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Sammanfattning 
Denna studie utfördes på Systembolagets laboratorium i Jordbro, där ett flertal analyser utförs på 

alkoholhaltiga och alkoholfria drycker i Systembolagets sortiment. Studien syftade till att utforma en 

förbättrad metod vid bestämning av koncentrationen glukos, fruktos och sackaros i drycker med en 

alkoholhalt under 15 vol% och med en sockerhalt under 5 g/l. Den befintliga metod som användes 

idag behövde utvecklas för att kunna ge en högre mätsäkerhet. 

För att bestämma halten av glukos, fruktos och sackaros används ett spektrofotometriskt instrument 

som använder sig av enzymatiska metoder för att mäta olika koncentrationer, i det här fallet glukos, 

fruktos och sackaros. Tre olika kalibreringskurvor skapades från en standardlösning med en 

koncentration på 0,5 g/l av vardera sockerart, för att innefatta intervallet 0-5 g/l. En 

flerpunktskalibrerings med fem punkter gjordes då det blir ett säkrare resultat än med en 

enpunktskalibrering som tidigare använts. 

När kalibreringskurvorna var utformade validerades metoden, vilket måste göras innan den kan 

godkännas. Metodvalidering innebär att vissa tester genomförs för att bevisa att metoden faktiskt 

gör det den ska göra. De valideringsparametrar som prövades var repeterbarheten, den 

mellanliggande precisionen, detektionsgränsen, rapportgränsen, riktigheten och mätosäkerheten. 

För beräkning av mätosäkerhet användes HPLC som referensmetod. 

Ett kontrollkort utformades för respektive sockerart genom att ett kontrollprov tillverkades syntetiskt 

med en koncentration på 1 g/l av de olika sockerarterna. Tjugo stycken prover togs från 

kontrollprovet där samtliga analyserades mot en ny framtagen kalibreringskurva. Resultaten 

sammanställdes i ett kontrollkort där varningsgräns och aktionsgräns markerades ut. Kontrollkorten 

kommer att användas som ett referensprov tillsammans med prover varje gång analyser görs. 

Resultatet för kontrollprovet visar om något i körningen gått snett. Om resultaten inte passar in i 

kontrollkortet är det med stor sannolikhet att det gått snett även för proverna. Kontrollkort är inte 

en del av valideringen men något som behövs för att laboratoriet ska kunna ackreditera metoden. 

Valideringen visade att metoden som utformades för ändamålet var bättre än den ursprungliga 

metoden och den nya metoden kunde tas i bruk. 

  



 

 

Summary 
This study was carried out in the laboratory at Systembolaget Company in Jordbro. The laboratory 

performs many analyses on alcoholic and non-alcoholic beverages, which can be found in the 

selection at Systembolaget. The purpose of the study was to form an improved method for 

determination of the concentration of glucose, fructose and sucrose in beverages with an alcohol 

content below 15 % and a sugar content lower than 5 g/l. The current method needed to be 

improved to give a higher measurement certainty.  

To determine the content of glucose, fructose and sucrose a spectrophotometric instrument for 

enzymatic methods was used. Three different calibration curves where formed from a standard 

solution with a concentration at 0,5 g/l of each sugar, to include the interval of 0-5 g/l. Calibrations 

curves with five points where formed to give a safer result than with only one point. 

After the calibration curves were formed, the method was validated. A method needs to be validated 

before it can get approved. Validation means that certain tests must be done to prove the method is 

actually doing what it is supposed to do. The validation parameters that were chosen were the 

instrument precision, the intermediate precision, the detection limit, the reporting limit, the 

accuracy and the measurement uncertainty. For the measurement uncertainty the results were 

compared to results which had been analysed with a HPLC. 

A control chart was formed for each of the sugars. A control sample was synthetically made with a 

concentration of 1 g/l of each of the sugars. Twenty samples were taken from the control sample 

where each of them were analysed against a newly done calibration curve. The results were put 

together in a control chart where warning limits and action limits were marked. The control chart will 

tell if analyses in the future go wrong. A sample from the control sample will be analysed together 

with future analyses. If the results from the control samples doesn’t get approved by the control 

chart there is a very big chance that the results for the other samples are also bad. Control charts are 

not a part of the validation but are required if the laboratory wants the method to get accredited.  

The validation of the method showed that the new method was better than the old one.  
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1. Inledning 
I dagens samhälle diskuteras det mer och mer om innehållet i mat och dryck. Människor vill vara 

medvetna om innehållet i allt som konsumeras. Något som på senare år har uppmärksammats är 

mängden socker som maten och drycken innehåller. Detta har medfört högre krav på 

Systembolagets laboratorium vid fastställande av halten socker i drycker. Våren 2014 ackrediterade 

Systembolagets laboratorium en enzymatisk metod för mätning av sockerhalt i dryck. Idag ger den 

befintliga metoden bland annat problem när drycker med låg sockerhalt och när spritdrycker med 

hög alkoholhalt analyseras, då mätosäkerheten blir för stor. För att kunna analysera dessa drycker 

med tillförlitliga resultat ville laboratoriet nu utveckla den befintliga metoden.  

Systembolaget AB har i Sverige ensamrätt på försäljning av alkoholhaltiga drycker. I Jordbro utanför 

Stockholm ligger Systemets laboratorium som varje år kontrollerar att de drycker som säljs i 

butikerna klarar de krav som ställs på dem. Varje år analyseras 5 000 prover och totalt görs cirka 

60 000 analyser [1]. Analyserna kontrollerar dels att informationen på flaskans etikett stämmer med 

innehållet, att de legala kraven på innehållet uppfylls samt information som kan vara intressant ur ett 

konsumentperspektiv. Bland analyserna kontrolleras halten alkohol, socker, totalsyra, metanol och 

svaveldioxid samt densitet. 

 1.1 Syfte och mål 
Syftet med studien var att ta fram en förbättrad metod för mätning av sockerhalt i dryck med 

instrumentet Gallery. Målet var att få pålitliga resultat på drycker med en sockerhalt under 5 g/l och 

med en alkoholhalt under 15 vol %. Metoden skulle ge en minskad mätosäkerhet vid analyser av låga 

sockerhalter jämfört med tidigare resultat. 

1.2 Valda lösningsmetoder 
En litteratursökning gjordes där bakgrundsfakta hämtades om bland annat enzymatiska metoder, 

socker i vin och metodvalidering. 

Det laborativa arbetet utfördes med instrumentet Gallery där kalibreringsmetod skulle tas fram, och 

en validering genomfördes. 
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2. Bakgrund 
Bakgrunden innehåller en beskrivning om historien bakom Systembolaget, hur socker bildas i vin, hur 

en spektrofotometer fungerar, om enzymatiska metoder, en teknisk beskrivning om hur 

instrumentet Gallery fungerar, vad metodvalidering går ut på och vad de relevanta parametrarna för 

metoden innebär och hur ett kontrollkort fungerar och hur det utformas. 

