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Sammanfattning 
LKAB är en gruvkoncern som bland annat driver en järnmalmsgruva samt 
malmförädling i Kiruna. Huvudprodukten i Kiruna är järnmalmspellets, finmald 
järnmalm och tillsatsmedel som sintrats ihop. I anrikningsprocesserna separeras 
malmen från föroreningar. Den renade och finmalda malmen blandas sedan med 
tillsatsmedel, rullas till kulor och sintras ihop. Rätt blandning av malm och 
tillsatsmedel är viktig för kvaliteten. 

För att säkerställa kvalitet på produkten används flera kvalitetsparametrar, en av 
dessa är produktens kemiska sammansättning. I anrikningsprocessen används ett 
flertal mätsystem. Data från mätsystemen används för att övervaka och styra 
processen där blandningen mellan tillsatsmedel och järnmalm är en reglerbar 
faktor. LKAB är därmed beroende av dessa mätsystem. Därav är LKAB 
intresserade av att veta huruvida mätsystemen är tillförlitliga samt hur data från 
mätsystemen bör användas. 

Detta examensarbete utredde huruvida två manuella och ett automatiskt 
mätsystem i LKAB:s kulsinterverk KK2 i Kiruna fungerar tillfredsställande. 
Studien utredde även hur statistisk processtyrning bäst bör tillämpas på dessa 
processer. 

De slutsatser som studien resulterat i är bland annat: 

- Mätfelen i mätsystemen är stora i förhållande till den kvalitet LKAB 
ämnar att hålla på produkten. Däremot är mätprecisionen godkänd enligt 
de krav som ställs av ISO-standard 3082. 

- Ingen bias har påvisats mellan manuella och automatiska mätningar på 
produkt. 

- Bias mellan mätningarna före och efter kulsintring är signifikant. 
- Kvarnar samt röntgenutrustningen i mätsystemen bör uppgraderas. 
- Data från den automatiska provtagningen är autokorrelerad och 

nuvarande styrdiagram bör bytas ut eller kompletteras med framtagna 
styrdiagram av ARIMA modell. 

- Processen som doserar tillsatsmedel är inte i statistisk jämnvikt och bör 
stabiliseras för att underlätta tillämpandet av statistisk processtyrning. 
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Abstract 
LKAB is a mining company in Sweden, which among other things, is running an 
iron mine and several ore enrichment plants in Kiruna. The main product 
produced in Kiruna is iron pellets: finely grinded iron ore and additives sintered 
together. The ore enrichment process separates iron ore from contaminating 
materials. Enriched ore is thereafter mixed with additives which combined gives 
the product the desired quality. The mix between enriched ore and additives is 
critical to quality and a consistent product quality is important for every 
competitive company. 

Product quality is defined by several parameters, one of which is chemical 
composition. Several measurement systems are used within the enrichment 
process. Data from these systems are used for monitoring and controlling the 
process, where of additive/iron ore ratio is one adjustable factor. LKAB is 
dependent on these measurement systems. LKAB is therefore interested in 
knowing whether these measurement systems are reliable and how data from 
these measurement systems is best put to use. 

This study addresses the reliability of two manual and one automated 
measurement system at LKAB’s pelletization plant KK2 in Kiruna. The study also 
investigate how data from the measurement systems can be used together with 
statistical process control. 

Some conclusions drawn from the study are: 

- The measurements system error is large in comparison to the internal 
quality requirements at LKAB but well within the requirements of the ISO 
standard 3082. 

- There is no proven bias between the manual and automatic measurement 
system controlling enriched iron ore. 

- The bias between pre and post pelletization is significant. 
- Grinders and x-ray equipment used in the measurement systems need 

improvement. 
- Data from the automated measurement system is auto correlated and 

current control charts should be replaced or combined with suggested 
ARIMA-charts. 

