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Sammanfattning 
Klorofyllhalten och karotenoidhalten per torrvikt samt storlek och formen på solbarr och 
skuggbarr studerades under hösten 2006 från tre granar (Picea abies) på tre olika platser. En 
metodanalys för pigmentextraktionen gjordes för att kunna använda den bästa metoden. Tre 
metoder testades och en passiv metod valdes med metanol som lösningsmedel.  
Den totala klorofyllhalten och karotenoidhalten per torrvikt bör vara högre i skuggbarren än i 
solbarren för samtliga granar. Ingen skillnad kunde visas för klorofyll a/b förhållandet 
eftersom förhållandet var olika mellan granarna och de skillnader som kunde visas för två av 
fallen var relativt små. Generellt var det tre gånger mer klorofyll a än klorofyll b i samtliga 
barr. Förhållandet mellan klorofyll och karotenoider kunde inte heller visa någon större 
skillnad mellan sol och skuggbarr. 
Vad gäller storleken på barren skiljde sig tjockleken mest, det kunde visas att solbarren var ca 
1,5 gånger tjockare än skuggbarren. Även den beräknade totala barrytan var större hos 
solbarren. Den specifika barrytan (totala barrytan/friskvikt) var högre hos skuggbarren.  

 

Abstract 
The chlorophyll and carotenoid content per unit dry weight together with the size and the 
shape of the needles, from the sunny and the shady side on three different Norway spruces 
(Picea abies) from three different locations, were studied during fall 2006. An analysis for the 
extraction of pigment was done to be able to use the best method. Three methods were tested 
and a passive method with methanol as a solvent was selected. The total chlorophyll and 
carotenoid content per unit dry weight was higher in the shady needles than in the sunny 
needles for all the spruces. No difference could be shown for the a/b ratio since the relations 
between the spruces were different and the differences that could be shown in two of the cases 
were relatively small. Generally there was three times more chlorophyll a than b in all the 
needles. Nor could the ratio between chlorophyll and carotenoids show any differences 
between sunny needles and shady needles. 
When it comes to the size and shape of the needles the thickness showed the biggest 
difference between sunny needles and shady needles. The sunny needles were 1,5 times 
thicker than shady needles. The total needle area was also bigger for the sunny needles and 
the specific needle area (total needle area/fresh weight) were higher for the shady needles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 3

Inledning 
Skillnader i ljusintensitet har visat sig ha stor effekt på barrens tillväxt och utveckling.  
Färgen på barren är relaterade till klorofyll- och karotenoidpigmenten som finns i 
kloroplasterna i barrens mesofyllceller. När ljus når klorofyllet kommer fotoner med 
våglängder att absorberas med absorptionsmaxima kring 470, 645 och 663 nm. Ljus vid dessa 
våglängder uppfattas som blått respektive rött, vilket resulterar i att växter ser gröna ut, den 
färg som inte absorberats. Klorofyll a deltar i fotosyntesens primärreaktion genom att avge 
elektroner. Klorofyll b deltar genom att samla upp ljusenergi och avge till klorofyll a. 
Karotenoider är involverade i att fånga in ljuset till fotosyntesen och att skydda klorofyllet 
från att ta skada genom fotooxidation (Grossnickle, 2000).  
 
Det är många variabler som påverkar hur mycket ljus som absorberas av granbarret, bl.a. de 
anatomiska karaktärerna och klorofyllsammansättningen. Enbart upp till 5 % av det 
absorberande ljuset används i fotosyntesen då det mesta förloras som värme (75-97%) eller 
fluorescens (3-5%) (Nobel, 1991). Eftersom så lite ljus faktiskt används till fotosyntesen 
måste det vara extra viktigt för skuggbarren att anpassa sig efter dessa förhållanden. Därför är 
det intressant att ta reda på vilka olika anpassningar ett skuggbarr har jämfört med ett solbarr 
vad gäller pigmentsammansättningen.  
 
