
Analytisk kemi
Kap 1 sid 15-22, Kap 9 sid 267-271.



Vetenskaplighet

Vetenskapligt fastlagt

- ngt som är systematiskt undersökt och är öppet 
för granskning (transparent)

Granska ngt källkritiskt

- utgå från förstahandskällan (dvs en redovisad undersökning)

- läroböcker, dagspress, internet är andra- eller 
tredjehandskällor)



Vetenskaplig metod



Vetenskaplighet forts

En vetenskaplig studie kan motsäga en annan studie

- medför diskussion, 

- visar ofta att ngn gjort ett  felaktigt antagande eller ngt fel i 
metoden

Tolkningar av resultat i en vetenskaplig studie kan motsäga 
varandra

Om undersökningen är korrekt utförd kan mätvärden, rådata , 
vara riktiga och möjliga att använda för en annan 
förklaringsmodell



Ovetenskap (pseudovetenskap)

- påståenden som saknar källor (trovärdiga källor)

- redovisar till ofullständiga studier

- metoden kan vara ok  men det är ett för litet statistiskt underlag. 

Man kan inte dra slutsatser från enstaka observationer eller 
ofullständiga undersökningar





Peer review = expertgranskning, sakkunnig kollegial granskning , av 
forskningsresultat



Analytisk kemi



Kemisk analys  en  undersökning för att ta reda på vad och/eller hur mycket 
som finns av ett visst ämne.

Analytisk kemi i vardagen? 

Prov på vårdcentralen, analyser på mat, graviditets och fertilitetskontroller, 
information på läkemedel.

Varför analytisk kemi? 

För att kunna ta reda på om, vad, hur mycket och var olika ämnen finns i vår 
värld. 

Värdera resultat och ta ställning i olika frågor.



Vad har jag i bägaren?

Hur tar man reda på vad som finns och hur mycket?

Kvalitativ analys:

Att ta reda på vilka ämnen som finns i ett prov. 

Kvantitativ analys:

Att ta reda på hur mycket det finns av ett ämne i ett prov.



Från prov till resultat - stegen i en kemisk analys
provtagning – provberedning – separation - detektion



Provtagning:

– en del av en helhet tas för undersökning

Vad är ett prov? 

Hur tar man ett prov? 

Är det representativt? 

Vid vilken tid? 

Hur många prover ska man ta?



Provberedning 

- störande ämnen avlägsnas

Genom att filtrera, lösa upp, 

koncentrera eller späda ut.

Metoder: 

filtrering, extraktion, centrifugering



Separation:

– ämnen delas upp i olika  fraktioner

Om man har flera ämnen som man 

ska mäta kan man behöva separera 

ämnena.

Metoder: 

destillation, kristallisation, 

kromatografi eller extraktion



3. Separation
För att analysera vad som finns måste man först separera ämnen från 
varandra i ett prov

Separation utifrån:
Destillation olika kokpunkt
Extraktion olika löslighet
Kristallisation olika aggregationstillstånd
Filtrering olika storlek
Centrifugering olika massa
Kromatografi olika löslighet

Kan behövas en kombination av flera separationer.



Detektion

– mäta, upptäcka det intressanta ämnet

Detektor  - apparat som registrerar ämnen som vi är intresserade av

Detektionsgräns    - lägsta halten av ett ämne som kan upptäckas

Metoder: gravimetri, reagens, titrering, spektroskopi eller 

masspektrometri

Resultat tex en graf, ett 

värde, mätetal



Övning

Hur långt är ett tall barr?

• Planera undersökning

• Utför undersökningen

• Besvara frågan

• Analysera svaret, diskutera felkällor.



Kvaliteten på en analys
Felkällor.

Noggrannheten i en analys är lika 
stor som noggrannheten i den 
svagaste länken i kedjan.

(Tex om vi tar ett prov med volymen 1.0001 
ml, men späder provet med en noggrannhet 
på 1.0 ml)

Steg som kan påverka resultatet

Provet
Var togs det?
När togs det?
Hur togs det?
Hur många prover togs det?

