Hur dokumentationen ska gå 

till är styrt, både av interna beslut på AZ men även av yttre organisationer som läkemedelsverket. I 

dokumentationen finns därför väldigt lite utrymme för att vara innovativ eller utveckla något nytt. 

Arbetet har istället fokuserats på att sätta sig in i vad syftet med de olika dokumenten är och hur de 

används. Utifrån detta har dokumenten sedan formulerats för att utgöra ett så gott stöd i arbetet 

som möjligt. 
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Analyserna av dokumentationen visade att det var en fördel om en del av dokumentet är utformade 

så generellt som möjligt, det vill säga att metoden för identitetsbestämning med XRF-instrumentet 

beskrivs oberoende av vilken råvara det är som ska analyseras. Anledningen till detta är att den 

metod som utvecklats och beskrivits i denna rapport i fortsättningen även kommer att användas, 

med små korrigeringar, för andra råvaror. Genom att dokumentationen redan i detta skede utformas 

generellt, är det enklare att anpassa den efter de andra råvaror som kan komma att bli aktuella. De 

dokument som i första hand utvecklades generellt var kontrollmetoden, valideringsplanen och 

valideringsrapporten. Kontrollmetoden var generell så till vida att den beskrev arbetssättet så 

kortfattat som möjligt, utan detaljer som är specifika för den aktuella råvaran. På så sätt kan samma 

kontrollmetod användas för andra råvaror då det blir aktuellt. Valideringsplan – och rapport 

utvecklades generellt så till vida att alla formuleringar och krav kring selektiviteten utformades 

generellt. Det som var specifikt för råvaran, alltså vilka substanser och batcher som testerna utfördes 

på beskrevs istället i tabeller. Genom att enkelt byta ut tabellerna kan både valideringsplan- och 

rapport enkelt användas för andra råvaror. Här illustreras tydligt att det kan finnas ett syfte med att 

utforma viss dokumentation så att den är generell, då det minskar arbetsbördan betydligt då 

metoden ska vidareutvecklas och användas för annat. Eftersom valideringsplan – och rapport inte ska 

användas av någon i det dagliga arbetet är det förmodligen ingen som lider av det faktum att det är 

generellt utformat, det är snarare så att den tydliga och återkommande struktur är en fördel för de 

som granskar dessa dokument. I fallet med kontrollmetoden ska laboranterna däremot använda 

dokumentet, ibland så ofta som dagligen. Inget i varken observationer eller intervjuer har dock visat 

att det skulle vara en nackdel att kontrollmetoderna är enkelt utformade – så länge det finns 

noggrannare information i andra dokument. I det här fallet är labkortet den mer utförliga 

instruktionen. Att kontrollmetoderna har en tydlig struktur kan, precis som för validerings-

dokumentet, vara en fördel för laboranter som hanterar upp till 700 olika kontrollmetoder. I fallet 

med apparatinstruktionen, som det redan fanns en version av, valdes att arbeta om denna. Ett par 

anledningar till detta har redan nämnts, som att det fanns otydligheter i den, att bilderna var 

oskarpa, med mera. Ytterligare en faktor är att det är en fördel om all dokumentation, alltså samtliga 

dokument, är enhetliga. Om all dokumentation är enhetlig är det enklare att hänvisa och förflytta sig 

mellan olika dokument, utan att problem uppstår. Enhetligheten handlar i det här fallet om att 

menyer, knappar och val i rullister i programvara beskrivs likadant i alla dokument och att bilder och 

figurer som beskriver samma sak är likadana.  

Av all dokumentation var det labkortet som var mest fritt i sin utformning. Labkortet beskrivs i en 

SOP, ett dokument som används för att beskriva standardiserade arbetssätt, och går att utforma på 

ett antal olika sätt. För just labkort finns dock en mall som det rekommenderas att man använder, 

men även inom denna kan ett antal val göras. För att underlätta för laboranterna, som dagligen 

hanterar ett antal olika instruktioner valdes att följa mallen. Då man som laborant hanterar flera olika 

instruktioner på en dag kan det gå enklare och snabbare att förstå och att hitta det man letar efter 

om utformningen är enhetlig. I mallen gjordes dock vissa anpassningar till den aktuella metoden. En 

sådan anpassning var att tabellen utformades så att det fick plats bilder i en av spalterna, eftersom 

dessa ansågs nödvändiga för att fullt ut kunna beskriva tillvägagångssättet. Användartest av labkortet 

visar dessutom att det som laboranterna i första hand utgår från när de använder labkortet är just 

bilder och tydligt markerade textavsnitt, snarare än den löpande texten. Ett annat viktigt beslut som 

togs var att beskriva hela proceduren för en analys i labkortet, och därmed inte hänvisa till apparat-

instruktionen. Syftet med detta var att försöka göra labkortet så gediget och självförklarande som 
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möjligt, så att de andra dokumenten i princip inte skulle behövas under arbetets gång. Vissa 

upprepningar mellan apparatinstruktion och labkort kan därför finnas, men i labkortet beskrivs bara 

de moment som krävs för identitetsbestämning.  

Ytterligare en aspekt på dokumentationen som framkom under både intervjuer och observationer 

var att laboranterna blir mycket irriterade när något som utförs enligt instruktionen blir fel. I 

observationerna såg man hur laboranterna blev irriterade då instruktionerna inte stämde och i 

intervjuerna uttryckte flera laboranter att det vore enklare att använda nya arbetssätt om det i 

instruktionerna nämndes vad som kunde gå fel och vad som var orsaken till felet. För att eliminera 

sådana problem var ett tydligt fokus i labkortet att beskriva vilka fel man kunde stöta på, och varför 

dessa uppstod. Dessa möjliga problem beskrevs i labkortet i spalten ”kommentarer/att tänka på”, 

och hade som syfte att vägleda laboranten om något av de kända problemen uppstod. Att poängtera 

vilka fel som kan ske kan på ett sätt ses som konstigt och onödigt, men om man betänker att för varje 

gång felet inträffar så skulle laboranten behöva be någon annan om hjälp alternativt lösa problemet 

på egen hand. Därför anses det vara lämpligt att den kunskap som kommit fram under utvecklandet 

av metoden, både i form av problem och av lösningar, bör förmedlas till användarna.  

7.2.1 Kapacitetsberäkning 

I labkortet gjordes även en så kallad kapacitetsberäkning, en beräkning av hur många batcher som 

kan analyseras per dag på det aktuella laboratoriet. Resultaten visar att den första analysen tar 30,5 

minuter i total tid vara 21,5 minuter aktiv analytikertid. Följande analyser tar, beroende på att många 

moment inte behöver upprepas, endast 9,5 minuter. Beräknat på en arbetsdag på 8 timmar kan 

laboratoriet genomföra 47 stycken analyser per dag, laborant och instrument.  

I beräkningarna finns dock en relativt stor osäkerhet, eftersom de enskilda tiderna för olika moment 

är uppskattade baserade på tidtagning av en och samma person som utför dem. Dessutom har det i 

många fall använts medelvärden i beräkningar, eftersom den tid det tar att utföra vissa moment kan 

bero på hur länge det var sedan instrumentet användes. Kapacitetsberäkning bör därför främst 

användas som ett riktmärke. Om två eller flera laboranter samarbetar med beredningen av proverna 

kan tiden minskas ytterligare, så att det endast är instrumentets arbetstid som avgör analystiden. 

 

7.3 Undervisning om arbetssätt 

Syftet med det pedagogiska arbetet i denna rapport har varit att analysera laboranternas arbete 

utifrån perspektivet rutin och uppmärksamhet som presenteras av Molander i boken Kunskap i 

handling. Laboranternas arbete har dels studerats genom observationer och dels har de själva fått 

uttrycka sig kring sin syn på rutin och uppmärksamhet i relation till sitt arbete i de genomförda 

intervjuerna. Denna analys ligger sedan till grund för planering och utförande av en utbildning vars 

syfte är att utbilda laboranterna i det nya standardiserade arbetssättet.  

7.3.1 Laboranternas dagliga arbete 

I laboranternas vardagliga arbete kan man tydligt se att de använder sig av rutin då de utför olika 

analyser. Generellt tycks det vara så att varje analys består av ett antal olika moment, och hur de 

olika momenten utförs har laboranterna rutin på. Vilka moment som ska utföras i vilken ordning 

varierar dock mellan olika analyser, och då söker laboranten stöd i de instruktioner som finns. 