Systembolaget 
Under 1800-talet dracks det otroliga mängder alkohol i Sverige. Inte bara vuxna utan även barnen 

drack. År 1829 dracks det 46 liter sprit per person och år i Sverige. Brännvin fick tillverkas och säljas 

av vem som helst och många dog till följd av det väldiga drickandet. Det var år 1850 idén om 

Systembolaget började träda fram. Bergsmän i Falun fick nog då gruvarbetarna var för berusade för 

att kunna utföra sina jobb. Många dog, vilket kostade pengar då de var tvungna att försörja 

arbetarnas änkor. Ett försök att minska försäljningen av alkohol gjordes genom att starta en handel 

som drevs utan vinstintresse. Sättet som alkohol såldes på påminner om dagens Systembolag. Idén 

spreds över hela landet och lagar infördes som hämmade brännvinsförsäljningen. 

År 1865 ändras lagen om alkoholförsäljning ytterligare och det var endast tillåtet att köpa alkohol 

från krogar, där gästerna var tvungna att vara nyktra och över 18 år för att få handla. För att få bli 

serverad alkohol på plats behövdes både varm mat och kaffe dessutom beställas. Detta blev väldigt 

lönsamt och riksdagen beslutade på 1870-talet att all vinst skulle gå till staten.  

Lagen förändras ytterligare en gång år 1905, alkohol som skulle köpas hem måste göras i specifika 

butiker. Detta leder till att det första Systembolaget öppnades år 1907 i Löberöd, Skåne. År 1914 

infördes motboken, som beskrev hur mycket och vem som får köpa alkohol i Sverige. Den var 

däremot inte rättvis. Hur mycket och om någon får köpa berodde bland annat på yrke, lön och kön. 

Gifta kvinnor och arbetslösa fick exempelvis inte köpa någon alkohol alls.  

År 1922 gjordes en omröstning om förbud mot alkohol skulle införas i Sverige. Motståndarna mot 

förbudet vann med liten marginal med 925 000 mot 889 000 röster. Det var först år 1955 som 

motboken försvinner och den alkoholpolitik som finns idag träder fram. Alla, som var över 21 år, 

nyktra och som inte skulle langa får köpa alkohol. Åldersgränsen sänktes sedan till 20 år 1969. Till 

följd av de nya lagarna ökade alkoholförsäljningen med 25 % under ett år. Skattehöjningar gjordes, 

legitimationstvång och spärrlistor, som sedan försvann år 1977, infördes. Sedan dess och fram till 

idag har flera kampanjer gjorts för att lära och uppmärksamma svenskar om hur skadlig alkohol är för 

människan. [2] [3] 

Idag finns det 431 Systembolag och 500 ombud dit det går att beställa varor till i Sverige. I butikerna 

varierar sortimentet mellan 490 och 1 800 olika artiklar. Artiklarna kommer från hela världen och 

innan de får tillåtelse att säljas i butiken måste de analyseras på Systembolagets laboratorium i 

jordbro, ett laboratorium som varit ackrediterat av Swedac sedan 2005. [1] [4] 

2.1 Socker i vin 
Vindruvor, som vin framställs av, innehåller huvudsakligen de två sockerarterna glukos och fruktos. 

Båda sockerarterna består av en hexos, vilket är en monosackarid med sex stycken kolatomer och har 

den kemiska formeln 𝐶6𝐻12𝑂6 [5]. Vanligt bordssocker(sackaros) består av en sammansatt glukos- 

och fruktosmolekyl. 

Det är med hjälp av fotosyntes som bladen i druvrankan bildar sackaros av sol, koldioxid och vatten.  

Sackarosmolekylen transporteras till druvan där den spjälkas till glukos och fruktos. Druvrankan kan 

till skillnad från många andra fruktplantor koncentrera det mesta av sockerarterna glukos och fruktos 
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i bäret. På så sätt får vindruvan en sockerhalt mellan 18-25 % i sin druvsaft medan till exempel äpplen 

och päron har en halt på endast omkring 12 %. 

Fruktos upplevs, jämfört med glukos, 1,3–1,8 gånger sötare.  I början av mognadsprocessen av bäret 

innehåller det mestadels glukos men ju mer bäret mognar, desto större blir andelen fruktos. När 

druvjuicen jäser till vin förbrukas båda sockerarterna och nästan allt omvandlas till alkohol. [6] 

2.2 Spektrofotometri 
Spektrofotometri är en teknik som grundar sig på att kemiska ämnens koncentrationer mäts med 

hjälp av ljus. Med hjälp av en spektrofotometer kan koncentrationen av en viss substans i en 

provlösning bestämmas med en detektor genom att provlösningen belyses av en viss våglängd som 

passar substansen. Absorbansen är direkt proportionell mot koncentrationen av substansen, och ju 

högre koncentration det är i provet desto mer ljus absorberas [7]. Med hjälp av Beers lag går det att 

räkna ut koncentrationen i provlösningen. 

𝐴 = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ 𝑐  

Beers lag, där A står för absorbansen, a för absorptiviteten, b för bredden på kyvetten i instrumentet 

och c för koncentrationen. Vanligen görs en kalibrering med standarder, med känd koncentration. A 

avsätts sedan mot c i ett diagram. [8]  

En spektrofotometer består vanligen av en ljuskälla, en våglängdsväljare, en kyvett som 

provlösningen pipetteras i och en ljusdiod eller ffotomultiplikator, som detektor. [9]  

2.3 Enzymatiska metoder för bestämning av socker 
Enzymatiska metoder är vanliga vid analyser av mat och dryck [10], där olika komponenter som 

laktos, socker och citronsyra undersöks [11]. Enzymer, som är proteiner, används katalyserande för 

att få reaktioner att ske. Det fungerar genom att enzymet försiktigt binder sig till den molekyl den ska 

förändra, i ett enzym-substratkomplex. Det är på grund av enzymet som reaktionen går från det 

ursprungliga substratet till den önskade produkten. Enzymet verkar genom att sänka reaktionens 

aktiveringsenergi, ΔG. Aktiveringsenergi innebär den energi som måste tillföras molekylerna för att 

en reaktion ska ske. Enzymet gör det alltså möjligt för en reaktion som spontant inte sker, att ske. 

[12] Efter att reaktionen skett ändras också förmågan att absorbera ljus. Det är förändringen i 

absorption som oftast mäts vid enzymatiska analyser. 