- The additive mixing process is not in statistical balance and need to be 
stabilized in order to get the best results out of the SPC:system. 
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Ordförklaringar 
UCL/ÖSG Upper control limit/Övre styrgräns 

LCL/USG  Lower control limit/Undre styrgräns 

UT/ÖT  Upper tolerance/Övre tolerans 

LT/UT  Lower tolerance/Undre tolerans 

KK2  Kiruna Kulsinterverk 2 

KA1 Kiruna Anrikningsverk 1 

LABNIO  Laboratoriet med manuell provanalys 

PBV  Provberedningverk 

XRF Röntgen för materialanalys 

MSA  Measurement system analysis 

KPC  Kiruna Pelletskoncentrat 

KPCX Pelletskoncentrat med tillsatsmedel 

KPCA Pelletskoncentrat med kvartsit 

KPCO Pelletskoncentrat med olivin 

Slig Finmald järnmalm 

Slurry  Finmalt material blandat med vätska 

Masugn  Schaktugn. Reducerar järnmalm till råjärn 

ACF Autocorrelation Function 

PACF Partial Autocorrelation Function 

ARIMA Autoregressive Integrated Moving Average 
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1 Introduktion 
Detta kapitel går igenom bakgrunden till detta examensarbete. Kapitlet behandlar 
fallföretaget, problembeskrivning samt syfte. 

1.1 Kvalitet och variation 
I Bergman och Klefsjö (2007) visas att kvalitet och kvalitetsutveckling är viktigt 
för ett företag då kvalitet är en förutsättning för nöjda kunder och ökad lönsamhet. 
Det finns många definitioner av kvalitet. En av de enklaste är Jurans 
definition: ”Fitness for use” (Ibid). Detta kan tolkas som att kvalitet är huruvida 
produkten fungerar till avsedd användning. Det finns andra exempel som 
Montgomerys (2009, 6): Quality is inversely proportional to variability”. 
Författaren trycker därmed på vikten av minskad variation och definitionen är 
mer om produktens egenskaper än kundens behov. 

För att variation inte ska orsaka kvalitetsbristkostnader är det viktigt att mäta hur 
förekomsten av variation ser ut genom processerna (Montgomery, 2009). Det är 
viktigt att veta huruvida företaget producerar och levererar den önskade 
produkten, håller kvaliteten det vill säga. Om variationen mäts är det möjligt att 
åtgärda orsaken till avvikelser som uppkommer och därmed minska variationen 
(Mason och Antony 2000). Rätt använt är statistisk processtyrning, SPS, ett 
effektivt verktyg och arbetssätt för kvalitetsutvecklingsarbete (Antony och Taner 
2003). 

Om ett mätsystem däremot inte är kapabelt att mäta processen med godtagbar 
noggrannhet bör mätsystemet inte användas för att styra processen eller tillämpa 
statistisk processtyrning (Antony och Taner 2003). 

1.2 Fallföretaget 
Luossavaara Kirunavaara Aktiebolag, LKAB, är ett statligt ägt gruvföretag vars 
huvudprodukt är förädlade järnmalmsprodukter. Större delen av försäljningen är 
järnmalmspellets som står för ca 80 % av omsättningen. Resterande produktion 
består främst av sinter fines, det vill säga finmald järnmalm som sintrats ihop hos 
kund. Brytning samt förädlingen sker i Kiruna, Svappavaara och Malmberget 
(LKAB 2011). 

1.2.1 Förädlingsprocessen 
Malmkroppen i Kirunavaaragruvan är förhållandevis homogen och järnhalten i 
malmkroppen uppgår till 65 %. Malmen som bryts är mineralen magnetit, Fe3O4, 
vilken har en maximal järnhalt som ligger strax över 72 %. Malmen som tas upp 
ur gruvan har en järnhalt på ca 45 %. För att slutprodukterna skall hålla kvalitet 
måste föroreningarna i malmen, framför allt fosfor, alkali samt kisel, tas bort 
(LKAB 2014). 

I Kiruna förädlas järnmalmen i tre separata steg: sovring, anrikning och 
pelletisering. När produkten kommer upp ur gruvan till sovringen har den 
krossats till fraktioner under 100 mm.  I sovringen ökas järnhalten till ca 62 % 
genom att malmen storlekssorteras, siktas, krossas och magnetsepareras. Detta är 
en torr process som slår ut det mesta av gråberget (LKAB 2014). 
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I anrikningsverket fortsätter förädlingen. Den styrande parametern i anrikningen 
är fosforhalten. Järnmalmen mals till fraktioner med kornstorlek kring 50µm så 
att dessa separeras från de förorenande mineralerna. Nermald produkt, slig, 
blandad med vatten och bildar slurry. Konsistensen är liknar flytande lera (LKAB 
2014). Slurryn går genom flera steg av magnetseparatorer för att slå ut de 
frigjorda mineralerna och minska fosforhalten. För att få ned fosforhalten till rätt 
nivå används flotation i sista steget av anrikningen (Svonni, Norén och Bergström 
2012). 