Uppmärksamheten riktas alltså mot vilket moment som ska utföras när, snarare än hur momentet 
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ska genomföras. Många analyser kräver dock uppmärksamhet även inom de moment som går på 

rutin, exempelvis om en titrering genomförs så krävs det att laboranten är uppmärksam på vad som 

händer. Eftersom en stor del av arbetet går på rutin så frigörs uppmärksamhet som kan riktas på de 

viktiga momenten av analysen. Uppmärksamheten går ibland på rutin, genom att laboranten vet vad 

hon bör vara uppmärksam på och när och kan därför växla mellan del och helhet i arbetet. 

Laboranten får stöd för sin uppmärksamhet i de olika instruktioner och körkort som används då hon 

utför en analys, eftersom vissa saker måste antecknas i körkortet riktas uppmärksamheten 

automatiskt mot dessa och i instruktionen finns den information som laboranten glömt eller inte kan 

utantill. Instruktioner och körkort bidrar på så sätt till en orientering av uppmärksamheten, och 

genom att laboranten utför de angivna handlingarna övas samtidigt uppmärksamheten så att de till 

sist kan gå på rutin.  

Man kan i laboranternas arbete även se att de utför ett antal olika kvalificerade bedömningar, då de 

till exempel avgör om en lösning skiftat färg eller då de räknar på olika faktorer i en titrering. 

Bedömningarna är av största vikt för verksamheten och det är därför viktigt att laboranterna kan stå 

för sina bedömningar. Här ser man tydliga kopplingar till fallet som Goodwin beskriver, där en grupp 

laboranter lär sig att avgöra när en fiber är svart nog. I det här fallet handlar det inte enbart om ett 

fall och en viss färg, men det faktum som Goodwin för fram, att sådan bedömande kunskap bäst lärs 

ut genom situerat lärande kvarstår. Här krävs i allra högsta grad rutin från laborantens sida, bland 

annat i form av att laboranten måste veta vad som är avgörande för bedömningen och hur olika 

faktorer kan påverka resultatet. Genom att lära sig i situationen kommer laboranterna att utveckla 

den rutin som krävs för att bedöma resultaten. Man kan i laboranternas relation även se det som 

Molander uttrycker som en spänning mellan tradition/rutin och lärande. Traditioner kan ibland leda 

till att något utförs på samma sätt om och om igen utan eftertanke och utan att man vet om 

metoden är effektiv vilket inte bidrar till lärande. Samtidigt kan tradition leda till att vissa metoder, 

som är effektiva, kan genomföras på rutin och därmed frigöra uppmärksamhet som kan leda till 

lärande. I laboranternas vardag kan man se denna spänning då vissa laboranter håller fast vid de 

äldre metoderna medan vissa uppskattar att lära sig nya saker. 

Laboranternas egen syn på perspektivet rutin och uppmärksamhet undersöktes i intervjuer. 

Laboranterna kopplar begreppet rutin till vanor, regler och till att ha gjort något många gånger. En 

person uttrycker det som att hon främst upplever sin rutin då hon får frågor av andra och kan svara 

på dessa. Det kan kopplas till Molanders teori om kunskapsbildning, att då vi fokuserar och 

uppmärksammas på områden vi är kunniga inom, inser vi att vi vet mer än vad vi kan. En annan 

laborant uttrycker att hon upplever sin rutin främst i form av att hon kan planera sitt arbete. Att 

laboranten kan planera beror på att hon utfört analyserna förut och vet vad som krävs, och på att 

hon kan växla sin uppmärksamhet mellan del (en viss analys) och helhet (hela arbetsdagens 

analyser). När det gäller uppmärksamhet tycker laboranterna att det är något som det ständigt krävs 

att de har, för annars blir det fel. Det som laboranterna säger stämmer, men förmodligen finns det 

olika typ av uppmärksamhet i deras arbete. En typ av uppmärksamhet går på rutin och riktas mot det 

som laboranten vet ska hända, och den andra typen av uppmärksamhet är riktad mot det oväntade. 

Ibland räcker det med den första typen av uppmärksamhet, men för hantera denna uppmärksamhet 

krävs att laboranten vet vart den ska riktas, en orientering av uppmärksamhet. Det kan laboranten 

lära sig genom att någon annan visar eller genom att upptäcka det själv. Då och då krävs dock den 

andra typen av uppmärksamhet, en öppenhet mot det oväntade, eftersom det är då laboranten lär 

genom att uppmärksamma och ta till sig nya erfarenheter.  
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Vad det gäller lärande anser laboranterna att de i första hand lär sig genom att öva praktiskt, och 

deras vanligaste metod för att lära sig något nytt är genom upplärning. Upplärning innebär att de lär 

av någon annan laborant som kan mer om den specifika metoden, och att de först får se denna 

utföras och sedan får försöka själv. Stöd för lärande genom upplärning eller lärlingsskap som han 

kallar det, finns i Goodwins arbete, där studenter lär sig av en expert. Då studenterna utför ett 

moment själv för första gången, finns experten där som ett stöd och utvärderar och kommenterar 

det studenten gör. Det som sker är att den som ska lära sig får hjälp av den mer kunnige att nå så 

högt som möjligt i sin proximala utvecklingszon genom att den lärande i interaktionen med den mer 

kunnige måste formulera sina tankar. I Molanders termer är det som sker under en upplärning att 

den mer erfarna laboranten hjälper den som ska lära sig att träna uppmärksamheten på det som är 

viktigt med metoden. Laboranterna beskriver även hur det ibland kan kännas jobbigt att lära sig nya 

metoder, eftersom de kräver betydligt mer uppmärksamhet från deras sida än de invanda 

metoderna. Att det krävs mer uppmärksamhet från laborantens sida kan hänföras till det faktum att 

då man lär sig så krävs uppmärksamhet på det oväntade, något som kan vara mer ovant är den 

uppmärksamhet som utförs på rutin. Men genom att laboranten utför den nya analysen tränar hon 

samtidigt sin uppmärksamhet så att den till slut går på rutin. 

7.3.2 Planering, genomförande och utvärdering av undervisning  

För att formulera syftet med utbildningen i Molanders termer så är det att öva laboranternas 

uppmärksamhet i metoden och på så sätt se till att arbetssättet går att genomföra på rutin och att 

uppmärksamheten riktas på rätt saker. Dessutom var syftet att öva laboranterna i att utföra 

kvalificerade bedömningar kring de resultat som det standardiserade arbetssättet ger. Med 

Molanders termer går det inte att uttrycka det som att arbetssättet ska läras ut till laboranterna, 

istället är utbildningen en möjlighet att träna uppmärksamheten och lära sig om instrumentet. Denna 

kunskap kan sedan byggas vidare på då laboranterna använder instrumentet kontinuerligt. Molander 

beskriver att i praktiska verksamheter är det lämpligast att man lär sig genom att göra, genom att 

delta i verksamheten. Goodwin uttrycker i princip samma sak då han använder termen situerat 

lärande, ett lärande som sker i den verksamhet där kunskapen ska användas. För utbildningens del 

innebär det att åtminstone en del borde vara av praktisk art. För att utföra kvalificerade 

bedömningar krävs i det här fallet inte bara rutin, utan även en del bakgrundskunskap kring hur 

instrumentet fungerar. Molander uttrycker det som att den kunniga praktikern har en repertoar av 

kunskaper som den anpassar och använder beroende på vilken situation de stöter på. En del av 

denna repertoar är teoretisk kunskap. Därför ansågs det krävas en teoretisk del i utbildningen. För att 

få balans och struktur i utbildningen valdes Kolbs inlärningscykel som modell för upplägget. I Kolbs 

inlärningscykel finns, förutom aktivitet, teori och pragmatik, även reflektion. Reflektion är en faktor 

som enligt Molander är mycket viktig för lärande. Reflektion innebär eftertanke kring vad man gör 

och hur det påverkar det man håller på med. En reflekterande praktiker är enligt honom en 

uppmärksam och lärande praktiker. Utbildningen delades av praktiska skäl upp i en praktisk del 

bestående av demonstration och att laboranterna själva får utföra analysen och en teoretisk del med 

föreläsning om bakgrunden till instrumentet samt diskussionsövning för att uppmana till reflektion.  

Fokus för den praktiska delen av utbildningen var som sagt att öva laboranternas uppmärksamhet 

och på så sätt göra det standardiserade arbetssättet till rutin i så stor utsträckning som möjligt. 