Vid starkt solljus kommer efterfrågan på fotosyntesen att öka därför kommer växter i skugga 
att anpassa sig genom att investera mer i det klorofyll som deltar i att samla in ljuset och 
växter i starkt solljus investerar mer i det pigment som deltar i fotosyntesens primärreaktion 
(Björkman & Demmig-Adams, 1994). Om skuggbarren investerar i mer klorofyll b blir a/b 
förhållandet hos skuggbarr lägre än hos solbarr. Det har utförts forskning på detta område 
med varierande resultat. Några studier har visat att förhållandet varit lägre för solbarren i vissa 
fall och lägre för skuggbarren i andra fall, men det finns även studier som visar att det inte har 
varit någon skillnad alls (Lewandowska & Jarvis, 1977; Priwitzer, et al., 1998; Kalina, et. al., 
2001).  
 
Den totala klorofyllhalten per torrvikt bör vara högre för skuggbarren än för solbarren 
eftersom skuggbarren kan förväntas vara i behov av mer klorofyll av den orsaken att barren 
måste fånga upp det ljus som når barren. Eftersom karotenoiderna är involverade i många 
olika processer behöver det inte vara någon större skillnad mellan solbarr och skuggbarr vad 
gäller förhållandet klorofyll/karotenoider 
 
Fotosyntesen är den process som omvandlar ljusenergi till kemisk energi för växtens tillväxt 
och utveckling. Många olika faktorer påverkar växtens tillväxt och detta tyder på att ett 
optimalt mikroklimat är mycket viktigt (Grossnickle, 2000). Därför ska även formen och 
storleken på barren undersökas. Solbarr bör vara större än skuggbarr vad gäller längden på 
barren, bredden, tjockleken och därmed även totala barrytan då solbarren har ett mer optimalt 
mikroklimat.  
 
Den totala barrytan är en viktig parameter som används mycket i skogsekologi och 
växtfysiologi för beräkningar av gasutbyte, produktivitet och koncentrationen av kemiska 
beståndsdelar som t ex klorofyll (Johnson, 1984). Den totala barrytan förutspår den hastighet 
med vilken barret absorberar fotoner. Barrvikten mäter den metaboliska kostnaden av tillväxt 
och uppbyggnad. Förhållandet mellan barrytan och barrvikten (specifika barrytan) beskriver 
alltså nyttan i förhållande till kostnaden (Ellsworth & Reich, 1993). Forskning har gjorts för 
att komma fram till matematiska formler som kan beräkna den totala arean på barr, då den 
projicerande arean inte räcker till eftersom barr oftast är mer runda än platta. Bl.a. har 
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granbarrets form jämförts vid en romboid (Niinemets & Kull, 1995). En av dessa formler 
kommer att användas för att sedan kunna jämföra dessa resultat med andras. Även den 
specifika barrytan kommer att beräknas för att få en uppfattning om likheter och skillnader 
mellan solbarr och skuggbarr vad gäller förhållandet mellan nytta och kostnad. Skuggbarr bör 
ha ett högre förhållande då dessa barr inte har råd med för höga kostnader då ljuset är så pass 
begränsat. Vikten bör alltså vara lägre i förhållande till barrytan för skuggbarren än för 
solbarren.  
 
Valet av barrträd var inte så svårt eftersom gran (Picea abies) är den vanligaste arten i 
Sverige. Gran förekommer naturligt i hela landet förutom i sydligaste Sverige där den ofta 
förekommer i skogsplanteringar. I övrigt är granen skogsbildande i Skandinavien, Ryssland, 
Tyskland, Österrike, ner till Balkan (http://linnaeus.nrm.se/flora, 2004). Granens barr lever i 
3-4 år innan de faller av, det är därför viktigt att använda barr i samma åldersgrupp vid studier 
eftersom de kan variera mycket vad gäller bl.a. storlek och pigmenthalt (Sellin, 2001). 
 
De hypoteser som kommer att undersökas är att skuggbarren har en högre klorofyllhalt än 
solbarr, skuggbarren har ett lägre förhållande mellan klorofyll a och b. Solbarren är större vad 
gäller bredden, tjockleken, längden och kommer därmed även ha en större total barryta medan 
skuggbarren har en större specifik barryta.  