Efter att provet har tagits:
Hur har provet hanterats?
Hur har provet förvarats?
Upparbetats?
Separerats?

Detektion ( upptäcka ämne, mäta mängd ämne)

Hur har provet detekterats?

Kan vi mäta de ingående föreningarna?

Är detektorn tillräckligt känslig?

Detektionsgräns?

Är detektorn riktigt kalibrerad?



Analys av felkällor och resultat (begrepp).

Slumpmässigt fel: 

fel i en enstaka analys (mätning)

Systematiskt fel: 

lika stort fel i samtliga analyser (mätningar).

Precisionen av en analys (mätning): 

Hur väl upprepade mätningar överensstämmer med varandra.

Riktigheten i en analys (mätning): 

Hur nära resultatet är det sanna värdet.

Reproducerbar: 

Kanalysen (mätningen) kan upprepas och ge samma resultat.

Kalibrering: Att noggrant anpassa instrument till en standard (”rätt värde”).



Kvaliteten på en analys beror på riktighet och precision

Precisionen av en analys:

Hur väl upprepade mätningar överensstämmer med varandra.

Riktigheten i en analys:

Hur nära resultatet är det sanna värdet.



Provtagning – Provberedning – Separation - Detektion

Provberedning:  

När man späder, koncentrerar, torkar eller löser 
upp ett prov är det en provberedning.



Provtagning – Provberedning – Separation - Detektion

Separation

För att analysera vad som finns måste man först separera ämnen från 
varandra i ett prov

Metod separation utifrån
Destillation (olika kokpunkt) 
Extraktion (olika löslighet)
Kristallisation (olika aggregationstillstånd)
Filtrering (olika storlek)
Centrifugering (olika massa)
Kromatografi (olika löslighet)

Kan behövas en kombination av flera separationer.



Analytisk kemi

Del 2  Några metoderna mer i detalj

Kromatografi

Spektrofotometri

Gelfiltrering

Titrering



Analytisk kemi

Kvalitativ analys 

– undersöker vilka eller vilket ämne ett prov 
innehåller

Kvantitativ analys 

– undersöker hur mycket av ett ämne ett prov 
innehåller



Kvalitativ analys och kvantitativ analys.

Kvalitativ analys:
Att ta reda på vilka ämnen som finns i ett prov. 

Metoder:

Reagens. 
Tex Ag+ reagerar med Cl - -joner och bildar fällning, ett svår lösligt salt AgCl(s).

Spektroskopi. 
Med hjälp av elektromagnetisk strålning ta reda på vilka ämnen som ingår.

Masspektrometri. 
Tar reda på de ingående ämnenas vikt.

Smältpunkt, kokpunkt.



Kvantitativ analys:
Att ta reda på hur mycket det finns av ett ämne i ett 
prov.

Metoder:

Gravimetri. Väga hur mycket vi har.

Titrering. Mäta hur mycket av ett reagens som behövs.

Spektroskopi. Mäter hur mycket det finns av ett ämne med hjälp av 
elektromagnetisk strålning.

Masspektrometri. Kan användas för att ta reda på hur mycket det finns av ett ämne.

Alla analyser kan användas kvantitativt eller kvalitativt beroende på hur experimentet utförs. Vissa 
analysmetoder är bättre att använda för vissa analyser än andra.



Kromatografi

Vätskekromatografi (papper, TLC)

Gaskromatografi (GC)

Kromatografi

Metod att separera framför allt organiska föreningar.

Beskrevs första gången 1903 av den ryske botanisten Tsvet. (Separerade växtpigment med 
pulveriserad krita som stationärfas och ett lösningsmedel som mobilfas. (Chroma = färg)



Kromatografi

• Man utnyttjar ämnens olika 
affinitet (dragningskraft) till en 
stationär fas i kombination 
med deras olika löslighet i en 
mobilfas.