Fosforn finns främst i mineralen apatit. Flotation är en anrikningsmetod där 
produkten blandas ut med vatten och ett flertal reagensmedel. Ett av dessa bildar 
skum när luft injiceras i slurryn och ett annat reagensmedel gör att apatiten binds 
till skummet som bildas. Skummet med apatiten flyter upp till ytan och kan 
separeras bort. Flotationen är det sista anrikande steget i förädlingsprocessen och 
slurryn pumpas vidare till kulsinterverket (Svonni, Norén och Bergström 2012). 

Väl i kulsinterverket blandas slurryn med tillsatsmedel i en tank som kallas 
slurrytank. Tillsatsmedlets uppgift är att ge slutprodukten rätt kemiska 
sammansättning. Vilket tillsatsmedel som används beror på vilken produkt som 
produceras (Ylipää 2012). Products 2012 (LKAB 2011) listar exempelvis 
direktreduktionspellets och olivinpellets med tillsatsmedel som kalksten, dolomit, 
kvartsit och olivin. 

Från slurrytanken pumpas slurryn till filter där vattenhalten minskas till ca 9 % 
(Svonni, Norén och Bergström 2012). Till den filtrerade sligen tillsätts bentonit 
och/eller organiskt bindemedel som underlättar agglomerering, även kallat för 
kulrullning. Sligen går genom rullkretsar där den formas till kulor. Kulorna 
förtorkas och hettas upp i en bandugn, grate, vilket ökar hållfastheten i kulorna 
och förhindrar att dessa spricker i kiln, roterugnen. I kiln hettas kulorna upp till 
ca 1250° C. Vid denna temperatur sintras kulorna ihop. Sintring är en process där 
temperaturen ligger under kulornas smältpunkt men samtidigt tillräckligt hög för 
att järnmalmskornen i kulorna fäster i varandra. Bland annat ökar processen 
hållfastheten i kulorna, en viktig egenskap för masugnarna och transport till kund. 
När kulorna kylts ned transporteras de till lager inför vidare transport till kund 
(LKAB 2014). 

1.3 Problembakgrund 
För att säkerställa kvaliteten på produkten använder sig LKAB av ett flertal 
kvalitetsparametrar, exempelvis produktens kemiska sammansättning (LKAB 
2011). Kemisk sammansättning styrs till stor del av andelen tillsatsmedel i 
produkten (LKAB 2012). Därmed är alltså låg variation i denna process en direkt 
förutsättning för kunna leverera avsedd kvalitet. 

Järnmalmen förädlas i flera steg men det finns alltid kvar föroreningar och 
variation i slutprodukten. Variation beror bland annat på malmens varierande 
grad av föroreningar, malmens anrikningsegenskaper, kvalitetsförändringar i 
tillsatser, mekaniska processtörningar, mätfel och brister i processtyrningen 
(Svonni, Norén och Bergström 2012). 

Vid produktionen i Kiruna har statistisk processtyrning tillämpats sedan början 
av 90-talet (Kettunen 2012). I produktionen görs ett flertal kvalitetsmätningar på 
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produkten som registreras i den interna databasen IP21. Hur data tolkas och SPS 
tillämpas inom företaget varierar. I intervju Woxberg (2012) framgår det att 
styrgränser och riktvärden sätts dels efter tidigare framtagna värden och dels 
efter erfarenhet. En tydlig dokumentation samt standarder för hur SPS bäst 
tillämpas saknas; rutiner för upprättande av riktvärden och styrgränser saknas i 
flera fall. 

Nordqvist (2011) undersökte hur styrdiagram kan tillämpas på styrningen av 
tillsatsmedel på Kiruna Kulsinterverk 2, KK2. Rapporten visar att nuvarande 
lösning inte är optimal för processen. Företaget vet i dagsläget inte hur stor andel 
av variationen som beror på processvariation och hur mycket som kommer från 
mätosäkerheten. Rapporten rekommenderar ytterligare undersökningar för att 
öka tillförlitligheten och nyttan med SPS-systemet. 

