
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Vattenhaltmätning i konfektyrer och sylt 
med Karl Fishermetoden 

 

Measuring of water content in sweets and jam by using the Karl 
Fisher method 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Växjö xxxx 2006 
Examensarbete nr: TD 087/2006 

Hanna Andersson 
Avdelningen för kemiteknik 

 
  Institutionen för teknik och design, TD 



 

Organisation/ Organization  Författare/Author(s) 
VÄXJÖ UNIVERSITET  Hanna Andersson 
Institutionen för teknik och design     
Växjö University 
School of Technology and Design 
 
 
Dokumenttyp/Type of document Handledare/tutor Examinator/examiner  
Examensarbete/ Diplomawork Åke Nilsson  Gunnar Strandmark 
 
Titel och undertitel/Title and subtitle 
Vattenhaltmätning i konfektyrer och sylt med Karl Fishermetoden  
/Measurement of water content in sweets and jam using the Karl Fisher method 
 
 
 
Sammanfattning (på svenska) 
 
Uppgiften för examnesarbetet var att utveckla metoder för vattenhaltmätning med Karl Fisher på sylt, gelégodis, 
hård karamell och kola.  
 
Utgångspremisserna var en för företaget helt ny utrusning, vilken skulle startas upp och sedermera program tas 
fram för de olika provslagen. 
 
I uppgiften ingick även att ta fram metoder för upplösning av de olika provslagen, då Karl Fisher metoden kräver 
fullständigt upplösta prover. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord 
Karl Fisher, konfektyr, sylt, vattenhalt 
 
Abstract (in English) 
 
The task for the diploma work was to develop methods for measuring of moisture content by the karl Fisher 
method, in jam, jelly sweets, and fudge. 
 
The start premises was a for the company whole new equipment, which should be started up. Then programs 
should be developed for different kind of samples.  
 
In the task it was as well included to develop methods for dissolving the different kind of samples, since the karl 
Fisher method demands completely dissolved sample material. 
 
 
 
 
 
 
Key Words 
Karl Fisher, sweets, jam, water content, moisture content 
Utgivningsår/Year of issue  Språk/Language Antal sidor/Number of pages 
2006                                                      Svenska/Swedish 
Internet/WWW       http://www.vxu.se/td 



 1

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 
1 Inledning 
 1.1 Bakgrund      3  

1.2 Projekt     3 
 1.3 Lyckeby Reppe AB    4 
 1.4 Vattenhaltmätning enligt Karl Fischer   4 
 1.5 Princip     4 
 1.6 Kemikalier     4 
 1.7 Titreringsutrustning    5 
 1.8 Provmateriel     7  

   1.8.1 Sylt     7 
   1.8.2 Hård karamell    7 
  1.8.3 Gelatingelé    7 
  1.8.4 Stärkelsebaserat gelé    8 
  1.8.5 Kola     8 
1.9 Olika typer av vatten     
  1.9.1 Bundet vatten    9 
  1.9.2 Vattenaktivitet och fritt vatten   9 
1.10 Vattenhaltens betydelse     
  1.10.1 Kemisk    10 
  1.10.2 Mikrobiell    10 
1.11 Lösningsmedel     11 

 
2. Metoder 
 2.1 Materiel     11 
 2.2 Uppstart, metodutveckling och testprovkörningar  11 
 2.3 Provtagning     12 
  2.3.1 Sylt     12 
  2.3.2 Hård karamell    12 
  2.3.3 Gelatinbaserat gelégodis   12 
  2.3.4 Stärkelsebaserat gelégodis   12 
  2.3.5 Kola     12 
 2.4 Upplösning av provmateriel    13 
 2.5 Mätning av provlösningar    13 
  2.5.1 Prover     13 
  2.5.2 Formamid    13 
  2.5.3 Referenser    13 
  2.5.4 Provserier och statistik   13 
  2.5.5 Studie av slumpmässig eller systematisk avvikelse 14 
 
3. Resultat och kommentarer     
 3.1 Uppstart, metodutveckling och testkörningar   15 
 3.2 Upplösning av provmateriel    15 
  3.2.1 Sylt     15 
  3.2.2 Hård karamell    15 
  3.2.3 Gelatinbaserat gelégodis   15 
  3.2.4 Stärkelsebaserat gelégodis   16 



 2

  3.2.5 Kola     16 
 3.3 Referensprover     16 
 
4. Slutsatser och diskussion 
 4.1 Upplösning och provkörning    17 
 4.2 Referensprover     17 
 4.3 Metod     17 
 4.4 Slumpmässig eller systematisk avvikesle   18 
 
5. Tack      18 
 
6. Referenser      18 

 
 
 
BILAGOR 
 
Bilaga 1: Analysresultat vattenhaltmätning av formamid  19 
Bilaga 2: Test av systematisk eller slumpmässig avvikelse  20 
Bilaga 3: Program framtaget för vattenhaltmätning   21 
Bilaga 4: Resultat av analys av sylt    22 
Bilaga 5: Resultat analys av hård karamell   24 
Bilaga 6: Resultat analys av gelatinbaserad gelé   25 
Bilaga 7: Resultat analys av stärkelsebaserad gelé   27 
Bilaga 8: Resultat analys av kola    28 

 
 



 3

 
1. INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 
Att mäta vattenhalten i olika livsmedel görs främst för att den är viktig för livsmedlets kvalitet och 
hållbarhet. Vatten kan förekomma i livsmedel i olika former, både som fritt och som kemiskt 
bundet på olika sätt. Vid en hög halt fritt vatten ökar möjligheterna för mikroorganismer att föröka 
sig, men detta måste sättas i relation till att livsmedlets konsistens delvis beror på vattenhalten. En 
oönskad mikrobiell tillväxt liksom en felaktig konsistens är inga önskade egenskaper hos godis 
eller något annat livsmedel.  
 
Karl Fischer är en metod som allmänt är känd för att vara väldigt säker. Metodens nackdelar är att 
det krävs mycket farliga kemikalier samt att allt provmaterial måste vara upplöst. 
Upplösningsarbetet kan bli ganska omfattande vid vissa provmaterial. En mätning med Karl 
Fischerutrustning tar i genomsnitt cirka 8 minuter, men är helt beroende på mängden vatten i 
provlösningen.  
 
1.2 Projekt 
 
Lyckeby Reppe AB har fått överta en Karl Fischer utrustning från en kund. Tanken är att man ska 
kunna mäta vattenhalt dels i sina egna provprodukter som tillverkats i applikationslaboratoriet och 
dels i prover från kunder.  
 
Min uppgift innebar huvudsakligen att sätta ihop och starta upp apparaten, ta fram metoder för 
vattenhaltmätning i hårda karameller, gelatingelé samt sylt och ta fram upplösningsmetoder för 
dessa provslag samt för ytterligare några för företaget intressanta produkter. Jag skulle även titta 
lite på hur pass bra apparaten i sig fungerade.  
 