• Ämnen i en blandning fördelar 
sig olika mellan den mobila 
fasen och den stationär fasen.

• Ett ämne som finns i den 
mobila fasen rör sig snabbare 
jmf med ämne i den stationära 
fasen.



Fördelningsjämvikt beroende på olika löslighet

[A] i opolärt lösningsmedel / [A] i polärt lösningsmedel =    K  

Ämnen löser sig olika bra i olika 

lösningsmedel (polär- /opolärfas)

Se ex klor, brom resp. jod



kromatografi

Ämne A fördelar sig i två lösningsmedel 

enligt:

[A] i opolärt lösningsmedel / [A] i polärt lösningsmedel =    K  

---------------------------------------------------
På samma sätt fördelar sig ämnet mellan en stillastående, 
stationärfas (opolär) och en rörlig, mobilfas (polär)

[A] stationärfas / [A] i mobilfas =    K

Varje ämne har en jämvikt mellan att adsorberas till den stationära fasen eller 
att vara löst i den mobila fasen.



Olika typer av kromatografi

Den mobila fasen kan vara:

• en vätska (vätskekromatografi) LC, TLC

• en gas (gaskromatografi) GC

Den stationära fasen kan vara:

• papper (PC)  

• kiselgel (TLC) 

• en kolonn (ett rör packat med t ex kiselgelkulor)  (HPLC)



Tunnskiktskromatografi (TLC)

Lösningsmedel 

(elueringsmedel, mobilfas)

Referens 

(standard) –

tex 

aminosyror

stationärfas



Gaskromatografi (GC)

Mobilfasen är 

en gas  

(ämnena 

förgasas i en 

ugn innan 

kolonnen)

Resultatet i 

form av 

”toppar” i ett 

kromatogram

Mängd ämne

tid



Kromatogram
(resultatet  kromatografi av olika vatten )



Gaskromatografi, GC

Stationär fas i form av en lång kapillär med insidan klädd en tunnfilm 
av kiselpolymer. 

En inert gas utgör mobilfasen.

Ämnenas hastighet med vilken de vandrar genom kolonnen beror på 
deras kokpunkt och ångtryck, vilket i sin tur bl.a. bestäms av deras 
molekylmassa och polaritet. 

Man placerar kapillären i en ugn med en viss temperatur eller oftast en 
gradient.

Ämnen som inte kan förgasas kan inte analyseras med GC



Kromatografisytem (HPLC)



Papperskromatografi (labb)

Papper (stationär fas) och vatten (mobilfas).

Varför ser resultatet ut som det gör (olika färger)?

Vilken färg är minst löslig i vatten? 



Spektroskopi

Både en kvalitativ och en kvantitativ metod.



Spektroskopi

Metoden använder sig av att atomer eller 
molekyler absorberar energi. 

(Energin gör att elektroner exciteras, bindningar eller molekyler 

vibrerar)  

→ Ett visst ämne (struktur) absorberar ljus vid 

en specifik våglängd.



Ex . mikrovågor (mikrovågsugn) 
– vattenmolekyler absorberar strålning (av viss våglängd) 

Vattenmolekyler absorberar ljuset –
molekylen sätts i rörelse 

(maten värms med rörelseenergi)



Ljusspektrum, Våglängder



Spektroskopiska metoder

UV-spektroskopi 200-700nm (UV/synligt ljus)

-identifiera bensenringar, kvantitativ analys

IR (infraröd spektroskopi) 2,5-15μm

- funktionella grupper

NMR (kärnmagnetisk resonans) 0,5-5 m

väte- och kolatomers positioner.

Ljusets våglängd



Absorbans (A) – ett mått på hur mycket ljus av en viss våglängd ett ämne 

tar upp (absorberar) vid en viss koncentration.