Genom att öva uppmärksamheten till att fokusera på rätt saker kan även uppmärksamheten i viss 

mån bli rutin. För att göra detta genomfördes först en praktisk demonstration av arbetssättet där alla 

moment gicks igenom och olika problem som skulle kunna uppstå förklarades och diskuterades. På så 



79 
 

sätt riktas uppmärksamheten mot dessa moment och laboranten blir medveten om möjliga problem. 

Under demonstrationen ställdes och besvarades även ett stort antal frågor kring handlag och hur 

olika moment skulle hanteras. Dessa frågor är en del av den sociala kontext som Goodwin uttrycker 

är väldigt viktig för det situerade lärandet. Sedan fick laboranterna själva testa att genomföra alla 

moment, med läraren som stöd. Här märktes det tydligt att uppmärksamheten var riktad mot de 

problem som tagits upp i demonstrationen, och ingen gjorde de fel som diskuterats. På så sätt tycks 

demonstrationen ha fungerat väl. Under det moment då laboranterna själva utförde analysen 

påpekade även läraren ett par gånger för laboranterna vad de gjorde för tillfället, och frågade hur 

detta påverkade analysen. Ett sådant exempel var då en laborant råkade ta på den film genom vilket 

analysen genomförs. I och med detta syftade läraren till att utgöra ett stöd för laboranterna i det 

situerade lärandet, så som Goodwin beskriver. Genom att peka ut och poängtera moment under 

vilka laboranten påverkar analysen riktas uppmärksamheten mot dessa, och enligt Molander krävs 

det ofta att någon annan hjälper till att synliggöra, och därmed uppmärksamma, olika ting.  

Den teoretiska delen syftade som sagt till att utbilda laboranterna i den teoretiska bakgrunden till 

instrumentet, så att de skulle kunna utföra kvalificerade bedömningar av resultatet. Den teoretiska 

kunskapen blir också en del av den repertoar som den kunniga praktikern kan använda då den stöter 

på okända situationer. Molander uttrycker det som att den teoretiska kunskapen möjliggör en 

teoretisk begreppsvärld inom vilken tankeexperiment kan utföras. Den teoretiska genomgången 

bestod därför av bakgrunden till den teknik som används i instrumentet, hur instrumentet fungerar 

samt vilka felkällor som kan påverka resultatet. Sedan genomfördes den diskussionsövning vars syfte 

var att uppmuntra laboranterna att reflektera över det nya arbetssättet. Diskussionsfrågorna var 

inspirerade av vad Molander anser att en lärares uppgift är då ett praktiskt moment lärs ut, nämligen 

att uppmärksamma den lärande på vad som händer, vad hon gör och hur det påverkar 

verksamheten. Frågorna var dock anpassade till situationen kompletterade med ett par frågor om 

vad laboranterna ansåg vara svårt respektive enkelt. Diskussionen var lyckad, så till vida att alla 

laboranter kom till tals och de tycktes verkligen fundera över vad det gjort och hur det påverkat 

analysen, samt på vad som hade kunnat göras bättre. Det går inte att varken mäta eller tvinga fram 

reflektion, men förhoppningsvis väcktes åtminstone laboranternas tankar kring hur deras handlag 

påverkar arbetssättet och analysresultatet.  

I samband med diskussionsövningen genomfördes även en övning i kvalificerad bedömning, där 

laboranterna fick öva genom att tillsammans bedöma de resultat de fått ut av sina egna analyser. Här 

märktes tydligt att samtliga laboranter väntade sig att deras prov skulle vara godkänt, eftersom det 

är det förväntade resultatet i en identitetsbestämning. Sakta men säkert märkte de dock att det var 

något som inte stämde och till slut kunde de, med hjälp av spektra, konstatera att alla prov inte ens 

bestod av rätt substans. Precis som Molander skriver visade det sig att överraskningar kan var en 

källa till reflektion. Att lära känna olika faktorer som kan påverka ett resultat och hur dessa visar sig 

är något som enligt Molander är av högsta vikt då kvalificerade bedömningar ska göras. I denna 

övning märktes det tydligt att laboranterna gick från att förutsätta att resultatet var korrekt, till att 

analysera det och komma fram till en ny slutsats, vilket förmodligen också bidrog till att de lärde sig 

något om hur resultat från metoden bör bedömas. För att bedöma resultaten tvingades laboranterna 

rikta sin uppmärksamhet mot det oväntade, och genom att de reflekterade över det som hänt lärde 

de sig förhoppningsvis något. Genom att ha iscensatt denna diskussion skapades en situation och en 

social kontext inom vilken laboranterna fick möjlighet att, tillsammans med läraren, utveckla sin 

förmåga att göra kvalificerade bedömningar inom det aktuella området. Genom det sociala 
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samspelet med läraren kan laboranterna nå högre i sin proximala utvecklingszon, då de tvingas sätta 

ord på sina tankar och får sina hypoteser bekräftade eller avfärdade.  

Vilka resultat den genomförda utbildningssekvensen har på laboranternas fortsatta arbete med 

instrumentet ryms inte i denna rapport, eftersom det skulle krävas utvärdering över ett betydligt 

längre tidsintervall än vad som finns tillgängligt. Därför har utvärderingen av utbildningen istället 

fokuserats på laboranternas intryck av utbildningen och vad de anser att de har lärt sig. Intressant i 

utvärderingen var att efter avslutad utbildning ansåg hälften av laboranterna att det absolut skulle 

kunna visa en kollega hur analyser med XRF genomförs, och den andra hälften att det troligen skulle 

kunna det. På frågan om de skulle kunna förklara hur XRF fungerar var det istället fem av sex 

laboranter som troligen skulle kunna göra det, och en som troligen inte skulle kunna det. Dessa 

resultat tyder på att laboranterna i större utsträckning tog tills sig den praktiska undervisningen än 

den teoretiska. Detta kan bero på ett antal olika anledningar, bland annat att laboranterna är 

betydligt mer vana att arbeta praktiskt än lära sig teori. En annan anledning kan vara att man 

generellt tycker att det är svårare att förklara något än att visa något. Det kan också vara så att den 

praktiska delen av undervisningen var mer lik det sätt som laboranterna oftast lära sig genom, en typ 

av upplärning. Som Molander uttrycker det är det ju i praktiska verksamheter oftast så att man lär sig 

genom att göra, inte genom att lyssna. Ovanstående resultat ger perspektiv på hur laboranterna tog 

till sig de praktiska respektive teoretiska delarna av utbildningen, och hur väl de skulle kunna återge 

dessa. Det övergripande syftet med utbildningen var dock att laboranterna själva skulle kunna utföra 

analyser med XRF. Fem av sex laboranter känner sig ganska säkra på att utföra analyser med XRF på 

egen hand, och den sjätte känner sig väldigt säker. Det handlar fortfarande helt och håller om 

laboranternas egen uppfattning om sin kunskap och kompetens, men utbildningen tycks att fullföljt 

sitt syfte. För att få en bättre bild av utbildningens effekt på laboranternas hantering av instrumentet 

och det standardiserade arbetssättet hade det varit intressant att besöka gruppen vid ett senare 

tillfälle och studera skillnader i genomförandet mellan laboranter som genomgått utbildningen och 

de som inte gjort det. Mer om detta i avsnittet 7.4 Fortsatt utveckling. 

 

7.4 Fortsatt utveckling 

Röntgenfluorescens, XRF, är en intressant metod för identitetsbestämning, eftersom den 

kompletterar IR- och Ramanspektroskopi som är andra vanliga metoder för identitetsbestämning. IR- 

och Ramanspektroskopi kräver att provet är IR- respektive Ramanaktivt, vilket utesluter metoden för 

flertalet substanser. Atomabsorption är en annan metod som idag används för identitetsbestämning, 

men då krävs att provet kan bringas i lösning, vilket innebär mycket provberedning. XRF ställer inga 

ytterligare krav på provet eller dess beredning än att de ingående grundämnen ska befinna sig inom 

det relativt breda intervall av ämnen som kan analyseras. Det är dessutom oviktigt för metoden 

huruvida atomerna är bundna eller inte.  

På laboratoriet för kvalitetskontroll av råvaror på AZ Gärtuna är XRF ett möjligt alternativ för 

identitetsbestämning då många prov ska genomföras på samma batch. Det är nämligen så att om en 

batch av en viss råvara anländer uppdelad i flera kolli så ska samtliga kollin identitetsbestämmas. 