Vid starten av mitt arbete fanns det tillgängligt ett tidigare examensarbete där Karl Fischer använts 
som referensmetod [1], bruksanvisning från tillverkaren [2] samt ett av min handledare skrivet 
häfte om hur man använder apparaten [3].  
 
I det tidigare examensarbetet [1] har man kommit fram till att det går bättre att lösa upp de flesta 
av mina provslag i ren formamid istället för en blandning av metanol och formamid som 
tillverkaren av utrustningen rekommenderar [4]. I mitt arbete har jag endast använt mig av ren 
formamid som lösningsmedel för att lösa upp provmaterial. Till själva Karl Fischertitreringen har 
jag använt mig av samma titreringslösning och lösningsmedel som vid det tidigare 
examensarbetet, då de där visat sig fungera bra.  
 
Min uppgift skiljer sig från det tidigare examensarbetet på så sätt att uppgiften där var att jämföra 
två metoder för vattenhaltmätning, halogentork och Karl Fischer. Min uppgift var endast inriktad 
på Karl Fischer samt att försöka göra upplösningar av olika provslag. I det tidigare arbetet har ej 
upplösningsförsök av alla de provslag jag använt gjorts, samt att det där redan fanns en 
fungerande Karl Fischer från start.  
 
Första steget var att sätta ihop apparaten och att inskaffa nya delar om så behövdes. Vidare så 
skulle kemikalier införskaffas, säkerheten noga tänkas igenom innan start av upplösningsförsök 
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samt provkörningar av testprover. Efter att en fungerande metod att lösa upp proverna utarbetats 
följde försök där själva apparatens egenskaper studerades. 
 
1.3 Lyckeby Reppe AB 
 
Lyckeby Reppe AB tillverkar idag olika sorters stärkelsesirap samt även gjutpuder. Stärkelsesirap 
används främst till godis och glass, där den huvudsakligen har funktion som konsistensgivare, 
bulk och kristallisationshämmare. Andra livsmedel där stärkelsesirap används är till exempel sylt, 
läsk och ketchup. I sylten har stärkelsesirapen funktion som sötningsmedel/ersättning av 
strösocker. Vid tillverkning av stärkelsesirap utgår man idag från vetestärkelse och inte potatis, 
även om potatisen innehåller renare stärkelse. Detta beroende på att man kommit fram till att 
vetestärkelse är mer kostnadseffektivt. Gjutpuder används som hjälpmedel vid gjutning av godis 
och är en gammal metod som än idag fungerar mycket bra. Utgångsmateriel för gjutpuder är 
majsstärkelse, vilken sedan blandas med någon form av vegetabiliskt fett (t.ex. kokosfett). Även 
andra tillsatsmedel förekommer.  
 
Företaget är idag helt svenskägt, efter att tidigare varit till 50% ägt av belgiska Amylum group. 
Idag  ägs Lyckeby Reppe AB till 50% av SLR, 30% Lyckeby Stärkelsen och till 20% av Odal [5].  
 
1.4 Vattehaltbestämning enligt Karl Fischer 
 
Karl Fischer är en metod för att mäta vattenhalt som anses vara väldigt säker jämfört med andra 
metoder. Nackdelen med denna metod är de farliga kemikalier som krävs samt att provet måste 
vara i lösning för att analys ska kunna ske. Arbetet att lösa upp proverna kan därför bli ganska 
omfattande i vissa fall. På grund av detta så används Karl Fischer ofta som en referensmetod till 
andra mindre säkra metoder. 
 
1.5 Princip 
 
Karl Fischertitrering bygger på titrering av vatten med fri jod enligt formeln: 
 
H2O + I2 + SO2 + CH3OH + 3 RN → (RNH)SO4CH3 + 2 (RNH)I 
 
RN är i formeln en bas. I närvaro av en reaktiv produkt från reaktionen mellan metanol och 
svaveldioxid i denna basiska miljö, reagerar vattnet i provet med jod. Vid denna reaktion sjunker 
den elektriska potentialen i lösningen, vilkets mäts med en elektrod. När potentialen är noll är allt 
vatten bundet. Den mängd jod som har gått åt till titreringen kan direkt relateras till mängden 
vatten i provet. Med denna metod går det att mäta vattenhalter från några ppm upp till 100% [3]. 
 
1.6 Kemikalier 
 
Under årens lopp har ett flertal varianter av titrand och lösningsmedel tagits fram. Likaså finns det 
ett flertal metoder att lösa upp provmaterial. Val av titrand, lösningsmedel och lösningsmedel för 
upplösning av provmaterial väljs utifrån provmaterialet som ska analyseras. Man kan även ta in 
noggranheten av analysen [4]. Samma titrand, lösningsmedel och upplösningsmedel har använts 
vid samtliga försök i detta arbete. 

HYDRANAL®-Composite 5 har en titer på 5 mg H20/ml. Lösningen innehåller imidazol, 
svaveldioxid och jod löst i dietylenglykolmonoetyleter (DEGEE). Lagringstiden är ungefär 2 år, 
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då reagenset är mycket stabilt. Ungefär 0,5 mg H20/ml binds till reagenset per år under lagring. 
Att titranden kan ta till sig så mycket som 5 mg H20/ml vid titrering, gör att man får en snabb 
titrering även vid högre vattenhalter i provet. 

HYDRANAL®-Solvent består av en lösning av imidazol och svaveldioxid i metanol. Nominell 
kapacitet för vatten 7 mg H2O/ml. Lösningen är förtorkad till att ha ett maximalt vatteninnehåll på 
0,03%. Lagringstiden för oöppnad förpackning är obegränsad. Detta lösningsmedel är det 
klassiska vid 2-komponentstitreringar. 

Formamid är den kemikalie som valts till att användas till uppösning av proverna, då den ökar 
lösligheten hos polära substanser som till exempel kolhydrater och proteiner. Fördelen med 
formamid är även att den påskyndar extrahering av vatten inuti fasta provmaterial. Det är viktigt 
att det medel som används för upplösning av prov tar till sig så lite vatten som möjligt, för att dess 
påverkan på analysen ska minimeras.  [4] 
 
1.7 Titreringsutrustning 
 
Titreringsutrustningen Mettler Toledo DL35 fungerar så att en bägare utan pip sitter fast i 
apparaten, bägaren lossas endast vid rengörning. Utrustningen är avsedd för volumetrisk titrering. 
Flaskorna med solvent (lösningsmedel) och titrator är anslutna till titreringsutrusningen, slangen 
från lösningsmedlet mynnar i bägaren medan slangen från titratorn går till en sorts kolvbyrett. 
Från kolvbyretten går en slang som mynnar i bägaren. I bägaren finns en omrörarmagnet, vars 
omrörarhastighet styrs manuellt.  
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Figur 1: Karl Fischer, modell Mettler DL35 [2] 
 
Förenklat så är händelseförloppet följande vid mätning: 
 
Lite lösningsmedel pumpas i bägaren vid behov så att elektrodens ände är i lösningen. Förtitrering 
startas och när den är klar stängs omrörningen av, provlösning hälls i och provlösningens vikt 
matas in i apparaten. Omrörningen startas igen och själva huvudtitreringen kan börja. Efter 
avslutad mätning (ekvivalenspunkten nådd) kan man vid behov använda sugen som finns i 
bägaren för att suga upp innehållet. Detta är dock ej nödvändigt för att kunna göra en ny mätning, 
då lösningen i bägaren är nollställd efter avslutad titrering.  
 
