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Abstract 

Techniques and methods to measure beef and lamb meat 

quality – a review 

This report reviews various measurement techniques and methods for assessing meat 

quality in lamb and beef after slaughter. It has mainly been based upon searches in 

databases of scientific literature, but also on discussions with industry people and 

colleagues. 

The concept of meat quality is multifaceted and not easily defined. At the same time, 

most people who appreciate a good piece of meat would agree on that tough meat should 

be avoided. Hence, one property that has attained considerable attention in the literature 

is tenderness. Another characteristic that is usually emphasized as something positive is 

marbling, partly due to several studies that have indicated a relation between marbling 

and taste, juiciness and tenderness, all being properties that are important for a positive 

eating experience. Other features that attract attention are e.g. fatty acid composition, 

water retention ability, pH and colour. 

The first attempts to find an objective method for tenderness measurement were based 

on mechanical methods. Essentially a spear-like object that was shot into the meat, while 

the resulting force was measured. For measurement of other parameters, such as pH, 

relatively traditional techniques were similarly used, based on more or less analogue 

technology. However, in recent decades there has been an increasing amount of studies 

using techniques that have benefited from the exponential development of digital and 

solid-state technologies. This development has e.g. led to easier ways to generate, 

measure and analyse electromagnetic, optical and acoustic signals. 

A common approach in simpler measurement methods is trying to find an algorithm that 

is based on analysis of the frequency response of a signal that typically may be of 

electrical nature, ultrasound or light. Methods utilizing NIR have been particularly 

promising. One example of NIR equipment is NitFomTM, which is used for quality 

assessment of fat in pork meat. Methods based on measurement of electrical impedance 

have also, at least periodically, found establishment on the market. 

There are also more advanced approaches, with the ambition to obtain spatial resolution 

of properties within the object under assessment. For measurements with three-

dimensional resolution, primarily computer tomography imaging (CTI) and magnetic 

resonance imaging (MRI) are candidates, but also ultrasound. Hitachi-Aloka, makes 

ultrasonic equipment that can be used for scanning live animals, and another example of 

ultrasonic equipment is ECM EXAGO. MRI and CTI, however, are still too expensive, 

advanced and slow to be realistic alternatives for online measurement in the industry in 

the near future. 

MRI and CTI are developments of NMR (Nuclear Magnetic Resonance) and X-ray. While 

also NMR seems to be a little too expensive for industrial applications, and primarily a 

lab tool, X-rays have been used in the meat industry since the 1970s, e.g. for 

measurement of fat content. One commercial product that early found establishment on 

the market is Anyl-Ray Oystar. 
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The development of the digital camera opened up for advanced image processing. There 

are several studies based on analysis of the kind of information that can be extracted 

from RGB images, so-called vision technology, but also on analysis of images that contain 

much more detailed spectral information, so-called hyper- or multispectral image 

analysis. However, analysis of the amount of information that is collected with the latter 

kind of technology requires large computation and data management capabilities. In this 

context, the continuing development towards more accessible computational power is 

highly valued. 

While image processing based on RGB information has been successful in measuring 

more or less what is also perceived by human eye (in this context such parameters as 

marbling and colour), hyperspectral image analysis has shown potential to go one step 

further. In addition to visual properties, the technology has shown promising results in 

measuring such things as chemical composition (e.g. proportions of fat, protein and 

water), pH and tenderness. Much resources have been invested in development of 

functional systems for online classification of meat in the industry. The results have been 

promising, and companies have been started up for the purpose, but the definitive 

breakthrough has not yet taken place. 

In conclusion, several attempts have been made to find objective measurement methods 

for assessing and potentially classifying meat quality. Many promising results have been 

reported in the literature. Yet it is difficult to make any recommendations on one single 

salvaging technique based upon these results. Possibly, the technology that is currently 

attracting the most attention and hopes is hyperspectral image analysis, especially if the 

intention is to find a technology, suitable for forming the basis for a classification system. 

In such a context, hyperspectral imaging is a technology that meets many positive 

criteria: it is contact-free, it has spatial resolution, it combines advantages of both vision 

and NIR. There are also several studies that show promising results, and there is still 

good hope that the technology will develop further in near-time (both in terms of price 

and performance), hand in hand with the trend in society towards increased 

digitalisation (i.e. development of artificial intelligence, better and cheaper sensors, 

increased access to computational power, connected devices, etc.). 

Key words: Classification, Warner, Bretzler, ultrasound, electronic, tongue, nose, NIR, 

impedance, Raman, fluorescence, X-ray, MRI, NMR, vision, hyperspectral, imaging, 

camera   
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Förord 
I denna rapport presenteras resultatet av en litteraturstudie, med fokus att belysa 

tekniker för att mäta ätkvalitet på nöt- och lammkött efter slakt. Att objektivt kunna mäta 

parametrar av betydelse för ätkvaliteten kan på sikt möjliggöra sortering och 

prisdifferentiering av olika kvaliteter, så att rätt köttbit hamnar hos rätt konsument. 

Denna litteraturstudie har genomförts inom ramen för ett treårigt projekt med titeln 

”Efterfrågedriven innovation för högre kvalitet på nöt- och lammkött”. Projektet är ett 

samarbete mellan forskning, lantbruk och industri som verkar inom köttnäringen i 

regionerna Västra Götaland (Sverige) och Nord- och Midtjylland (Danmark). Lead 

partner var Agroväst Livsmedel AB. 

Projektets övergripande målsättning var att skapa bättre förutsättningar för 

primärproducenter och det vidareförädlande ledet inom regional nöt- och 

lammköttsproduktion att möta efterfrågan ifrån olika kundgrupper avseende ätkvalitet 

och etisk kvalitet. Därigenom kan branschen stärka sin konkurrenskraft såväl nationellt 

som internationellt. 

Projektet finansierades av Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak med medfinansiering 

från Västra Götalandsregionen. 
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Sammanfattning 
I arbetet att ta fram denna sammanställning av olika mättekniker och metoder för att 

bedöma kvalitet på lamm- och nötkött efter slakt, har vi främst baserat oss på sökningar 

i databaser över vetenskaplig litteratur. Utöver detta är den ett resultat av diskussioner 

med branschfolk och kollegor. 

Begreppet köttkvalitet är mångfasetterat och inte så lätt att definiera. Samtidigt känner 

de flesta som uppskattar en god köttbit till att man gärna vill undvika ett segt kött, så en 

egenskap som ofta har fokuserats på i litteraturen är mörhet. En annan egenskap som 

brukar framhävas som positiv är marmorering, bland annat eftersom det finns studier 

som visar att köttets marmorering har ett samband med både smak, saftighet och 

mörhet, vilka är viktiga egenskaper för en positiv ätupplevelse. Fler egenskaper som rönt 

uppmärksamhet är bland annat fettsyresammansättning, vattenhållande förmåga, pH, 

och färg. 

De första försöken att finna en objektiv metod för att mäta mörhet byggde på mekaniska 

mätmetoder, i stort sett ett spjutliknande föremål som sköts in i köttet, samtidigt som en 

kraft uppmättes. Mätning av andra parametrar, så som pH, byggde på liknande sätt på 

mer eller mindre traditionell analog teknik. De senaste decennierna har det dock tagit 

fart med studier på mätmetoder som gynnats av den exponentiella utvecklingen av 

digitala tekniker och halvledarteknik. Den utvecklingen har bland annat lett till enklare 

sätt att generera, mäta och analysera elektromagnetiska, optiska och akustiska signaler. 

Vanligt angreppssätt i enklare mätmetoder är att försöka finna en algoritm som bygger 

på analys av frekvensresponsen vid mätningar av impedans, ultraljud eller ljus. Särskilt 

lovande bland den typen av mätmetodik har NIR varit. Exempel på NIR-utrustning är 

NitFomTM som används för kvalitetsbedömning av fett hos gris efter slakt. Även metoder 

baserade på mätning av elektrisk impedans har åtminstone periodvis funnit etablering 

på marknaden. 

I andra änden finns mer avancerade angreppssätt, med försök att erhålla rumslig 

upplösning av mätobjektet. Vid mätning i 3D är det främst datortomografi och MRI 

(Magnetic Resonance Imaging – magnetisk resonansavbildning) som är aktuella, men 

även ultraljud. Som exempel på tillverkare av ultraljudsutrustning kan nämnas Hitachi-

Aloka, som bland annat säljer utrustning för skanning av levande djur. Ett annat 

utrustningsexempel är ECM EXAGO. MRI och datortomografi framstår dock ännu som 

för dyra, avancerade och långsamma för att i närtid vara realistiska alternativ för online-

mätning inom industrin. 

MRI och datortomografi är egentligen utvecklingar av NMR (Nuclear Magnetic 

Resonance – kärnmagnetisk resonans) och röntgen. Medan även NMR fortfarande 

verkar vara lite för kostsam för industriella tillämpningar, och främst ett labb-verktyg, 

så har röntgen däremot ända sedan 70-talet använts inom slaktindustrin, bland annat 

för att mäta fettinnehåll – exempel på kommersiell produkt är Anyl-Ray Oystar. 

Utvecklingen av digitalkameran öppnade för avancerad bildbehandling. Det finns flera 

studier baserade på den typ av information som finns i vanliga RGB-bilder, s.k. vision-

teknik, men även på information i form av avbildningar med mycket mer detaljerat 

spektralt innehåll, s.k. multi- eller hyperspektral bildanalys. Att analysera all 

information som samlas in med den senare typen av teknik kräver dock stora beräknings- 
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och datahanteringsresurser, så där är utvecklingen mot alltmer lättillgänglig dator- och 

beräkningskraft välkommen. 

Medan bildbehandling baserad på RGB-information har haft framgång att mäta sådant 

som uppfattas av mänskliga ögat, så som marmorering och färg, så har hyperspektral 

bildanalys visat på potential att nå ett steg längre. Utöver visuella egenskaper har 

tekniken givit lovande resultat att mäta sådant som kemisk sammansättning (andel fett, 

protein, vatten etc.), pH och mörhet. Mycket resurser har satsats på att ta fram 

fungerande system för klassificering av kött inom industrin, resultat har varit lovande, 

och företag startats för ändamålet, men ännu har inte det definitiva genombrottet skett. 

Som framgår ovan så har det gjorts åtskilliga försök att finna objektiva mätmetoder för 

att bedöma, och potentiellt klassificera, köttkvalitet. Många lovande resultat har 

rapporterats i litteraturen, ändå är det svårt att enbart utgående från den landa i klara 

rekommendationer om en enda saliggörande teknik. Kanske är den teknik som just nu 

tilldrar sig mest uppmärksamhet och förhoppningar hyperspektral bildanalys, och 

särskilt om man tänker sig att tekniken ska utgöra grund för ett klassificeringssystem. 

Det är en teknik som uppfyller många positiva kriterier: den är beröringsfri, den har 

rumslig upplösning, den kombinerar fördelar hos både vision och NIR, det finns flera 

studier som visar på lovande resultat, och det finns fortfarande gott hopp om att tekniken 

kommer utvecklas i närtid både pris- och prestandamässigt hand i hand med 

digitaliseringstrenden (d.v.s. utvecklingen av artificiell intelligens, bättre och billigare 

sensorer, ökad tillgång till datorkraft etc.) i samhället.   
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1 Bakgrund 
Konsumenterna förväntar sig livsmedelsprodukter med hög kvalitet och säkerhet och 

utvecklingen av korrekta, snabba och objektiva kvalitetsinspektionssystem under hela 

livsmedelskedjan är viktigt för livsmedelsindustrin, för att säkerställa korrekt märkning 

av produkter relaterade till kvalitet, säkerhet, äkthet och överensstämmelse. För 

bedömning av ätkvalitet på kött används fortfarande i huvudsak mänsklig visuell 

inspektion. Det är dock en subjektiv, tidskrävande och mödosam metod, där resultatet 

också riskerar att bli inkonsekvent. Man kan även sätta dessa aspekter i sammanhanget 

att industriell produktion förväntas digitaliseras och automatiseras i rask takt de 

närmaste åren.  Sammantaget motiverar allt detta utveckling av ny teknik för bedömning 

av kött, gärna med möjlighet att foga in i en högautomatiserad produktionslina, vilket 

också mycket riktigt har noterats på flera håll i världen och följts upp av initiativ på 

nationell nivå för att driva utvecklingen åt det hållet, som exempel på detta kan nämnas 

Skottland (Roehe, Ross m.fl., 2013). 

Mörhet, saftighet och smak är enligt konsumenter de sensoriska egenskaper som 

påverkar mest vid bedömning av köttkvalitet. En ökad marmorering hos köttet har visat 

sig påverka konsumentens upplevelser av alla dessa egenskaper positivt (Corbin, 

O’Quinn m.fl., 2015). Högst kvalitet anses produkten ha då marmoreringen, det 

intramuskulära fettet, har en jämn fördelning i köttbiten. På slakterier utförs 

traditionellt en bedömning av marmoreringen av utbildad personal som uppskattar 

marmoreringsgraden (andel intramuskulärt fett) okulärt utifrån en standard (Aredo, 

Velasquez m.fl., 2017). Standarden kan ha olika grader/steg beroende på land. I Sverige 

är bedömning av marmorering dock en förhållandevis ny företeelse, och det utförs inte 

på alla slakterier. Några exempel på graderingssystem från olika delar av världen: USDA 

(USA), BMS (Japan) och MSA (Australien). 

Ett problem med visuell, manuell bedömning av marmorering är att den dels blir 

subjektiv, och även om den utförs av tränad personal så får man begränsad korrelation 

med faktiskt intramuskulärt fett (IMF). Detta diskuteras bl. a. i Ferguson (2004), där 

tänkbara orsaker till skillnader mellan studier utförda i olika länder även framförs. 