Metod och material  
Barren samlades in från solsidan respektive skuggsidan från tre granar (Pice abies) på tre 
olika platser. Första granen (G1) var 3-4 m hög och hade solsidan fri från andra träd och 
dylikt. Andra granen (G2) var ca 14 m hög och även här med solsidan fri från andra träd. 
Barren togs från 2 meters höjd på G1 och G2. Den tredje granen (G3) var ca 20 m hög och 
stod mitt i en skog och barren från solsidan samlades in från toppen för maximal 
solexponering medan skuggbarren togs längre ner på trädet. Barren från G1 samt G2 samlades 
in i oktober månad 2006, samma dag som extraktionen ägde rum. Barren från G3 samlades in 
under mars 2003, de har sedan dess legat frysta.  
 
Metodanalys 
Ingen gemensam metod för extraktion av klorofyll ur barr har använts i tidigare forskning, 
därför är det intressant att testa olika metoder för att se vilken som lämpar sig bäst. Klorofyll 
och karotenoider är fettlösliga föreningar som kan extraheras från växtvävnad med organiska 
lösningsmedel som aceton, metanol eller etanol (Lichtenthaler, 1987). Tre olika metoder 
testades för att till slut kunna använda den bästa metoden.  
Ca 150 barr plockades bort ytterst från en gren på solsidan och 150 barr från skuggsidan på 
G1. Dessa barr klipptes sönder i millimeterstora bitar. Barren vägdes och kunde därefter delas 
upp i 30 lika stora portioner. 10 portioner från solsidan och 10 från skuggsidan mortlades 
tillsammans med en nypa sand och 5 ml aceton i ca 3 min. Denna blandning hälldes sedan i 
ett provrör. Mortelskålen sköljdes med ytterligare 2-3 ml aceton som sedan hälldes i 
provröret. Provrören fick stå mörkt i ca 24 timmar när de sedan centrifugerades (Jouan B 
3.11) i 1500 g i 5 min. Absorbansen mättes vid våglängderna 470, 645, 662 och 720 nm där 
pigmenten anses ha sina absorptionstoppar (Lichtenthaler & Wellburn, 1973). En UNICAM 
UV 300 användes för att mäta absorbanserna.  
 
Vid den andra metoden delades 10 portioner från solsidan och 10 från skuggsidan upp i 
provrör. 2 ml aceton pipetterades i varje rör. Rören fick stå mörkt i ca 24 timmar. Rören 
centrifugerades i 1500 g i 5 min. Absorbansen mättes vid våglängderna 470, 645, 662 och 720 
nm (Lichtenthaler & Wellburn, 1973). 
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Metanol användes i den tredje metoden. 20 portioner från sol- respektive skuggsidan delades 
upp i lika många provrör. 2 ml metanol pipetterades i varje rör. Rören fick stå mörkt i ca 24 
timmar. Rören centrifugerades sedan i 1500 g i 5 min. Absorbansen mättes vid våglängderna 
470, 653, 666 och 720 nm (Lichtenthaler & Wellburn, 1973). 
Klorofyllhalten beräknades med dessa formler (Lichtenthaler & Wellburn, 1973): 
 
Aceton (100%) 
cV, ChlA = 11,75 * (A662 – A720) – 2,35 * (A645 – A720) 
cV, ChlB = 18,61 * (A645 – A720) – 3,96 * (A662 – A720) 
cV, Chlx+c = (1000A470 – 2,27*Chl a – 81,4*Chl b)/227 
Metanol 
cV, ChlA = 15,65 * (A666 – A720) – 7,34 * (A653 – A720) 
cV, ChlB = 27,05 * (A653 – A720) – 11,21 * (A666 – A720) 
cV, Chlx+c = (1000*A470 – 2,86*Chl a – 129,2*Chl b)/245 
 
Den metod som slutligen användes vid pigmentextraktionen var relativt säker och det mesta 
av pigmenten extraherades. Utan att behöva göra några statistiska beräkningar på resultatet 
kan metoden med mortling anses som den sämsta då den mänskliga faktorn har en stor 
inverkan på resultatet även om den metoden kunde utvinna mest pigment. Men eftersom det 
var en kvalitativ metod som skulle utföras behövde inte all pigment extraheras, därför valdes 
den passiva metoden med metanol. Valet mellan aceton och metanol gjordes på grund av att 
mer pigment kunde extraheras genom att använda metanol och eventuella skillnader mellan 
solbarr och skuggbarr skulle då bli tydligare. 
  