I styrutrustningen finns funktioner där man till exempel kan ta fram mätmetoder som passar 
ändamålet för mätningen, mata in nummer på provlösningen som analyseras, man kan få statistik 
uträknat och apparaten kan anslutas till skrivare eller dator. Att tänka på vid beredning av 
provlösningar är att ju mer vatten som finns i lösningen desto längre tid tar själva titreringen och 
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desto mer titrator går åt. En mätning tar i genomsnitt cirka 8 minuter (vattenhalt runt 15-20%), 
men varierar med provlösningens vattenhalt. 
 
Vanligtvis är elektroden en platinaelektrod. 
 
Driftvärde 
För att kontrollera elektrodens beskaffenhet mäter man det så kallade driftvärdet. Driftvärdet visar 
om elektroden är ren eller förorenad och värdet bör ligga under 30 [3]. Ett högt driftvärde ger ett 
felaktigt mätresultat. Det man kan göra vid ett högt driftvärde är att mäta driften igen eller 
möjligtvis fräscha upp elektroden. Uppfräschning av elektroden görs genom att låta den stå i lite 1 
M HCl under åtminstone några timmar eller kanske över en natt, för att sedan försiktigt torka den 
riktigt torr och placera tillbaka den i utrustningen [3].  
 
Kontroll av titratorn 
Ett värde på titratorn mättes för kontroll. Värdet man då erhåller bör ligga omkring 5,0 vid 
mätning med vatten.  
 
1.8 Provmateriel 
 
Vid denna studie har jag testat att analysera lite olika provslag med betoning på sylt, hård 
karamell och gelatingelé, då det är dessa provslag som Lyckeby Reppe AB främst är intresserad 
av.  
 
1.8.1 Sylt 
Sylten jag använt vid mina provkörningar är en jordgubbssylt tillverkad av Bergsjöprodukter AB. 
Vid inköpet var sylten ganska fast och innehöll en del större bärbitar.  
 
Ingredienser 
socker/stärkelsesirap 
jordgubbar 
vatten 
förtjockningsmedel (pektin) 
citronsyra 
konserveringsmedel (E211/E202) 
naturidentisk arom 
 
1.8.2 Hård karamell 
Vid provkörning av hård karamell användes av KF tillverkade Blåvitts haltabletter, då dessa var 
solida och lagom stora. Tabletterna var vita/genomskinliga och hade smak av mentol och 
eukalyptus. Storlek cirka 2*1*0,5 cm och förpackade med papper runt varje karamell.  
 
Ingredienser 
socker 
stärkelsesirap 
aromämnen (mentol, pepparmintolja, eukalyptusolja) 
 
1.8.3 Gelatingelé 
Gelatingelén hade formen av tvåfärgade runt 10 cm. långa maskar och var tillverkade av Gummi 
Bear Factory Susswaren GmbH i Tyskland. Fruktsmak. 
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Ingredienser 
stärkelsesirap 
socker 
gelatin 
surhetsreglerande medel (citronsyra E 330) 
art. aromämnen 
ytbehandlingsmedel (bivax E 901) 
färgämnen 
 
1.8.4 Stärkelsebaserad gelé 
Röda fiskar med söt smak ur Malacos godisblandning Gott och Blandat har använts för 
upplösningsförsök av stärkelsebaserad gelé.  
 
Ingredienser 
socker 
invertsocker 
stärkelsesirap 
majsstärkelse 
vetemjöl 
sirap 
citronsyra 
stabiliseringsmedel (sorbitol, glycerol) 
aromer 
salt 
färgämnen 
härdad vegetabilisk olja 
ytbehandlingsmedel (bivax) 
 
1.8.5 Kola 
En apelsinkola från Malaco har här använts vid försöken. Storlek cirka 1,5*1,5*2,5 cm. och 
förpackade med papper runt varje kola. 
 
Ingredienser 
stärkelsesirap 
socker 
härdad vegetabilisk olja 
mjölkpulver 
salt 
aromer 
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1.9 Olika typer av vatten 
 
1.9.1 Bundet vatten 
I livsmedel förekommer vatten på flera olika sätt, det kan vara bundet kemiskt eller fysikaliskt. 
Med bundet vatten menas kemiskt bundet vatten, då denna bindningstyp är betydligt starkare än 
fysikalisk bindning. Definitionen på kemiskt bundet vatten är vatten som till skillnad från fritt 
vatten ej är fullt tillgängligt och rörligt. Vattnet kan vara bundet till ytor t.ex. genom adsorption, i 
kristaller som kristallvatten eller till hydrofila grupper i exempelvis proteiner.  
 
Inom livsmedelstekniken använder man sig av sorptionsisotermer vid lagring av torra livsmedel. 
Sorptionsisotermer är ett mått på bindningen av vatten, vilket innebär att mängden adsorberat 
vatten per torrvikt produkt som funktion av relativ fuktighet mäts vid en viss temperatur. Även om 
man använder torkmedel så är det svårt att få bort precis allt vatten. Det vatten som efter torkning 
fortfarande finns kvar brukar även det beskrivas som bundet [6].  
 
1.9.2 Vattenaktivitet och fritt vatten 
Vattenaktivitet kan beskrivas som ett mått på mängden fritt vatten i en produkt, där det med fritt 
vatten menas vatten som inte är kemiskt bundet. Definitionen på vattenaktivitet är [7, 8]: 
 

aw = P/P0 =
)_((

)(100/
2

2

ämnelöstmolOHmol
OHmolERH

+
=     

 
P   = partiellt ångtryck på livsmedelsfuktigheten vid temperaturen T 
P0  = mättade ångtrycket för rent vatten vid temperaturen T 
ERH   = relativ fuktighet vid temperaturen T 
mol löst ämne = exempelvis antalet mol sackaros 
 
Vid en vattenhalt på mindre än 50 % orsakar små förändringar i dessa parametrar en stor 
förändring på vattenaktiviteten. För rent vatten är aw = 1,00.  
 