Grundprincipen för enzymatiska metoder är att substratet först tillsätts ett koenzym, en molekyl som 

fäster sig på enzym så att dess katalytiska förmåga aktiveras. Därefter mäts ljusabsorptionen med en 

spektrofotometer. Absorptionen jämförs sedan med absorptionen som mäts när substratet har 

tillsatts det enzym som får den önskade reaktionen att ske. Skillnaden i absorption tillsammans med 

Beers lag ger koncentrationen av ämnet i provet. [11] 

Vid bestämning av socker med hjälp av enzymatiska metoder är det med koenzymerna NAD+ eller 

NADP+ som reduceras till NADH eller NADPH i provet som mäts.  [11] [13] 

Principen är att enzymen HK, hexokinas, och ATP tillsätts substraten glukos och fruktos för att 

omvandla dem till glukos-6-fosfat + ADP respektive fruktos-6-fosfat + ADP. 

𝐷 − 𝐺𝑙𝑢𝑘𝑜𝑠 + 𝐴𝑇𝑃
𝐻𝐾
→ 𝐺 − 6 − 𝑃 + 𝐴𝐷𝑃 

𝐷 − 𝐹𝑟𝑢𝑘𝑡𝑜𝑠 + 𝐴𝑇𝑃
𝐻𝐾
→ 𝐹 − 6 − 𝑃 + 𝐴𝐷𝑃 

Med hjälp av fosfoglukos isomeras (PGI) omvandlas F-6-P vidare till G-6-P. 
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𝐹 − 6 − 𝑃
𝑃𝐺𝐼
→ 𝐺 − 6 − 𝑃 

Glukos-6-fosfat-dehydrogenas oxiderar sedan NADP+ och G-6-P till glukonat-6-fosfat, NADPH+ och H+.  

G − 6 − P + NADP+
G6P−DH
→      Gluconate − 6 − phosphate + NADPH+ + H+ 

Det är NADPH+ som slutligen går att mäta med hjälp av en spektrofotometer vid en våglängd på 340 

nm. Antal mol NADPH+ är proportionellt mot antal mol glukos och fruktos. När det gäller sackaros 

spjälkas molekylen först upp till glukos och fruktos med β-fruktosidas, sedan är principen densamma. 

[14] 

2.4 Gallery 
Gallery är ett spektrofotometriskt instrument där enzymer används för att få reaktioner att ske. Den 

mäter vid en våglängd på 340 nm. För att kunna analysera socker med instrumentet görs analyser på 

de tre olika sockerarterna, glukos, fruktos och sackaros. Instrumentet mäter en sockerart i taget.  

Först tillsätts reagens med enzymet som gör om sockerarterna glukos och fruktos till glukos-6-fosfat 

och fruktos-6-fosfat, därefter enzymet som omvandlar glukos-6-fosfat till det mätbara NADPH+. För 

efterföljande bestämning, fruktos, tillsätts reagenset med enzymet som omvandlar fruktos-6-fosfat 

till glukos-6-fosfat och sedan vidare till NADPH+. För sackaros mäts totalsockerhalten, och efter 

analysen subtraheras värdena för fruktos och glukos för att få sackaroshalten. Det görs tre stycken 

olika kalibreringskurvor för de olika sockerarterna och dessa görs med en standardlösning och färdiga 

reagenser för dem. Beroende på om det är fruktos, glukos eller glufrusuc (fruktos+glukos+sackaros) 

är det olika principer för proceduren, vilka beskrevs under Enzymatiska metoder för bestämning av 

socker. 

Instrumentet kan mäta de tre sockerarterna mellan olika mätområden. Glukos har ett mätområde 

mellan 0,1-160 g/l, fruktos 0,7-200 g/l och glufrusuc har 0,24-200 g/l. Dessa områden fås vid en 

grundinställning då alla prover späds 50 gånger. Detta innebär att instrumentet inte kan mäta riktigt 

på prover utanför dessa mätområden. Reagenserna för de tre olika sockerarterna sätts in i 

instrumentet tillsammans med en behållare med en standardlösning med en bestämd koncentration 

av de tre sockerarterna och en behållare med MQ vatten (Milli-Q vatten). I datorn som tillhör 

instrumentet går det att skriva in den exakta mängden som vägs in. 

Efter att reagenserna med standardlösningen analyserats skapas tre separata kalibreringskurvor i 

programmet, med koncentration på x-axeln och absorbans på y-axeln. Beroende på hur instrumentet 

är programmerat skapas kurvorna som en en- eller flerpunktkalibrering. Instrumentet utför alltid 

varje analys två gånger, vilket ger osäkerheten i punkterna på kalibreringskurvan. [15] [16] 

2.5 Metodvalidering 
Innan en metod kan godkännas behöver den valideras. Validering av metoden måste genomföras när 

en ny metod ska utvecklas. Validering måste även utföras när en ny standardmetod ska utformas, en 

metod eller metodens matris ska förändras, när olika kontroller visar att resultatet förändras med 

tiden eller när metoden ska flytta till ett annat laboratorium. Metodvalidering innebär vissa tester 

som bör genomföras för att bevisa att metoden faktiskt gör det den ska göra och att den ger säkra 

resultat. De valideringsparametrar som kan testas är repeterbarhet, mellanliggande precision, 

reproducerbarhet, riktighet (bias), linjäritet, detektionsgräns (LOD), rapportgräns (LOQ), känslighet, 

robusthet och mätosäkerhet. [17] [8] 

De valideringsmetoder som ansågs relevanta för den här metoden var repeterbarheten, den 

mellanliggande precisionen, riktigheten, detektionsgränsen, rapportgränsen och mätosäkerheten. 
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 2.5.1 Precision 
Precision är den spridning, varians, som fås mellan upprepade mätningar. [17] 

2.5.1.1 Repeterbarhet 

Med repeterbarhet innebär det att en analys av ett prov görs upprepade gånger. Det ska vara samma 

laborant, instrument, reagens och kalibrering. Alla prover ska dessutom köras under en kort 

tidsperiod, vanligen körs de under samma dag. [17] 

2.5.1.2 Mellanliggande precision 

När precisionen ska undersökas ska analyserna göras av olika laboranter, under olika dagar. 

Kalibreringen och reagens kan variera också. [17] 

2.5.2 Riktighet (Bias) 
Metodens riktighet är hur pass nära det sanna värde analysresultaten ligger. 

Då ingen metod är helt perfekt kommer det alltid finnas ett systematiskt fel för metoden, oavsett hur 

noga eller hur mycket tid som lagts ner vid metodutvecklingen. Bias kallas det uppskattade 

systematiska felet, där det totala systematiska felet dels är metodfelet och dels laboratoriefel, det vill 

säga de fel som uppkommer när metoden används. [18] [17] 

2.5.3 Mätområde 
Mätområdet är mellan de koncentrationer metoden kan mäta riktigt på. [18] 

2.5.3.1 Detektionsgräns 

Med detektionsgräns menas den lägsta koncentration analyt som går att upptäcka med metoden, 

men det går inte att mäta hur mycket analyt som finns. Detektionsgränsen tas fram genom att göra 

analyser på en lösning med ingen eller väldigt låg koncentration analyt. Sedan tas 3*s, där s är 

standardavvikelsen för denna lösning, vilket ger metodens detektionsgräns. [8] [18] 