 
 
Kromatografi 
Våglängdena för absorptionsmaxima för klorofyll a och b i lösningsmedlet metanol och 
aceton testades för att reda ut de misstänkta tryckfelen som fanns i litteraturen (Lichenthaler 
& Wellburn, 1973). I och med det utfördes ett kromatografitest. Ett antal barr klipptes sönder 
och mortlades i aceton (100 %). Extraktet applicerades sedan på ett kromatografipapper 
genom att suga upp lite lösning i en pasteurpipett och sedan lägga en smal rand ca 4 cm från 
papperets nederkant. Denna procedur upprepades ett antal gånger tills randen hade fått en 
markant grön färg. Remsan fick därefter torka innan kromatograferingen startades. Remsan 
fördes ner i ett rör med elueringsvätska som bestod av 85 delar petroleumeter (40-60°C) och 
15 delar aceton (100 %), totalt ca 20 ml. När kromatografipappret hade förts ner sattes en 
plastremsa på för att sluta till provröret och förhindra dunstning av elueringsvätskan. 
Kromatografin avslutades efter ca 30 min. Remsan fick då torka. Därefter ritades remsan av 
och de olika banden klipptes ut. Varje band klipptes sedan i två delar eftersom två olika 
lösningsmedel skulle jämföras.  De två olika portionerna fördes ner i två olika provrör med 1 
ml aceton och 1 ml metanol. Extraktet mättes sedan i en spektrofotometer för att ta reda på 
våglängderna vid absorptionsmaxima. Hela proceduren genomfördes i dunkelt ljus då ljus kan 
bryta ner och förstöra pigmenten (Lichtenthaler, 1987). 
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Våglängden för absorptionsmaxima för klorofyll a och b i metanol kunde avläsas vid 665 och 
653 nm (Fig 1. A och b), och i aceton vid 662 och 645 nm (Fig 1. C och D). 
 
 
A    B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C    D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Absorptionsspektrum för klorofyll a och b i metanol (A och B) och i aceton (C och 
D). Våglängden för absorptionsmaxima står angivet ovanför kurvan. 
 
Pigmentanalys 
Extraktion av klorofyll och karotenoidpigmenten utfördes genom att använda metanol som 
lösningsmedel. Metoden valdes eftersom metodanalysen i denna studie visade att den var 
mest lämplig, nästan all klorofyll kunde utvinnas och standardavvikelsen var mindre än för de 
mortlade barren. 
Barren plockades bort ytterst från kvisten. Skadade eller missfärgade barr valdes bort. Fem 
barr i taget vägdes, klipptes och lades i ett provrör med lock för att minska vattenförlusten. 20 
prover från solsidan respektive skuggsidan togs och 2 ml metanol pipetterades i rören. 
Provrören fick sedan stå i mörker i 24 h. Alla prover mättes sedan i en spektrofotometer. 1 ml 
av varje prov pippeterades i en kyvett. 100 % metanol användes som referens. Absorbansen 
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mättes vid 470, 652,4, 665,2 samt 720 nm. Resultaten lades in i Excel och klorofyll- och 
karotenoidhalterna beräknades med följande formler (Lichtenthaler, 1987): 
 
cV, ChlA = 16,72 * (A665,2 – A720) – 9,16 * (A652,4 – A720) 
cV, ChlB = 34,09 * (A652,4 – A720) – 15,28 * (A665,2 – A720) 
cV, Chlx+c = (1000*A470 – 1,63*Chl a – 104,96*Chl b)/221 
 
Fem portioner om fem barr från varje träd torkades i 70°C i 48 h. Torrvikten för de 
extraherade barren kunde sedan beräknas genom att multiplicera friskvikten med den 
genomsnittliga andelen torrvikt/friskvikt för de torkade barren. Pigmenthalten beräknades i 
mg pigment per g torrvikt. 
 