I rapporten visades det även att mätvärden av samma parameter i olika 
processteg inte alltid har en tydlig koppling till varandra. Mätningarna av kisel, 
SiO2, har i KK2 betydligt större variation och högre genomsnittsnivåer som slurry 
än motsvarande mätningar på sligen när vatten filtrerats bort (Nordqvist 2011). I 
och med att det enda som skiljer är vattenhalten borde dessa mätpunkter ge 
samma värden (Jonasson 2012). Kisel finns naturligt i malmen och tas till stor del 
bort under anrikningsprocesserna. I slurrytanken tillförs kisel som en del av 
tillsatsmedlen och är en viktig analysparametrar för styrningen av tillsatsmedel. 
(processingenjör 2012). Det är därmed värdefullt att ta reda på hur riktvärden och 
gränser bör anpassas med avseende på skillnaden i mätvärden på slurry och 
filtrerad slig samt i färdig produkt. 

1.4 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att se huruvida statistisk processtyrning kan 
tillämpas i företaget på avsett processteg 1  med nuvarande mätsystem för 
produktens kemiska egenskaper. 

För att uppfylla syftet har det brutits ned i två underliggande frågor: 

1. Hur stor del av den variation som visas i styrdiagrammen kan tillskrivas 
processvariation respektive mätosäkerhet? 

2. Hur bör riktvärden och styrgränser för analysparametrar justeras med 
avseende på den förändring i variation och naturlig förändring som finns 
mellan processteg? 

1.5 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till att studera SiO2 halten i produkten KPCX i KK2 då 
provtagning och analys är väldigt tidskrävande.  

                                                        
1 Automatisk provtagning från slurrytank KK2, manuellt prov på filtrerad slig KK2 
samt prov på färdig produkt KK2 
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2 Teori 
Kapitlet utgör den teoretiska referensramen. Kapitlet går igenom vilka teorier 
som används och vad dessa innebär. 

2.1 Kvalitet och SPS 
Det är en utmaning att hålla den kvalitet på produkten som är tänkt då alla 
processer medför variation, exempelvis i människor och material (Oakland 2008). 
För att minska variation och därmed de kvalitetsbristkostnader som medföljer är 
en förutsättning att variation mäts. Enligt Montgomery (2009) kan variation 
endast mätas med statistiska metoder. Detta innebär att kvalitetsparametrar i 
produkt och process mäts kvantitativt. Statistisk processtyrning, SPS, kan 
användas för att tyda dessa data. Montgomery och Runger (2011) anser att SPS är 
ett verktyg som, rätt använt, effektivt eliminerar slöseri vilket i sin tur leder till 
ökad lönsamhet. 

Oakland (2008) väljer att beskriva SPS som en strategi för att uppnå 
konkurrenskraft. Statistiska metoder beskrivs som hjälpmedel för att flytta fokus 
från enskilda delar till processen i helhet. SPS kan användas för att urskilja orsaker 
till variation; separera naturlig variation från direkt åtgärdbara orsaker. Till 
skillnad från vad namnet antyder används alltså SPS huvudsakligen till att 
övervaka processer och inte styra dessa. Holmes och Mergen (2011) menar att 
exempelvis Statistical Process Monitoring hade passat bättre som namn för 
metoden vilket kanske kan minska felaktigt användande av SPS. För att 
kontinuerligt justera processen används system som Automated Process Control 
(APC) och Engineering Process Control (EPC). 

2.2 Styrdiagram 
Montgomery (2009) beskriver naturlig variation som vitt brus, en variation som 
inte går att påverka i någon större utsträckning. En process bestående av endast 
vitt brus är en process i statistisk kontroll. Bisgard och Kulachi (2005) anser att 
ett av det viktigaste kriterierna för att en process kan anses vara i statistisk 
kontroll är att den är stationär. Detta innebär bland annat att processens output 
är oberoende av tiden. Enkelt förklarat ska slumpmässigt utvalda korta 
tidsseriesegment uppvisa ett liknande beteendemönster där standardavvikelse 
och vänteläge är konstant (Mountgomery, Jennings och Murat 2008). 

Montgomery (2009) lyfter fram styrdiagram som några av de mest centrala 
verktygen inom SPS. Med styrdiagram kan spridning och medelvärde för 
processer övervakas. Därmed går det att urskilja när en avvikelse sker och 
huruvida processen är i kontroll. 

2.2.1 R och 𝒙 diagram 
Det finns flera typer av styrdiagram vilka är lämpade för olika typer av processer. 
Några av de mest grundläggande styrdiagrammen är R- och 𝑥  diagram. 
Styrdiagrammen visualiserar hur spridningen inom provgrupperna samt 
provgruppernas medelvärde förändras över tiden (Oakland 2008). 