Man vill gärna ha låg vattenaktivitet i livsmedel, då en låg vattenaktivitet retarderar faktorer som 
tillväxten av mikroorganismer, enzymatiskt katalyserade reaktioner samt icke enzymatiskt 
åldrande (browning). Den bästa lagringsstabiliteten erhålls ganska ofta vid ett värde på aw på 
mellan 0,2 och 0,4, men beror mycket på produkten. Ett sätt att minska vattenaktiviteten är att 
använda sig av tillsatser med hög vattenbindande förmåga, t.ex. socker, salt, glycerol eller sorbitol 
[7]. Man har kommit fram till [8] att följande förhållande mellan aw, temperatur och näringsämnen 
råder: 
 
• Oavsett temperaturen så minskas mikroorganismers förmåga att föröka sig då aw sänks. 
• Det värde på aw som råder vid en temperatur som är den optimala för mikrobiell tillväxt är det 

värde på vattenaktiviteten då den mikrobiella tillväxten är som störst.  
• Behovet av en hög vattenaktivitet för mikrobiell tillväxt minskar då närvaron av näringsämnen 

är god. 
  
Tilläggas bör att värdena på aw vid vilka mikrobiell tillväxt förekommer, tydligt påverkas av 
parametrar som pH och Eh (oxidations-reduktionspotential).  
1.10 Vattenhaltens betydelse 
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1.10.1 Kemisk 
Vätebindningar är mycket starka intermolekylära bindningar. Vatten har förmågan att binda 
genom tredimensionella vätebindningar och molekylen behöver därför extra energi för att kunna 
bryta dessa intermolekylära bindningar. Det är på grund av detta som vatten får många av sina 
ovanliga egenskaper som dess höga värde för värmekapacitet, smältpunkt, kokpunkt, ytspänning 
samt entalpier vid olika fasövergångar [9]. Vatten kan även bilda vätebindningar till andra 
molekyler. 
 
Vattenhållande (waterholding) kapacitet är ett begrepp som används när man beskriver molekylers 
matrix. Dessa molekyler är vanligtvis makromolekyler som finns i liten skala i livsmedlet, för att 
fysikaliskt binda stora mängder på ett sätt som hämmar långsam utsöndring av vattnet. Exempel 
på livsmedel som binder vatten på detta sätt är pektin- och stärkelsegel samt celler och vävnader 
hos både växter och djur. Pektin och gelatin bildar en sorts nätverk som innesluter 
vattenmolekylerna, medan stärkelse istället fungerar som så att stärkelsen är granuler som tar åt 
sig vatten och därmed expanderar. Stärkelsegranulen spricker vid för hög upphettning och 
gelstrukturen förstörs. Fysikaliska bindningar är relativt svaga.  
 
Nästan allt vatten i vävnader och geléer kan kategoriseras som fysiskt bundet. En försämring av 
livsmedlets vattenbindande kapacitet har en tydlig negativ inverkan på livsmedlets kvalitet.  
Exempel på vad en försämring kan leda till är syneres (det vill säga vätskeavskiljning) av gel och 
utsöndring av vatten vid upptining av mat. Fysikaliskt bundet vatten avsöndras annars inte från 
vävnadsmat ens då det sönderdelas, men beter sig annars ungefär som rent vatten vid 
livsmedelsframställning t.ex. är tillgängligt som lösningsmedel, går att torka bort samt enkelt 
omvandlas till is vid infrysning.  
 
1.10.2 Mikrobiell 
 
Vattenhalten i livsmedel har stor betydelse för livsmedlets hållbarhet, då den mikrobiella 
tillväxten till stor del beror på vattenhalten. Mikroorganismer behöver vatten för att kunna leva 
och föröka sig, men även en viss tillgång på näringsämnen. Det vatten som är tillgängligt för 
mikroorganismer är det vatten som inte är kemiskt bundet, så kallat fritt vatten. Det är det fria 
vattnet som avgör vattenaktiviteten och vattenaktiviteten är således viktig för hur pass stor den 
mikrobiella tillväxten kan bli. Generellt gäller att ju högre vattenaktivitet desto större tillväxt. 
Detta beroende på att en vattenaktivitet under det optimala för tillväxt innebär att man kan få en 
förkortad lagfas och därmed minskning av tillväxthastigheten och storleken på den slutliga 
populationen.  
 
Godis förstörs sällan av mikroorganismer om det tillverkas och lagras på rätt sätt, trots att det 
tillförs mikroorganismer via ingredienserna. Till största delen beror detta på att godis har en så 
pass låg vattenhalt och vattenaktivitet. Bland ingredienserna är det främst genom socker och 
stärkelse som det tillföras mikroorganismer, men troligen kommer de även från andra 
ingredienser. Socker innehåller huvudsakligen bakterier ur grupperna Bacillus och Clostridium, 
vilka framför allt har stor möjlighet till tillväxt om sockret förvaras vid hög luftfuktighet. När det 
gäller godis är det främst i chokladkrämer som det finns risk för att bli förstört av 
mikroorganismer [8].  
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Tabell 1: Värden på vattenaktivitet som krävs för tillväxt av olika typer av mikroorganismer 
 
Mikroorganism aw 
Mögel >0,77 
Jäst >0,78 
Bakterier >0,80 
 
 
1.11 Lösningsmedel 
 
Formamid (HCONH2) anses har förmåga att även kunna få loss bundet vatten, då jag vid Karl 
Fischertitrering mäter på den totala vattenhalten i provmaterialet och erhåller ett resultat i 
volymprocent. Oftast så använder man sig av en blandning av metanol och formamid (ungefär 50 
% av varje). Försök har gjorts [1] att använda ren formamid och då detta ansågs vara bättre och då 
jag till viss del analyserar samma provtyper kan detta vara väl värt att försöka. Vid mätning av 
fetare produkter rekommenderas och är det vanligast att man använder metanol och kloroform 
som lösningsmedel, men det kan vara intressant att prova formamid även här. Vid byte av 
lösningsmedel för upplösning av provmaterial får man vara observant på att det då kan krävas att 
man byter lösningsmedel och eventuellt även titrator för analysen.  
 
 
2. METODER 
 
2.1 Materiel 
 
Apparatur 
Mettler Toledo Karl Fischer Titrator DL35 
ELMA ultraljudbad 
Mettler Toledo analysvåg AE260 
 
Kemikalier 
Hydranal®-composite 5 one-component reagent volumetric KF titration, Riedel-de Haën 
Hydranal®-solvent, solvent-component for volumetric KF titration, Riedel-de Haën 
Formamid  CH3NO >99%, Fluka 
 
2.2 Uppstart, metodutveckling och testprovkörningar 
 
Uppstart 
För att apparaten skulle sättas ihop rätt studerades bruksanvisningen noga och tillverkaren 
kontaktades [2] där frågor uppstod.  
 
Metodutveckling 
För utveckling av en för provmaterialen lämplig metod studerades bruksanvisningen [2]. Det 
fanns vid kontroll ingen för provmaterialen sedan tidigare bra metod inprogrammerad i Karl 
Fischerutrustningen, så jag fick börja från början. Många av parametrarna som skulle ställas in var 
i sammanhanget självklara (d.v.s. inga direkta val behövde göras), medan andra mer var en fråga 
om vad laboranten själv önskar.  
 