Faktum är att själva begreppet ”marmorering” per definition är ett subjektivt mått 

(synligt fett i form av strimmor i muskeln), medan ”intramuskulärt fett” vanligtvis åsyftar 

någon form av objektiv mätning av i grunden samma egenskap. 

Ett skäl till att kött med hög grad av marmorering är efterfrågat i konsumentled är att 

man associerar det till ett kött med flera positiva sensoriska egenskaper av mer direkt 

karaktär, inte minst ser man det ofta som ett mått på mörhet. Kopplingen mellan 

marmorering och mörhet är visserligen inte helt korrekt, men likväl skvallrar detta om 

att vad många konsumenter önskar sig är just ett mört kött. Vad som egentligen avgör 

hur mört ett kött är, eller blir, är en komplicerad fråga som ännu inte verkar utredd fullt 

ut (Hopkins och Thompson, 2002), men en viktig faktor utöver marmoreringsgraden är 

hur länge köttet har tillåtits möras under lämpliga betingelser. 

För att i labbmiljö kunna mäta mörhet på ett objektivt sätt har man utvecklat ett antal 

referensmätmetoder, varav Warner-Bratzler är den mest utbredda, och där resultatet 

uttrycks som Warner Bratzler Shear Force (WBSF). Det finns försök att ta fram 

alternativ till WBSF. I Whitesell, Avilés m.fl. (2013) beskrivs en metod som författarna 

kallar Slice Shear Force (SSF). Både WBSF och SSF ger mått på skjuvkraften vid 
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avskärning av köttets muskelfibrer, men det finns även försök att mäta andra egenskaper 

som går att relatera till verklig upplevelse av tuggmotstånd (Choea, Choia m.fl., 2016). 

Köttindustrin har ett intresse av att identifiera produkter med hög kvalitet, men en 

utmaning för industrin är den stora variationen i råmaterialet. Tillförlitlig information 

om köttkvaliteten i alla led ökar möjligheterna att kunna garantera högkvalitativa 

köttprodukter till konsumenten. För att möta efterfrågan pågår forskning att ta fram 

olika tekniker för att analysera, utvärdera och certifiera produktkvalitet (Damez och 

Clerjon, 2013). Ett särskilt önskemål är att finna objektiva mätmetoder som kan 

användas on-line och in-line i produktion. 

På senare år har det tagits flera initiativ för att stärka svenskt kött i konkurrensen från 

importerat kött. Det har funnits ett glapp mellan de mjuka värden (djurhälsa och 

djurvälfärd, öppna landskap, låg antibiotikaanvändning m.m.) som lyfts fram med 

svensk köttproduktion och vad kundledet efterfrågar i termer av ätkvalitet. Visst 

utländskt kött, exempelvis från USA, har ofta upplevts vara av högre kvalitet än svenskt, 

inte minst avseende marmorering och smak (Edvinsson, 2004). Andelen svenskt kött på 

den inhemska marknaden hade en bottennotering 2013, men har på senare år ökat något 

(Lannhard Öberg, 2018). 

Det ska dock framhävas att det produceras svenskt kött av hög kvalitet, och det finns en 

efterfrågan på bra svenskt kött, som alltså verkar uppleva en positiv trend. År 2013 

genomfördes ett projekt för att ta fram en svensk klassificeringsmodell av svenskt kött, 

avseende marmorering (Stenberg, 2013). Projektgruppen kom då fram till att svenska 

slakterier har för små volymer för annan bedömningsmetod än jämförelse mot s.k. 

referenskort. Men det finns ändå ett intresse för att ta fram ett klassificeringssystem 

baserat på en mer objektiv mätmetod för bedömning av köttkvalitet, och det ses som en 

viktig beståndsdel för att ytterligare lyfta fram svenskt kött av bra kvalitet och därigenom 

ge incitament för ökad produktion av sådant kött.  

2 Material och metod 

2.1  Begränsning 
Denna rapport innefattar metoder/tekniker för att mäta köttkvalitet på slaktkropp eller 

större styckningsdetaljer hos lamm eller nöt. Eftersom den syftar till att identifiera 

metoder/tekniker med kommersiell gångbarhet för att mäta on-line/in-line i produktion 

så exkluderas sådana metoder som kräver att man tar ett förstörande stickprov, d. v. s. 

där mindre köttprov avlägsnas från kroppen för att kasseras efter själva utvärderings-

testet. 

2.2  Litteratur 
Vår studie bygger huvudsakligen på litteratur som påträffats vid sökningar i databaserna 

Scopus och Web of Science i slutet av januari 2018. Sökningarna begränsades till artiklar 

publicerade 2008 och framåt, och söksträngarnas utformning presenteras i tabell 1. 

Varje djurslag (kategori 1 och 2) söktes var för sig och kombinerades med sökorden i 

kategorierna 3–4. Vid sökningarna sållades de artiklar som bedömdes som relevanta ut. 

Antalet relevanta artiklar från sökningarna var 144 för nöt och 19 för lamm, från och med 

år 2008 och framåt. 
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Tabell 1. Söksträngar i Scopus och Web of science 

Kategori Söksträng 

1 – Nötkreatur beef OR bovine OR cattle OR veal OR bull* OR steer* OR heifer* OR 
cow* OR calf* (I titel) 

2 – Får/Lamm lamb* OR sheep OR ewe* OR ram*OR mutton* OR ovis OR hogget*  
(I titel) 

3 – Teknik spectroscop* OR imag* OR infrared OR ultraso* OR “x-ray” OR magnet* 
OR impedance OR nir OR sensor OR microwave OR fluorescence OR 
raman OR “electronic nose” (I titel) 

4 - Köttkvalitet meat OR “meat quality” OR textur* OR marbling* OR “muscle colo*” OR 
“fat colo*” OR tightness OR tender* OR “intramusc* fat” OR “carcass 
quality” OR “meat grading” OR “meat classi*” OR “carcass classi*” OR 
fillet OR ribeye OR “rump fat” OR “back fat” (Web of Science: i titel, 
abstract eller keywords. Scopus: i topic)  

I denna rapport återfinns inte samtliga träffar i Scopus och Web Science, utan den 

baserar sig på utvald litteratur från sökningarna, kombinerat med litteratur från andra 

källor. Dessa andra källor kan komma från referenser i lästa artiklar, sökningar på 

internet, personlig kontakt med andra forskare inom området eller personlig kontakt 

med företag som tillhandahåller tekniken. 

2.3  Jämförelse mellan studier 
Det har gjorts åtskilliga studier för att ta fram och utvärdera metoder för objektiv 

mätning av köttkvalitet. Resultaten från studierna uttrycks ofta som olika typer av 

statistiska parametrar, vanligt är att tala om korrelation (d.v.s. överensstämmelse) 

mellan vad den studerade mättekniken har givit, och någon typ av referensmätning. För 

att kunna jämföra resultat från en studie med en annan, eller en teknik med en annan, 

är det lockande att ta fasta på skillnader i dessa statistiska parametrar. Oftast är det också 

det enda verktyget man har tillgång till för att kunna dra några slutsatser, så det är 

förklarligt att man gör så, men som läsare bör man vara medveten om att det finns flera 

fallgropar att gå i, vilket vi återkommer till nedan. 

Ytterligare en faktor som kan försvåra jämförelsen mellan studier är att olika 

referensmätmetoder kan ha använts i de olika fallen. Vissa studier har använt sig av 

Warner-Bratzler Shear Force (WBSF), medan andra har använt tränade paneler. Det 

senare är förstås den metod som ligger närmast verkligheten, medan fördelen med 

WBSF är att det är en objektiv mätmetod som är vida spridd. Samtidigt finns det kritik 

mot att använda WBSF som referens. Exempelvis Peachey, Purchas m.fl. (2002) 

undersökte olika mekaniska referensmätmetoder och jämförde med resultat från 

sensorisk panel, samt summerade upp studier som gjorts fram till dess av andra 

författare i en tabell. Bland de publikationer som refereras till i tabellen varierar 

korrelationen mellan sensorisk analys och mekaniska referensmätningar från 0,25 till 

0,76, vilket får anses vara en ganska stor variation. 

Vi ska undvika att gå alltför djup in på att reda ut olika statistiska begrepp här – vi 

hänvisar istället till alla läroböcker, internetsajter, etc. som har det som huvudsyfte. Men 

eftersom den typ av studier som berörs i denna rapport oftast utmynnar i att uttala sig 

om hur bra en modell är, i förhållande till en viss datamängd, så kan det ändå vara värt 

att kort beröra vissa begrepp som är återkommande.  
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Den hypotes som utgör fundamentet för att bygga en modell för något kan vara väldigt 

varierad. I vissa utgår man från en löst formulerad hypotes och söker mer eller mindre i 

blindo ett rent statistiskt samband mellan observationer (förklarande variabler) och det 

man vill kunna prediktera (responsvariabeln), medan i andra extremfallet utgår man 

från en analytiskt härledd relation, exempelvis baserad på fysikens lagar. I det första 

fallet använder man sig ofta av s.k. regressionsanalys för att ta fram en statistiskt 

anpassad funktion som beskriver relationen mellan observation och predikterat värde så 

gott som det går utgående från de data som man har tillgång till. Oavsett hur man bygger 

sin modell så bör man i något skede försöka validera den mot experimentella data. 

Vad som är viktigt i det fall att man utgår från en lös hypotes är att göra skillnad på den 

data som man bygger sin modell på och den data som man utvärderar sin modell mot. 

För båda typer av data är det vanligt att man talar om ”korrelation” som ett mått på hur 

väl ens modell överensstämmer med data, men i praktiken har de två olika 

korrelationerna väldigt olika innebörd. Artikelförfattare försöker ibland förtydliga vilken 

typ av korrelation man åsyftar, men det är ändå inte alltid glasklart. Vad som ytterligare 

kan grumla sikten är att ett sätt att validera sin data är via s.k. korsvalidering. Det går ut 

på att utnyttja en totalmängd insamlade data, dela upp den i flera mindre delar, och 

sedan via en typ av rotationsförfarande succesivt se en del data som valideringsdata, och 

återstående data som modelldata. Man upprepar sedan detta ”laget runt”, och får som 

resultat ett mått på korsvalidering. Ännu snårigare blir det eftersom man oftast utnyttjar 

korsvalideringsförfarandet även för att förfina sin modell, d.v.s. man bygger sin modell 

och validerar på samma gång…  

Det finns fler faktorer som kan förvirra, exempelvis att mängden insamlade data oftast 

skiljer sig från publikation till publikation, vilket direkt påverkar korrelationen. 

Dessutom: strikt matematiskt har man definierat korrelation mellan två variabler som 

korrelationskoefficienten, vilken oftast skrivs som r, men den gäller inte vid multipel 

regression, d.v.s. vid flera förklarande variabler – då använder man sig istället av 

determinationskoefficienten (R2) för att beskriva ett samband. Vid enkel regression 

(d.v.s. då man endast har en förklarande variabel) blir R2 lika med r2. 

För att kvantifiera felet i sin modell, testad på valideringsdata, kan man uttrycka det som 

prediktionsstandardfelet, på engelska typiskt root mean standard error of prediction 

(RMSEP). Det är alltså ytterligare ett sätt att uttrycka hur bra ens modell verkar vara, om 

den testas på för den okända data. I valideringsstadiet kan man säga att R2 och 

standardfelet är varandras spegelbilder: R2 är då ett mått på överensstämmelsen mellan 

modell och nya data, medan standardfelet är ett mått på skillnaden mellan modell och 

nya data. 

Statistik och regressionsanalys är specialområden i sig, och det finns många detaljer att 

gå in på. Det har med åren utvecklats olika metoder för att bygga modeller, det finns 

alternativa sätt att definiera R2, det finns flera kommersiella mjukvaror som uttrycker 

begrepp på sitt eget vis etc. Som berörts ovan så finns det olika sätt att validera sin 

modell. Enklast är att strikt dela upp sin data i två grupper: modelldata och 

valideringsdata, medan vissa modellbyggningsmetoder utnyttjar s.k. korsvalidering, 

vilket på köpet ger ett mått på predikteringsförmåga. I denna rapport har vi haft som 

ambition att i första hand lyfta fram statistiska resultat (värden på korrelations-

koefficient och R2 etc.) som på någon nivå är kopplad till validering, d.v.s. en modells 

förmåga att prediktera. Vi överlämnar dock till de läsare som är intresserade av att utreda 
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från fall till fall exakt vilken typ av korrelation, R2 etc. som det rör sig om att gå till 

ursprungskällan och fördjupa sig i detaljerna. 

Hänvisningar till olika studier av det slag som förekommer i denna rapport och andra 

litteratursammanställningar, exempelvis Peachey, Purchas m.fl. (2002), leder osökt till 

frågan vad som ska anses som ”bra överensstämmelse”, ”hög noggrannhet”, ”god 

korrelation” etc. Det är egentligen en för komplicerad fråga för att ge ett rakt svar på, 

bl.a. eftersom det hänger ihop med den disciplin inom vilken studien gjorts, samt med 

det antal försök som gjorts. Som vägledning återges ändå i tabell 2 ett förslag på 

tumregel, tagen från Hinkle, Wiersma m.fl. (2003) och egentligen ämnad för studier 

inom beteendevetenskap. För tydlighets skull har vi även infogat en kolumn med 

motsvarande värden på R2. 

Tabell 2. Ett exempel på tumregel för att tolka värden på korrelationskoefficienten, taget från 
beteendevetenskap (Hinkle, Wiersma m.fl., 2003), här med tillägg av motsvarande värde för R2. 