Storlek och form på barren 
Mätning av bredd, längd och tjocklek utfördes med en digital mikrometer (Electronic Digital 
Micrometer, 0-25 mm, 0,001 mm). Barren vägdes och sattes fast på en tejpremsa för att 
underlätta hanteringen vid mätningen. Barrets form har visat sig bäst kunna jämföras med en 
romboid. Dessa siffror sattes in i nedanstående formel för att beräkna den totala barrytan 
(Niinemets & Kull, 1995). 
 
Total barryta = 2Ln √(D2

1 + D2
2) 

 
Ln = längd, D1 = tjocklek, D2 = bredd 
 
Statistisk analys 
Ett t-test där två sampel antar två olika varianser utfördes i Excel för att jämföra de olika 
variablerna mellan sol och skuggbarr.  

Resultat 
Pigmentanalys  
Extraktet från barren bestod till största delen av klorofyll a därefter klorofyll b, förutom i 
extraktet som kom från de frysta solbarren från G3 där karotenoidhalten var högre än 
klorofyll b halten.  Skuggbarren innehöll signifikant mer klorofyll a per torrvikt än solbarren, 
detsamma gällde för klorofyll b samt karotenoiderna  (Fig. 2, Tab. 1). Både klorofyllhalten 
och karotenoidhalten var ca 1,5 gånger högre per barr i solbarren än i skuggbarren för 
samtliga granar (Tab. 1) 
Förhållandet mellan den totala klorofyllhalten och karotenoidhalten var större hos solbarren 
för G1 och G2, i de nedfrysta barren från G3 var förhållandet större hos skuggbarren. Av detta 
kan inga slutsatser dras förutom att barren hade ca 6 gånger mer klorofyll än 
karotenoidpigment.  
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Figur 2. Medelvärde med standardavvikelse för mängden klorofyll a och b samt karotenoider 
(mg pigment per g torrvikt) för solbarren respektive skuggbarren från de tre granarna. 
 
Ingen entydig skillnad kunde visas vad gäller a/b förhållandet mellan solbarr och skuggbarr 
(Tab. 1). Det fanns generellt tre gånger mer klorofyll a än b i både solbarr och skuggbarr. 
Klorofyll a/b förhållandet varierade däremot mellan träden. För G1 var förhållande lägre i 
skuggbarren. Barren från G2 hade ett högre förhållande i skuggbarren, medan de nedfrysta 
barren från G3 inte kunde visa någon signifikant skillnad mellan sol och skuggbarren (Fig. 3), 
(Tab.1) 
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Figur 3. Förhållandet mellan klorofyll a och b med standardavvikelser, i solbarren och 
skuggbarren från de tre olika granarna.  
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Tabell 1. De genomsnittliga halterna av klorofyll a, b och karotenoider samt förhållandena a/b 
och klorofyll/karotenoider för solbarren och skuggbarren från samtliga träd. P-värde (P), 
frihetsgrad (fg) och t-värde (tz) mellan solbarren och skuggbarren redovisas för alla träd. De 
större klorofyllhalterna och förhållandena är visade i kursiv stil.  
 
 Sol Chl a Skugga Chl a P fg tz 
G1 2,13 2,68 5,31*10-14 30 2,04 
G2 1,70 2,56 6,31*10-26 34 2,03 
G3 1,30 1,58 5,73*10-7 28 2,05 
 Sol Chl b Skugga Chl b P fg tz 
G1 0,65 0,86 5,36*10-17 33 2,03 
G2 0,58 0,82 1,45*10-21 37 2,03 
G3 0,39 0,48 2,00*10-6 32 2,04 
 Sol kar Skugga kar P fg tz 
G1 0,44 0,60 3,77*10-17 30 2,04 
G2 0,33 0,54 1,53*10-26 30 2,04 
G3 0,41 0,45 2,30*10-3 26 2,06 
 Sol a/b Skugga a/b P fg tz 
G1 3,28 3,12 5,22*10-13 36 2,03 
G2 2,93 3,11 5,08*10-9 38 2,02 
G3 3,31 3,29 0,53 35 2,03 