 12

Provkörning 
För att göra mig bekant med upplösning av aktuella provmaterial och mätning med Karl Fischer, 
gjordes ett antal försök i upplärningssyfte. Jag gjorde lite provlösningsberedningar som jag sedan 
mätte vattenhalten i. Provmaterialen jag använde mig av här var gula gelébananer, gröna hårda 
limekarameller samt hallonsylt. Provlösningsberedningarna, liksom mätningarna av vattenhalten, 
gjordes på precis samma sätt som är beskrivet för respektive provslag bland de riktiga proverna.  
 
2.3 Provtagning  
 
För att få mätresultat som låg så nära det sanna värdet som möjligt, var det viktigt att man erhöll 
en provlösning som var representativ för det materiel man ville mäta vattenhalten i. För att det 
skulle vara marginell skillnad mellan materialet som skulle komma att användas till 
provlösningarna, kom all testad sylt från samma  burk och testat godis från samma batch. En 
annan nödvändig åtgärd var att allt glas etc. torkats i värmeskåp samt fått svalna i exicator [10]. 
För vissa provtyper krävdes viss förbehandling innan materialet fördes ned i E-kolven och 
upplösningsförsök kunde påbörjas: 
 
2.3.1 Sylt 
Hela syltburkens innehåll finfördelades i mixer för att få eventuella bärbitar sönderdelade, då även 
dessas vatteninnehåll var intressant vid mätning av syltens totala vattenhalt. Runt 0,5-1 g sylt 
kunde sedan föras ned i en 25 ml E-kolv med hjälp av en spatel. 
 
2.3.2 Hårda karameller 
Knappt en karamell behövdes för beredning av en provlösning. Karamellen finfördelades i en 
mortel och sedan kunde med hjälp av sked och tratt cirka 1 g provmateriel föras ned i en 25 ml E-
kolv.  
 
2.3.3 Gelatinbaserat gelégodis 
Huvud och svanstipp på masken (cirka 1 cm av varje ände) avlägsnades, eftersom dessa delar inte 
ansågs vara representativa för hela masken. Från resterande bit av larven klipptes små bitar och 
cirka 1 g vägdes in i en 25 ml E-kolv, med försök att få lika fördelning av rött och gult gelé.  
 
2.3.4 Stärkelsebaserat gelégodis 
Hos de röda fiskar som använts vid upplösningsförsöken avlägsnades ändarna på biten, dvs största 
delarna av huvudet och stjärtfenan. Resterande del av fisken klipptes sedan i ännu mindre bitar än 
gelatinmaskarna. Omkring 1 g gelé vägdes in i en 25 ml E-kolv.  
 
2.3.5 Kola 
Ändarna av kolan avlägsnades. Från resterande material, som ansågs vara representativt för kolans 
vattenhalt, klipptes sedan bitar som var maximalt ungefär 2*2*2 mm stora. Dessa vägdes sedan in 
till ca. 1 g i en 25 ml E-kolv.  
 
Viktigt hos samtliga provtyper är att allt provmateriel verkligen kommit ned på botten i kolven 
och inte kladdat på väggarna, så att det kunde täckas av lösningsmedlet. Genom att först väga 
kolven och nollställa analysvågen innan man började tillsätta provmateriel, kunde man enkelt se 
hur mycket prov som tillsats.  
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2.4 Upplösning av provmateriel 
 
Efter tillsats av provmateriel i kolvarna tillsattes 10 ml formamid till samtliga kolvar som sedan 
försågs med vars en glaspropp insmord med silikonfett. För att få provmaterialet att lösa upp sig 
användes olika metoder, vissa löstes upp av sig själv medan andra behandlades i ultraljudsbad vid 
cirka 37°C. Vilken metod som användes berodde på hur pass svårt provet var att lösa upp.  
 
2.5 Mätning av provlösningar 
 
2.5.1 Prover 
Vid analys av proverna fick apparaten först göra en förtitrering för att få bort eventuellt vatten i 
kärlet. Efter det så togs cirka 1 ml provlösning upp med en pasteurpipett, vilken sedan vägdes och 
vågen nollställdes. Provlösningen i pasteurpipetten sprutades ned i titreringskärelet, pipetten 
vägdes igen och den vikt som då gick att avläsa knappades in på styrenheten. Titreringen kunde 
börja och slutligen erhölls massprocenten vatten i provlösningen. Detta värde fick vid de flesta 
analyser räknas om enligt följande formel [3] p.g.a. spädningen: 
 
 

A
CABX *3,11)3,11((100 −+

=  

 
X = provets vattenhalt (%) 
A = mängd upplöst prov (g) 
B = provlösningens vattenhalt /100 
C = formamidens vattenhalt /100 
 
 
2.5.2 Formamid 
I denna formel tas även hänsyn till formamidens vattenhalt, varför även denna fick bestämmas 
med jämna mellanrum. Jag valde att göra fem mätningar på den innan varje större provserie 
startades samt då jag påbörjat en ny flaska (se bilaga 1). 
 
2.5.3 Referenser 
För att erhålla referensvärden skickades prover på gelatingelé, sylt och hård karamell till Amylum 
group i Belgien, då ett bra ackrediterat laboratorium för analysen saknas i Sverige.  
 
2.5.4 Provserier och statistik 
 
Provserier 
Vid val av provserier har jag utgått från den förväntade vattenhalten hos de prover man framöver 
förväntas analysera vid det framtida användandet av apparaten. Intresset ligger då i att erhålla ett 
värde som representerar batchen och vid godis inte den enskilda godisbiten, men kan i andra hand 
även vara intresserad av hur vattenhalten skiljer sig mellan olika godisbitar inom samma batch 
(jämn kvalitet på godisbitarna). Eftersom det i min uppgift även ingått att titta på metodens 
tillförlitlighet har det varit av intresse att köra flera gånger på samma provlösning för att se vilka 
resultat som erhölls.  
 
Jag har satt ihop mina provserier genom att försöka kombinera dessa två intresseinriktningar. 
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Statistik 
Efter beräkning av vattenhalten i de olika lösningarna valde jag att använda mig av följande 
statistiska beräkningar: 
 
Samtliga provslag: 
*Medelvärde på en provlösning För att få ett genomsnittligt värde på de mätningar som 

gjorts på en provlösning. 
 
*Standardavvikelse på en provlösning För att se hur pass mycket de erhållna värdena avviker 

från varandra.  
 
Där samtliga provlösningar i serien har exakt samma utgångsmaterial: 
*Medelvärde för hela serien Erhålla ett medelvärde på provmaterialet som sådant.  
 
*Standardavvikelse för hela serien Erhålla den avvikelse som kan uppkomma inom en serie 

där samtliga lösningar har samma förutsättningar. 
  

 
Att räkna mer statistik är överflödigt, då det är dessa värden som man på företaget kommer att 
använda sig av. 
 