Absolutvärde på 

korrelations-

koefficienten, r 

Absolutvärde på 

determinations-

koefficienten, R2 

Korrelationsstyrka 

0,9 – 1 0,81 – 1 Väldigt hög 

0,7 – 0,9 0,49 – 0,81 Hög 

0,5 – 0,7 0,25 – 0,49 Måttlig 

0,3 – 0,5 0,09 – 0,25 Låg 

0,0 – 0,3 0,0 – 0,09 Försumbar 

Förutom dessa matematiska/statistiska aspekter så finns det andra orsaker som 

försvårar jämförelser mellan studier. Exempelvis orsakar olika djuruppfödningsmetoder 

och val av raser i olika delar av världen att man har olika typer av råmaterial att arbeta 

med i olika länder. Utgående från fallet att bedöma marmorering diskuterar Ferguson 

(2004) detta, och lyfter även fram skillnader i bedömningsskalor mellan olika delar av 

världen. Till exempel i USA använder man sig av 9 betygsnivåer, och inom varje nivå 

finns det 100 underenheter (som vanligtvis görs i steg om 10 enheter). Jämfört med 

Australiens system, som poängsätter med hela poäng, blir övergången mellan 

betygsnivåer därmed mycket mjukare i USA. Även utvärderingsstället varierar kraftigt 

mellan länder, t.ex. mellan 6:e och 7:e revbenet i Japan, och mellan 12:e och 13:e 

revbenet i USA.  Möjligtvis saknar detta betydelse, men det verkar som att åtminstone 

förhållandet mellan IMF och bedömd marmoreringsgrad beror på val av utvärderings-

ställe (Taylor och Johnson, 1992). För att runda av med att nämna en sista faktor som 

försvårar direkt jämförelse mellan olika studier: provberedningen sker i olika studier 

oftast under betingelser som skiljer sig från fall till fall. Med detta avser vi parametrar 

som tid efter slakt, lagringsförhållanden, mörningstid, m.m. 
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3 Mekaniska metoder för att bedöma 
 mörhet 
Kommersiellt gångbara metoder för att mäta mörhet i produktion har hittills varit 

baserade på någon form av mekanisk anordning, inspirerade av de metoder som används 

på labb (i stil med Warner-Bratzler). Ett exempel är Amor Tenderometer, som har visat 

sig ge resultat som överensstämt relativt väl med resultat från tränade sensoriska 

paneler. Tekniken finns beskriven i Timm, Unruh m.fl. (2003) och bygger på att sex vassa 

nålar trycks in i köttbiten. Andra produkter är TorqueTenderometer från MIRINZ i New 

Zeeland (Damez och Clerjon, 2008). Slutligen, den elektromekaniska metoden 

Tendertec från Australien bygger på en prob som körs in till ett djup av ca 8 cm i 

longissimus-muskeln (Woerner och Keith, 2008). 

Mekaniska mörhetsbedömande metoder verkar ha fått en viss industriell etablering och 

utbredning på marknaden, men det är fortfarande tekniker som bygger på kontakt med 

provobjektet, och det sker därmed direkt påverkan på detsamma. Dessutom har de visat 

sig vara begränsade till vissa tillämpningar (Woerner och Keith, 2008).  

4 Ultraljudsmetoder 
Ultraljud, d.v.s. ljud med frekvens högre än 20 kHz (våglängd under 17 millimeter), är 

akustiska svängningar som inte kan uppfattas av det mänskliga örat. Ultraljud genereras 

oftast med så kallade piezogivare, där en kristall sätts i svängning av en elektrisk 

spänning. Eftersom kristallen också genererar en växelspänning då den träffas av 

ultraljud, kan en ultraljudsgivare fungera både som sändare och mottagare. Detta gör att 

man kan tillverka ultraljudsutrustning som både kan skicka ut och ta emot ultraljud. 

Ljudet reflekteras i gränsskikt mellan olika vävnader, och genom att databehandla det 

uppmätta reflekterade ljudet kan en 3D-bild av ett objekt tas fram. 

Ultraljudsmetoder är relativt sett billiga, och det sker inte någon påverkan på köttet som 

undersöks. Tekniken används med viss framgång för att uppskatta marmoreringsgrad 

på levande djur, och det finns även tidigt gjorda studier där man undersökt ultraljud för 

att bedöma kvalitetsattribut på kött efter slakt. Exempelvis undersökte Park, Whittaker 

m.fl. (1994) möjligheten att mäta sensoriska attribut hos kött, men med begränsad 

framgång. 

Mycket tyder på att prediktiva noggrannheten för mätning på kött efter slakt med 

ultraljud är relativt låg jämfört med andra tekniker (Cheng, Cheng m.fl., 2015), och att 

teknikens främsta potential ligger i mätning på levande djur. Samtidigt finns 

publikationer som påvisat en god koppling mellan ultraljudsmätningar och exempelvis 

mörhet. Som exempel på det senare kan nämnas Huang, Lacey m.fl. (1997), som fann ett 

samband mellan ultraljudsavbildningar och mörhet med R2-värden mellan 0,7 och 0,9.  
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5 Elektronisk näsa och tunga 
Tekniken för elektronisk näsa utgår från en uppsättning sensorer av skilda slag, som på 

olika sätt reagerar på luktämnen. Signalerna från sensorerna analyseras i en 

dataalgoritm, som via signalerna från sensorerna kan sluta sig till vilken substans som 

den aktuella lukten kommer ifrån. Det finns flera sorters sensortyper som kan utgöra 

grunden för elektroniska näsor. På liknande sätt har man konstruerat s.k. elektroniska 

tungor, som till skillnad från elektronisk näsa, bygger på sensorer som är i kontakt med 

provobjektet. 

Potentialen att använda elektroniska näsor för bedömning av kött har undersökts i 

litteraturen, främst för att avgöra köttets mikrobiella status, som i exempelvis Panigrahi, 

Balasubramanian m.fl. (2006) och Wijaya, Sarno m.fl. (2017), eller lagringstid som i 

Xiao, Jiaojiao m.fl. (2014), Mohareb, Papadopoulou m.fl. (2016) och Hong och Wang 

(2013). Studierna tyder på lovande resultat för dessa tillämpningar.  

Det finns även försök att använda elektronisk näsa för andra typer av bedömningar. Till 

exempel undersökte Moschini, Sigolo m.fl. (2018) om det går att särskilja nötkött från 

djur som är uppfödda på foder med olika slags fettsyreprofiler. Författarna fann dock 

ingen sådan koppling, men väl en koppling mellan data från sensorisk panel och data 

från elektroniska näsan. På ungefär samma tema undersökte Grigioni, Paschetta m.fl. 

(2013) elektronisk näsa för att undersöka särskiljning av kött som tillagats på olika sätt, 

och från djur som uppfötts på olika sätt. 

Ett annat exempel på undersökt tillämpning är att avslöja bedrägeri, som att särskilja 

kött av olika sorters djurslag. Wijaya, Sarno m.fl. (2017) lyckades särskilja nöt och fläsk 

med 75 % säkerhet. I Barbera, Tarantola m.fl. (2018) undersöktes om en elektrisk näsa 

kunde detektera nötkött från djur som olagligt behandlats med dexametason (en 

antiinflammatoriskt potent, syntetisk glukokortikoid), dock utan framgång. 

Elektronisk näsa har även använts som analysinstrument på labbnivå, exempelvis för att 

som i Utama, Lee m.fl. (2018) undersöka skillnader i arom mellan tillagat nötkött från 

två olika raser. 

Wang, Wang m.fl. (2017) undersökte att särskilja kvaliteten hos köttsaft från nöt med 

hjälp av en elektronisk tunga, och Kim, Kim m.fl. (2017) använde elektronisk tunga för 

att mäta umami och saltsmak. En annan studie (Zhang, Zhang m.fl. 2015) kunde 

använda elektronisk tunga TS-5000Z för att med signifikans särskilja kött från olika 

raser (Wagyu, Angus och Simmental), och kunde med samma teknik finna samband 

mellan uppmätta värden och kemisk sammansättning (fett, uppskattat proteininnehåll, 

aska, kolesterol och taurin).  
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6 Spektroskopiska metoder 
Inom optisk spektroskopi utgår man från att ett provobjekt belyses med elektro-

magnetisk strålning inom det optiska området, d.v.s. vad som i dagligt tal kallas ljus. 

Ljusets växelverkan med molekylerna i provet resulterar i ett spektrum. Optisk 

spektroskopi innefattar både låga och höga frekvenser inom områdena nära infrarött 

(Mello, Vaz m.fl., 2015), infrarött (IR), synligt och ultraviolett (UV) ljus. Spektroskopi 

som metod existerar principiellt sett även för strålning utanför optiska området. Just här 

underförstår vi dock med ”spektroskopiska” metoder att de är optiska. 

Infallande ljus kan interagera med ett provobjekt på flera olika sätt: det kan reflekteras, 

absorberas, spridas eller transmitteras. Vid flourescens absorberas infallande ljus av 

materialets atomer eller molekyler, som därmed byter energitillstånd, bland annat 

genom att elektroner exciteras till nya energitillstånd. Kort därpå återgår elektronerna 

till sitt grundtillstånd och avger ljus med, som regel, en längre våglängd än det infallande. 

Besläktat med flourescens är Ramanspridning (eller Ramaneffekten), som i korthet 

består i att ljus interagerar med de inre vibrationsenergitillstånd som materialets 

molekyler befinner sig i, så att ljuset (ibland) kommer ut med en annan energi, d.v.s. en 

annan frekvens, än det kom in med. Även om likheterna kan vara förvillande så skiljer 

sig flourescens och Ramanspridning något som fysikaliskt fenomen, bland annat genom 

att den senare är en omedelbar effekt, medan flourescens har en tidsfördröjning.   

Spektroskopiska analystekniker har som regel en kort analystid (sekunder), och oftast 

genereras stora mängder data från varje provanalys. Tekniken möjliggör en snabb, 

smidig och enkel bedömning av många köttegenskaper utan provberedning. I 

litteraturen har man både undersökt att utnyttja detta för att ersätta dyra och långsamma 

referensmetoder som WBSF, och att använda spektroskopi som online mätmetod, 

exempelvis för klassificering och sortering. Spektroskopi har egenskaper lämpliga för 

online-inspektion av kvalitet och säkerhet på jordbruks- och livsmedelsprodukter. Det 

är en beröringsfri metod, och det är även enkelt att designa bärbara enheter. 

Vanliga applikationer för kött är kvantitativ bedömning av kemisk sammansättning som 

fett, vatten och protein, samt mätning av fysiska egenskaper som färg, pH, mörhet, 

droppförlust och vattenhållande förmåga, samt andra fysiska, sensoriska och tekniska 

egenskaper. Dock ger tekniken inte information om den rumsliga fördelningen av 

egenskaper i livsmedel. Dessutom mäter den på en begränsad del (liten yta) vilket inte 

alltid blir representativt för kött som är ett heterogent material. 

Bland spektroskopiska metoder har i särklass flest studier gjorts inom NIR-spektroskopi, 

för bedömning av köttkvalitet. På senare år har det även kommit ett antal studier inom 

Ramanspektroskopi. Ett fåtal har gjorts inom LIBS (Laser Induced Breakdown 

Spectroscopy), t.ex. studerade Bilge, Velioglu m.fl. (2016) LIBS för att särskilja kött av 

olika djurslag, och Yu, Xue m.fl. (2010) undersökte hur LIBS-mätningar korrelerade till 

mörhet hos kyckling. Eftersom LIBS har viss, om än mycket liten, påverkan på 

mätobjektet så är det dock tveksamt att LIBS skulle kunna komma att anses som en icke-

förstörande teknik för online-analys av livsmedel. Tekniken lämpar sig nog bättre för 

exempelvis laboratorieanalys. 
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En studie använde sig av två sorters biosensorer, varav den ena var baserad på 

fiberoptisk teknik och den andra på kapilläreffekten (Bratcher, 2007) för att undersöka 

möjligheten att detektera calpastatin (som anses ha en nyckelroll i mörningsprocessen 

hos kött). Optiska sensorn gav bäst korrelation med calpastatin, dock såg författaren 

större potential i det konkurrerande alternativet (den kapillära sensorn), eftersom denna 

gav bäst resultat vid mätning direkt efter slakt. Ingen av metoderna gav dock övertygande 

korrelation till referensmätningarna, som gjordes med traditionell laboratorieanalys. 

Bäst korrelation gav som nämnts optiska sensorn, och då vid mätning 48 timmar 

postmortem (r = 0,5966). En annan publikation (Grant och Lorenzen, 2003) 

sammanfattade försök som dittills hade gjorts för att mäta calpastatin i kött med optiska 

biosensorer. 

6.1  Nära infraröd- (NIR-) spektroskopi 
Nära Infraröd (Mello, Vaz, m.fl., 2015) omfattar strålning med våglängder mellan 780 

och 2500 nm. Vid NIR-spektroskopi mäts reflektansen från mätobjektet för olika 

frekvenser som motsvarar och faller inom det våglängdsområdet. NIR används idag för 

snabb kvalitetsanalys av bl.a. spannmål, och under de tre senaste årtiondena har NIR 

även visat sig vara effektivt för att bedöma kvalitativa egenskaper hos kött och 

köttprodukter (Prieto, Roehe m.fl., 2009).  

När ett prov bestrålas med NIR absorberar de kemiska bindningar olika våglängder av 

ljus. Absorptionsintensiteten är relaterad till innehållet av de kemiska ämnena, och på 

så vis kan NIR ge fullständig information om de olika kemiska beståndsdelarna och 

molekylära bindningarna i ett prov (Andres, Murray m.fl., 2007), något som ger metoden 

potential som verktyg för att karakterisera och värdera kvalitet på livsmedel. De stora 

fördelarna med tekniken är att den är billig, enkel och snabb (svar inom någon sekund). 

Tekniken kräver inte heller någon provberedning och är inte destruktiv. 