 
Sol 
Chl/kar 

Skugga 
Chl/kar P fg tz 

G1 6,31 5,89 4,81*10-11 29 2,05 
G2 6,88 6,31 4,41*10-12 38 2,02 
G3 4,18 4,54 1,23*10-7 24 2,06 

 
 
Storlek och form på barren 
Barrens tjocklek skiljde sig mest mellan barren då solbarren var ca 1,5 gånger tjockare än 
skuggbarren i samtliga fall (Fig. 4). Solbarren från G1 och G2 var signifikant bredare än 
skuggbarren medan ingen skillnad kunde visas för de frysta barren från G3 (Fig. 4, Tab. 2). 
Solbarren från G1 och G2 var signifikant längre än skuggbarren, ingen skillnad kunde visas 
mellan solbarren och skuggbarren från G3 (Fig. 4, Tab. 2). Den beräknade totala barrytan var 
större hos solbarren än hos skuggbarren för samtliga granar (Fig. 4, Tab. 2). Solbarren vägde 
nästan dubbelt så mycket som skuggbarren , skillnaden var minst mellan solbarren och 
skuggbarren från G3 (Fig. 5, Tab. 2). 
Den specifika barrytan var ca 20 % större hos skuggbarren än hos solbarren i samtliga fall 
(Fig. 6, Tab. 2).  
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Figur 4. Medelvärdet med standardavvikelse för bredd och tjocklek (a), längd (b) och total 
barryta (c) hos solbarr respektive skuggbarr från G1, G2 och G3. 
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Figur 5. Den genomsnittliga vikten med standardavvikelse för solbarren och skuggbarren från 
de tre granarna.  
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Figur 6. Medelvärde för den specifika barrytan (total barryta/friskvikt) med standardavvikelse 
för solbarr respektive skuggbarr från de tre granarna. 
 
 
Tabell 2. De genomsnittliga mätningarna, den totala barrytan (TBY) samt den specifika 
barrytan (SBY) för solbarren och skuggbarren från samtliga träd. P-värde (P), frihetsgrad (fg) 
och t-värde (tz) mellan solbarren och skuggbarren redovisas för alla träd. De större 
mätvärdena och beräkningarna för solbarren och skuggbarren visas i kursiv stil.  

 
Sol 
tjocklek 

Skugga 
tjocklek P fg tz 

G1 0,63 0,40 2,76*10-7 10 2,29 
G2 0,86 0,55 2,40*10-8 14 2,14 
G3 0,74 0,57 7,01*10-6 17 2,11 

 Sol bredd 
Skugga 
bredd P fg tz 

G1 1,22 1,01 8,51*10-6 15 2,13 
G2 1,31 1,12 2,10*10-4 11 2,20 
G3 1,02 1,01 0,81 18 2,10 

 Sol längd 
Skugga 
längd P fg tz 

G1 14,02 10,23 5,35*10-7 16 2,12 
G2 17,22 15,18 6,60*10-3 16 2,12 
G3 13,34 13,03 0,46 15 2,13 
 Sol vikt Skugga vikt P fg tz 
G1 0,0055 0,0027 8,48*10-13 16 2,12 
G2 0,0114 0,0058 6,97*10-9 12 2,18 
G3 0,0030 0,0022 1,34*10-3 14 2,14 
 Sol TBY Skugga TBY P fg tz 
G1 38,33 22,30 3,89*10-11 18 2,10 
G2 53,98 37,75 5,12*10-7 14 2,14 
G3 33,51 30,28 4,70*10-2 12 2,18 
 Sol SBY Skugga SBY P fg tz 
G1 7048,61 8407,40 6,63*10-5 18 2,10 
G2 4750,39 6574,19 2,26*10-10 16 2,12 
G3 11246,17 13815,29 3,65*10-4 16 2,12 
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Diskussion 
  