Antalet kollin kan ofta vara upp till 200 stycken, och det är då lämpligt med en metod som inte kräver 

så mycket provberedning, där analysen går fort och bedömningen av resultatet är enkel. Här är XRF 

alltså en utmärkt metod. Därför har det under arbetets gång framkommit ett antal ytterligare råvaror 
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som i fortsättningen förmodligen kommer att identitetsbestämmas med XRF. Två exempel på dessa 

är natriumhydroxid och natriumklorid, och på natriumhydroxid har försök att ta fram en metod för 

identitetsbestämning påbörjats. Problem tycks dock uppstå med natriumhydroxid eftersom 

fingerprint-metoden blir väldigt känslig för variationer då det endast är den mycket lilla natrium-

toppen som utgör standard. Det är främst inom identitetsbestämning som XRF är en intressant 

metod för laboratoriet, eftersom instrumentet endast är validerat för kvalitativ analys.  

Det arbete som kvarstår att göra för att laboratoriet ska kunna använda XRF för identitetsbestämning 

av fler råvaror är att utveckla fullständiga metoder för dessa i programvara, validera att metoden 

fungerar samt att författa den dokumentation som krävs. Eftersom merparten av den dokumentation 

som gjorts för natriumaluminiumsilikat är generellt skriven och anpassad för att användas även på 

andra råvaror bör detta arbete inte ta alltför lång tid. En ytterligare utveckling av metoden, som 

skulle underlätta användarvänligheten, vore att ta fram ett nytt sätt att montera provkopparna. 

Eftersom det krävs en provkopp per prov, och monteringen av provkopparna idag är det mest 

ansträngande och tidskrävande momentet skulle en förenkling av detta moment leda till en betydligt 

snabbare och smidigare metod. Inledande försök inom detta område har gjorts, där en IR-press 

användes för att pressa samman de två cylindrarna med jämnt tryck och utan belastning på 

laborantens händer. De inledande försöken visar goda resultat men metoden bör utvärderas 

ytterligare.  

På laboratorier för kvalitetskontroll har instrumentet även använts för att snabbt kontrollera 

innehållet i olika råvaror, i utredande syfte. Exempel på en sådan situation har varit då man snabbt 

velat granska nya, möjliga leverantörer för att välja vilka man vill gå vidare med och granska 

noggrannare. I dessa fall har man använts sig av den inbyggda funktionen i instrumentet som mäter 

över alla möjliga grundämnen och med hjälp av en inbyggd algoritm bestämmer halterna av 

ingående grundämnen. En sådan analys tar ungefär 5-10 minuter och kan ge väldigt värdefull 

information. Detta användningsområde hos instrumentet är också väldigt intressant, och att 

undersöka i vilka branscher sådana analysera kan vara intressanta hade varit spännande. Sådana 

branscher skulle till exempel kunna vara livsmedelsgranskning och olika typer och miljöanalyser där 

små halter av olika grundämnen är av intresse. 

Vad det gäller det pedagogiska arbetet vore det, som nämnts i diskussionen i avsnitt 6.3 Undervisning 

om metod, intressant att utföra en mer långsiktig utvärdering av utbildningens påverkan på 

laboranternas arbete med XRF. Eftersom den tid under vilken detta arbete skulle genomföras var 

begränsad, och det samtidigt var oklart exakt när den nya metoden kommer kunnas tas i bruk, fanns 

det ingen möjlighet att studera vilka effekter den genomförda utbildningen haft i ett längre 

perspektiv. Det vore dock intressant att se om det skulle gå att se någon skillnad på utförandet av 

arbetet och säkerheten i agerandet hos laboranter som genomgått utbildningen eller ej. Sådana 

undersökningar är dock inte enkla att genomföra, eftersom det är väldigt svårt att isolera vilka 

faktorer som kan tänkas bero på utbildningen och vilka som beror på variationen hos individen och 

kunskap som tillägnats på andra sätt. Något som dock, relativt enkelt, skulle kunna gå att genomföra 

är att efter en längre tid fråga laboranterna om utbildningen bidrog till att göra det enklare för dem 

att utveckla en säkerhet kring arbetssättet och instrumentet. Här handlar det återigen om 

laboranternas egna åsikter, men det är ett perspektiv som inte bör ignoreras.  
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Generellt vad det gäller utbildning i praktiska verksamheter var det väldigt intressant att studera 

vilken forskning som finns, i form av litteraturstudier, och sedan se att många teorier gick att 

applicera på det arbete som skedde på laboratoriet. Uppfattningen är att det faktum att utbildningen 

planerades utefter perspektiv ur den praktiska kunskapsteorin bidrog till att laboranterna 

uppskattade utbildningen och kände att de lärde sig något av den. Detta visar sig även i det faktum 

att laboranterna i större grad tycks ha tagit till sig de praktiska momenten av utbildningen än de 

teoretiska. Det vore därför intressant att se någon form av jämförelse där utbildning i en praktisk 

verksamhet genomförs på två olika sätt, en mer teoretisk och en mer praktisk. Deltagarnas åsikter 

och lärande jämförs sedan och relateras till vilken form av utbildning de fått. 

 

  



83 
 

8. Slutsats 
Syftet med detta arbete var att dels möjliggöra effektiv och robust identitetsbestämning med XRF, 

dels att under lämpliga former förmedla den information som användarna behöver för att möjliggöra 

dessa analyser. Arbetet med det standardiserade arbetssättet bestod dels i att utforma inställningar i 

instrumentets programvara så att den aktuella råvaran kunde identitetsbestämmas, dels att 

producera den enligt AZ krävda dokumentationen av metoden. Att arbetssättet möjliggör effektiv 

och robust identitetsbestämning av råvaran har visats i och med valideringen av metoden, vars 

resultat presenteras i avsnitt 5.1.5.5 Resultat validering. Fullständig dokumentation har producerats 

och godkänts av AZ och finns att se i bilaga 10.1–10.5. Därför anses målet att producera och 

dokumentera ett arbetssätt för identitetsbestämning med hjälp av XRF vara uppnått. 

Arbetet med att utbilda användarna i det standardiserade arbetssättet har dels bestått i att ta reda 

på användarnas förkunskaper och hur de arbetar och dels i att välja form och innehåll för en 

utbildning med syfte att utveckla användarnas handhavande av instrumentet och förmåga att 

reagera på felaktigheter i identitetsbestämning. För att ta reda på användarnas förkunskaper och för 

att få en insyn i deras arbete har intervjuer och observationer genomförts. Analyser av laboranternas 

arbete i relation till perspektivet rutin och uppmärksamhet har genomförts och fått utgöra grunden 

då utbildningen planerades. Utvärderingen av utbildningen visar att samtliga laboranter anser sig 

vara väldigt säkra eller ganska säkra på att kunna genomföra analyser med XRF på egen hand, och 

därmed anses även målet att förmedla relevant information angående det standardiserade 

arbetssättet till användarna vara uppnått. 
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10. Bilagor 

10.1 Kontrollmetod 

 

Identitet med hjälp av röntgenfluorescens 

 

Princip 

 Ett materials identitet fastställs med hjälp av röntgenfluorescens. 

Apparatur  

 Lämpligt instrument för röntgenfluorescens, t.ex. PANalytical MiniPal 4 Pharma. 

Beroende på vilken artikel som ska analyseras väljs den tillhörande metoden 

(Application) i programvaran. Metoden anger vilken standard som används samt 

mättid, mätområden, medium och eventuella filter. 

 

Utförande  

 Provet fylls i för instrumentet anpassade provkoppar, och placeras sedan på anvisad 

plats i instrumentet. Analys genomförs enligt gällande apparatinstruktion och med 

den för artikeln anpassade metoden. 

 

Utvärdering 

 Något av identitetsvärdena, Id, för jämförelse mellan standarder och det analyserade 

provet ska vara < 3,00 för att erhålla resultatet positiv identitet.  

 

Kommentar  

 För varje artikel som analyseras enligt denna kontrollmetod ska en tillhörande metod 

(application) finnas i programvaran, och metoden skall vara validerad. 
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10.2 Apparatinstruktion 

PANalytical XRF 

 

1. Starta  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Starta datorn och logga in med din pa-prid.  

Starta instrumentet genom att slå på strömbrytaren, vars position finns 

markerad nedan. 