En av de stora nackdelarna med NIR-spektroskopi är behovet av kalibrering. För att 

utveckla en prediktionsmodell krävs en stor rad representativa prov med kända 

egenskaper. Detta innebär att noggrannheten hos metoden beror på tillförlitligheten vid 

kalibreringen, vilket lätt för med sig att referensmetoden måste väljas utifrån de speciella 

behov som gäller för varje enskilt fall. Ytterligare en nackdel är att tekniken enbart mäter 

på en mycket liten begränsad. Då kött är ett heterogent material kan mätning på en liten 

yta inte ses som representativt för hela köttbitar. Industrin efterfrågar dock mätning på 

hel slaktkropp eller på styckningsdetaljer (Prieto, Roehe m.fl., 2009), och metoden är 

alltså tyvärr inte lämplig för att användas för denna typ av ändamål.  

6.1.1 NIR för bedömning av köttkvalitet 

NIR är den mest studerade typen av spektroskopi för att bedöma innehåll av 

intramuskulärt (IMF) i kött men tekniken har endast visat på tillförlitligt resultat för 

homogeniserat kött, som köttfärs (Cheng, Cheng m.fl., 2015). Ett fåtal studier har visat 

prov på positiva resultat för mätning av fettsyror, fettsyragrupper och intramuskulärt fett 

på intakt nöt och lammkött, se tabell 3. Vid mätning på hela köttbitar finns en risk att 

mätytan antingen består av mestadels fett eller mestadels muskelfibrer. För att hantera 

den problematiken har man testat att mäta på många ställen eller på en större yta men 

ofta med negativt resultat (Cheng, Cheng m.fl., 2015). Dock rapporterade De Marchi, 

Penasa m.fl. (2013) bättre resultat för köttbitar än för malet kött. En genomgång av 
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litteraturen tyder på att NIR har potential att användas till on-linebedömning av pH och 

färg på nötkött på slakteri. Flertalet studier har fått lovande resultat för bedömning av 

dessa parametrar (tabell 3). För mätning av pH finns det ett intresse att ersätta 

nuvarande teknik med pH-meter, som är en relativt långsam teknik med låg precision 

(Savenije, Geesink m.fl., 2006).  

Flera publicerade resultat tyder på att NIR-spektroskopi eventuellt har viss, men i så fall 

begränsad förmåga, att bedöma nötköttets mörhet i jämförelse med mekaniska 

referensmätmetoder som WBSF och SSF (Leroy, Lambotte m.fl., 2004; Andres, Silva 

m.fl., 2008; Prieto, Ross m.fl., 2009; Rosenvold, Micklander m.fl., 2009; De Marchi, 

2013; Qiao, Ren m.fl., 2015). I flera fall har det inte fallit väl ut att mäta tillagningsförlust 

(cooking loss) (Andres, Silva m.fl., 2008; Prieto, Ross m.fl., 2009; De Marchi, Penasa 

m.fl., 2013), medan De Marchi (2013) hävdade ”lovande” resultat. Enligt en 

litteraturgenomgång av Prieto, Roehe m.fl. (2009) är alla forskargrupper som testat NIR 

för bedömning av vattenhållandeförmåga eniga om att tekniken inte fungerar 

tillfredsställande för det ändamålet. 

Tabell 3. Sammanställning av studier som undersökt NIR för att mäta olika sorters köttkvalitets-
parametrar.  

Referens 
Djurslag och 

muskel 

Våglängd (nm) 

Onlinemätning? 

Studerad 

parameter 

Resultat, noggrannhet, 

korrelation etc.  

Pullanagari, 

Yule m.fl., 2015 

Nöt 

Longissimus 

longborum 

350-2500 nm 

on-line-detektion  

Fettsyror, 

intramuskulärt 

fett, 

fettsyregrupper 

R2, fettsyror: 0,32 – 0,73  

R2, IMF: 0,69 

Prieto, Ross 

m.fl., 2011 

Nöt (Limousin och 

Angus) 

Longissimus 

thoracis 

1100-1800 nm 

on-line-detektion 

Fettsyror, 

intramuskulärt fett 

Angus: 

R², fettsyror: 0,19 – 0,73 

R², IMF: 0,43 

Limousin: 

R², fettsyror: 0,12 – 0,76 

R², IMF: 0,75 

Andres, Silva 

m.fl., 2008 

Nöt 

Longissimus 

thoracis 

400-2500 nm 

pH, sarcomere-

längd, viktförlust 

vid tillagning, 

WBSF, färg (L*, a*, 

b*) 

R², pH: 0,97 

R², sarcomere-längd: 0,16 

R², viktförlust, tillagning: 

0,97 

R², WBSF: 0,65 

R², färg: 0,29 – 0,85 

Reis och 

Rosenvold, 

2014 

Nöt 

Longissimus dorsi 

350-2500 nm 

on-line-detektion 
pH 

R2, PH: 0,27 – 0,52 

Sortering som normalt (<5,8) 

eller högt (≥5,8) pH: 92 % av 

proven med högt pH 

hamnade rätt; 81 % av de 

med normalt pH hamnade 

rätt. 

De Marchi, 

2013 

Nöt  

Gracilis (mätpunkt), 

Longissimus 

thoracis 

(prediktering) 

350-1800nm 

on-line-detektion 

pH, färg (L*, a*, b*, 

H [färgomfång], SI 

[mättnadsindex]), 

viktförlust vid 

tillagning, WBSF 

R2, pH: 0,06 – 0,52 

R2, färg: 0,17 – 0,58 

R2, viktförlust: 0,01 – 0,31 

R2, WBSF: 0,08 – 0,13 



19 

© RISE Research Institutes of Sweden 

Referens 
Djurslag och 

muskel 

Våglängd (nm) 

Onlinemätning? 

Studerad 

parameter 

Resultat, noggrannhet, 

korrelation etc.  

De Marchi, 

Penasa m.fl., 

2013 

Nöt 

Longissimus 

thoracis 

350-1800 nm 

pH, färg (L*, a*, b*), 

viktförlust under 

hängmörning (%), 

viktförlust vid 

tillagning (%), 

WBSF 

R2, pH: 0,29 – 0,62 

R2, färg: 0,14 – 0,73 

R2, viktförlust, mörning: 0,29 

– 0,62 

R2, viktförlust, tillagning: 

0,12 – 0,38 

R2, WBSF: 0,01 – 0,34 

Rosenvold, 

Micklander 

m.fl., 2009 

Nöt 

Longgissimus 

lumborum 

400-1700 nm 

on-line-detektion 

pH, glykogen-

innehåll, WBSF, 

WHC 

R2, pH: 0,84 

R2, glykogen: 0,70 

R2, WBSF: 0,58 

R2, WHC: 0,68 

Qiao, Ngadi 

m.fl., 2007 

Nöt 

Longissimus 

thoracis 

350-1800 nm 
Färg (l*, a*, b*), pH, 

SSF 

Maskinlärning: 

R2, färg: 0,54 – 0,80 

R2, pH: 0,74 

R2, SSF: 0,20 

Regression: 

R2, färg: 0,53 – 0,76 

R2, pH: 0,67 

R2, SSF: 0,08 

Prieto, Ross 

m.fl., 2009 

Nöt 

Longissimus 

thoracis 

350-1800 nm 

on-line-detektion 

Färg (L*, a*, b*), 

viktförlust vid 

tillagning, 

instrumentell 

textur 

(Volodkevitch 

shear force, SSF), 

sensoriska 

egenskaper 

R2, färg: 0,86 – 0,91 

R2, viktförlust, tillagning: 

0,35 

R2, Volod. SF: 0,37 

R2, SSF: 0,31 – 0,54 

R2, mörhet; saftighet; smak; 

avvikande smak; 

totalupplevelse: 0,28; 0,21; 

0,59; 0,22; 0,25 

Leroy, 

Lambotte m.fl., 

2004 

Nöt 

Longissimus 

thoracis 

833-2500 nm 

 

Färg (L*, a*, b*), 

drip-loss, 

viktförlust vid 

tillagning, WBSF  

R2, färg: 0,39 – 0,85 

R2, drip-loss: 0,38 – 0,54 

R2, cooking loss: 0,25 – 0,47 

R2, WBSF: 0,15 – 0,41 

Andres, Murray 

m.fl., 2007 

Lamm 

Longissimus 

thoracis 

400-2500 nm 

Sensoriska 

egenskaper 

(textur, saftighet, 

smak, avvikande 

smak, total-

bedömning), IMF, 

andel vatten 

R2, textur; saftighet; smak; 

avvikande smak; 

totalupplevelse: 0,46; 0,32; 

0,55; 0,10; 0,52 

R2, IMF: 0,70 

R2, andel vatten: 0,51  

Price, Hilton 

m.fl., 2008 

Nöt 

Longissimus muscle 

(Mello, Vaz m.fl.) 

Rectus femoris 

Gluteus medius 

Semi-membranosus 

Semi-tendinosus 

Triceps brachii 

400-1650 nm 

SSF (Longissimus 

muscle) 

WBSF (other 

muscles) 

Sensoriska egen-

skaper (mörhet, 

saftighet, smak, 

totalbedömning) 

26 av 28 prov sorterades in i 

rätt grupp (sega prover) 



20 

© RISE Research Institutes of Sweden 

6.2  Ramanspektroskopi 
Vid mätning av Ramanspektroskopi gäller det att konstruera en mätutrustning som 

lyckas fånga upp den relativt svaga Ramaneffekten, och särskilja den från 

bakgrundsbrus. I korthet så görs detta genom att först och främst framkalla effekten med 

hjälp av en laser som man belyser provobjektet med, och sedan genom att filtrera bort 

oönskat ljus. 

Mättekniken har ett flertal egenskaper som gör den attraktiv för mätning på livsmedel. 

Dels är den relativt okänslig med avseende på vatteninnehåll, dessutom ger den 

detaljerad spektral information som ofta kan härledas till hur provet är sammansatt 

kemiskt och fysikaliskt. Vad som hittills har hållit tillbaka bred tillämpning av tekniken 

är delvis utmaningen i att frambringa och lyckas fånga upp den svaga Ramaneffekten på 

en nivå som gett användbara mätresultat. Detta har även bidragit till att hålla uppe 

utrustningskostnader. 

På senare tid har det dock hänt mycket på utrustningssidan, och priser har gått ned 

samtidigt som instrumenten har minskat i storlek. Som en följd har antalet publikationer 

gått upp, där man har studerat Ramanspektroskopi för mätning på kött.  

6.2.1 Ramanspektroskopi för bedömning av köttkvalitet 

I Beattie, Bell m.fl. (2004) fann författarna en korrelation med sensorisk panels 

bedömning av mörhet (R2 = 0,65), saftighet (R2 = 0,62) och konsumentacceptans (R2 = 

0,67 – 0,71). WBSF gav sämre korrelation (R2 = 0,15) till panelens bedömning av mörhet 

än vad Ramanmätningarna gav. Författarna tyckte sig även se, genom att analysera 

Ramanspektrumet, att skillnaden mellan mört och segt kött hör ihop med en förändring 

i proteinsammansättning. 

Även Zhao, Nian m.fl. (2018) undersökte kopplingen mellan sensorisk bedömning och 

uppmätta data med Ramanspektroskopi. En lång lista på sensoriska attribut ingick i 

studien: arom, metalliskhet, torrhet, härsknad, tuggmotstånd och fet smak, för att 

nämna några. Korrelationenen mellan sensoriska data och Ramandata spände från 

moderat till god. Särskild god var korrelationen (R2 mellan 0,80 och 0,84) till parametrar 

som författarna beskriver som positivt laddade, smakrelaterade attribut. I studien 

samlade man data från två olika raser (Holstein-Friesian respektive Jersey×Holstein-

Friesian). En iakttagelse som gjordes var att det blev bättre predikteringsmodeller om 

man enbart byggde sin modell på en delmängd av data som tillhörde en och samma ras. 

Detsamma gällde om man snävade in data till en och samma ålderskategori. 

I Bauer, Scheier m.fl. (2016) undersökte man möjligheten att prediktera mörhet hos 

nötkött (gluteus medius) med Ramanspektroskopi, där referensvärden erhölls genom att 

mäta WBSF. För att förbättra WBSF som referensmätning gjordes 20 mätningar per 

muskel, istället för de 6 som enligt författarna är det brukliga. De erhöll en modell med 

R2 i spannet 0,33 – 0,79. Validering mot oberoende prover gav R2 = 0,33. De testade 

olika tröskelvärden i intervallet 30 och 49 N, och kunde då skilja mellan sega och möra 

prover med 70–88% respektive 59–80% noggrannhet vid korsvalidering och validering 

(med tröskelvärde menas här det WBSF-värde som avgör skiljelinjen mellan mör och 

seg). Författarna noterar att spektrala skillnaden mellan sega och möra köttbitar främst 

bestod i att hos sega prover var det Ramanmönster som är relaterat till protein 

intensivare. De sluter sig även till att ju segare prover, desto lättare att identifiera dem.  
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Fowler, Schmidt m.fl. (2018) studerade prediktering av mörhet och saftighet hos nötkött 

(longissimus lumborum) med Ramanspektroskopi, och erhöll R2 = 0,42 (mörhet) 

respektive R2 = 0,47 (saftighet). De trodde sig även kunna se att saftigheten hänger ihop 

med myofibrillernas struktur, fettsyrorna, musklernas kontraktion och proteinernas 

hydrofobi.  

Nian, Zhao m.fl. (2017) undersökte korrelationen mellan Ramanspektroskopiska data 

samlade vid tre lagringstider (3, 7 och 14 dagar) och ett flertal parametrar hos nötkött: 

WBSF, tillagningsförlust, hydroxyprolinhalt, förmåga att särskilja kött från olika 

muskelgrupper (longissimus thoracis, semitendinosus och gluteus medius) samt 

innehåll av och löslighet hos kollagen. De fick överlag bra korrelation mellan uppmätta 

data, men bäst resultat gav de som insamlades dag 3. 