2.5.3.1 Rapportgräns 

Med rapportgräns menas den lägsta koncentration analyt som går att upptäcka och mäta med 

metoden. På samma sätt som vid mätning av detektionsgräns, mäts rapportgräns genom att 

analysera prover med ingen eller låg koncentration av analyten. Standardavvikelsen multipliceras 

med 10, 10*s, för att beräkna metodens rapportgräns. [8] [18] 

2.5.6 Mätosäkerhet 
Mätosäkerheten kan uppskattas med hjälp av precisionen, det systematiska felet och dess osäkerhet 

samt en uppskattning av andra eventuella osäkerhetskällor. Mätosäkerheten för en metod visas som 

”resultat ± utvidgad osäkerhet”. Kan bestämmas med hjälp av referensmetod. [17]  

2.6 Kontrollkort 
Ett kontrollkort görs för att kunna varna om/när framtida prover på något sätt går fel under 

körningen. När ett prov körs i instrumentet med okänd halt analyt körs samtidigt ett eller flera 

kontrollprov. Resultaten för kontrollproven sätts in i kontrollkortet. I kontrollkortet går det sedan att 

se om kontrollprovet gav ett godkänt resultat eller inte. Hamnar kontrollproverna innanför 

varningsgränserna är de godkända. De går även att godkänna om ett av kontrollproverna är mellan 

varnings- och aktionsgränserna om de två tidigare kontrollproverna ligger innanför 

varningsgränserna. [19] 

Ligger däremot två utav tre av de senaste kontrollproverna mellan varnings- och aktionsgränserna 

blir de inte godkända, inte heller om något kontrollprov hamnar utanför aktionsgränserna. Händer 

detta har det med stor sannolikhet även blivit något fel med de prov som kördes samtidigt. Då bör 
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analyserna upprepas för att se om kontrollproven hamnar inom godkända gränser och om inte så 

skall analysen stoppas för att se över vad som kan ha orsakat felet. [19] 

Analysen måste även kontrolleras om sju eller fler kontrollprov i rad hamnar på samma sida om 

centrallinjen, eller om de på rad ökar eller minskar. Proverna får däremot godkännas men måste 

kontrolleras, det samma gäller om 10 av 11 efterföljande kontrollprov alla hamnar på samma sida av 

centrallinjen. [19] 

När ett kontrollkort ska utformas är det viktigt att kontrollprovet som ska användas är lika de prover 

som sedan kommer att analyseras, också att kontrollproverna är stabila en längre tid. [19] 

2.7 Mätosäkerhet för HPLC  
Mätosäkerheten för metoden vid bestämning av socker på en HPLC, High-Perfomance Liquid 

Chromatography, bedöms vara hög, speciellt vid låga halter. 

Vid mätning av fruktos vid halter mellan 0,5-2,9 g/l är mätosäkerheten 0,8 g/l. Är koncentrationen på 

över 3 g/l är mätosäkerheten 10 %. 

Vid mätning av glukos vid halter mellan 0,5-2,9 g/l är mätosäkerheten 0,6 g/l. Vid koncentrationer på 

över 3 g/l är den 7 %. 

Vid mätning av totalsocker, fruktos, glukos och sackaros, vid halter mellan 3-8,9 är mätosäkerheten 

1,3 g/l och 16 % vid halter över 9 g/l. 

2.8 Mätosäkerhet för ursprunglig metod för Gallery 
För den ursprungliga metoden för mätning av socker med instrumentet Gallery ligger 

mätosäkerheten på 20 % för fruktos, 23 % för glukos och 50 % för glufrusuc. 
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3. Genomförande 
Genomförandet bestod av att först ta fram en metod för mätningen av fruktos, glukos och sackaros. 

När metoden var framtagen, fastställdes den genom validering mot valda valideringsparametrar. 

Slutligen skulle ett kontrollkort utformas. Kontrollkortet är inte en del av valideringen men måste 

finnas för att laboratoriet ska kunna ackreditera metoden. 

3.1 Metodutveckling 
En standardlösning bereddes i en 1000 ml kolv av MQ-vatten med en koncentration på 1 g/l av de tre 

sockerarterna och med en alkoholhalt på 12.5 vol %. En enpunktskalibrering gjordes på standarden 

och resultatet utvärderades. Punkten i kurvan visade sig hamna runt 60 g/l för fruktos och glukos 

trots en koncentration på 1 g/l. Glufrusuc fick en koncentration på 180 g/l. Absorbansen blev även 

väldigt hög och hamnade på över 1, vilket inte är önskvärt då det innebär att väldigt mycket ljus 

absorberades och för lite ljus nådde detektorn vilket ökar osäkerheten. [8] 

I manualen till instrumentet stod det ingenting om varför punkten i kalibreringskurvan hamnade på 

en så mycket högre koncentration än vad lösningen faktiskt var. När standarden kördes i 

instrumentet som ett prov mot framtagna kalibreringskurvan hamnade provet runt sin faktiska 

koncentration på 1 g/l.  

Ett antagande gjordes att instrumentet ”späder” sig själv baklänges när en kalibreringskurva 

utformas genom beräkningar för att kunna anpassa sig till de prover som senare kommer att spädas, 

50 gånger, enligt inställningar. Eftersom proverna består av drycker som vin behövs proverna spädas 

för att det inte ska finnas några interferenser som stör [8]. Instrumentet är inställt på att späda 1+49 

gånger men späder mer om det behövs. Ställs instrumentet in på att inte späder proverna blir 

punkten i kalibreringen den faktiska koncentrationen, det vill säga 1 g/l, men det rekommenderas 

enligt manualen att proverna späds 50 gånger för att slippa interferenser. 

För att försöka få ner absorbansen till under 1 gjordes en ny standard med 0,5 g/l av samtliga 

sockerarter och en ny kalibrering gjordes. Då hamnade absorbansen under 1 men koncentrationerna 

var fortfarande höga i kalibreringskurvan, på 29 g/l för fruktos, 27 g/l för glukos och på 82 g/l för 

fruktos+glukos+sackaros. Kalibreringskurvan för fruktos går att se i Figur 1. 

 

Figur 1. Enpunktskalibrering för fruktos. 

Då målet var att göra analyser på drycker med en låg sockerhalt, under 5 g/l behövde 

kalibreringskurvan konstrueras till att ligga mellan 0 och 5 g/l. Det beslutades att göra en 

flerpunktskalibrering med fem stycken punkter. Detta då en flerpunktskalibrering ger säkrare resultat 

än en enpunktskalibrering enligt ekvationen för linjens osäkerhet, där n är antalet punkter i linjen [8].  
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För att få ner koncentrationen i kalibreringskurvan så späddes standarden under inställningar för 

instrumentet. För att veta hur mycket den skulle spädas gjordes en uträkning för att få 

koncentrationerna på runt 1, 2, 3, 4 och 5 g/l för de tre kurvorna, i stället för 29, 27 och 82 g/l som 

tidigare. Då spädningarna endast görs i heltal rundades siffrorna av. 