 

 

1 Strömbrytare och säkerhetsnyckel 

2 Lampor (Measuring betyder att mätning pågår, Open betyder att locket får öppnas) 

3 Provkarusell 

4 Detektor 

Öppna programvaran via Start/Programs/MiniPal/MiniPal Software. Logga in i 

programvaran med pa-prid. 

Instrumentet startar nu en automatisk referensmätning (gain control) som 

måste genomföras innan instrumentet kan användas. Referensmätningen tar 

olika tid beroende på om instrumentet varit avstängt ej och varierar mellan 5 

och 30 minuter. Hur lång tid referensmätningen beräknas ta går att följa i 

fönstret Progress som återfinns under Window/Progress. 

2 

1 

3 

4 
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Om instrumentet stått påslaget länge kan det tappat kopplingen till 

programvaran. Detta märks på att referensmätningen inte startar automatiskt 

och att det inte går att starta någon mätning. Välj då System/Get spectrometer 

för att återuppta kontakten mellan programvara och instrument. 
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2. Före analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öppna heliumkranen och reglera trycket till 0,8 bar.  

Provbehållare tillverkas efter anvisningar vid instrumentet. Provbehållaren fylls 

med prov enligt instruktioner specifika för den aktuella artikeln. Provbehållaren 

placeras i provkarusellen. Observera att locket endast får öppnas då lampan vid 

Open lyser (se bild ovan), annars avbryts pågående mätning och röntgenlampan 

släcks. Lampan måste då startas om med hjälp av säkerhetsnyckeln och alla 

mätningar startas igen. Om en mätning avbryts ska detta noteras i instrumentets 

loggbok. 

För att starta mätningen, välj Measure/Measure application. I rutan ”Measure 

Application” väljs den metod (application) som ska användas. 

 

 

 

I rutan ”… measure sample” anges vilket prov det är som ska analyseras, klicka 

sedan på Measure. 

 

 

I rutan ”Select changer position”, välj (genom att klicka) den position där det 

aktuella provet placerats. 
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I rutan ”Set signature” krävs signatur för att starta mätningen. Kontrollera att 

metod och providentitet är korrekta och bekräfta genom att markera The above 

settings are correct. Fyll i en kommentar och signera sedan med lösenord. Är 

någon inställning fel, välj då istället Cancel och börja om. 

 

 

För att analysera nästa prov fylls en ny providentitet i ”… measure sample”-
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rutan, nästa prov i provkarusellen markeras och ny signering görs. På så sätt kan 

upp till 12 stycken prover analyseras i följd. 

Analysen startar och går att följa i fönstret Progress där återstående tid tills att 

provet/alla prover är analyserade visas. Observera att om helium används som 

medium så spolar instrumentet med helium i 60 sekunder innan varje nytt prov 

analyseras. Denna tid är ej medräknad i den beräknade analystiden, vilket leder 

till att analystiden då blir längre än vad som anges. 

  

3. Efter analys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stäng heliumkranen. 

Grundinställningen i programvaran är att resultatet skrivs ut då mätningen är 

klar. Detta kan dock ändras och kan därför variera mellan olika metoder.  

Skrivs resultaten inte ut automatiskt välj Results/Open results och välj i rutan 

”Open results” samma metod som mätningen utfördes med. Rutan ”… results” 

visas då, med en lista på alla mätningar som genomförts med den aktuella 

metoden. Den senaste mätningen finns längst ner i listan. Dubbelklicka på den 

mätning som är intressant och resultatet visas längst ner i rutan. För att skriva 

ut, klicka på skrivarsymbolen precis ovanför resultatet (markerad i rött nedan). 
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För att visa spektrum för mätningen, följ instruktionerna ovan för att hitta den 

aktuella mätningen och klicka sedan på symbolen  (markerad i gult ovan). 

För att zooma i det spektrum som visas, håll ner höger musknapp och dra. Om 

spektrumet ska skrivas ut, klicka på skrivarsymbolen. 

För att jämföra spektrum (från olika mätningar) kan man markera fler än en 

mätning genom att hålla in knappen ctrl på tangentbordet och markera 

mätningarna. Högerklicka sedan och välj Display selected spectra. Spektrum 

från olika mätningar visas i olika färg, högerklicka i spektrumet och välj Show 

data for multiple samples för att få upp information om mätningar och vilken 

mätning som illustreras med vilken färg. 

Om mätningen som utförs i luft kommer en argontopp att finnas med i 

spektrumet, och om mätningen utförs i helium kommer en molybdentopp att 

finnas med i spektrumet. Dessa toppar skall inte beaktas vid utvärdering. 

På utskrifterna ska följande information läggas till: 

• Instrumentets ANL nr 
• Programvara (MiniPal 274623) 
• Sidor av totalt antal sidor 

 

Provetikett sätts in i en analysjournal efter analys. Om fel provnummer angetts i 

MiniPal noteras detta både i analysjournalen och på analysutskriften. Även 

avbrutna analyser ska anges i analysjournalen.  
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4. Underhåll  

Rengöring utförs veckovis före användning av instrumentet och noteras i 

loggbok. 

Provkarusellen lyfts bort och den plana ytan dammsugs ren från pulverrester. 

Längst in, där detektorn sitter (se bild ovan) får dammsugaren inte användas, 

ytan borstas istället ren med pensel.  

 

5. Referenser 

 

PANalytical Safety Manual 

MiniPal 4 Operatörshandbok 

MiniPal 4 User’s Guide 

 

 

 

  



94 
 

10.3 Valideringsplan 

 

Valideringsplan för identitetsbestämning med XRF för natriumaluminiumsilikat 

 

1. Inledning 

 Enligt GMP skall inkommande material kontrolleras med avseende på identitet. För 

att möjliggöra effektiv kontroll av inkommande material på förråden inom 

AstraZeneca i Södertälje används ett röntgenfluorescensinstrument från Panalytical 

av modellen MiniPal4 Pharma. 

Metoder med röntgenfluorescens, XRF använder röntgenstrålning för att excitera 

atomerna i ett prov. Då provet återgår till grundtillståndet avges sekundär 

röntgenstrålning av olika energi beroende på ingående grundämnen i provet. Denna 

strålning tas upp av en detektor och analyseras med hjälp av en programvara, och 

intensiteten plottas mot strålningens energi. Strålningens energi motsvarar olika 

grundämnen och metoden lämpar sig därför väl för kvalitativ analys. 

2. Princip 

 Principen för kontroll av ett materials identitet bygger på en i programvaran inbyggd 

metod som jämför spektrum för provet med ett spektrum för en standard av den 

aktuella artikeln. Spektrumen jämförs med hjälp av ett chi2-test, en sannolikhets-

metod som utvärderar om det finns någon signifikant skillnad mellan spektrumen. 

Metoden returnerar ett värde för chi2-testet (Id-värde), och ett Id-värde < 3,00 ger 

resultatet positiv identitet. Metodutveckling krävs för varje nytt material, och utförs i 

programvaran.  

3. Syfte 

 Syftet med valideringen är att visa att metoden som beskrivs i KM100921 och 

API100231 kan användas för identitetsbestämning av materialen i tabell 1 nedan. 

4. Omfattning 

 De material som omfattas av valideringen redovisas i tabell 1. För vart och ett av 

dessa material skall en metod i MiniPal Software tas fram och en eller flera 

standarder registreras. Samtliga metoder ska valideras med avseende på selektivitet 

enligt SOP400239. 

Tabell 1. Material som ingår i valideringen. 

Artikelnr. Material Metodnamn  

396891400 Natriumaluminiumsilikat Natriumaluminiumsilikat_396891400

_v1 

Vid registrering av standard ska material från en godkänd råvarusändning användas, 

där identitetsbestämning genomförts enligt lokal specifikation och godkänt resultat 

erhållits. 
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5. Utförande 

 5.1 Instrument 

Metodutveckling och metodvalidering utförs med instrumentet MiniPal4 Pharma, 

ANL-nr. 275827. 

5.2 Provpresentation 

Vid registrering av standard och vid mätning av prov utförs mätning med för 

instrumentet anpassade provkoppar med film av typen Prolene 426, med tjocklek 4 

μm. 

5.3 Selektivitet 

Metodens förmåga att korrekt identifiera prover av de material som metoden skall 

användas för (positiv selektivitet) testas genom att använda andra prover än de som 

använts som standard. I första hand används prover från godkända råvaru-

sändningar, och om möjligt material från flera sändningar och batcher. För varje 

material ska minst tre test utföras. 