I en process där lika stora provgrupper tas ut med jämna mellanrum räknas 
rangen, R, enligt Formel 1. Rangen kan användas för att ta fram en skattad 
standardavvikelse, se Formel 2. Konstanten 𝑑2 är beroende av provstorlek och fås 
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ur tabell. Rangemetoden tar således endast hänsyn till extremvärdena i en grupp. 
För en standardavvikelse som är skattad på samtliga värden i gruppen kan S-
metoden användas, se Formel 3 (Montgomery, 2009). 

𝑅 = max(𝑥𝑖) − 𝑚𝑖𝑛(𝑥𝑖) 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑅𝑡 = |𝑥𝑡 − 𝑥𝑡−1|. 

Formel 1 

�̂� =
�̅�

𝑑2
. 

Formel 2 

�̂� = √(
∑(𝑥 − �̅� )2

𝑛 − 1
) 

Formel 3 

Medelvärde för m antal prover med provstorlek n samt range tas fram genom 
Formel 4 respektive Formel 5 (Montgomery, 2009). 

�̿� = ∑
𝑥

𝑛𝑚
. 

Formel 4 

�̅� = ∑
𝑅

𝑚
. 

Formel 5 

Styrgränser för �̅�-diagrammet räknas enligt Formel 6. L väljs beroende på hur vida 
eller snäva styrgränser som önskas. En vanligt förekommande värde för L är tre, 
det vill säga tre standardavvikelsers styrgränser (Montgomery, 2009). 

UCL/𝐿𝐶𝐿 = �̿� ± 𝐿
𝜎

√𝑛
. 

Formel 6 

Med tre standardavvikelsers styrgränser ligger över 99 % av processvärdena 
inom styrgränserna förutsatt att processen inte har ett skift, det vill säga en 
förändring av medelvärdet. Om provgrupper om fyra används innebär detta att 
ett värde utanför gränserna i 99,9% av fallen är en indikation på att processen inte 
är i kontroll (Oakland 2008). 

2.2.2 Autokorrelation 
X-sträckdiagram ställer krav på processen och den kvalitetsparameter som 
används. Dels görs antagandet att parametern är normalfördelad, att processen är 
fri från autokorrelation och att provtagningsmetoden är konsekvent 
(Montgomery, 2009). Vanliga styrdiagram tar inte hänsyn till autokorrelation och 
styrgränserna riskerar att bli för snäva med ökat antal falska larm som följd 
(Coleman, o.a. 2008). I Bilaga 6 finns ett exempel som illustrerar problematiken. 

Autokorrelation innebär att observationerna inte är oberoende av varandra; en 
observations värde påverkas av föregående observationer (Coleman, o.a. 2008). 
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Oakland (2008) nämner icketekniska orsaker som skiftarbete eller batcher. 
Kontinuerliga processer med korta intervall mellan mätningar kan uppvisa 
autokorrelation. Exempelvis på grund av elektriska laddningar eller i 
blandningsprocesser. Coleman (2008) använder temperaturmätningar i 
skorstenar som exempel. Det understryks att processen fortfarande kan vara i 
statistisk kontroll förutsatt att medelvärde, varians samt korskorrelation är 
konstant. 

Oakland (2008) listar fyra metoder för att undvika problem med autokorrelation: 

- Flytta observationspunkten upp längs processkedjan 
- Öka intervallet mellan provtagningar om processen är kontinuerlig 
- Stratifiera data och använd rationella undergrupper 
- Om autokorrelationen är stabil kan modeller användas som filter varpå x-

träckdiagram appliceras på residualerna 

Bisgaard och Kulahci (2005) använder sig av sambandsdiagram för att visualisera 
autokorrelationen. På X-axeln läggs värdet vid tiden t, på y-axeln värdet vid tiden 
t-k där k är ett positivt heltal och den tidsskillnad, lagg, som undersöks. Väljs 
värdet ett kommer således sambandet mellan två på varandra följande värden 
undersökas. I en process fri från autokorrelation kommer värdena hamna i ett helt 
slumpmässig mönster medan autokorrelation innebär att värdena antar stigande 
eller sjunkande linje; positiv respektive negativ autokorrelation. 

Montgomery (2009) används autokorrelationsfunktionen, ACF, se Formel 7. 