För att få fram antal spädningar för standarden dividerades den givna koncentrationen i 

enpunktskalibreringen med de koncentrationer som önskades, se Tabell 1. 

Tabell 1. Visar antalet spädningar som gjordes för att få till önskade kalibreringskurvor. 

Fruktos:  Glukos:  GluFruSuc: 

1+4  1+4  1+15 

1+6  1+5  1+20 

1+9  1+8  1+27 

1+14  1+13  1+40 

1+29  1+27  1+82 

 

Kalibreringen gjordes om enligt bestämda spädningar och tre stycken kalibreringskurvor skapades 

som alla passade intervallet på 0-5 g/l, se Figur 2, 3 och 4. För att verkligen försäkra sig om att 

kalibreringen var lyckad gjordes den om på samma sätt som tidigare två dagar senare.  

Här gjordes dock misstaget att använda samma standardprov som två dagar innan då den fått vara 

kvar i instrumentet tillsammans med reagenserna, något som reagenserna klarar av enligt 

anvisningar. Då kalibreringskurvorna inte var lika de tidigare gjordes de om med ett nytt prov från 

standardlösningen och kurvorna blev då lika varandra. Det antogs att standarden i instrumentet 

dunstat något vilket lett till att en annorlunda kurva utformades.  
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Figur 2. Kalibreringskurva för fruktos. 

 

Figur 3. Kalibreringskurva för glukos. 

 

Figur 4. Kalibreringskurva för glufrusuc. 
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3.2 Validering av metoden 
För att beräkna repeterbarheten, detektionsgränsen och rapportgränsen gjordes en syntetisk lösning 

med en koncentration på 1 g/l av sackaros, fruktos och glukos. Två gram av respektive sockerart 

vägdes in i en 2000 ml kolv tillsammans med 200 mg sorbinsyra, detta för att ge lösningen en längre 

hållbarhet. En lösning med MQ-vatten och etanol på 12,5 vol % tillsattes kolven upp till 2000 ml. 

En kalibreringskurva utformades och sedan togs det 20 prover från lösningen och kördes mot samma 

kalibreringskurva, för resultat se bilaga 1. Standardavvikelsen räknades ut till repeterbarheten och 

samma standardavvikelse användes till beräkning av detektionsgränsen och rapportgränsen, där 3 

respektive 10 multiplicerades med standardavvikelsen. 

För beräkning av den mellanliggande precisionen fick olika laboranter under olika dagar utforma 

kalibreringskurvor för sockerarterna på samma sätt som tidigare och sedan analysera 5 kontrollprov 

mot dem. Resultaten från proverna jämfördes sedan mot varandra och en standardavvikelse 

räknades ut, se bilaga 2. 

För att kunna bestämma mätosäkerheten användes ett annat instrument för att jämföra resultat 

med. Tjugo stycken olika prover av rödvin, vitt vin och mousserande vin, kördes på både Galleryn och 

i HPLC varefter resultaten jämfördes med varandra och en mätosäkerhet kunde räknas ut, se bilaga 3 

för värden och bakomliggande formel för beräkningar. Ett av resultaten var en kompetensprövning 

vilket innebar att resultatet från Galleryn kunde jämföras med flera olika laboratoriums resultat, 

därför användes det värdet i beräkningarna av mätosäkerheten istället för HPLCns resultat. 

Det är med värden på kompetensprövningarna som laboratoriet beräknar sin riktighet med. Då det 

bara fanns ett sådant prov tillgängligt gick det inte att med säkerhet kunna räkna ut riktigheten. 

Provet användes ändå för att få en aning om riktigheten för metoden, vilket gjordes med en 

uträkning av z-score. Z-score räknades ut genom att differensen mellan det egna uppmätta resultatet 

och referensvärdet dividerades med standardavvikelsen, se bilaga 3. Värden på z-score inom ±2 är 

godkänt, medan ett värde mellan ±2 och ±3 måste kontrolleras. Utanför ±3 är inte resultatet 

godkänt.  

Resultatet av valideringen finns under Resultat samt i bifogad valideringsrapport i bilaga 5. 

3.3 Utformande av kontrollkort 
Det var önskvärt att lösningen för kontrollprovet skulle ha samma koncentration av de tre 

sockerarterna, gärna också en så låg koncentration som möjligt. Då mätområdet för fruktos är högre 

än de andra två, som lägst 0,7 gentemot 0.1 och 0,24 g/l blev det svårt att ha en koncentration som 

var väldigt låg för samtliga tre. Det bestämdes att kontrollprovet skulle ha en koncentration på 1 g/l 

för de tre sockerarterna i lösningen och därför kunde samma lösning som gjordes till valideringen 

användas som metodens kontrollprov. 

Från denna lösning togs 20 stycken prover. Vardera av dessa 20 prov skulle analyseras mot en egen 

kalibreringskurva, se bilaga 4. Detta för att kontrollkortet skulle få tillräckligt många riktiga värden. 

Centrallinjen sattes som medelvärde för proverna. Med resultaten för proverna togs en 

standardavvikelse fram. För att få fram varningsgränsen räknades ±2*s ut och för aktionsgränsen 

räknades ±3*s ut [19]. 

Ett kontrollkort utformades för var och en av de tre sockerarterna, se Figur 5, 6 och 7. 
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Figur 5. Kontrollkort för glukos. 

 

 

Figur 6. Kontrollkort för glufrusuc (socker). 
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Figur 7. Kontrollkort för fruktos. 
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4. Resultat 
I Tabell 2 visas de resultat som beräknades utifrån valideringsparametrarna. En valideringsrapport 

utformades också som går att se under bilaga 5. 

Tabell 2. Visar resultat för parametrarna av metodvalideringen. 

Valideringsparameter Fruktos Glukos GluFruSuc 

Repeterbarhet 0,021 g/l 0,034 g/l 0,068 g/l 

Mellanliggande 
precision 

0,064 g/l 0,051 g/l 0,15 g/l 

Detektionsgräns 0,066 g/l 0,10 g/l 0,20 g/l 

Rapportgräns 0,22 g/l 0,34 g/l 0,67 g/l 

Riktighet(bias) 0,0 0,0 -1,0 

Mätosäkerhet 10,4 % 8,2 % 9,7 % 
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5. Diskussion 
Mätosäkerheten som beräknades under valideringen av metoden blev bättre än för den ursprungliga 

metoden på Galleryn men blev ändå rätt hög. Det beror på att mätosäkerheten för metoden på 

HPLCn är så pass hög vilket inte gör den till en bra referensmetod. Hade flera kompetensprövningar 

funnits tillgängliga är det troligt att mätosäkerheten för metoden hade blivit mindre. Att göra om 

valideringen av mätosäkerheten för metoden är något som bör göras när tillräckligt många 

kompetensprövningar finns tillgängliga. Utifrån det enda kompetensprov som fanns tillgängligt går 

det ändå att se att metoden verkar fungera bra, men det är ingen slutsats som kan göras efter att 

bara jämföra ett prov.  