Schmidt, Scheier m.fl. (2013) undersökte möjligheten att mäta mörhet och 

tillagningsförlust hos lammkött m. longissimus thoracis et lumborum som kom från två 

olika flockar. Med en handhållen utrustning för Ramanspektroskopiska mätningar 

kunde de urskilja vilken flock köttet kom ifrån. De fick även fram modeller för mörhet 

och tillagningsförlust med bättre predikteringsförmåga inom var flock för sig än om de 

slog ihop data för att skapa en enda modell.  

Slutligen några exempel på studier som tangerar, men egentligen faller utanför syftet 

med denna rapport. Boyaci, Temiz m.fl. (2014) visade att det går att särskilja köttprover 

med olika delar nöt- och hästkött inblandat, med hjälp av Ramanspektroskopi, och på 

liknande sätt detekterade Hassing, Jernshøj m.fl. (2012) fläsk i lammfärs. Chen, Wu m.fl. 

(2012) använde Ramanspektroskopi för att karakterisera lipidoxidering hos nötkött vid 

infrysning och upptining. Slutligen har klassificering av vattenhållande förmåga hos 

kycklingkött undersökts av Phongpa-Ngan, Aggrey m.fl. (2014). 

6.3  Flourescens 
Studier med fokus på att mäta köttkvalitet med hjälp av flourescens går relativt långt 

tillbaka i tiden. En litteratursammanfattning av vad som gjorts inom flourescensmätning 

på livsmedel (Christensen, Nørgaard m.fl., 2006) innefattar även vad som till dess hade 

gjorts inom mätning på kött. 

Swatland och Findlay (1997) undersökte korrelationen mellan sensorisk analys (mörhet, 

tuggmotstånd och ”resterande vävnad”) av nötkött och uppmätt flourescens. Mätningen 

av flourescens gjordes med en optisk sensor monterad i mitten av en vass prob. Proben 

matades med ljus i UV-området, med topp kring 365 nm. Mätsignalen fick de sedan 

genom att föra in proben i köttbiten och mäta förändringar i flourescens under passagen 

genom köttbiten. Författarna argumenterar för att det sker en förändring i signalen varje 

gång proben går igenom bindvävnad, vilket ger upphov till signaltoppar, och det var 

genom att analyserar dessa förändringar som de kunde finna ett samband med dessa och 

sensoriska data. Exempelvis fann de att sega partier hade en hög frekvens av smala 

flourescenstoppar, samt att (då proben fördes in vinkelrätt mot muskelfibrerna) arean 

under flourescenssignalen korrelerade positivt till mörhet (r = 0,57) och negativt till 

tuggmotstånd (r = -0,61) och ”resterande vävnad” (r = -0,58). Swatland är en av de som 

tidigt undersökte flourescens för mätning på kött, och har med åren gjort ett flertal 

publikationer inom området, bl.a. Swatland (1991), Swatland, Brooks m.fl. (1998) och 

Swatland (2007). 
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Bland andra studier som använt flourescens finns exempelvis försök att prediktera 

fetthalt och fettsyresammansättning hos nöt, longissimus thoracis, (Aït-Kaddour, 

Thomas m.fl., 2016), som dock hade begränsad framgång i detta (R2 mellan 0,48 och 

0,66). Ytterligare en författare försökte prediktera mörhet hos nöt, longissimus dorsi, 

(Egelandsdal, Wold m.fl., 2002) med korrelation r i intervallet 0,45–0,84. 

7 Elektromagnetiska tekniker 

7.1  Elektrisk impedans 
Elektrisk impedans är det elektriska motstånd som en växelström utsätts för då den flyter 

genom ett material, och mäts i SI-enheten ohm (Ω). Det vanligaste sättet att mäta 

impedans är med en s.k. biopolär metod, figur 1, vilket innebär att mäta spänningen 

mellan två elektroder och räkna ut impedansen med hjälp av ohms lag. Med metoden 

kan man alltså analysera elektriska egenskaper hos ett material, exempelvis kött. 

Köttets impedans beror dels på dess struktur men även dess förmåga att leda joner. Från 

pre-rigor till post-rigor sker en naturlig förändring i cellmembranen och även de intra- 

och extracellulära elektrolyterna påverkas, vilket i sin tur har inverkan på provets 

elektriska och s. k. dielektriska egenskaper (Damez, Clerjon m.fl., 2008). Dessutom är 

muskler anisotropiska vilket innebär att impedansen är olika beroende på om strömmen 

sprids längsmed eller tvärsöver muskelfibrerna (Damez och Clerjon, 2008). Beroende på 

om man använder hög eller låg frekvens kan elektrisk impedans mäta olika strukturer i 

materialet. Finare struktur mäts bäst med hjälp av elektriska signaler med hög frekvens 

och större element observeras via lägre frekvenser (Damez, Clerjon m.fl., 2008). 

 

Figur 1. Mätning av impedans med biopolär metod. 

  

Köttbit 

V 

Elektroder 

I, Växelström Voltmeter 

https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4xelstr%C3%B6m
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ohm
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Elektrisk impedansmätning har använts sedan länge för att studera ett flertal parametrar 

som kopplas till köttkvalitet, och det finns flera exempel på lansering av kommersiella 

produkter. Man har bland annat studerat fettinnehåll, mörhet/mognad, pH och 

slaktutbyte. Att undersöka mängden intramuskulärt fett genom bioelektrisk 

impedansspektroskopi (BIS) baseras på att fett och muskelfibrer har olika elektrisk 

konduktivitet, dvs. att muskelfibrer leder ström bättre än fett (Cheng, Cheng m.fl., 2015). 

Sedan flera decennier har därför studier genomförts i försök att använda elektrisk 

impedans för att uppskatta fettinnehåll i kött. 

Studier av Marchello, Slanger m.fl. (1999) visade att bioelektrisk impedansspektroskopi 

för att bedöma fettinnehåll fungerade bättre för malet kött från nöt och gris än hela 

köttstycken. Å andra sidan visade mätningar direkt efter slakt enligt Damez, Clerjon m.fl. 

(2008) på mycket bra noggrannhet (R2 = 0,95) för fettinnehåll på hela styckningsdetaljer 

från nötkött. Deras positiva resultat anser de bero på att membran och andra 

extracellulära delar inte hunnit förändras om mätningen sker direkt efter slakt samt att 

mätningen genomförs vid en stabil temperatur. 

Under senare år har några instrument utvecklats för att bedöma just fettinnehåll genom 

mätning av impedans, med varierande resultat. Altmann och Pliquett (2006) utvecklade 

ett instrument som kunde mäta impedans genom en prob som passerade genom 

muskeln. Med denna undersökte de andel intramuskulärt fett i longissimus dorsi på 

nötkött; dock hamnade korrelationskoefficienten r inte högre än mellan 0,28 och 0,69. 

Madsen, Borgaard m.fl. (1999) utvecklade ett on-line-instrument baserat på impedans-

spektroskopi för att bedöma IMF hos nötkött, som de utvärderade på en handfull 

mätpunkter på slaktkropparna, och redovisade som bäst en korrelationskoefficient på 

0,83. Systemet är patenterat (Madsen, Rasmussen m.fl., 1999), instrumentet är portabelt 

och bygger på att elektroder förs in i muskeln och fettinnehållet beräknas genom 

mätningar på flera frekvenser. 

Flera studier har genomförts med syfte att bedöma kötts förändring över tiden i 

mörningsprocessen genom att mäta elektrisk impedans. Kopplingen mellan mörhet och 

den tid som köttet fått på sig att mogna är välkänd sedan länge. En studie av Byrne, Troy 

m.fl. (2000) påvisade lovande korrelation mellan impedans och parametrarna WBSF, 

sensorisk mörhet samt färg. Resultaten från en studie av Damez, Clerjon m.fl. (2008) 

som studerade mätning av mognadsgrad hos nötkött med impedansspektroskopi erhöll 

medelgod korrelation (R2 = 0,7).  Metoden kunde även kategorisera köttet som mognat 

eller icke mognat med nära 90 % träffsäkerhet. Även Hopkins och Wang (2012) visade 

att tekniken kan användas för att dela in kött en dag efter post-mortem i olika kategorier 

som mör eller seg, men fann å andra sidan ingen korrelation med mörheten efter fem 

dagars åldrande. Lepetit, Salé m.fl. (2002) visade likaledes att bioelektrisk impedans kan 

användas för att bedöma åldersrelaterad mörhet på kött, men tillade att metoden måste 

förfinas och noggrannheten förbättras innan implementering inom industrin.   

Studier där elektrisk impedans använts för att mäta pH har främst innefattat griskött, 

även om studier även gjorts på nöt (Byrne, Troy m.fl., 2000), som fann ett signifikant 

samband mellan pH-sänkning och både impedans- och konduktivitetsmätningar.  

Resultaten från studier där man studerat slaktutbyte med hjälp av elektrisk impedans 

varierar. En studie av Zollinger, Farrow m.fl. (2010) visade att de kunde mäta det 

procentuellt säljbara slaktutbytet med R2 = 0,81 samt det procentuellt ”trimbara fettet” 

med R2 = 0,84 på nötkött. Däremot visade resultaten från Altmann, Pliquett m.fl. (2005) 
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i en studie på lammkött på låga korrelationsvärden (r mellan -0,37 och -0,74) för vatten, 

råfett och fettvävnad. Även korrelationen för råprotein var låg (r mellan 0,00 och -0,47). 

Trots många år av försök att etablera produkter som baserar sig på mättekniken så verkar 

det som det finns en rad utmaningar kvar innan den slår igenom på bred front 

industriellt. Framtida forskning för att komma framåt kan röra polarisation på 

elektroderna, materialval och utformning, samt konfiguration och behandling av data. 

Eftersom kött är ett anisotropiskt material kan det medföra att elektroderna kanske 

behöver anpassas för att uppnå en viss exakt position och orientering (Zhao, Zhuang 

m.fl., 2017). 

7.2  Röntgen och datortomografi 
Röntgen har länge använts inom medicin och andra områden för att studera egenskaper 

hos olika typer av material. Röntgenstrålar är precis som synligt ljus elektromagnetiska 

vågor, men de har en högre energinivå och kan därför tränga igenom de flesta material. 

Tekniken bygger på att mäta skillnaden i dämpning av en röntgenstråle när den passerar 

genom ett material. Olika material har olika densitet, och därmed olika förmåga att 

dämpa röntgenstrålarnas energi. När röntgenutrustning (som i grund och botten är en 

kamera) skickar röntgenstrålar genom exempelvis en människokropp kommer olika 

vävnader som ben, fett och muskler att absorbera strålarna i olika grad, och en bild av 

kroppens inre blir till. Denna typ av traditionell röntgen brukar kallas flatröntgen, och 

ger en tvådimensionell projicering av den bestrålade kroppen. 

För att erhålla en tredimensionell bild av det objekt som undersöks, så har man 

vidareutvecklat röntgentekniken till s k datortomografi. Tomografi bygger på att data 

insamlas då objektet bestrålas från flera vinklar, så att efterföljande databehandling 

möjliggör att ta fram en tredimensionell bild. Provet kan t.ex. roteras under en 

röntgenskanner så att en serie 2D-bilder erhålls. Om serien täcker hela provet kan det ge 

information om hela slaktkroppens vävnader men även musklernas densitet som visat 

sig vara ett bra sätt att förutspå IMF (Clelland, Bunger m.fl. 2014). 

Köttindustrin har sedan 1970-talet, bland annat i USA, använt sig av röntgen-

anläggningar som Anyl-Ray System för att bedöma fettinnehåll i kött, med hjälp av låga 

nivåer av röntgenstrålning (Gordon, 1973). Än idag saluförs en efterföljande modell: 

Oystar Anyl-Ray Meat Analyzer, Model 316 (Kartridge Pak), som mäter på obehandlat 

prov, och ger ett värde på fettinnehåll efter några sekunder. Model 316-6 mäter på 5,9 kg 

prov – utrustningen kan placeras på slakteriet och köttprovet kan gå vidare i 

produktionen. En besläktad teknisk produkt, Marel Trim Management System, är mer 

av en online-mätande installation, och mäter förhållandet mellan total mängd fett och 

kött. 

DXA står för står för Dual-energy x-ray absorptiometry och är en form av lågstrålande 

röntgenmätning. Uppmätt absorption vid låga energier (t.ex. 62 keV) beror på både 

fettinnehåll och densitet medan absorption vid högre energier (t.ex. 120 keV) 

huvudsakligen beror på densitet. Fettinnehållet i ett prov kan därför tas fram genom att 

dessa två mätningar kopplas ihop för att sedan subtraheras ifrån varandra. God 

noggrannhet har erhållits med mätmetoden vid bedömning av fettinnehåll (jämfört med 

kemisk analys), som exempel kan nämnas R2-värden från 0,7 till 0,97 (Brienne, 

Denoyelle m.fl., 2001) och RMSEP 0,34 – 0,57% (Hansen, Tholl m.fl., 2003). Det finns 
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studier som har undersökt metoden för att bestämma mörhet, vilket dock har givit 

måttlig till svag korrelation med WBSF, exempelvis Kröger, Bartle m.fl. (2006). 

Mercier, Pomar m.fl. (2006) anser att DXA är en för långsam metod för att användas i 

kommersiellt bruk, men att den mycket väl kan användas som referensmetod.  

I en litteratursammanställning av Cheng, Cheng m.fl. (2015) uttrycker författarna att de 

anser datortomografi vara en lovande teknik för utvärdering av IMF-innehåll på både 

slaktkroppar och levande djur. Dock anser de att det krävs ytterligare utveckling och 

studier för att förbättra noggrannheten och minska kostnaden för utrustning innan 

tekniken är redo att användas i industrin. 