 
Beräkning av standardavvikelse har skett enligt formeln: 
 

2

22 )(
n

xxn
s ∑ ∑−
=   

 
där n är populationens storlek 

 
 
2.5.5 Studie av slumpmässig eller systematisk avvikelse 
 
Då jag ganska snart vid mina försök kom fram till att mätningar på samma provlösningar gav 
ganska skiftande resultat gjorde jag försök för att studera om avvikelsen var systematisk eller 
slumpartad. Försök gjordes genom att mäta vattenhalten i något med garanterad vattenhalt ett 
flertal gånger. 
 
Försök 
Jag mätte vattenhalten i 0,020 ml Milli-Q-vatten 12 gånger (se bilaga 2). För att praktiskt kunna 
mata in provlösningens vikt då apparaten frågade efter den, mättes först vikten på 0,020 ml Milli-
Q-vatten ett flertal gånger. Det medelvärde som då erhölls antogs vara representativt för 
provlösningens faktiska vikt. Valet av att använda ett genomsnittligt värde hos Milli-Q vatten var 
för dels säkerhetsmässiga skäl (formamid skall hanteras i dragskåp och ingen analysvåg fanns att 
tillgå inuti dragskåp) och dels för att effektivisera arbetet med vägningarna. Milli-Q-vattnet mättes 
upp med mikropipett.  
 
 
3. RESULTAT OCH KOMMENTARER 
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3.1 Uppstart, metodutveckling och testkörningar 
 
Uppstart 
Efter noggrann genomgång av utrustningen fann jag att några delar var föråldrade eller sönder och 
nya fick beställas hos tillverkaren. När apparaten väl var monterad installerades skrivare och 
genomgång av befintliga program gjordes. 
 
Metodutveckling 
Jag programmerade först in en metod, vilken jag sedan genom att göra någon enstaka mindre 
ändring kunde anse vara fullt godtagbar. Denna andra version av metoden är inprogrammerad som 
metod nummer 6 och ser ut som bilaga 3 anger. 
 
Test av analys av prover 
Testanalysens främsta syfte var att jag skulle lära mig hur man löser upp prover samt hur man 
utför provanalyserna och få lite rutin på det innan det riktiga proverna började analyseras. Detta 
var viktigt för att sedan kunna få så pass bra resultat så att slutsatser skulle kunna dras.  
 
3.2 Upplösning av provmateriel 
 
De olika provslagen hade olika förmåga att lösa sig i formamid, ett löste sig av sig själv nästan 
omedelbart medan ett annat precis gick att lösa upp efter timmar i ultraljudsbad vid 37°C.  
 
3.2.1 Sylt 
Sylten var det provmateriel som var lättast att lösa upp, då den nästan omedelbart löste upp sig 
utan någon speciell behandling. 
 
3.2.2 Hård karamell 
Man kunde se att en del av karamellpulvret löste sig nästan med en gång, medan man ändå såg en 
hel del oupplöst material på botten. För att få allt i lösning fick kolven antingen stå över natten 
(troligen så behövs inte att det står så pass lång tid, men just vid mina försök var det enklast att 
göra så) eller placeras i 37°C varmt ultraljudsbad i cirka en halvtimme. Efter detta var allt i 
lösning.  
 
3.2.3 Gelatinbaserat gelégodis 
Detta provslag var svårare att lösa upp än den hårda karamellen, men gick bra att lösa upp. 
Generellt så var det enklare att få gelén att gå i lösning ju mer finfördelad den var innan formamid 
tillsattes. Försök gjordes med gelébitar upp till cirka 1*3*4 mm och dessa gick bra att lösa upp, 
men har man större bitar än så tar det längre tid att få materialet att gå i lösning och jag vill därför 
ej rekommendera att använda sig av större bitar än så. Den upplösningstid jag har haft är en natt 
för att lösa upp sig själv alternativt 45-60 min. i ultraljudsbad vid 37°C. Nackdelen med att 
använda sig av alltför små gelébitar är att det tar längre tid ju mer man finfördelar gelén samt att 
man sedan ska föra ned bit för bit i kolven utan att kladda på kolvens väggar. Den storlek jag 
använt mig av är nog därför ganska rimlig.  
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3.2.4 Stärkelsebaserat gelégodis 
Stärkelsebaserat gelégodis är klart annorlunda att lösa upp än gelatinbaserat. Jag gjorde två 
upplösningsförsök på stärkelsebaserad gelé, varav ett lyckades.  
 
Försök 1: 
Vid det första försöket använde jag mig av samma storlek på gelébitarna som vid upplösning av 
gelatinbaserad gelé. Försök att lösa upp dessa gelébitar pågick under tre dygn. Kolvarna med 
provmateriel och formamid fick stå för att lösa upp sig själv under dessa dygn, då de även 
behandlades i 37°C ultraljudsbad under tre timmar. Efter denna behandling återstod det 
fortfarande genomskinliga klumpar liggandes i den röda lösningen. Klumparna var lite mindre än 
de godisbitar jag tidigare klippt till. Försöket avbröts. 
 
Försök 2: 
Eftersom bitarna som fanns kvar när försök 1 avbröts var något mindre än de jag klippt till, klippte 
jag till försök 2 till väldigt små bitar (storlek cirka 2*2*1 mm) och hoppades att dessa skulle lösas 
upp. Efter två timmar i ultraljudsbad vid 37°C var gelébitarna upplösta.  
 
3.2.5 Kola 
För upplösning av kolabitarna krävdes 2*15min i ultraljudsbad. Lösningen man erhöll var inte 
klar i färgen som hos de andra provmaterielen utan grumlig. Detta kan tänkas bero på att kola 
innehåller en viss mängd fett och mjölk, men det erhållna mätvärdet var sådant att det kunde anses 
vara rimligt. 
 
Samtliga provmaterial jag gjort upplösningsförsök på har jag kunnat lösa i formamid, med 
eventuellt undantag för kolan. Man kan aldrig vara riktigt säker på att man har fått loss allt bundet 
vatten i provet, det närmaste man kan kontrollera det är att se om man får rimliga värden vid 
mätningen.  
 
Jag har fått värden som är normala i samtliga fall. Eventuellt var det något lågt vid mätningen av 
stärkelsegelén, men det avvek inte så pass mycket att det kunde anses helt orimligt. Inget resultat 
har avvikit markant från det väntade. För mätresultat, se bilaga 4-8. 
 
3.3 Referensprover 
Värdena jag erhöll från Amylum överensstämde ganska bra med de jag själv erhållit. De värden 
jag erhöll var för sylt, gelatingelé och hård karamell (se bilaga 4-8). Värdena jag fått från deras 
mätningar saknar tyvärr standardavvikelse.  
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4. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
 
4.1 Upplösning och provkörning 
 
Det går i princip att lösa upp samtliga testade prover med formamid, men det krävs lite olika 
behandlig för att provmaterialet ska lösas upp inom rimlig tid. Det man kan fundera över är om 
allt vatten har frigjorts, men är provmaterialet löst får man anta att så är fallet. Upplösningen av 
kolan är jag mer fundersam till. Det är mycket möjligt att man kunnat erhålla en mer klar lösning 
även här om man istället för formamid använt sig av kloroform och metanol som rekommenderas 
för produkter som innehåller fett. Det verkar fungera ganska bra med formamid, men jag tycker att 
man borde prova att analysera med metanol och kloroform ändå eftersom det trots allt är det som 
rekommenderas för produkter som innehåller fett. Framför allt om man ska analysera kola 
regelbundet.  
 