A = lg (I0 / I)   , I = ljusintensiteten

-----------------------------------------------------

A = ε x c x l (Lambert-Beers lag)

A : är absorbansen, 

ε : är en proportionalitetskonstant (ämneskarakteristisk, ämnesspecifikt)

c: ämnets koncentration

l: lösningens skikttjocklek

Spektrofotometri – kvantitativ analys med spektroskopi



Kvantitativ analys mha spektroskopi

Lösningar absorberar ljus i proportion till 
koncentrationen av det färgade ämnet

→ absorbansen är proportionell mot  
ämnets koncentration



Absorptionsspektrum
(ett ämne och olika koncentrationer )

Absorbans

Ljusets våglängd



spektrofotometern

Ljus med viss våglängd



standardkurva/kalibreringskurva 
(kända koncentrationer)

Fem olika 

lösningar med 

kända 

koncentrationer 

av det 

intressanta 

ämnet – plottas i 

ett diagram

Provets absorbans

Provets koncentration



Standardkurva – för att bestämma massan av ett ämne i ett prov 
(kvantitativ analys)



1. Lämna in ”instuderingsuppgifter analytiskkemi” senast fredag

2. Rester

Papperskromatografi-labb

Mona, Robin, Julia, Alexander, Ebba

Prov biokemi

Mona, Robin, Ruweyda, Anton H, Ebba, Sanna, Filippa, Kajsa S

Prov organkemi

Julia, Alexandra, (Ruweyda)

Uppgift ”Jämvikter i verkligheten”

Robin



1. Undersökning /labb   ”Järninnehåll i grönsak”



Titrering

En kvantitativ analysmetod

Används för att avgöra när ekvivalenta mängder har reagerat med varandra. 

Tillsätter ett ämne som reagerar med det vi vill mäta tills man har uppnått 
ekvivalenspunkten.

Syra-bas reaktioner, RedOx-reaktioner, fällningsreaktioner.



Syra-bas titrering



Gelfiltrering- separering efter storlek

Ämnena i en blandning  (mobil 
fas)  passerar en kolonn som är 
packad med ett poröst 
material (stationär fas) av 
polysackarider med bestämd 
porstorlek. 



Gelfiltrering
separation av stora och små molekyler

Stora molekyler passerar 
mellan polysackaridpärlor

Mindre partiklar åker in 
gelpärlorna och bromsas i 
sin framfart (åker en längre 
väg). 

Används ofta för att 
separera proteiner. 

Störst kommer först !



Gelfiltrering



Kvalitetskontroll och etik.

När vi är beroende av att analyserna blir rätt är det viktigt att 
proverna utförs på rätt sätt.

Laboratorierna måste uppfylla standarder vad det gäller 
mätnoggrannhet och säkerhet. 

Swedac ger godkännande till laboratorier för att deras 
analysresultat ska kunna användas för olika former av tillstånd 
och kontroller. Man måste använda sig av vissa standarder. ISO 
standarder.

Det finns också ett etiskt ansvar för dem som utför analyser.



Från prov till resultat

Provtagning – Provberedning – Separation - Detektion

Provtagning:
Vad är ett prov? Hur tar man ett prov? Är det representativt? Vid vilken tid? Hur 
många prover ska man ta?

Provberedning:
Ta bort störande ämnen, filtrera, lösa upp, koncentrera eller späda ut.
(Filtrering, extraktion, centrifugering).

Separation:
Om man har flera ämnen som detektorn kan mäta kan man behöva separera ämnena.
(Destillation, kristallisation, kromatografi eller extraktion).

Detektion:
Ta reda på om det finns och vad eller hur mycket.
(Gravimetri, reagens, titrering, spektroskopi eller masspektrometri).



• Ett prov – en representativ del av en helhet som tas för undersökning

• Provtagning – en del av en helhet tas för undersökning

• Provberedning – störande ämnen avlägsnas

• Separera – dela upp i fraktioner

• Separation – ämnen delas upp i fraktioner

• Detektion- innehåll i en fraktion mäts

• Detektor- apparat som registrerar ämnen som vi är intresserade av

• Detektionsgräns- lägsta halten av ett ämne som kan upptäckas