Metodens förmåga att skilja mellan olika material (negativ selektivitet) ska testas 

genom att utmana metoden med andra material som liknar metodens material till 

utseende, kemisk struktur eller namn. De material som utgående från dessa kriterier 

valts ut att användas vid test av negativ selektivitet redovisas i tabell 2. 

Tabell 2. Material att användas vid test av negativ selektivitet för metoden. 

Test nr. Metodnamn Material 

1 Natriumaluminiumsilikat_396891400_v1 Aluminiumsilikat 

2 Natriumaluminiumsilikat_396891400_v1 Silica Gel 

3 Natriumaluminiumsilikat_396891400_v1 Dinatriummetasilikat 

 

 

6. Test- och acceptanskriterier 

 6.1 Material och standard 

För varje material skall följande redovisas. 

• Metodnamn i MiniPal Software. 
• Artikel- och batchnummer för det prov som använts som standard. 
 

6.2 Selektivitet 

Samtliga tester redovisas i tabellform och följande redovisas. 

• Metodnamn 
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• Provets material, och i förekommande fall även artikel- och batchnummer. 
• Resultat (godkänt/icke godkänt) samt i form av Id-värde. 

 

Det förväntade utfallet från testerna av positiv selektivitet är att samtliga ger 

godkänt resultat (Id-värde < 3,00). Om icke godkänt resultat erhålls skall tänkbara 

orsaker anges och kommenteras. 

Det förväntade utfallet av testerna av negativ selektivitet är att samtliga test enligt 

tabell 2 ger icke godkänt resultat (Id-värde ≥ 3,00). Om godkänt resultat erhålls skall 

tänkbara orsaker anges och kommenteras. 

7. Rapportering 

 Valideringsrapporten ska sammanfatta utförda undersökningar och jämföra erhållna 

resultat med acceptanskriterierna i denna valideringsplan. Rapporten skall skrivas 

som en laboratorierapport i MSDN. I valideringsrapporten ska referens till 

valideringsplanen finnas, och om det finns tidigare valideringar för samma material 

skall det finnas referenser även till dessa. Följande rubriker ska ingå i 

valideringsrapporten: Sammanfattning, Resultat, Avvikelser och uppföljning, 

Utvärdering, Rekommendation till godkännande. 

8. Referenser 

 1. KM100921 ”Identitetsbestämning med XRF” 
2. API100231 ”PANalytical XRF” 
3. SOP400239 ”Validering av analysmetoder” 
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10.4 Valideringsrapport 

 

Valideringsrapport för identitetsbestämning med XRF för natriumaluminiumsilikat 

 

1. Sammanfattning 

 Kontrollmetoden för identitetsbestämning med röntgenfluorescens (KM100921) har 

validerats enligt valideringsplanen LR103852 med avseende på följande artikel: 

• 396891400 Natriumaluminiumsilikat 
 

För detta material har en metod i programvaran MiniPal Software tagits fram, och en 

standard har kopplats till metoden. Metoden har validerats med avseende på 

selektivitet. Resultaten uppfyller acceptanskriterierna i samtliga relevanta fall. 

Utvärderingen visar att metoden kan användas som avsett för ovanstående artikel. 

2. Inledning 

 Enligt GMP skall inkommande material kontrolleras med avseende på identitet. För 

att möjliggöra effektiv kontroll av inkommande material på förråden inom 

AstraZeneca i Södertälje används ett röntgenfluorescensinstrument från PanAlytical 

av modellen MiniPal4 Pharma. 

Metoder med röntgenfluorescens, XRF använder röntgenstrålning för att excitera 

atomerna i ett prov. Då provet återgår till grundtillståndet avger det sekundär 

röntgenstrålning av olika energi beroende på ingående grundämnen i provet. Denna 

strålning tas upp av en detektor och analyseras med hjälp av en programvara, och 

intensiteten plottas mot strålningens energi. Strålningens energi motsvarar olika 

grundämnen och metoden lämpar sig därför väl för kvalitativ analys. 

Principen för kontroll av materials identitet bygger på en i programvaran inbyggd 

metod som jämför spektrum för provet med ett spektrum för en standard av den 

aktuella artikeln. Spektrumen jämförs med hjälp av ett chi2-test, en sannolikhets-

metod som utvärderar om det finns någon signifikant skillnad mellan spektrumen. 

Metoden returnerar ett värde för chi2-testet (Id-värde), och ett Id-värde < 3,00 ger 

resultatet positiv identitet. Metodutveckling krävs för varje nytt material, och utförs i 

programvaran. 

3. Omfattning och utförande 

 Det material som omfattas av valideringen redovisas i tabell 1 nedan. För detta 

material har en metod i MiniPal Software tagits fram, och till metoden har en 

standard kopplats. Metoden har validerats med avseende på selektivitet enligt 

valideringsplanen. 
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Tabell 1. Material som ingår i valideringen. 

Artikelnr. Material Metodnamn  

396891400 Natriumaluminiumsilikat Natriumaluminiumsilikat 

_396891400_v1 

 

 

4. Resultat 

 4.1 Standardsubstans 

Den standardsubstans som använts vi framtagning av metoden redovisas i tabell 2. 

Standardsubstansen är från godkänd råvarusändning av aktuell artikel. Identitets-

bestämning med metod enligt lokal specifikation är utförd med godkänt resultat.  

Tabell 2. Standardsubstans som använts vid metodutveckling. 

Metodnamn Artikelnr. Material Batchnr. 

Natriumaluminium 

silikat_396891400_v1 

396891400 Natriumaluminiumsilikat 30007001 

 

4.2 Selektivitet 

4.2.1 Positiv selektivitet 

De tester som utförts för att testa positiv selektivitet redovisas i tabell 3. Test har 

utförts på material från tre olika godkända sändningar. Samtliga tester utfördes i för 

instrumentet anpassade provkoppar med filmen Prolene 426. 

Resultatet visar godkänt resultat för samtliga prover, med Id-värden väl under 

gränsen. 

Tabell 3. Resultat vid test av positiv selektivitet, godkänd leverantör. 

# Metodnamn Provmaterial Resultat/ 

Id-värde 

1 Natriumaluminiumsilikat_396891400_v1 Evonik 

30007301 

Godkänd/

0,64 

2 Natriumaluminiumsilikat_396891400_v1 Evonik 

30007501 

Godkänd/

1,18 

3 Natriumaluminiumsilikat_396891400_v1 Evonik 

30007197 

Godkänd/

1,08 
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Dessutom genomfördes test på fyra möjliga nya leverantörer. Dessa genomfördes 

för att se om det går att använda samma standard för olika leverantörer. Test 

utfördes på material från var och en av de fyra olika leverantörerna, och resultatet 

redovisas i tabell 4. Samtliga tester utfördes i för instrumentet anpassade 

provkoppar med filmen Prolene 426. 

Resultatet visar godkänt resultat för tre av fyra stycken prover. Id-värdena är dock 

sämre än för material från samma leverantör som standarden.  

Tabell 4. Resultat vid test av positiv selektivitet, icke godkända leverantörer. 

# Metodnamn Provmaterial Resultat/ 

Id-värde 

1 Natriumaluminiumsilikat_396891400_v1 Rhodia 11168 Godkänd/1,97 

2 Natriumaluminiumsilikat_396891400_v1 Tomita S10473 Godkänd/2,10 

3 Natriumaluminiumsilikat_396891400_v1 Glassven 4882 Godkänd/1,72 

4 Natriumaluminiumsilikat_396891400_v1 Huber 1038 Icke 

godkänd/6,87 

 

4.2.2 Negativ selektivitet 

De tester som utförts för att testa negativ selektivitet redovisas i tabell 5. Samtliga i 

valideringsplanen angivna material har testats. Samtliga tester utfördes i för 

instrumentet anpassade provkoppar med filmen Prolene 426. 

Resultatet visar som förväntat tydligt icke godkänt resultat i samtliga fall. Id-värdena 

är väl över gränsen på 3,00. 
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Tabell 5. Resultat vid test av negativ selektivitet. 