𝑟𝑘 =
∑ (𝑥𝑡−�̅�)(𝑥𝑡−𝑘−�̅�)𝑛−𝑘

𝑡=1

∑ (𝑥𝑡−�̅�)2𝑛
𝑡=1

. 

Formel 7 

För att ge en mer överskådlig bild kan korrelation plottas i ett diagram med lagg 
som x-axel och korrelation på y-axeln. Ofta används styrgränser på två 
standardavvikelser. Bisgaard och Kulahci (2011) lyfter fram att ACF även kan 
användas för att se huruvida en process är stationär eller inte. Om korrelationen 
håller i sig även vid stora lagg är detta en indikation på en icke stationär process. 

En kompletterande metod är partiella autokorrelationsfunktionen, PACF. 
Metoden tar fram autokorrelationen mellan två värden utan att räkna med de 
värden som ligger emellan dessa (Wei 2006). 

2.2.3 Modellbaserade metoder för korrigering av autokorrelation 
Modellbaserade metoder kan beskrivas som filter för autokorrelation. En 
matematisk modell förutspår kommande värden baserat på tidigare värden. 
Differensen mellan modellen och faktiska observationer, residualerna, plottas i ett 
𝑥-diagram (Montgomery, 2009). 

En vanlig och flexibel modell som ofta används är ARMA (autoregressive moving 
average). Modellen kombinerar flytande medelvärde med en autoregressiv 
modell. Teorin bakom ARMA-modeller gås igenom grundligt av bland annat 
Montgomery (2008), Wei (2006) samt Box och Jenkins (1976). En generell 
autoregressiv modell av ordningen p ses i Formel 8.  
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𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝜙1𝑦𝑡−1 + ⋯ + 𝜙𝑝𝑦𝑡−𝑝 + 𝜀. 

Formel 8 

Flytande medelvärde av ordningen q ses i Formel 9. 

𝑦𝑡 = 𝜇 + 𝜀 − 𝜃1𝜀𝑡−1 − ⋯ − 𝜃𝑝𝜀𝑡−𝑝. 

Formel 9 

För att dessa modeller ska vara användbara används ändliga tal för p och q. I Wei 
(2006) visas det hur dessa modeller kompletterar varandra då en ändlig MA 
modell motsvarar en oändlig AR och vise versa. Detta bestämmer vilken typ av 
autokorrelation som dessa modeller bäst filtrerar bort, se Tabell 1 (ibid): 

Process AFC PAFC 

AR(p) Avtar exponentiellt eller 
som en dämpad sinusvåg 

Avtar efter lag p 

MA(q) Avtar efter lag q Avtar exponentiellt eller 
som en dämpad sinusvåg 

ARMA(p, q) Avtar efter lag (q-p) Avtar efter lag (p-q) 

Tabell 1  

Om processen inte är stationär kan detta kompenseras för med en 
differentierande del. En sådan modell kallas för ARIMA (p, d, q). Fösta respektive 
andra ordningens differentierande modell definierar Bisgaard och Kulahci (2011) 
enligt Formel 10. 

∆𝑦𝑡 = 𝑦𝑡 − 𝑦𝑡−1  samt  𝛥2𝑦𝑡 = 𝑦𝑡 − 2𝑦𝑡−1 + 𝑦𝑡−2. 

Formel 10 

Bisgaard och Kulahci (2011) nämner även att en ARIMA modell av ordningen 
(0,1,1) i praktiken är en Exponentiellt Viktat Flytande Medelvärde-modell, EWMA. 

2.3 Mätfelsanalys 
Statistisk processtyrning förutsätter att mätsystemet som används är tillförlitligt. 
Ett mätsystem är en process och detta medför variation. Denna variation kan 
innebära att ett mätsystem har svårt att skilja mellan en godkänd och icke 
godkänd produkt då mätosäkerheten bidrar till den uppmätta processvariationen 
(Oakland 2008). 

En mätfelsanalys ämnar till att ta reda på mätosäkerheten. Mätosäkerheten 
definieras i Guide to the expression of Uncertainty in Measuremen, GUM (JCGM 
2008, 2), fritt översatt: 

”Den parameter, förknippad med resultatet av en mätning, som beskriver 
diskrepansen i de värden som kan antas tillskrivas mätstorheten” 
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En mätfelsanalys kan enligt Montgomery (2009) säkerställa huruvida systemet är 
kapabelt, lämpligt för sitt ändamål, men även visa orsaker till variation i 
mätsystemet samt hur stor del av den totala variationen som kan tillskrivas just 
mätsystemet. 