Vid analys får man vara observant på att man är noggrann vid invägning av provlösningen, 
eftersom det är den enda parameter man själv verkligen är avgörande för från mätning till 
mätning. 
 
4.2 Referensprover 
 
Resultaten som jag erhållet stämmer bra med de resultaten från referenslaboratoriet. Det man kan 
kommentera är att avvikelsen är större då man har mätt på hård karamell. Detta bör kunna 
förklaras med att Karl Fisher metoden som sådan, har en större osäkerhet när man kommer ned till 
enbart några få procents vattenhalt i provet. En viss avvikelse är också att vänta för samtliga 
testade produkter, då det inte är exakt samma prov (t.ex. samma godsbit) som har analyserats av 
mig och referenslaboratoriet. En viss variation kan vara att vänta även inom samma batch, 
beroende på hur god omblandning det har varit i smeten/sylten under själva tillverkningen. 
  
4.3 Metod 
 
Generellt anses Karl Fischertitrering vara en metod som är väldigt säker jämfört med de flesta 
andra metoder för vattenhaltmätning. Mina erfarenheter från analysen är varierande. I början 
erhöll jag värden som var väldigt skiftande, de avvek emellanåt med uppemot tio procentenheter. 
Acceptabelt för företagets behov är värden vid analys på samma provlösning som är inom en 
procent, vilket jag vid slutet av perioden precis uppnådde. Varför värdena jag erhållit blivit bättre 
kan förmodligen bero på att apparaten varit stående isärplockad i ungefär ett halvår och att 
apparaten fungerar bäst om den används kontinuerligt. Ytterligare en faktor som kan påverka är att 
jag som laborant fått allt större erfarenhet av analysen för var analys som jag utförts. Driftvärdet 
på elektroden har stigit kraftigt emellanåt, varför man bör kontrollera driften regelbundet med 
ganska täta intervall. Ett högt driftvärde på elektroden ger ett felaktigt mätresultat.  
 
Som slutsats kan sägas att jag tror att apparaten är tillräckligt bra för mätning av de sorters prover 
som är aktuella i det här fallet, så länge den används regelbundet och man analyserar varje 
provlösning flera gånger. Ett lämpligt antal analyser per provlösning kan vara fem. Ett absolut 
minimum är tre analyser per provlösning, men man måste då vara medveten om att risken för 
missvisande mätresultat ökar.  
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4.4 Slumpmässig eller systematisk avvikelse 
 
Med de resultat jag erhöll vid mina mätningar på milli-Q-vatten samt även med viss hänsyn till 
övriga mätserier jag gjort, tycker jag att avvikelsen kan anses vara ganska slumpartad. Jag tycker 
mig ändå kunna se vissa inslag av systematisk avvikelse, men den slumpartade överväger.  
 
 
5.  TACK 
 
Detta examensarbete har jag haft haft flera personer till hjälp. Framför allt vill jag tacka min 
handledare på Lyckeby Reppe Jenny Hägre för hennes engagemang, samt min handledare vid 
Växjö universitet Åke Nilsson. Andra att nämna är projektledare och laboratoriepersonal vid 
Lyckeby Reppe som ställt upp med att svara på diverse frågor om godistillverkning samt 
examensarbetande Maria från högskolan i Kalmar för hennes hjälp angående sylt.  
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BILAGA 1 
 
Analysresultat vattenhaltmätning av formamid 
 
Formamid 000414 
  

  
Vattenhalt 
(%) 

 0,0349 
 0,0531 
 0,0559 
 0,0762 
  0,0624 
Medelvärde 0,0565 
Standardavvikelse 0,013427 

 
 
 
Vattenhalt formamid 000503 

  
Vattenhalt 
(%) 

 0,0342 
 0,0325 
 0,0319 
 0,0306 
  0,0393 
Medelvärde 0,0337 
Standardavvikelse 0,0030299 
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BILAGA 2 
 
Test av systematisk eller slumpmässig avvikelse 
 
Test slumpmässig eller 
systematisk avvikelse 
  
Mätning nr % vatten 

1 98,732 
2 126,33 
3 87,628 
4 89,169 
5 87,299 
6 87,409 
7 80,912 
8 79,921 
9 95,553 

10 94,564 
11 96,213 
12 85,864 

Medelvärde 92,46617 
Standardavvikelse 11,67265 
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BILAGA 3 
 
Program framtaget för vattenhaltmätning 
 
Metod nr. 6    
     
Parameter Tal Innebörd   

1 15 Switch-off delay  

2 41 
Number of places following the decimal + result 
unit 

3 2 Reagent type  
4 0 Standard substance  
5 1 Automatic standby titration 
6 0 Stir time request  
7 0 Blank value reqest  
8 1 Sample identification request 
9 1 Audio signal  
A 50 Maximum titrant consumption 
B 10 Burette volume  
C 0 Statistics   
D 0 Initial weight  
E 1 Density   
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BILAGA 4 
 
Resultat analys av sylt 
Sylt, provserie 1       
       

Provvikt (g) KF 
Vattenhalt 
(%)     

0,9591 4,4579 56,9216  56,9216   
 4,3787 55,9092  55,9092   
 4,5326 57,8764  57,8764   
 4,5402 57,9735  57,9735   
  4,6298 59,1188  59,1188   
Medelvärde   57,5599  59,3778   
Standardavvikelse   1,0801522  59,5904   

1,311 6,1772 59,3778  62,0972   
 6,1993 59,5904  62,6907   
 6,4599 62,0972  60,4013   
 6,5216 62,6907  58,556   
  6,2836 60,4013  66,5745   
Medelvärde   60,83148  60,0148   
Standardavvikelse   1,3339615  63,4825   

1,1243 5,3506 58,556  63,414   
 6,029 66,5745  58,2873   
 5,4354 60,0148  57,5677   
 5,7492 63,4825  63,146   
  5,743 63,414  58,6645   
Medelvärde   62,40836  69,1137   
Standardavvikelse   2,8316645  51,7736   

1,105 5,1966 58,2873  48,8897   
 5,1325 57,5677  51,6626   
 5,6294 63,146  50,8196   
 5,2302 58,6645  58,9114   
  6,161 69,1137  4,635567 Standardavvikelse 
Medelvärde   61,35584     
Standardavvikelse   4,3450735     

1,3555 5,5498 51,7736     
 5,2868 48,8897  Totalt medelvärde 58,91339 
 5,5838 51,6626     