En fortsättning på det här arbetet skulle vara att utveckla en metod för sockerhalter i dryck med hög 

alkoholhalt då det idag inte finns någon fungerande metod för det. Instrumentet kan även analysera 

på halter laktos vilket finns i en del produkter på Systembolaget, så även en metod för det skulle vara 

aktuellt att utveckla. 

Konsumenter blir idag mer intresserade av att veta vad produkter innehåller och därför ligger 

utveckling av metoder på detta instrument verkligen i tiden. Det ligger också i tiden att tänka 

miljömässigt och där är Galleryn ett miljövänligt instrument. Reagenserna som används till metoden 

är olika enzym för att omvandla socker och att standardlösningen enbart består av socker, vatten och 

alkohol gör att hela metoden är miljövänlig, det blir heller inga farliga substanser som hälls ut i 

avloppet.  
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6. Slutsats 
En kalibreringskurva som passade intervallet med koncentrationen av socker på 0-5 g/l utformades 

för vardera sockerart med hjälp av en standardlösning med koncentrationen 0,5 g/l av sockerarterna. 

Kalibreringskurvan utformades som en flerpunktskalibrering med fem stycken punkter då detta ger 

en större säkerhet för linjen. 

Metoden validerades utifrån de valda valideringsparametrarna med tillräckligt goda resultat för att 

kunna tas i bruk. Trots en dålig referensmetod blev mätosäkerheten lägre med den nya metoden än 

den ursprungliga. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1. 
Nedan visas resultat för prover som användes till beräkningar för repeterbarhet, detektionsgräns och 

rapportgräns 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

D-Fruktos, Prov: 
Resultat 
(g/l) 

 

D-Glukos, Prov: Resultat (g/l) 

 

GluFruSuc, Prov: Resultat (g/l) 

1 1,153 
 

1 1,147 
 

1 3,256 

2 1,165 
 

2 1,124 
 

2 3,35 

3 1,17 
 

3 1,148 
 

3 3,299 

4 1,128 
 

4 1,186 
 

4 3,374 

5 1,179 
 

5 1,095 
 

5 3,282 

6 1,167 
 

6 1,12 
 

6 3,355 

7 1,125 
 

7 1,111 
 

7 3,199 

8 1,138 
 

8 1,113 
 

8 3,231 

9 1,132 
 

9 1,09 
 

9 3,25 

10 1,131 
 

10 1,124 
 

10 3,22 

11 1,156 
 

11 1,122 
 

11 3,311 

12 1,163 
 

12 1,136 
 

12 3,335 

13 1,165 
 

13 1,156 
 

13 3,171 

14 1,186 
 

14 1,195 
 

14 3,381 

15 1,154 
 

15 1,09 
 

15 3,313 

16 1,176 
 

16 1,095 
 

16 3,315 

17 1,141 
 

17 1,142 
 

17 3,407 

18 1,114 
 

18 1,048 
 

18 3,324 

19 1,108 
 

19 1,137 
 

19 3,415 

20 1,145 
 

20 1,10 
 

20 3,279 

Standardavvikelse: 0,0221 

 

Standardavvikelse: 0,0343 

 

Standardavvikelse: 0,0679 
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Bilaga 2. 
Nedan visas resultat till de prover som användes till att beräkna den mellanliggande precisionen. 

Laborant: 
D-Fruktos, 
Resultat:   Laborant: 

D-Glukos, 
Resultat:   Laborant: 

GluFruSuc, 
Resultat: 

  1,068     1,087     3,23 

  1,044     1,066     3,136 

1 1,016   1 1,04   1 3,014 

  1,014     1,026     3,068 

  1,004     1,058     3,029 

  1,153     1,147     3,256 

  1,165     1,124     3,35 

2 1,17   2 1,148   2 3,299 

  1,128     1,186     3,374 

  1,179     1,095     3,282 

  1,022     1,002     3,17 

  1,032     1,057     3,191 

3 1,06   3 1,052   3 2,999 

  1,031     1,049     3,209 

  1,075     1,051     3,189 

  0,988     0,993     2,836 

  0,965     1,049     3,00 

4 1,022   4 1,037   4 3,022 

  1,074     1,083     3,126 

  1,04     1,009     2,90 

Standardavvikelse: 0,0639   Standardavvikelse: 0,0510   Standardavvikelse: 0,147 
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Bilaga 3. 
Siffror och resultat för mätosäkerheten och riktigheten för fruktos, glukos och glufru suc. Det första 

provet 15-1198 är det prov som gick att jämföra mot kompetensprövningens resultat. Där står värdet 

under Res för Galleryns resultat och Ref är referensvärdet medelvärdet för de 19 olika laboratoriums 

resultat. SD är där standardavvikelsen för de 19 resultat. 

De andra 19 proven är de prov som fick jämföras mot HPLC. Res visar resultaten för Gallery och Ref 

är resultaten för HPLC. SD är standardavvikelsen men då det endast är två stycken värden som 

jämförts med varandra har det inte gått att räkna ut en standardavvikelse. I stället har skillnaden 

mellan Res och Ref räknades ut och sedan dividerats med två. Biasen har också ändrats till att endast 

visa skillnaden mellan resultaten. 
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Fruktos 

 

 

 

 

 

Startdatum Slutdatum CV-% RMS bias Sr ucref u bias uc U 

2015-05-26 

2015-05-

26 5,2 0,4 0,1 0,1 0,4 5,2 10,4 

 

Prov 

 