Pigmentanalys 
Både klorofyllhalten och karotenoidhalten varierar med ljustillgång. Skuggbarren innehöll 
mer pigment per torrvikt än solbarren.  Detta har även andra studier visat (Lewandowska & 
Jarvis, 1977; Kalina, et al., 2001), bla har pigmenthalten varit 71 % högre i skuggbarren än i 
solbarren (Gratani, et al., 2006). Detta kan bero på att skuggbarr måste investera i mer 
klorofyll för att maximera ljusupptaget (Grossnickle, 2000). Karotenoiderna ska skydda 
klorofyllet mot att ta in för mycket ljus. Lewandowska och Jarvis (1977) har föreslagit att 
mängden klorofyll inte överskrider vad som kan skyddas av karotenoidet som finns i barret.  
De menade även att när fotosyntesen är hämmad p.g.a. låg temperatur på vintern, är 
energibehovet mindre och det gör att behovet för skyddet mot för hög ljusintag ökar. Det gick 
inte att visa någon skillnad mellan solbarr och skuggbarr angående förhållandet mellan den 
totala mängden klorofyll och karotenoider. Generellt fanns det 6 gånger mer klorofyll än 
karotenoider. Gratini med flera (2006) visade att förhållandet mellan klorofyll och 
karotenioder var 57% högre i skuggbarren än i solbarren. Denna skillnad i resultat kan bero på 
årstiden då barren samlas in eftersom karotenoidhalten ökar mot vintern och klorofyllhalten 
minskar. Gratini samlade in barren i slutet på juni, medan barren i denna studie samlades in i 
mitten av oktober (G1, G2) och i mars (G3). Vid några tidpunkter på året kanske det inte är 
någon större skillnad mellan sol och skuggbarr när det gäller fördelningen mellan klorofyll 
och karotenoider eftersom även tiden på året påverkar pigmenthalterna i barren (Grossnickle, 
2000). Hade barren i denna studie istället tagits in för analys i juni hade resultatet troligtvis 
varit annorlunda. De felkällor som bör diskuteras är förlusten av barr vid klippningen. Barren 
klipptes efter att de hade vägts därför kan resultatet bli missvisande om någon eller några bitar 
förlorades vid klippningen. Men eftersom samma fel gjordes vid samtliga prov bör inte en 
eventuell skillnad mellan sol och skuggbarr vara missvisande.  
 
Någon skillnad i a/b förhållandet mellan solbarr och skuggbarr kunde inte visas i detta försök. 
I annan forskning har resultaten varit skilda. Det finns flera rapporter som visar att skuggbarr 
har en lägre a/b kvot än solbarr (Priwitzer, et al., 1998; Sprtova & Marek, 1999; Kalina, et. al., 
2001; Diane & Thomas, 2003; Xiao, et al., 2006), men även att förhållandet kan vara högre 
hos skuggbarr (Lewandowska & Jarvis, 1977) eller att det inte har varit någon skillnad mellan 
sol och skuggbarr (Lewandowska & Jarvis, 1977). I skuggbarren begränsas fotosyntesen av 
det svaga ljuset därför borde en kompensation till det svaga ljusinsläppet vara ett lägre 
förhållande mellan klorofyll a och b. En förklaring till resultatet i denna undersökning kan 
vara att förhållandet har visat sig öka när det blir kallare (Lewandowska & Jarvis, 1977). När 
fotosyntesen hämmas p.g.a. den lägre temperaturen bör behovet av ljusupptag minska och 
därmed behovet av klorofyll b. Eftersom karotenoidhalten ökar i jämförelse med klorofyllet 
mot vintern p.g.a. barrens behov av skydd mot för högt ljusintag är det kanske rimligt att 
klorofyll b minskar med ökad karotenoidhalt (Lewandowska & Jarvis, 1977; Grossnickle, 
2000). En annan förklaring till varför ingen skillnad för a/b förhållandet kunde visas mellan 
solbarr och skuggbarr kan vara att istället för ett högre förhållande för skuggbarren kanske 
skuggbarren använder mer än 5 % av det absorberande ljuset i fotosyntesen. Skuggbarren kan 
vara effektivare på att använda det absorberande ljuset i fotosyntesen. Eftersom detta var en 
studie mellan sol och skuggbarr och inte mellan olika träd var antalet granar inte så stort i 
studien medan antalet barr var större. Men tre granar är något lite för att kunna visa några 
egentliga resultat gällande a/b förhållandet och klorofyll/karotenoid förhållandet då det har 
visat sig att det är många faktorer som påverkar och att det kan skilja mycket mellan olika 
individer och olika platser.  
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Klorofyllhalten och karotenoidhalten har beräknats per torrvikt för att kunna jämföra de olika 
testgranarna med varandra eftersom friskvikten kan variera mycket beroende på vädret. 
Torrviktsandelen för samtliga granar hos solbarr och skuggbarr var mycket lika. Annan 
forskning har visat på att solbarr har en högre torrviktsandel än skuggbarr och detta har 
förklarats med att solbarren har högre mängd torrämnen som t.ex. cellväggsmaterial än 
skuggbarren (Lewandowska & Jarvis, 1977). Detta kunde inte visas i denna studie då 
skillnaderna mellan skuggbarren och solbarren var obefintliga.   
 