7.3  Kärnmagnetisk resonansspektroskopi (NMR) 
I laboratorieanalys kan man med hjälp av kärnmagnetisk resonansspektrometri (NMR, 

nuclear magnetic resonance spectrometry) avslöja både struktur hos, och rörelse i den 

molekyl som ett prov består av. Då NMR-tekniken var ung krävdes att man mätte på ett 

i stort sett homogent material, men tekniken har utvecklats till att klara av mer 

heterogena prover. NMR ger bl.a. information om hur många väteatomer som sitter på 

varje kolatom, vilka funktionella grupper som finns i en molekyl och hur långt olika 

väteatomer sitter från varandra i molekylen. En vidareutveckling av NMR är de 

magnetkameror som används inom medicinen. Den senare tekniken benämns 

Magnetisk resonansavbildning (MR, MRT eller MRI - Magnetic Resonance Imaging), 

med vilken man kan ta fram en tredimensionell bild av den kroppsdel som undersöks via 

ett stort antal mätningar som kombineras ihop med hjälp av databehandling. 

NMR baserar sig på att vissa atomkärnor uppför sig som små magneter. Man applicerar 

ett konstant yttre magnetfält, varvid olika orientering av dessa små magneter erhålls. 

Sedan stör man denna orientering med hjälp av ett vinkelrätt orienterat, växlande 

radiofrekvensmagnetfält. Denna störning inducerar ett resonansfenomen, som utnyttjas 

för att karakterisera materialet som studeras. 

Det mest utforskade och mest framgångsrika området inom NMR och köttvetenskap är 

så kallad protonrelaxometri. Tekniken har förmåga att karakterisera vatten och 

strukturella egenskaper i heterogena material som kött, till exempel vattenaktivitet i 

frystorkat kycklingbröst (Venturi, Rocculi m.fl. 2007) och vattenfördelning i nötkött 

(Tornberg och Larsson 1986).  En studie av Wu m.fl. (2007) påvisade ett samband mellan 

NMR-mätningar och denaturering som sker vid tillagning av griskött av olika kvalitéer 

(DFD, PSE och normal) och olika grad av tillagning. 

Andra forskare har med framgång bl. a. undersökt möjligheten att använda NMR-

spektroskopi för att bedöma fettinnehåll i kött (Renou, Kopp m.fl. 1985) och (Foucat, 

Donnat m.fl. 1997), samt postmortemförändringar (Renou, Canioni m.fl., 1986), i det 

senare fallet i kaninkött.  

Hittills har de studier som gjorts inom NMR har varit på nivån att sondera vad som är 

möjligt med tekniken eller att använda tekniken för att förstå andra samband. Eftersom 

NMR-utrustning är kostsam i inköp gör det att den ännu framstår som ointressant att 

implementera på industriskala i köttindustrin. Innan implementering måste 

utrustningskostnader gå ner och tekniken kräver ytterligare funktionstester (Cheng, 

Cheng m.fl., 2015).  
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Ungefär detsamma gäller MRI, där vägen till industriell tillämpning torde vara ännu 

längre än för NMR-spektroskopi. Det finns dock lovande studier på att mäta flertalet 

parametrar, exempelvis fetthalt, IMF och kollagenhalt. I Mitchell, Scholz m.fl. (2001) 

mätte man med MRI hur olika organ fördelade sig över totala kroppsvolymen hos gris, 

samt förhållandet mellan fett och muskler. 

8 Mätmetoder baserade på kamera-
 teknik 

8.1  Bildanalys (vision) 
Tekniken för bildanalys (även datorsyn eller vision-teknik) bygger på en kamera som är 

kopplad till en dator som är programmerad att analysera/värdera bilder. Bildanalys har 

länge ansetts vara en lovande teknik för objektiv bedömning av slaktkroppar, tack vare 

att bedömningen skulle kunna påminna om vad som idag sker med mänskliga ögat. 

Dessutom är tekniken till sin natur icke-destruktiv, snabb och det är förhållandevis 

enkelt att utföra provberedning. Bildanalys har bland annat testats för bestämning av 

färg, tjocklek på fett, marmorering och vattenhållande förmåga på nötkött (Bozkurt, 

Oezkaya m.fl., 2009). Under de senaste decennierna har det varit ett omfattande intresse 

för bildanalys som verktyg för att utvärdera marmorering och flera studier har visat på 

goda resultat för att bedöma marmorering på nötkött. Bedömningen har i många fall 

genomförts på muskeln longissimus dorci, som anses vara den viktigaste muskeln för att 

avgöra kvaliteten på köttet enligt Elmasry, Barbin m.fl. (2012). Enligt Pena, Molina m.fl. 

(2013) kan tekniken beskriva såväl grad av marmorering i nötkött som egenskaper hos 

insprängt fett (författarna uttrycker det senare genom att karakterisera ”fettprickar” i 

muskeln, i termer av antal, storlek, form och fördelning). Resultat från ett flertal studier 

som använt bildanalys för att studera kvalitetsrelaterade egenskaper hos kött från lamm 

och nöt har sammanställts i tabell 4. 

De utmaningar som tekniken har kvar att hantera är hur liten den minsta 

partikelstorleken ska vara för att detekteras, samt påverkan av reflektion från köttsaft på 

styckytan (Pena, Molina m.fl., 2013). Dessutom finns en risk att bindväv uppfattas som 

fett och hos exempelvis griskött finns risk för felbedömningar då färgkontrasten mellan 

insprängt fett och kött inte är helt uppenbara alla gånger (Cheng, Cheng m.fl., 2015). Ett 

annat problem med tekniken är att den vid överföring av bilder eller annan behandling 

kan drabbas av ”förorening”, vilket innebär att kvaliteten på bilderna försämras. Bilderna 

kan i dessa fall bli suddiga, vilket kan ha stor påverkan på efterföljande segmentering och 

informationsextraktion (Zhang, Wei m.fl., 2016).  

Segmentering är det steg inom bildanalys då man delar upp bilden och klassificerar 

uppsättningar av pixlar så att man når en förenkling som är lättare att analysera. Detta 

är ofta det viktigaste steget vid bildanalys, och utgör grunden för efterföljande analyssteg 

och funktioner. Små fel i segmenteringen kan ha stor inverkan på slutresultatet. Idag 

finns ingen generell bildsegmenteringsmetod tillgänglig för utvärdering av marmorering 

på nötkött; mycket beror på att kött har stora biologiska variationer vilket försvårar 

segmenteringen (Cheng, Cheng m.fl., 2015). 

Även om det utvecklats en del bildanalyssystem för kommersiellt bruk inom området 

finns det fortfarande utmaningar att jobba vidare med. För krävande 
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klassificeringstillämpningar bör systemen bli mer robusta, samt utvecklas och anpassas 

för inspektion i realtid/on-line. En essentiell del i dessa utmaningar tycks främst utgöras 

av att förbättra segmenteringen. 

Ett exempel på tillämpning som etablerat sig på marknaden är i Danmark, där har man 

utvecklat ett system för automatisk klassificering av slaktkroppar av djurslagen gris, 

nötkreatur och får i realtid baserat på 3D-kamerateknik (Frontmatec, 

https://www.frontmatec.com/en/front-page). Systemet klassificerar slaktkropparna 

enligt form (EUROP-skalan), fett och färg och finns sedan flera år tillbaka i drift på flera 

danska slakterier. Kapaciteten är hög då systemet klarar av att klassificera upp till 620 

slaktkroppshalvor i timmen.  

I patentlitteraturen finns flera exempel där författarna hävdar framtagna lösningar där 

kamerateknik används i syfte att klassificera köttkvalitet. Ett tidigt exempel är (Petersen 

och Soerensen, 1993), men fler har följt sedan dess. Svenska företaget Smart Agritech 

Solution nämner på sin hemsida (https://www.smartagritech.se/produkter/europ/) en 

kameralösning som ska klara att klassificera slaktkroppar enligt EUROP-skalan. Det står 

även på hemsidan att lösningen är patentsökt, eventuellt innefattar eller tangerar denna 

lösning ett patent från 2018 (Konradsson, Eke-Göransson m.fl., 2018), som innehas av 

aktörerna bakom företaget. 

Purdue Research Foundation har tagit fram en teknik för att bedöma mörhet med hjälp 

av en kombination av kamerateknik och bildbehandling. Tekniken bygger på att mäta 

reflektansen från en köttbit, och därigenom sluta sig till hur länge köttet har mörats. De 

beskriver i det patent som har tagits på tekniken (Kim, Kim m.fl., 2016) de hjälpmedel 

som de lutar sig emot, främst ett telecentriskt objektiv som ska göra valet av 

belysningsteknik friare. Som kamera för ändamålet omnämns en hyperspektral dito, 

men de menar även att tekniken ska kunna tillämpas med en vanlig systemkamera, 

kanske till och med kameran i en mobiltelefon. Patentinnehavaren har även i andra 

sammanhang arbetat med mjukvarulösningar för att ”rekonstruera” hyperspektral 

information från en RGB-bild (Kim, Kim m.fl., 2016), och därigenom öppna för 

bildanalys som drar åt det hyperspektrala hållet, men baserat på billigare, enklare 

kamerateknik.  Vad som beskrivs i patentet har visserligen intressanta inslag, men man 

får intrycket av att tekniken snarare mäter hur länge en köttbit har fått mogna, än att den 

ger ett faktiskt värde på dess mörhet. 

  

https://www.frontmatec.com/en/front-page
https://www.smartagritech.se/produkter/europ/
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Tabell 4. Sammanställning av resultat från vetenskapliga studier där man använt bildanalys för att 
undersöka olika egenskaper hos lamm- och nötkött. 

Referens 
Djurslag och 

muskel 

Typ av 

information 

Jämförande 

analysmetod 

Resultat, noggrannhet, 

korrelation etc.  

Pena, Molina 

m.fl., 2013 

Nöt 

Longissimus 

thorasis 

Marmorering 

Bedömning enligt 

USDA 

Kemisk analys 

r, USDA IMF: 0,18 – 0,84 

r, kemisk IMF: 0,24 – 0,46 

Du, Sun m.fl., 

2008 

Nöt 

Longissimus 

dorsi 

Intramuskulärt 

fett 

Kemisk analys av 

fetthalt 

Bedömning via 

tränad panel  

R2, IMF: 0,83 % 

Sun, Chen m.fl., 

2011 

Nöt 

Longissimus 

thorasis 

Muskelfärg 
Sensorisk 

bedömning 

Linjär regression: 87% 

korrekta klassificeringar 

Stödvektormaskin: 95 % 

korrekta klassificeringar 

Torrescano-

Urrutia, 

Sanchez-

Escalante m.fl., 

2017  

Nöt 

Longissimus 

dorsi 

Marmorering 

Klassificering 

enligt USDA 

Fetthalt, kemisk 

extraktion 

Korrelationskoefficient, 

USDA: 0,87 

Korrelationskoefficient, 

kemisk analys: 0,86 

Bozkurt, 

Oezkaya m.fl., 

2009 

Nöt 

Longissimus 

dorsi 

Muskelfärg 
Colormeter (L*, a*, 

b*), pH 

Stor skillnad mellan 

bildanalys och 

färgmätning. 

God korrelation mellan 

pH och a* 

Irie och Kohira, 

2012 

Nöt, Wagyu 

Longissimus 

thoracis, 

trapezius, 

semispinalis 

dorsi och 

semispinalis 

capitis 

Marmorering 

Automatiserad 

bildanalysrutin, 

mäter ”fläckvis” 

Bildanalys med 

manuella inslag 
R² mellan 0,89-0,97 

Jackman, Sun 

m.fl., 2010 

Nöt 

Longissimus 

dorsi 

Färg, 

marmorering och 

yttextur 

Konsument-panel 

bedömde mörhet, 

saftighet och smak 

r2, mörhet: 0,76 

r2, saftighet: 0,69 

r2, smak: 0,78 

Zhou och Peng, 

2013 

Nöt 

Entrecote 

(”Rib-eye”) 

Marmorering 
Gradering på skala 

1 – 3. 

91,2 % graderades rätt 

Tid för analys: 0,879 

sekunder 

Chen, Wu m.fl., 

2012 

Nöt 

Entrecote 

(”Rib-eye”) 

Marmorering 
Bedömning av 

panel på skala 1 - 3 

Linjär regressionsmodell: 

75% graderades rätt 

Polynommodell:  87,5 % 

graderades rätt 

Slosarz, Stanisz 

m.fl., 2004 

Lamm 

Longissimus 

dorsi 

Fettinnehåll, pH 

och torrsubstans 

Färg (L*, a*, b*), 

fettinnehåll, pH, 

torrsubstans 

 r, fettinnehåll: 0,742 

r, pH: 0,38 - 0,46 

r, torrsubstans: 0,25 
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8.2  Hyper- och multispektral bildanalys 
Under de senaste decennierna, och inte minst på senare år, har flera forskargrupper 

börjat testa och utvärdera hyperspektral bildanalys (även HSI – Hyperspectral Imaging) 

som ett verktyg för att bedöma köttkvalitet, bl.a. Cluff, Naganathan m.fl. (2008), 

Naganathan, Grimes m.fl. (2008), Cluff, Naganathan m.fl. (2013), ElMasry, Sun m.fl. 

(2013), Kamruzzaman, Sun m.fl. (2013), Wu och Sun (2013), Konda Naganathan, Cluff 

m.fl. (2015a), Konda Naganathan, Cluff m.fl. (2015b), Naganathan, Cluff m.fl. (2015a), 

Qiao, Ren m.fl. (2015), Zhao och Peng (2015), Konda Naganathan, Cluff m.fl. (2016), 

Lohumi, Lee m.fl. (2016), Aredo, Velasquez m.fl. (2017) och Craigie, Johnson m.fl. 

(2017). Hyperspektral bildanalys, även känd som bildspektroskopi, har visat sig vara ett 

kraftfullt analysverktyg och tekniken har testats och implementerats inom både 

labbverksamhet och industri. Genom att integrera två optiska sensorteknologier, 

bildbehandling och spektroskopi, i samma system kan både rumslig och spektral 

information tas fram. Tekniken har förmågan att snabbt och icke-invasivt beskriva både 

fysiska och morfologiska egenskaper, samtidigt som den ger kemisk och molekylär 

information om provet som studeras.  