# Metodnamn Provmaterial Resultat 

Id-värde 

1 Natriumaluminiumsilikat_

396891400_v1 

Aluminiumsilikat 

(Aldrich 04913 PH) 

Icke godkänt/ 

933,46 

2 Natriumaluminiumsilikat_

396891400_v1 

Silica Gel  

(VWR 08K190030) 

Icke godkänt/ 

16,92 

3 Natriumaluminiumsilikat_

396891400_v1 

Dinatriummetasilikat 

(Aldrich S47349-059) 

Icke godkänt/ 

260,37 

Grundmaterial arkiveras i hus B643 tillsammans med Valideringsrapport för 

identitetsbestämning med XRF (KM100921) för natriumaluminiumsilikat. 

5. Avvikelser och uppföljning 

 Den avvikelse som förekommit under valideringen, att en av de möjliga framtida 

leverantörernas prov inte godkändes, beror förmodligen på det faktum att olika 

leverantörer har olika sammansättning på sin substans. Därför rekommenderas att 

en ny standard läggs till i metoden för varje ny leverantör. Detta resultat påverkar 

inte valideringen för den idag godkända leverantören. 

6. Utvärdering 

 En metod för identitetsbestämning av natriumaluminiumsilikat har skapats i 

programvaran för instrumentet, och en standard har lagts till. Test av metodens 

selektivitet har utförts enligt valideringsplan. De relevanta resultaten (prover av 

godkänd leverantör) uppfyller acceptanskravet godkänd vid test av positiv 

selektivitet och icke godkänd vid test av negativ selektivitet. Metoden för 

identitetsbestämning av natriumaluminiumsilikat kan därför användas som avsett. 

Resultaten för möjliga nya leverantörer leder till rekommendationen att en ny 

standard läggs in i metoden för varje ny leverantör.  

7. Rekommendation till godkännande 

 Undersökningar har utförts och redovisats i enlighet med valideringsplanen. 

Valideringsrapporten bör därför godkännas. Resultaten visar att kontrollmetoden [1] 

kan användas för materialet i tabell 1. 

8. Referenser 

 1. KM100921 ”Identitetsbestämning med XRF” 
2. API100231 ”PANalytical XRF” 
3. SOP400239 ”Validering av analysmetoder” 
4. LR103852 ”Valideringsplanför identitetsbestämning med XRF (KM100921) 

för natriumaluminiumsilikat” 
 



101 
 

10.5 Labkort 

 

Labkort för identitetsbestämning med XRF 

Syfte 

 Labkortet beskriver arbetssättet för att utföra identitetsbestämning med 

röntgenfluorescens, XRF. 

Omfattning 

 Labkortet beskriver förberedelser, analys samt utvärdering av resultat för 

identitetsbestämning med instrumentet PANalytical MiniPal Pharma 4 inom 

Sweden Operations kem- och förpackningslab. 

Definitioner 

 Instrumentet MiniPal Pharma 4 används för identitetsbestämning av råvaror med 

avseende på deras grundämnen. Identitetsbestämning innebär att man 

kontrollerar att alla element som ska ingå i råvaran finns i provet.  

Metoder med röntgenfluorescens, XRF använder röntgenstrålning för att excitera 

atomerna i ett prov. Då provet återgår till grundtillståndet avges sekundär 

röntgenstrålning av olika energi beroende på ingående grundämnen i provet. 

Denna strålning tas upp av en detektor och analyseras med hjälp av en 

programvara, och intensiteten plottas mot strålningens energi. Strålningens 

energi motsvarar olika grundämnen och metoden lämpar sig därför väl för 

kvalitativ analys av grundämnen från natrium och tyngre. 

Ansvar 

 Utförs av analytiker. 

SHM 

 SHM-information finns i AstraZenecas rutiner och föreskrifter för säkerhet, hälsa 

och miljö. Se även PANalytical Safety Manual. 

Hänvisningar 

 API100231 PANalytical XRF 

PANalytical Safety Manual 

MiniPal 4 Operatörshandbok 

MiniPal 4 User’s Guide 

Färgkoder 

 

 Administrativ aktivitet 

Aktivitet i dragskåp 
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Aktivitet vid XRF 

Förflyttning 

Övrig aktivitet 

  

Starta Minipal 

Börja analysen med att starta instrument och dator. 

Delmoment/Aktivitet Tid 

(min)  

Tänk på/varför/kommentar 

1. Starta datorn och logga in med pa-prid. 0,5  

2. Om instrumentet är avstängt, starta genom att slå på 
strömbrytaren. 

0,5 Instrumentet är avstängt 
om lampan vid 
strömbrytaren inte lyser. 

3. Öppna programvaran via 
Start/Programs/MiniPal/MiniPal Software.  

0,5  

4. Logga in i programvaran med pa-prid. 0,5  

5. Instrumentet startar nu en automatisk referensmätning 
(gain control) som måste genomföras innan 
instrumentet kan användas.  

 

Tiden för referensmätningen varierar, beroende på 

instrumentet varit avstängt eller ej, mellan 0 till 10 minuter. 

Hur lång tid referensmätningen beräknas ta går att följa i 

fönstret Progress som återfinns under Window/Progress. När 

referensmätningen är klar står det Idle i rutan ”Online Status”. 

0-10 Om instrumentet stått 

påslaget länge kan det 

tappat kopplingen till 

programvaran. Detta märks 

på att referensmätningen 

inte startar automatiskt och 

att det inte står Checking 

gain correction i rutan 

”Online Status”. Välj då 

System/Get spectrometer 

för att återuppta kontakten 

mellan programvara och 

instrument. 

 

Delsumma: 2-12  
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Före analys 

Delmoment/Aktivitet Tid (min)  Tänk på/varför/kommentar 

6. Flytta replexkort/mapkort och signera. 0,5  

7. Hämta stationsprotokoll. 0,5  

8. Hämta kontrollmetod. 0,5  

9. Hämta prov. 0,5  

10. Tillverka en provkopp per prov. Instruktion finns på 
väggen vid instrumentet (ANL275827). De två 
cylindrarna och locket tas isär. Den mindre cylindern 
placeras med den rundade kanten uppåt i hållaren, 
och en rund plastfilm placeras centrerat över den. 
Den större cylindern, med den rundade kanten 
neråt, trycks sedan över den mindre cylindern och 
filmen. För att undvika att filmen spricker, tryck ned 
den större cylindern försiktigt och med ett så jämt 
tryck som möjligt. 

5 Vilken plastfilm som används 
beror på vilken typ av prov 
som ska analyseras, se 
respektive KM. 

 

Se till att filmen blir slät och 
att den inte spruckit innan 
provet hälls i. 

11. Märk provkoppen. 0  

12. Häll i provet i provkoppen och sätt på locket. 1 Vilken provmängd som ska 
användas anges i respektive 
KM. Generellt bör provet 
täcka hela botten av 
provkoppen. 

13. Placera provkoppen (med lock på) i instrumentets 
provkarusell, notera vilken plats provet har. Stäng 
instrumentets lock. 

0,5 Om flera prov ska analyseras 
bör alla placeras i 
provkarusellen samtidigt. 

14. Öppna heliumkranen och justera trycket till 0,8 bar. 0,5  

Delsumma: 9  
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Analys 

Delmoment/Aktivitet Tid 

(min)  

Tänk på/varför/kommentar 

15. För att starta mätningen, välj Measure/Measure 

application. I rutan ”Measure Application” väljs den 
metod (application) som ska användas. 

 

 

0,5 Vilken metod (application) 
som ska användas anges i 
KM för respektive artikel. 

16. I rutan ”… measure sample” anges provbenämningen 
för det prov som ska analyseras, klicka sedan på 
Measure. 

 

 

0,5  

17. I rutan ”Select changer position”, välj (genom att klicka) 
den position där det aktuella provet placerats. 

 

0,5  
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18. I rutan ”Set signature” krävs signatur för att starta 
mätningen. Kontrollera att metod och providentitet är 
korrekta och bekräfta genom att markera The above 

settings are correct. Fyll i en kommentar och signera 
sedan med lösenord.  

 

0,5 Kommentar krävs för att 
kunna starta körningen. 

19. Om flera prov ska analyseras med samma metod 
upprepas punkt 16-18 för varje prov.  

0 Glöm ej att ändra 
provbenämningen för varje 
prov. 

20. Analysen påbörjas nu, och beroende på vilken metod 
som valts tar analysen olika tid. 

2-6  

21. Hur lång tid mätningen beräknas ta går att följa i fönstret 
Progress som återfinns under Window/Progress. 

 

0 Om helium används 
stämmer inte 
tidsangivelsen eftersom 
instrumentet spolar helium 
i en minut (per prov) innan 
analysen påbörjas. 