Storlek och form på barren 
Storleken på barren varierade också mellan sol och skugga. Solbarren var signifikant längre 
och bredare i två av fallen (G1, G2) medan tjockleken hos solbarren var signifikant större för 
alla tre granar. Detta indikerar att den största skillnaden mellan solbarr och skuggbarr är 
tjockleken. Att solbarren är tjockare än skuggbarren kan bero på att solbarren har större eller 
fler mesofyllceller och tjockare kutikula (Gratani, et al., 2006). Skuggbarren är då tunnare och 
sprider ut klorofyllet över så stor yta som möjligt för att maximera ljusupptaget 
(Lewandowska & Jarvis, 1977). Stenberg med flera (1999) ansåg att längden på barren inte 
hade någon koppling till ljustillgången medan bredden och tjockleken varierade med ljuset. 
Även den beräknade totala barrytan visade sig vara större hos solbarren. Den specifika 
barrytan var högre hos skuggbarren än hos solbarren. Minskning av barrets tjocklek och 
ökning av specifik barryta är de vanligaste morfologiska anpassningarna hos barrträd till en 
skuggig miljö. (Groninger et al., 1996). Den större specifika barrytan som skuggbarren hade i 
denna studie kan bero på att skuggbarren måste ha ett högre förhållande mellan nytta och 
kostnad än vad solbarren behöver. Många har kommit fram till samma resultat (Stenberg, et 
al., 1999; Cescatti & Zorer, 2003; Marshall & Monserud, 2003; Gratani, et al., 2006; Xiao, et 
al., 2006,). 
 
Solbarren var 1,5 gånger tjockare än skuggbarren och vägde nästan 2 gånger mer än 
skuggbarren. Barren från G3 visade inte lika stor skillnad och detta kan bero på att de har 
legat nedfrysta i nästan tre år och därför tappat en del av den ursprungliga formen.  
I andra studier har det visat sig att de mest solexponerade barren kan vara upp till 2,5 ggr 
tjockare än barren i skugga ( Sprugel, et al., 1996). Tjockleken var den variabel som var 
lättast att mäta och det visade sig även vara den parameter som skilde sig mest.  
 
Sammanfattningsvis var den totala pigmenthalten 1,5 gånger högre i skuggbarren än i 
solbarren och den totala pigmentmängden var högre i solbarren. Beträffande formen och 
storleken var solbarren tjockare, tyngre och hade en större total barryta än skuggbarren medan 
den specifika barrytan var högre för skuggbarren. En intressant fortsättning på denna studie 
kunde vara att studera skillnader i a/b förhållandet och klorofyll/karotenoid förhållandet under 
hela året. Undersöka hur dessa förhållanden ändrar sig med ljustillgång och temperatur.  
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