Konventionella digitalkameror reducerar ned det infallande ljuset till tre breda kanaler: 

röd, grön och blå (RGB), vilket ger tillräcklig information för att återskapa vad mänskligt 

seende hade klarat av att uppfatta. I verkligheten innehåller dock reflekterat ljus mycket 

mer information än så, både inom synliga området och inte minst inom infraröda och 

ultravioletta området. Hyperspektrala kameror klarar av att samla in intensitet för flera 

frekvenser, även sådana som ligger utanför det synliga området.  

Om man ser det mänskliga ögat som en färgkamera som registrerar en bild i den synliga 

delen av det elektromagnetiska spektrumet, kan den hyperspektrala sensorn dela in den 

elektromagnetiska strålningen i ett antal delar och mäta energin inom varje sådan del. 

Med hjälp av efterföljande databehandling kan tekniken bestämma innehåll och rumslig 

fördelning av flera av de komponenter som utgör provet, även om komponenterna har 

för mänskliga ögat liknande färger, överlappade spektra eller liknande morfologiska 

egenskaper. Spektral bildanalys kan därför ses som en teknik som integrerar 

konventionell bildbehandling och spektroskopi. 

Ett typiskt hyperspektralt system består vanligtvis av belysning, en spektrograf, en 

högupplöst kamera och ett datorsystem med mjukvara för att förvärva bilder. Resultatet 

av att ett prov skannas sparas som tredimensionell data, en så kallad hyperkub, där de 

två första dimensionerna i kuben representerar den spatiala informationen och den 

tredje den spektrala.  

8.2.1 Hyperspektral bildanalys för bedömning av köttkvalitet 

Teknik som är baserad på hyperspektral bildanalys har visat sig vara lovande för 

kvalitets- och säkerhetskontroll inom livsmedelsindustrin, bland annat applicerat på 

köttprodukter från flera djurslag: fågel, gris, nöt, lamm och fisk (ElMasry och Nakauchi, 

2016). Flertalet forskningsstudier har genomförts där köttkvalitet studerats med hjälp 

av hyperspektral bildanalys, bl.a. Barbin, Elmasry m.fl. (2012a), Barbin, Elmasry m.fl. 

(2012b), ElMasry, Kamruzzaman m.fl. (2012), ElMasry, Sun m.fl. (2012), Kamruzzaman, 

Elmasry m.fl. (2012b), Kamruzzaman, ElMasry m.fl. (2012c), Wu, Sun m.fl. (2012) och 

Wu och Sun (2013). Under senare år har flera forskargrupper undersökt möjligheterna 
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att använda hyperspektral bildanalys för att bedöma marmorering på fläskkött, vilket 

har fungerat relativt bra (Qiao, Ngadi m.fl., 2007; Liu, Ngadi m.fl., 2012; Huang, Liu 

m.fl., 2013; Huang, Liu m.fl., 2014a; Huang, Liu m.fl., 2014b). I och med att HSI 

integrerar fördelarna med både spektroskopi och bildbehandlingsteknik anses den ha 

stor potential att bedöma köttets marmorering (Cheng, Cheng m.fl., 2015). 

Nöt 

Naganathan, Grimes m.fl. (2008) använde hyperspektral bildanalys för att bedöma 

mörhet på longissimus dorsi från nöt. De delade in mörheten i tre kategorier; mör, 

medelmör och seg. Modellen de använde klassificerade 77 % av proven i rätt kategori. 

Dock ansåg de att det krävs mer studier för att relatera den spektrala responsen till vissa 

nyckelvåglängder. I ytterligare en studie av Naganathan, Grimes m.fl. (2008) med 

samma upplägg men med andra våglängder och större yta som scannades av kunde 

modellen uppskatta kategorierna med 96,4 % noggrannhet. Alla de sega proven 

identifierades till 100 %.      

I en studie av Cluff, Naganathan m.fl. (2013) studerades en metod för att bedöma mörhet 

på longissimus dorsi från nöt med hjälp av hyperspektral bildanalys och multivariabel 

modellering. Metoden detekterade seghet med en statistisk säkerhet på 83,3 %, och 

mörhet med 75 % säkerhet. Tidigare studier i labb har påvisat än högre träffsäkerhet, 

men i dessa studier har man använt en smal ljusstråle, vanligtvis mindre 

än 5 mm i diameter. Att belysa en så liten yta kan medföra stor spridning i resultatet 

beroende på förekomst av insprängt fett. Forskarna har i dessa studier på labb valt ut 

små provbitar från biffen för att undvika partier med insprängt fett, vilket tros ha gett en 

högre noggrannhet. För att efterlikna en applicerbar metod på ett 

slakteri/packningsanläggning använde Cluff, Naganathan m.fl. (2013) en större 

infallsstråle (1 cm i diameter), dessutom lät de strålen scanna av en större yta på 

longissimus dorsi som innefattade både de magra och feta delarna av köttbiten. Ett av 

de viktigaste resultaten från studien var att förekomsten av partier av insprängt fett inte 

påverkar resultatet nämnvärt om den infallande strålen har stor utbredning stor, samt 

att den används utmed hela biffens längd. 

 Saadatian (2014) undersökte hyperspektral bildanalys inom våglängdsområdet 900 nm 

– 1700 nm, med målet att ta fram en predikteringsmodell för mörhet, som funktion av 

mörningstid upp till 21 dagar, och för olika styckningsdetaljer (infraspinatus – 

fjäderbladsbog, gluteus medius – ytterlår, psoas major – filé, och longissimus thorasis 

- entrecote). Studien resulterade i korrelationscoefficienterna: 0,89 för ytterlår, 0,86 för 

entrecote, 0,81 för fjäderbladsbog, och 0,83 för filé). 

Ytterligare en rapport (Moss, Chau m.fl., 2010) undersökte förmågan att förutspå 

köttkvalitet med hyperspektral bildanalys och Ramanspektroskopi. Med köttkvalitet 

avsågs här mätningar av WBSF, konsumentpanelers acceptansbedömningar, mörhet, 

fettsyreinnehåll och fettsyrefördelning. Med HSI kunde de se skillnad på feta och magra 

delar av köttet, och därigenom skräddarsy frekvensval för att karakterisera de olika 

delarna. Rapporten belyser flera aspekter och diskuterar bland annat kopplingen mellan 

WBSF och sensoriska upplevelser. För HSI erhölls flera signifikanta korrelationer med 

de studerade parametrarna, medan resultaten från Ramanspektroskopi visade på sämre 

korrelation. Kopplingen mellan HSI och WBSF var ganska god, dock något sämre än i 

många andra studier, medan korrelationen till fettsyreinnehåll var bättre (R2: 0,48 – 

0,8). 
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ElMasry, Sun m.fl. (2012) använde hyperspektral bildanalys för utvärdering av mörhet, 

pH och färg (R² = 0,73; 0,81; 0,88) på nötkött. Tekniken fungerade bra för samtliga 

kvalitetsparametrar, men behöver utvecklas vidare för pH och färg för att bli mer robust. 

Dock anser forskarna att det är krävs mer utveckling innan tekniken är redo för 

implementering i industrin med on-lineapplicering.  

I en studie av ElMasry, Sun m.fl. (2013) utvärderades hyperspektral bildteknik för 

utvärdering av innehåll av vatten, fett och protein (R² = 0,89: 0,84: 0,86) på nötkött. 

Samma forskarlag visade i en annan studie att hyperspektral bildanalys kan användas 

för att bedöma vattenhållande förmåga hos olika muskler (longissimus dorsi, 

semitendinosus och psoas major) från nötkött med god noggrannhet, R²=0,87 

(ElMasry, Sun m.fl., 2012). De menar att vid korrekta inställningar och kalibreringar 

finns stor potential för tekniken att användas i stor skala både på labb och inom 

industrin. En förutsättning de ser är att man väljer ut de viktigaste våglängderna för att 

förbättra systemets prestanda.  

Kobayashi, Matsui m.fl. (2010) undersökte förmågan att bedöma innehållet av fett och 

fettsyror i nötkött med hjälp av hyperspektral bildanalys. Resultaten visade på god 

noggrannhet med R² lika med 0,9 för totalt fettinnehåll, 0,87 för mättade fettsyror och 

0,89 för omättade fettsyror. 

Lohumi, Lee m.fl. (2016) visade att hyperspektral bildanalys kan användas för att 

karaktärisera och detektera intramuskulärt fett i nötkött. Dock krävs ett val av optimala 

våglängder för relevanta egenskaper, för att förbättra systemets prestanda. 

Ett forskarlag på University of Nebraska–Lincoln, USA har publicerat en rad 

forskningsresultat där de har använt HSI för bedömning av nötkött, och deras arbete har 

även resulterat i uppstart av ett företag, TenderSpec. I två publikationer, Naganathan, 

Cluff m.fl. (2015a) och Naganathan, Cluff m.fl. (2015b), beskriver de en on-line 

hyperspektral bildanalysprototyp för bedömning av mörhet på hängande slaktkroppar 

(nöt). I medeltal tog det 12 sekunder för systemet att analysera data. Certifierings-

noggrannheten hamnade på 86,7%. Författarna kommenterar att tekniken behöver 

utvecklas för att klara av slaktkroppar i rörelse. I Naganathan, Cluff m.fl. (2016) 

utvärderade de prototypen i ett kommersiellt slakteri i USA. Testad på 101 prover gav 

tekniken en predikteringsnoggrannhet på 86,7%. 

Även andra publikationer har påvisat att hyperspektral bildteknik kan användas för att 

bestämma mörhet på nöt, där t.ex. Velasquez, Cruz-Tirado m.fl. (2017) undersökte 

longissimus dorsi. Wu, Peng m.fl. (2012) använde hyperspektral bildteknik för att 

bedöma mörhet och färg på nötkött med korrelationskoefficienter på 0,91 för mörhet, 

samt 0,96; 0,96 och 0,97 för färgparametrarna L*, a*, respektive b*.  

Lamm 

Pu, Sun m.fl. (2014) undersökte möjligheten att använda hyperspektral bildanalys för 

att bedöma innehåll av fett, protein och vatten i lammkött. De använde en metodik för 

att optimera val av våglängder, d.v.s. reducera ned antalet betraktade våglängder, för 

att kunna prediktera dessa komponenter. Till slut landade de i sju våglängder (1021, 

1084, 1091, 1192, 1212, 1269 och 1396 nm), och erhöll korrelationskoefficienter, för fett: 

0,75 – 0,96; protein: 0,46 – 0,51; vatten: 0,77 – 0,94. 

Craigie, Johnson m.fl. (2017) undersökte möjligheterna att använda hyperspektral 

bildanalys för att utvärdera pH och fettsyrainnehåll i longissimus lumborum på lamm. 
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Resultaten påvisar att tekniken kan användas, men med varierande noggrannhet. 

Författarna anser dessutom att tekniken behöver ytterligare kalibrering, samt validering 

under fler säsonger för att bli mer robust. De kunde förbättra sin modell genom att 

kombinera med mätning med NIRS-instrument. 

Kamruzzaman, ElMasry m.fl. (2012c) studerade möjligheten att använda hyperspektral 

bildanalys för att bedöma pH, färg och droppförlust på lammkött (longissimus dorsi, 

semitendinosus och semimembranosus). Metoden visade sig fungera väldigt bra vad 

gäller bedömning av färg (R² = 0,91) medan värdena för pH och droppförlust hamnade 

något lägre men inom en rimlig acceptansnivå (R² = 0,77 och 0,65).  

Studier som undersökt att urskilja muskeltyp på lamm med hjälp av HSI har fallit väl ut, 

där Kamruzzaman, ElMasry m.fl. (2011) påvisade 100 % träffsäkerhet. Antonio Sanz, 

Fernandes m.fl. (2016) fick i en liknande studie på Longissimus dorsi, Psoas major, 

Semitendinosus och semimembranosus träffsäkerheten 96,67 %.  

Också på lammkött har mörhetsdetektering med HSI givit lovande resultat, exempelvis 

i Kamruzzaman, ElMasry m.fl. (2012b). I en senare publikation av Kamruzzaman, 

ElMasry m.fl. (2013) användes återigen hyperspektral bildanalys för att bedöma mörhet 

på lammkött (longissimus dorsi, semitendinosus). Resultaten påvisade att tekniken kan 

bli ett intressant screening-verktyg för att snabbt kategorisera lammstekar som möra 

eller sega med en noggrannhet på 94,5% och 91 %, jämfört med sensorisk analys. De 

noterade också en stark koppling till mätningar av Warner-Bratzler shear force (R2 = 

0,84). Även Wang, Wu m.fl. (2016) visade att tekniken kan användas för att bestämma 

mörhet på lammkött. 

Kamruzzaman, ElMasry m.fl. (2012a) visade att hyperspektral bildanalys kan användas 

för att bedöma innehåll av vatten, fett och protein i lammkött, där R² var 0,88; 0,88 och 

0,63 för respektive komponent. 

Litteraturen är alltså full av studier där man fått lovande resultat på kött-

kvalitetsklassificering med hjälp av hyperspektral bildanalys, och åtminstone ett av 

forskarlagen som studerat området har gjort försök att ta sina resultat till en kommersiell 

produkt via företaget TenderSpec, som även nämnts ovan. Det verkar som att 

TenderSpec är nedlagt idag, men finns andra försök att kommersialisera tekniken. 

Exempelvis anger ImpactVision, som är ett företag som jobbar brett med hyperspektrala 

livsmedelstillämpningar, köttkvalitet som ett tillämpningsområde 

(https://www.impactvi.com/product/). Köttkvalitet omnämns även i ett patent (Nipe 

och Ramanan, 2018) som beskriver ImpactVisions tekniska systemlösning.  