 

Om flera prov ska 
analyseras visas dels tiden 
för det pågående provet 
och dels den totala tiden 
för alla prov. 

22. Kontrollera att det finns papper i skrivaren. 0,5  

Delsumma: 4,5–8,5  
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Efter analys 

Delmoment/Aktivitet Tid 

(min)  

Tänk 

på/varför/kommentar 

23. Om inga fler prov ska analyseras, stäng heliumkranen. 0,5  

24. Grundinställningen i programvaran är att resultatet skrivs 
ut då mätningen är klar. Detta kan dock ändras och kan 
därför variera mellan olika metoder Skrivs resultaten inte 
ut automatiskt, välj Results/Open results och välj i rutan 
”Open results” samma metod som mätningen utfördes 
med.  

 

 

0  

25. Rutan ”… results” visas då, med en lista på alla mätningar 
som genomförts med den aktuella metoden. Den senaste 
mätningen finns längst ner i listan. Dubbelklicka på den 
mätning som är intressant och resultatet visas längst ner i 
rutan. För att skriva ut, klicka på skrivarsymbolen precis 
ovanför resultatet. 

 

0  

26. Hämta resultatutskrifter. 0,5  



107 
 

27. På utskrifterna ska följande information läggas till: 

• Instrumentets ANL nr 

• Programvara (MiniPal 274623) 

• Sidor av totalt antal sidor 

1  

28. Provetikett sätts in i en analysjournal efter analys. Om fel 
provnummer angetts i MiniPal noteras detta både i 
analysjournalen och på analysutskriften. Även avbrutna 
analyser ska anges i analysjournalen.  

0,5  

29. Rapportera resultat. I resultatet anges ett Id-värde som är 
jämförelsen mellan provspektrum och standardspektrum. 
Ett Id-värde <3,00 ger godkänd identitet för den artikel 
metoden avser. 

5 Resultatet rapporteras 
enligt gällande föreskrifter 
för artikeln. 

30. Vänd replexkort/mapkort till status granskning. 0,5  

31. Lämna protokoll till granskning. 0,5  

32. Sätt tillbaka metoden på avsedd plats. 0,5  

33. Avlägsna provkoppen från instrumentet, töm innehållet på 
lämplig plats och släng provkoppen.  

0,5 Avfallet hanteras enligt 
gällande föreskrifter för 
artikeln. 

34. Torka av/dammsug instrumentet om några provrester 
finns kvar. 

0,5  

Delsumma: 10  
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Kapacitetsberäkning 

Kapacitetsberäkningen är gjord för ett prov per batch. Eftersom referensmätningen och analysen kan 

variera i tid har ett medelvärde av dessa tider används vid beräkningen. Beräkningarna bör därför 

endast användas som riktlinje. 

 Tid (min)  Tänk på/varför/kommentar 

Analytikertid: 21,5 Tid då analytiker är aktiv. 

Total analystid: 30,5 Analystid inklusive väntetid då analytiker är inaktiv. 

1 batch 30,5 Första batchen tar 30,5 minuter. 

2 batcher 40 Övriga batcher tar 9,5 minuter styck. 

3 batcher 49,5  

4 batcher 59  

5 batcher 68,5  

Analysera max 47 batcher/dag. 
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10.6 Intervjuguide 

 

Problemställning:  

• Hur bör undervisning av laboranterna om det nya standardiserade arbetssättet se ut?  
o Vilka förkunskaper om XRF och laborativt arbete har laboranterna? 
o Hur brukar undervisning om nya arbetssätt se ut, och vad anser laboranterna om 

den? 
o Hur ser laboranterna på sitt eget arbete (perspektivet rutin och uppmärksamhet)? 

 

1. Bakgrund 

Frågor: 

• Berätta om dig själv. 
• Berätta om din utbildning. 
• Berätta om dig själv. 
• Vad tycker du mest om att arbeta med på laboratoriet? 

 

I syfte att ta reda på: 

• Vilken utbildning inom kemi/laborativt arbete har laboranten? 
• Hur länge har laboranten arbetat på AZ? 
• Hur länge har laboranten arbetat på laboratoriet? 
• Har laboranten arbetat med laborativt arbete på någon annan arbetsplats?  

o I så fall hur länge? 
• Har laboranten något specialområde inom laboratoriet? 

 

2. Implementering av nya metoder 

Frågor: 

• Berätta om någon ny metod/instrument som tagits i bruk på avdelningen, vad hände då? 
• Hur kände du då? Vad var svårt respektive lätt att lära sig? 
• Vilka delar kände du igen från andra metoder och vad var nytt? 
• Vad gick bra i implementeringen av den nya metoden? Vad gick sämre? 
• Hur skulle du vilja att implementering av nya instrument/metoder bör gå till? 

 

I syfte att ta reda på: 

• Hur brukar implementering av nya standardiserade arbetssätt gå till? 
• Brukar det ske någon utbildning/undervisning i samband med implementering av nya 

standardiserade arbetssätt? 
o Hur ser den undervisningen i så fall ut? 

• Hur skulle laboranten vilja att implementering av nya standardiserade arbetssätt såg ut? Om 
undervisning/utbildning:  

o Hur skulle laboranten vilja att den undervisningen/utbildningen såg ut?  
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3. Laborantens syn på sitt arbete 

Frågor: 

• När jag säger ordet rutin, vad tänker du då? 
• Berätta om någon gång då du haft nytta av din rutin. 
• Berätta om någon situation i ditt arbete som du känner kräver din fulla uppmärksamhet. 

 

I syfte att ta reda på: 

• Vad anser laboranten att rutin är, och när använder sig laboranten av sin rutin? 
• I vilka situationer i det dagliga arbetet krävs det att laboranterna är uppmärksamma?  

 

4. Röntgenfluorescens 

Frågor: 

• Har du någon gång stött på röntgenfluorescens? 
• Berätta vad tänker du på när du hör termen ”röntgenstrålning”?  
• Berätta vad tänker du på när du hör termen ”fluorescens”? 

 

I syfte att ta reda på: 

• Har laboranten någon erfarenhet av röntgenfluorescens? 
o I så fall vilken? 
o Hur? 

• Minns laboranten grundläggande teori bakom röntgenstrålning? 
• Vilka begrepp inom röntgenstrålning känner laboranten igen? 
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10.7 Utbildningsmaterial 
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10.8 Enkät för utvärdering 

 

Syftet med denna utvärdering är att se i vilken mån utbildningen bidrog till att lära ut bakgrunden till 

XRF och hur analyser med XRF genomförs. 

1. Vad tyckte du om den praktiska 

delen av undervisningen? 

□ Mycket bra 
□ Bra 
□ Dålig 
□ Mycket dålig 
□ Ingen åsikt 

 

2. Vad tyckte du om den teoretiska 

delen av undervisningen? 

□ Mycket bra 
□ Bra 
□ Dålig 
□ Mycket dålig 
□ Ingen åsikt 

 

3. Vad kunde ha gjorts bättre med 

undervisningen? 

 

 

 

4. Kände du att du lärde dig något av 

undervisningen? 

□ Ja, absolut 
□ Ja, troligen 
□ Nej, troligen inte 
□ Nej, absolut inte 
□ Vet ej 

 

5. Vad hade du velat lära dig mer om? 

 

 

 

 

6. Känner du att du skulle kunna visa 

någon annan (exempelvis en kollega) 

hur man utför analyser med XRF?  
□ Ja, absolut 
□ Ja, troligen 
□ Nej, troligen inte 
□ Nej, absolut inte 
□ Vet ej 

 

7. Känner du att du skulle kunna 

förklara för någon annan (exempelvis 

en kollega) hur XRF fungerar? 

□ Ja, absolut 
□ Ja, troligen 
□ Nej, troligen inte 
□ Nej, absolut inte 
□ Vet ej 

 

8. Tror du att undervisningen hjälpte dig 

att utföra analyser på XRF snabbt och 

effektivt? 

□ Ja, absolut 
□ Ja, troligen 
□ Nej, troligen inte 
□ Nej, absolut inte 
□ Vet ej 

 

9. Hur pass säker känner du dig på att 

genomföra analyser med XRF på egen 

hand? 

 

□ Väldigt säker 
□ Ganska säker 
□ Ganska osäker 
□ Väldigt osäker 
□ Vet ej  

 