GUM har blivit en standard för hur mätfelsanalys kan genomföras och refereras 
till av bland annat Coleman (2008). I GUM (JCGM 2008) delas mätfelsanalys upp i 
två kategorier. Typ A är den traditionella metoden där analysen bygger på 
statistisk data framtagen för studien. Typ B syftar till att undvika många av de 
kostnader som uppstår vid Typ A, bland annat genom att använda redan tillgänglig 
information som mätinstrumentspecifikationer, arkivdata eller erfarenhet av 
process/mätsystem. 

2.3.1 Upplösning, linjäritet, bias, repeterbarhet och reliabilitet 
Det finns ett flertal begrepp som på olika sätt beskriver potentiella källor till 
mätosäkerhet. 

- Upplösning är enligt Coleman (2008) den minsta enheten som går att 
urskilja på ett mätverktyg. Upplösning ses som den första i ett mätsystem. 

- Repeterbarhet beskriver hur nära mätningar är varandra, precisionen, 
under konstanta förhållanden. Konstanta förhållanden syftar på att samma 
objekt mäts av samma operatör i samma process (ibid). 

- Reproducerbarhet syftar på mätprocessen som felkälla. Detta kan 
exempelvis vara mätningar med olika operatörer och 
provtagningstillfällen (ibid). 

- Bias2 definieras i GUM (JCGM 2008) som skillnaden mellan medelvärdet av 
en oändlig serie mätningar och processens egentliga medelvärde. I 
praktiken substitueras egentliga värden med referensvärden, vilket bland 
annat Coleman (2008) tar upp. 

2.3.2 Mätfelsmodell 
Det finns flera modeller som beskriver mätfel. I Montgomery (2009) används en 
lättförstådd modell för mätfel: 

𝑦 = 𝑥 + 𝜀. 

Formel 11  

I modellen är y mätresultat, x är det riktiga värdet och 𝜀 är mätfel. De senare har 
väntevärdet μ samt 0. Observerade värdets varians är: 

𝜎𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
2 = 𝜎𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠

2 + 𝜎𝐺𝑎𝑢𝑔𝑒
2  . 

Formel 12 

Den skattade standardavvikelsen är som tidigare nämnt ett resultat av processens 
och mätsystemets variation. Om däremot samma prov går igenom mätprocessen 

                                                        
2  Ett flertal olika begrepp används i litteraturen, då främst systematic error, 
accuracy samt bias. I denna rapport kommer den senare benämningen användas.  
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två gånger kommer differensen mellan proverna vara resultatet av mätsystemets 
variation. Rangen kan användas för att skatta mätfelets standardavvikelse. 

Det finns ett flertal metoder för att analysera mätfelet. Montgomery (2009) tar 
bland annat upp P/T ration; precision/tolerans. Metoden beskriver hur stor 
mätfelet är i förhållande till toleransgränserna: 

𝑃/𝑇 =
𝑘𝜎𝑔𝑎𝑢𝑎𝑔𝑒

𝑈𝑆𝐿−𝐿𝑆𝐿
. 

Formel 13 

USL och LSL är övre respektive undre toleransgräns. Konstanten k styr vilket 
intervall som ska täckas. Montgomery (2009) använder exempelvis värdet 5,15, 
vilket innebär 99 % av normalpopulation täcks med ett 95 % konfidensintervall. 
Coleman (2008) använder denna samt en snarlik metod där mätfelet ställs mot 
den totala processvariationen, se Formel 14. Vilken kvot som är acceptabel kan 
variera. Minitab rekommenderar en kvot under 0,1 men menar att 0,3 kan 
accepteras i vissa fall. Exempelvis styrs detta av användningsområde och 
alternativkostnader. 

%𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 =
𝜎𝑔𝑎𝑢𝑎𝑔𝑒

𝜎𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠
. 

Formel 14 

För en analys anpassad för de aktuella mätsystemen kan ISO 3085 (ISO 2002) 
används. En tabell från den relaterade standarden ISO 3082 (ISO 2009) 
specificerar 𝛽𝑆𝑃𝑀 , se Formel 15, för ett flertal kvalitetsparametrar och kan 
användas för bedömning av mätsystemets duglighet. 