Regdatum Res Ref SD Antal Z-Score Bias 

15-1198 V R 2015-05-26 0,4 0,4 0,1 19 0,0 0,00 

15-1348 V V 2015-05-26 0,3 0,345 0,0465 2 -1,0 0,05 

15-1354 V R 2015-05-26 10,9 10,106 0,4115 2 1,9 -0,79 

15-1356 V R 2015-05-26 0,8 0,331 0,242 2 1,9 -0,47 

15-1357 V V 2015-05-26 2,2 1,925 0,1615 2 1,7 -0,28 

15-1358 V V 2015-05-26 4,7 4,402 0,1435 2 2,1 -0,30 

15-1458 V R 2015-05-26 1,9 0,907 0,492 2 2,0 -0,99 

15-1459 V R 2015-05-26 1,6 1,595 0,01 2 0,5 -0,01 

15-1460 V R 2015-05-26 2,8 2,469 0,171 2 1,9 -0,33 

15-1461 V R 2015-05-26 3,3 2,799 0,254 2 2,0 -0,50 

15-1462 V M 2015-05-26 3,8 3,716 0,0365 2 2,3 -0,08 

15-1463 V R 2015-05-26 0,1 0 0,046 2 2,2 -0,10 

15-1464 V M 2015-05-26 3,4 3,404 0,0025 2 -1,6 0,00 

15-1466 V V 2015-05-26 1,7 1,678 0,0055 2 4,0 -0,02 

15-1467 V V 2015-05-26 2,7 2,711 0,0215 2 -0,5 0,01 

15-1468 V V 2015-05-26 2,4 2,24 0,0975 2 1,6 -0,16 

15-1469 V V 2015-05-26 0,2 0,46 0,1115 2 -2,3 0,26 

15-1470 V V 2015-05-26 0,5 0,677 0,1135 2 -1,6 0,18 

15-1471 V V 2015-05-26 5,3 4,736 0,2725 2 2,1 -0,56 

15-1472 V V 2015-05-26 0,6 0,35 0,1275 2 2,0 -0,25 

15-1474 V V 2015-05-26 1,3 1,528 0,115 2 -2,0 0,23 
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Glukos 
 

Startdatum Slutdatum CV-% RMS bias Sr ucref u bias uc U   

2015-05-26 2015-05-26 4,1 0,38 0,14 0,08 0,39 4,12 8,2   

 
Prover 

 

Regdatum Res Ref SD Antal Z-Score Bias 

15-1198 V R 2015-05-26 0,3 0,3 0,1 21 0,0 0,00 

15-1348 V V 2015-05-26 0,5 0,403 0,0415 2 2,3 -0,10 

15-1354 V R 2015-05-26 0,2 0,346 0,066 2 -2,2 0,15 

15-1356 V R 2015-05-26 0,4 0 0,205 2 2,0 -0,40 

15-1357 V V 2015-05-26 0,1 0 0,0415 2 2,4 -0,10 

15-1358 V V 2015-05-26 2,2 1,875 0,1395 2 2,3 -0,33 

15-1458 V R 2015-05-26 1,1 0 0,539 2 2,0 -1,10 

15-1459 V R 2015-05-26 1,7 1,151 0,263 2 2,1 -0,55 

15-1460 V R 2015-05-26 3,1 2,683 0,202 2 2,1 -0,42 

15-1461 V R 2015-05-26 0,2 0 0,0765 2 2,6 -0,20 

15-1462 V M 2015-05-26 3,7 3,128 0,289 2 2,0 -0,57 

15-1463 V R 2015-05-26 0,2 0 0,101 2 2,0 -0,20 

15-1464 V M 2015-05-26 3,5 3,247 0,141 2 1,8 -0,25 

15-1466 V V 2015-05-26 0,1 0 0,046 2 2,2 -0,10 

15-1467 V V 2015-05-26 2 1,725 0,115 2 2,4 -0,28 

15-1468 V V 2015-05-26 1,9 1,546 0,158 2 2,2 -0,35 

15-1469 V V 2015-05-26 0,2 0,255 0,006 2 -9,2 0,06 

15-1470 V V 2015-05-26 0,3 0,294 0,0055 2 1,1 -0,01 

15-1471 V V 2015-05-26 4 3,452 0,2685 2 2,0 -0,55 

15-1472 V V 2015-05-26 0,2 0,242 0,0075 2 -5,6 0,04 

15-1474 V V 2015-05-26 0,2 0 0,085 2 2,4 -0,20 
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GluFruSuc 
 

Startdatum Slutdatum CV-% RMS bias Sr ucref u bias uc U 

2015-05-26 215-05-26 3,7 3,2 0,2 0,1 3,2 4,9 9,7 

Prover 

 

Regdatum Res Ref SD Antal Z-Score Bias 

15-1198 V R 2015-05-26 0,6 0,7 0,1 83 -1,0 -14,29 

15-1348 V V 2015-05-26 0,6 0,748 0,053 2 -2,8 0,15 

15-1354 V R 2015-05-26 10,4 10,849 0,232 2 -1,9 0,45 

15-1356 V R 2015-05-26 1,2 0,331 0,439 2 2,0 -0,87 

15-1357 V V 2015-05-26 2,1 1,925 0,073 2 2,4 -0,18 

15-1358 V V 2015-05-26 6,4 6,277 0,062 2 2,0 -0,12 

15-1458 V R 2015-05-26 2,8 0,907 0,9585 2 2,0 -1,89 

15-1459 V R 2015-05-26 3,1 2,746 0,171 2 2,1 -0,35 

15-1460 V R 2015-05-26 5,5 5,152 0,1945 2 1,8 -0,35 

15-1461 V R 2015-05-26 3,2 2,799 0,2065 2 1,9 -0,40 

15-1462 V M 2015-05-26 7,1 6,844 0,1385 2 1,8 -0,26 

15-1463 V R 2015-05-26 0,3 0 0,1545 2 1,9 -0,30 

15-1464 V M 2015-05-26 6,5 6,651 0,0615 2 -2,5 0,15 

15-1466 V V 2015-05-26 1,8 1,678 0,0385 2 3,2 -0,12 

15-1467 V V 2015-05-26 4,4 4,436 0,0035 2 -10,3 0,04 

15-1468 V V 2015-05-26 3,9 3,786 0,0545 2 2,1 -0,11 

15-1469 V V 2015-05-26 0,5 0,968 0,2135 2 -2,2 0,47 

15-1470 V V 2015-05-26 0,7 1,286 0,2865 2 -2,0 0,59 

15-1471 V V 2015-05-26 8,3 8,188 0,061 2 1,8 -0,11 

15-1472 V V 2015-05-26 0,8 0,592 0,0975 2 2,1 -0,21 

15-1474 V V 2015-05-26 1,4 1,528 0,0745 2 -1,7 0,13 
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För beräkning av mätosäkerheten, U, har följande formler använts. Vid prover som ingår i 

kompetensprövningar, som 15-1198, så är ringtest de värden som är referensvärdet. För beräkning 

av mätosäkerheten där de egna värdena från Galleryn jämförs med HPLC, står ringtest för de värden 

som mättes med HPLC. 