 5,4934 50,8196  
Medelvärde 
Amylum 59,75% 

  6,3602 58,9114     
Medelvärde   52,41138     
Standardavvikelse   3,4103867     
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Sylt, provserie 2 
 Provvikt (g) KF (%) Vattenhalt (%) 
 0,4973 2,4224 56,7
  2,4414 57,151
  2,4227 56,707
  2,4322 56,933
   2,5004 58,5505
 Medelvärde 57,2083
 Standardavvikelse 0,691411
 0,5713 2,746 56,394
  2,7213 55,881
  2,809 57,703
  2,8345 58,233
   2,7771 57,04
 Medelvärde 57,0502
 Standardavvikelse 0,851222
 0,5485 2,7442 58,585
  2,6984 57,596
  2,8127 60,065
  2,6334 56,191
   2,8031 59,857
 Medelvärde   58,4588
 Standardavvikelse 1,44486
    
 Formamidvärde från 000503 
    
 Totalt medelvärde 57,57243

 
Medelvärde 
Amylum 59,75%  

    
  56,7  
  57,151  
  56,707  
  56,933  
  58,5505  
  56,394  
  55,881  
  57,703  
  58,233  
  57,04  
  58,585  
  57,596  
  60,065  
  56,191  
  59,857  
Standardavvikelse 1,222186  
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BILAGA 5 
 
Resultat analys av hård karamell 
 

Prov nr Provvikt (g) KF Vattenhalt (%)   
1 1,071 0,151 1,1416   
  0,2407 2,1703   
  0,2669 2,4708   
  0,2312 2,0614   
   0,1906 1,5957   
 Medelvärde   1,88796   
 Standardavvikelse 0,467326   
2 1,6868 0,3148 2,046   
  0,4233 2,8813   
  0,3997 2,6996   
  0,3071 1,9867   
   0,3589 2,3855   
 Medelvärde   2,39982  1,1416
 Standardavvikelse 0,351498  2,1703
3 1,0344 0,2649 2,5848  2,4708
  0,2544 2,4596  2,0614
  0,2439 2,3344  1,5957
  0,2845 2,8185  2,046
   0,2484 2,388  2,8813
 Medelvärde   2,51706  2,6996
 Standardavvikelse 0,172498  1,9867
4 0,983 0,2457 2,4662  2,3855
  0,2621 2,6711  2,5848
  0,2619 2,6686  2,4596
  0,288 2,9947  2,3344
   0,2613 2,6611  2,8185
 Medelvärde   2,69234  2,388
 Standardavvikelse 0,17003  2,4662
5 1,2211 0,27 2,2824  2,6711
  0,282 2,4054  2,6686
  0,3219 2,8145  2,9947
  0,274 2,3234  2,6611
   0,2872 2,4587  2,2824
 Medelvärde   2,45688  2,4054
 Standardavvikelse 0,189106  2,8145
     2,3234
 Formamid prov 1-2 000414  2,4587
 Formamid prov 3-5 000503  0,400134 standardavvikelse 
      
 Totalt medelvärde 2,390812 %  
      
 Medelvärde Amylum 2,79%   

 
 
 



 25

BILAGA 6 
 
Resultat analys av gelatinbaserad gelé 
Provvikt (g) KF % vatten   15,5602

1,1921 1,4894 15,5602   19,8179
 1,8957 19,8179   18,9156
 1,8096 18,9156   17,5607
 1,6803 17,5607   22,7216
  2,1728 22,7216   19,4705
Medelvärde   18,9152   19,6335
Standardavvikelse 2,383034   20,4774

0,8417 1,3544 19,4705   21,6949
 1,3657 19,6335   21,49
 1,4242 20,4774   21,0544
 1,5086 21,6949   16,991
  1,4944 21,49   23,6443
Medelvärde   20,55326   15,033
Standardavvikelse 0,91705   22,515

0,9303 1,6536 21,0544   19,6009
 1,3445 16,991   11,2137
 1,8506 23,6443   7,1962
 1,1956 15,033   15,4895
  1,7647 22,515   19,4555
Medelvärde   19,84754   14,7792
Standardavvikelse 3,296266   17,3755

0,9793 1,6151 19,6009   19,5162
 0,9462 11,2137   13,8962
 0,6258 7,1962   11,981
 1,2872 15,4895  Standardav 3,900402
  1,6035 19,4555    
Medelvärde   14,59116    
Standardavvikelse 4,809553    

1,2083 1,4786 14,7792    
 1,7294 17,3755    
 1,9362 19,5162    
 1,3933 13,8962    
  1,8283 11,981    
Medelvärde   15,50962    
Standardavvikelse 2,650358    
      
Formamidvärde 000414    
      
      
Totalt medelvärde 17,88336 %   
      
Medelvärde Amylum 17,85%    
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Gelatinbaserad gelé, mätserie 2    
      
Provvikt (g) KF % vatten    

0,967 1,5663 19,4757    
 1,5399 19,1409   19,4757
 1,4937 18,5547   19,1409
 1,6091 20,0186   18,5547
  1,5359 19,09   20,0186
Medelvärde   19,25598   19,09
Standardavvikelse   0,482173   19,2453

1,0619 1,684 19,2453   18,5899
 1,6277 18,5899   18,4712
 1,6175 18,4712   18,2523
 1,5987 18,2523   19,86
  1,7369 19,86   17,601
Medelvärde   18,88374   18,6577
Standardavvikelse   0,589755   19,3483

0,9682 1,4201 17,601   18,7845
 1,5035 18,6577   16,9142
 1,558 19,3483  Standardav 0,787025
 1,5135 18,7845    
  1,3659 16,9142    
Medelvärde   18,26114    
Standardavvikelse   0,87899    
      
Formamidvärde 000503     
      
      
Totalt medelvärde  18,80029    
      
Medelvärde Amylum 17,85%    
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BILAGA 7 
 
Resultat analys av stärkelsebalserad gelé 
 
   

Provvikt (g) KF 
Vattenhalt 
(%) 

0,9839 0,9793 11,839 
 1,0827 13,13 
 0,9529 11,51 
 1,0413 12,613 
  0,9535 11,517 
Medelvärde  12,1218 
Standardavvikelse 0,64464 
   
Formamidvärde från 000503 
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BILAGA 8 
 
Resultat analys av kola 
 
Kola 1   
   
Provvikt (g) KF Vattenhalt (%) 

1,1678 0,768 7,691
 0,7656 7,6654
 0,7416 7,4092
 0,7389 7,3803
  0,8258 8,3082
Medelvärde   7,69082
Standardavvikelse   0,333927

 
 
Kola 2    
   
Provvikt (g) KF Vattenhalt (%) 

1,1063 0,7081 7,5966
 0,7306 7,8489
 0,7269 7,8074
 0,7445 8,0047
  0,7758 8,3558
Medelvärde   7,92268
Standardavvikelse 0,252738
   
Formamidvärde från 000503 
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