Det finns flera potentiella fördelar med hyperspektral bildanalys. Till exempel kan den 

ge både rumslig och spektral information (genom att skilja ut och visa på olika 

beståndsdelar och fördelning av flera komponenter i ett prov), den är icke-förstörande 

och icke-invasiv, den kräver minimal provberedning och är dessutom fri från kemikalier. 

Sammantaget innebär detta att tekniken kan bidra till att spara in på arbetskraft, tid, 

samt kostnader för reagenser och avfallshantering, jämfört med andra traditionella 

metoder. 

Ett problem som tekniken dras med är att den genererar stora datamängder som medför 

utmaningar för både hård- och mjukvara när det kommer till datautvinning och 

beräknings- och hårdvaruhastighet. Det verkar fortfarande som att mer forskning och 

utveckling behövs innan tekniken är redo att implementeras inom slakteriindustrin med 

en online-applikation/realtidsinspektion. Datamängden verkar behöva minskas och 

https://www.impactvi.com/product/
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dimensioneras efter rådande behov för att förbättra beräkningshastigheten. Det kan 

lyckas om man jobbar vidare med utveckling av algoritmer, samt att extrahera 

nyckelvåglängder. Om detta uppnås skulle utvärdering av köttkvalitet kunna ske 

snabbare, bli mer tillförlitlig samt ha potential att implementeras i on-line på slakteri. 

Slutligen är det värt att ha med sig att utvecklingen går snabbt framåt inom teknik som 

möjliggör hantering av stora datamängder, så möjligtvis kommer vissa av de 

begränsningar som hittills har hämmat applicering av hyperspektral bildanalys att 

gradvis försvinna på naturlig väg, i takt med samhällets kontinuerliga teknikutveckling. 

8.2.2 Multispektral bildanalys för bedömning av köttkvalitet 

Multispektrala bilder kan ses som ett specialfall av hyperspektrala bilder, där de 

multispektrala innehåller färre spektralband (typiskt 3 – 15), medan de hyperspektrala 

ofta innehåller flera hundra band. I båda fallen handlar det alltså om bilder som 

innehåller ett flertal intensitetskanaler från frekvenser inom det elektromagnetiska 

spektrumet. Vanligtvis används frekvenser inom det ultravioletta (UV), det visuella 

(VIS), samt det nära infraröda (Mello, Vaz m.fl.) området. Enligt en förstudie av 

Abouelkaram, Chauvet m.fl. (2006), utförd på nötkött, kan multispektral bildanalys 

baserad på våglängder inom UV till synligt område ge bra resultat när det gäller att 

bedöma sammansättningen av kollagen (R2 = 0,88), lipider (R2 = 0,87), mörhet (R2 = 

0,75) och saftighet (R2 = 0,84). Författarna påpekar dock att resultaten måste bekräftas 

med studier baserade på fler prover. 

8.2.3 Sammanfattning, hyper- och multispektral bildanalys 

I tabell 5 har vi sammanfattat resultat från olika studier som gjorts inom kvalitets-

bedömning av kött med hjälp av hyper- eller multispektral bildanalys. 

  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Frekvens
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetisk_str%C3%A5lning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetisk_str%C3%A5lning
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ultraviolett
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ljus
https://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4ra_infrar%C3%B6tt
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Tabell 5. Resultat från olika studier inom kvalitetsbedömning av kött med hjälp av hyper- eller 
multispektral bildanalys. 

Referens 
Djurslag och 

muskel 

Våglängds-

område 

(nm) 

Typ av 

information 

Jämförande 

analysmetod 

Resultat, 

noggrannhet, 

korrelation etc.  

Naganathan, 

Grimes m.fl., 

2008 

Nöt 

Longissimus dorsi 
400 – 1000 Mörhet 

SSF (indelning i 

tre kategorier: 

mör, medel eller 

seg) 

Noggrannhet, 

placera i rätt 

klass: 96,4%  

Alla sega prover 

identifierades 

Cluff, 

Naganathan 

m.fl., 2013 

Nöt 

Longissimus dorsi 
922 - 1739 Mörhet 

SSF (indelning i 

två kategorier: 

mör, eller seg) 

Korrekt 

klassificering: 

83% av sega 

proverna, 75% av 

möra proverna 

Saadatian, 2014 

Nöt 

Infra-spinatus, 

gluteus medius, 

psoas major, 

longissimus 

thorasis  

900 – 1700  Mörhet WBSF 

Korrelations- 

koefficienter: 

r, gluteus medius: 

0,89  

r, longissimus 

thorasis = 0,86 

r, infraspinatus: 

0,8 

r, psoas major: 

0,83 

ElMasry, Sun 

m.fl., 2012 

Nöt 

Longissimus dorsi,  

semi-tendinosus, 

psoas major 

900 – 1700  
Mörhet, pH 

och färg 

SSF 

pH 

Färg (L*, a*, b*) 

R², SSF: 0,73 

R², pH: 0,81  

R², färg: 0,88 

ElMasry, Sun 

m.fl., 2013 

Nöt 

Longissimus dorsi, 

Semi-tendinosus, 

psoas major 

900 – 1700  

Kemisk 

samman-

sättning 

Proteininnehåll 

(totalt kväve, 

LECO) 

Fett- och 

vattenhalt 

(Smart Trac 

System) 

R², vattenhalt: 

0,89 

R², fetthalt: 0,84 

R², protein: 0,86 

ElMasry, Sun 

m.fl., 2011 

Nöt 

Longissimus dorsi, 

Semi-tendinosus, 

psoas major 

900 – 1700  

Vatten-

hållande 

förmåga 

Drip-loss R²: 0,87 

Kobayashi, 

Matsui m.fl., 

2010 

Nöt (Wagyu) 1000 – 2300 Fettinnehåll 

Totalt 

fettinnehåll, 

fettsyreprofil 

R², totalt fett-

innehåll: 0,90 

R², andel mättat 

fett: 0,87 

R², andel omättat 

fett: 0,89 

Lohumi, Lee m.fl., 

2016 

Nöt 

Entrecote (rib-

eye) 

400 – 1000  IMF 

Fettinnehåll 

(Soxhlet eter-

extraktion) 

R²: 0,91 – 0,96 
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Referens 
Djurslag och 

muskel 

Våglängds-

område 

(nm) 

Typ av 

information 

Jämförande 

analysmetod 

Resultat, 

noggrannhet, 

korrelation etc. 

Naganathan, 

Cluff m.fl., 2015b 

Nöt 

Entrecote (rib-

eye) 

450 – 900  Mörhet 

Gradering enligt 

USDA 

SSF 

Klassificerings-

noggrannhet 81–

88 % 

Naganathan, 

Cluff m.fl., 2016 

Nöt 

Entrecote (rib-

eye) 

400 – 1000  Mörhet 

Gradering enligt 

USDA 

WBSF 

Klassificerings-

noggrannhet 

86,7% 

Velasquez, Cruz-

Tirado m.fl., 

2017 

Nöt 

Longissmus dorsi 
400 - 1000 Marmorering 

Gradering enligt 

BMS, 1 – 5  

 

Predikterings-

förmåga: 0,99 

Wu, Peng m.fl., 

2012 

Nöt 

Ryggbiff 
400 – 1100 

Mörhet 

Färg 

WBSF 

Färg (L*, a*, b*) 

Korrelations-

koefficienter: 

r, mörhet: 0,91 

r, färg (L*, a*, b*): 

0,96, 0,96, 0,97 

Pu, Sun m.fl., 

2014 

Lamm 

Semi-membra-

nosis, semi-

tendinosus, 

longissimus dorsi 

900 – 1700  

Kemisk 

samman-

sättning 

Fetthalt, 

proteinhalt, 

vattenhalt 

Korrelations-

koefficienter: 

r, fett: 0,75 – 0,96 

r, protein: 0,46 – 

0,51 

r, vatten: 0,77 – 

0,94 

Craigie, Johnson 

m.fl., 2017 

Lamm 

Longissimus 

lumborum 

550 – 1700  Köttkvalitet 
pH, IMF, 

fettsyreprofil 

R2, IMF: 0,67 

R2, pH: 0,71 

R2, fettsyror: 

0,03 – 0,70 

Förbättrat 

resultat erhölls 

genom att 

kombinera med 

NIRS-instrument 

Kamruzzaman, 

ElMasry m.fl., 

2012a 

Lamm 900 – 1700  

Kemisk 

samman-

sättning 

Fetthalt, 

proteinhalt, 

vattenhalt 

R2, vatten: 0,88 

R2, fett: 0,88 

R2, protein: 0,63 

Kamruzzaman, 

ElMasry m.fl., 

2012c 

Lamm 

Longissimus dorsi, 

semi-tendinosus, 

semi-

membranosus 

900 – 1700 Köttkvalitet 
pH, färg, drip-

loss 

R2, färg: 0,91 

R2, pH: 0,77 

R2, drip-loss: 0,65 

Kamruzzaman, 

ElMasry m.fl., 

2011 

Lamm 

Semi-tendinosus, 

longissimus dorsi, 

psoas major 

900 – 1700  Muskeltyp - 

100% 

träffsäkerhet vid 

identifiering av 

muskeltyp 
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Referens 
Djurslag och 

muskel 

Våglängds-

område (nm 

Typ av 

information 

Jämförande 

analysmetod 

Resultat, 

noggrannhet, 

korrelation etc. 

Antonio Sanz, 

Fernandes m.fl., 

2016 

Lamm 

Longissimus 

dorsi, psoas 

major, semi-

tendinosus, semi-

membranosus 

380 – 1028  Muskeltyp - 

96,7 % 

träffsäkerhet vid 

identifiering av 

muskeltyp 

Kamruzzaman, 

ElMasry m.fl., 

2013 

Lamm 

 
900 – 1700  Mörhet 

WBSF 

Sensorisk 

bedömning 

(kategorisering 

som mört eller 

segt) 

R2, WBSF: 0,84 

Träffsäkerhet, 

kategorisering: 

94,5 % 

(Mortimer, 

Hatcher m.fl.), 

respektive 91,0 

% (segt) 

Wang, Wu m.fl., 

2016 

Lamm 

 
400 – 1000  Mörhet  

r, WBSF: 0,89 

 

Abouelkaram, 

Chauvet m.fl., 

2006 

Lamm 

Biceps femoris 

UV – synligt 

ljus 
Köttkvalitet 

För mörhet: 

sensorisk 

bedömning 

R2, kollagen: 0,88 

R2, fetter: 0,87 

R2, mörhet: 0,75 

R2, saftighet: 0,84 

8.3  Konstruktion av matematisk modell 
För samtliga tekniker som omnämnts i denna rapport är matematisk modellering en 

väsentlig del i att skapa en funktionell modell för köttkvalitetsklassificering. Detta gäller 

inte minst kamerateknik och bildanalys. För fördjupning inom området att skapa sig en 

modell så hänvisar vi i första hand till de enskilda publikationerna och berörd 

facklitteratur. Men för att ändå ge en överblick följer nedan några ord om olika 

angreppssätt i modellskapandet som använts för att finna samband, effektivisera sin 

modell eller få ned kostnader på utrustning. 

I kapitel 2 berördes ytligt olika aspekter som berörde statistiska begrepp, framför allt 

detta med att hävda att man har en modell som ger viss korrelation mellan predikterade 

och uppmätta värden. Det finns dock många olika metoder för att söka sådana samband, 

och flera kommersiella programvaror, med diverse inbyggda verktyg, som hjälper en på 

vägen om man så önskar. Många författare använder sig av dessa programvaror, medan 

andra gör jobbet mer från grunden och skapar sina egna modeller. Exempel på vad som 

kan användas är statistisk regressionsanalys eller maskininlärning (exempelvis neurala 

nätverk). För att identifiera vilka delar av ens data som troligtvis innehåller väsentlig 

information så kan man utnyttja principalkomponentanalys eller korsvaliderings-

tekniker. Ibland är man hjälpt av detta, ibland inte, men den typen av analys kan t.ex. 

hjälpa en att identifiera vilka våglängder i ens insamlade spektrum som innehåller 

väsentlig information. I sin tur kan den kunskapen vara till stor praktisk hjälp för att ta 

fram en effektivare, snabbare algoritm eller kanske för att identifiera enklare, billigare 

hårdvara som fungerar lika bra som den man utgick ifrån.  
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Men även om man lyckas reducera ned sin data genom att processa den så kan dess 

omfattning lätt svälla vid hyperspektral bildanalys. Den dag som tekniken 

industrialiseras kan man dessutom tänka sig att det kommer finnas ett värde i att lära 

sig av historiska data för att ständigt förfina sin modell. Kanske kommer det finnas 

installationer på olika håll i världen, där man kommer vilja kunna utnyttja data från 

samtliga för att förbättra systemens prestanda. Ett sätt att hantera dessa utmaningar att 

lagra och processa data kan vara att ta hjälp av datalagring på externa servrar samt s.k. 

molnberäkningar, något som också föreslås i två patent, Konradsson, Eke-Göransson 

m.fl. (2018) och Nipe och Ramanan (2018).  

En central fråga är vilken kamerateknik man använder sig av för att samla in data, även 

inkluderat belysningsförhållanden. Som regel satsar man i det tidiga utvecklingsstadiet 

på dyrare, avancerad utrustning för att säkerställa att man inte missar väsentlig 

information. Därefter, eller parallellt, kan man börja fundera på lösningar som baserar 

sig på billigare kamerateknik, och även där kan man försöka ta hjälp av matematiken. 

Ett exempel på detta beskrivs i patentet Kim, Kim m.fl. (2016), där patentinnehavarna 

försöker extrahera frekvensinformation ur vanliga RGB-foton, för att i nästa steg kunna 

utföra analys som påminner om den man gör vid hyperspektral bildanalys. 
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