𝑈 = 𝑘 ∙ 𝑢𝑐 

 

𝑢𝑐 = √𝑢(𝑅𝑤)
2 + (𝑢(𝑏𝑖𝑎𝑠)2 

 

𝑢(𝑏𝑖𝑎𝑠) = √𝑅𝑀𝑆𝑏𝑖𝑎𝑠
2 + 𝑢(𝑐𝑟𝑒𝑓)

2 

 

𝑢(𝑐𝑟𝑒𝑓) =
𝑆𝑅̅̅ ̅

√�̅�
 

 

𝑅𝑀𝑆𝑏𝑖𝑎𝑠 = √
∑(𝑏𝑖𝑎𝑠)2

𝑛
 

𝐵𝑖𝑎𝑠(%) =
𝑣å𝑟𝑡 𝑣ä𝑟𝑑𝑒 − 𝑟𝑖𝑛𝑔𝑡𝑒𝑠𝑡

𝑟𝑖𝑛𝑔𝑡𝑒𝑠𝑡
∙ 100 

 

 

U- utvigdad mätosäkerhet med konfidensintervall på 95 %. 

k- täckningsfaktor (2?) 

uc- standardosäkerhet 

u(bias)- osäkerhetskomponent för bias 

RMSbias- beskriver hur det egna resultatet förhåller sig till ringtestets referensvärde 

u(cref)- beskriver osäkerheten på ringtestets referensvärde 

SR- reproducerbar standardavvikelse av en mätning 

n- antaltet mätningar 
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Bilaga 4. 
Nedan visas resultat av mätningar till beräkningar av kontrollkort för fruktos, glukos och glufrusuc. 

D-Fruktos, 
Omgång: 

Resultat (g/l) 

 

D-Glukos, 
omgång: 

Resultat 
(g/l) 

 

GluFruSuc, 
Omgång: 

Resultat 
(g/l) 

1 1,065 
 

1 1,096 
 

1 3,16 

2 1,087 
 

2 1,155 
 

2 3,262 

3 1,095 
 

3 1,145 
 

3 3,201 

4 1,06 
 

4 1,119 
 

4 3,446 

5 1,085 
 

5 1,092 
 

5 3,138 

6 1,018 
 

6 1,05 
 

6 3,077 

7 0,959 
 

7 1,105 
 

7 3,17 

8 0,95 
 

8 1,074 
 

8 3,194 

9 1,035 
 

9 0,996 
 

9 3,154 

10 1,021 
 

10 1,113 
 

10 3,267 

11 1,059 
 

11 1,026 
 

11 3,167 

12 1,052 
 

12 1,077 
 

12 3,293 

13 1,198 
 

13 1,121 
 

13 3,344 

14 1,07 
 

14 1,112 
 

14 3,405 

15 1,032 
 

15 1,018 
 

15 3,075 

16 1,038 
 

16 1,144 
 

16 3,343 

17 1,094 
 

17 1,089 
 

17 3,207 

18 0,973 
 

18 1,08 
 

18 3,194 

19 1,038 
 

19 1,03 
 

19 3,007 

20 1,034 
 

20 1,058 
 

20 3,019 
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Bilaga 5. 
Nedan visas valideringsrapporten. 

Datum 2015-05-26  

Handläggare   

Metodens beteckning och  

titel 
KA 200 Analys av socker med Gallery 

Metodens omfattning 

 (eng. scope) 

Metoden är lämplig för bestämning av fruktos, glukos och sackaros i 

alkoholhaltiga drycker under 15 % och med en sockerkoncentration 

under 5 g/l. 

Kort beskrivning av metoden 

(inkl tekniska detaljer) 

Enzymatiska tester med β-Fruktosidas, Hexokinas, Fosfoglukos 

Isomeras och Glukos-6-fosfat Dehydrogenas vid 37°C. Mätningen sker 

vid 340 nm.  

Metoderna utförs i en automatiserad analysator, Gallery.  

Kit med färdiga reagens köps in från instrumenttillverkaren. 

Standard blandas på laboratoriet. 

Metodens status och 

användning 

Etablerad Ja ☒ Nej☐ 
Kommentar 

 

Empirisk Ja ☐ Nej☒  

Ändrad/modifierad Ja ☐ Nej☒  

Sällan/tillfällig Ja ☐ Nej☒  

Analyt D-glukos, D-fruktos, sackaros  

Måttenhet g/L  

Mätområde 

Krav (myndighet etc.)     

Mätområdet för D-glukos är 0,1-5 g/l, 

och för D-fruktos 0,7-5 g/l. 

Mätområde glukos+fruktos+sackaros är 

0,24-5 g/l. 

Nedre gräns enl. 

specifikation från 

tillverkaren. 

Matris/provtyp 
Alkoholhaltiga drycker under 15 vol% 

och under 5 g/l socker. 

 

 

Parameter Kravspecifikation. Markera med ☒ Anmärkning 
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om parametern ingår i valideringen 

Precision 

Repeterbarhet: 

Glukos: S=0,034 

Fruktos: S=0,022 

Glukos+fruktos+sackaros: 

S=0,068 

☒ 20 mätningar på KB62. 

Mellanliggande precision: 

Glukos: S=0,051 

Fruktos: S=0,064 

Glukos+fruktos+sackaros: S=0,15 

☒ 5 mätningar vid 4 tillfällen och 

olika laboranter på KB62. 

Riktighet 

Z-score 

Rött vin: Glukos 0,0 

               Fruktos 0,0 

               Glufrusack -1,0 

 

☒ Jämförelse med Bipeaprov: 15-

1198 

Robusthet  ☐  

Mätområde 

Kalibrering & linjäritet (linjärt 

område): 

☐ Flerpunktspunktskalibrering sker 

vid 0,5 0,5 samt 1,5 g/L. Späds 5 

gånger. 

 Känslighet: 

 

☐  

 

Detektionsgräns: 

Fruktos: 0,066 

Glukos: 0,10 

Glufrusack: 0,20 

 

☒ LOD=3*s  

S på 20 st prover från KB62. 

 

 

Rapportgräns (LOQ): 

Fruktos: 0,22 

Glukos: 0,34 

Glufrusack: 0,68 

☒ LOQ=10*s  

S på 20 st prov från KB62. 

 

 

 

Övre gräns: ☐ Någon övre gräns har inte 

kontrollerats då metoden i 

huvudsak kommer att användas 

för att analysera låga halter. 

Mätosäkerhet (U, k=2) 

Fruktos: 10,4 

Glukos: 8,2 

Glufrusuc: 9,7 

☒ 19 prover med HPLC som 

referens och Bipeaprov 15-1198. 

Utbyte  ☐  
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Sammanfattning av utfört 

arbete 

För att bestämma precision har KB62 analyserats, riktigheten har 

kontrollerats mot ett Bipeaprov från 2015. Analyserna har utförts av 

upp till 3 laboranter.  

Resultat 

Metoden bedöms vara tillräckligt bra för laboratoriets behov. Det bör 

köras fler Bipeaprover att jämföra mot och räkna om mätosäkerheten 

mot Bipeaprover i stället för mot HPLC. 

Planering av intern 

kvalitetskontroll 

Löpande följa upp mätosäkerhet, k-kort och Bipeaprover. 

 

Slutsatser om metodens 

tillämpbarhet 

☒ Metoden uppfyller kraven och 

får tas i bruk 

☒ Metoden skall ackrediteras 

☐ Metoden är ackrediterad 

☐ Metoden uppfyller ej kraven  

Följande åtgärder ska vidtas: 

 

Datum Signatur (handläggare) Signatur (Kvalitetsansvarig) 
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