𝛽𝑆𝑃𝑀 = 2𝜎𝑆𝑃𝑀 

Formel 15 

2.4 Tillvägagångsätt för mätfelsanalys 
I ISO 3085 (ISO 2002) finns ett standardiserat tillvägagångssätt för analys av 
precisionen i ett mätsystem som hanterar järnmalm. Metoden bygger på att 
dubbla prover tas ut i flera nivåer för att kunna göra skattningar av osäkerheten i 
flera led. I ISO 3085 (ibid) tas dubbla prover vid ordinarie provtagning3. Fler än 
20 provtagningstillfällen är rekommenderat och tio är ett minimum. Dessa prover 
delas upp i två delprover som i sin tur går igenom provberedningsprocessen var 
för sig. Därefter delas proverna upp igen och går igenom analys var för sig. Detta 
gör det möjligt att ta fram osäkerheten för provtagning, provberedning och analys. 

2.4.1 Ekvationer 
Provtagningen kommer ge mätvärdena 𝑥𝑖𝑗𝑘  där i representerar provtagning, j 

provberedning och k analys. Formel 20, 21, tar fram rangen och medelvärde för 
respektive prov (ISO 2002). 

                                                        
3  Tiden mellan provtagningarna bör baseras på storleken på den mängd gods 
provet ska representera (ISO, 2002). Tidsbegränsningar och hög homogenitet i 
gods gör att detta kommer utelämnas i detta projekt.  
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Analys R1 = |xij1 − xij2|  respektive �̅�𝑖𝑗 =
1

2
(𝑥𝑖𝑗1 + 𝑥𝑖𝑗2). 

Formel 16, 17 

Provberedning R2 = |xi1 − xi2|  respektive �̅̅�𝑖 =
1

2
(𝑥𝑖1 + 𝑥𝑖2). 

Formel 18, 19 

Provtagning R3 = |x1 − x2|  respektive �̅̅̅�𝑖 =
1

2
(𝑥1 + 𝑥2). 

Formel 20, 21 

Det totala medelvärdet samt medelrangen, där n är antalet provtagningar ges av 
Formel 22, 23, 24, 25 (ibid).   

�̅̅̅̅� =
1

𝑛
∑ 𝑥. 

�̅�1 =
1

4𝑛
∑ 𝑅1. 

�̅�2 =
1

2𝑛
∑ 𝑅2. 

�̅�3 =
1

𝑛
∑ 𝑅3. 

Formel 22, 23, 24, 25 

En förutsättning för att värdena ska vara användbara är att dessa kommer från en 
process som är i statistisk kontroll. I ISO 3085 (ISO 2002) används R-diagram för 
analys. Gränserna sätts upp enligt Formel 26. Värden utanför gränserna kan och 
bör uteslutas om orsaken till avvikelsen är känd. För att ta fram provberedningens 
osäkerhet måste osäkerheten från analys subtraheras och för provtagningens 
måste även osäkerheten från provberedning tas bort, se Formel 27, 28, 29 (ibid). 

𝑈𝐶𝐿 = �̅� ∗ 𝐷4. 

Formel 26 

�̂�𝑀
2 = (

�̅�1

𝑑2
)

2

,      �̂�𝑃
2 = (

�̅�2

𝑑2
)

2

−
1

2
�̂�𝑀

2,       �̂�𝑆
2 = (

�̅�3

𝑑2
)

2

−
1

2
�̂�𝑃

2 −
1

4
�̂�𝑀

2. 

Formel 27, 28, 29 

Standardavvikelsen för den sammanlagda osäkerheten i mätsystemet fås av 
Formel 30. 

�̂�𝑆𝑃𝑀 = √�̂�𝑆
2 + �̂�𝑃

2 + �̂�𝑀
2. 

Formel 30 

2.4.2 Biasskattning 
Bias definieras oftast som skillnaden mellan processens väntevärde, µ, och det 
uppmätta medelvärdet �̅� . I stället för processens väntevärde används ofta ett 
referensvärde som tagits fram med minimal bias, se Formel 31. Kvoten av bias, det 
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vill säga bias dividerat med totala mätfelet, �̂�𝑆𝑃𝑀, kan användas som en indikator 
för huruvida biasen är signifikant (Coleman, o.a. 2008). 

𝑏𝑖𝑎𝑠 = �̅� − 𝜇. 

Formel 31 

Enligt ISO 3086 (ISO 2006) bör en biasmätning för liknande processflöden göras 

med prover som tas parvis från ett referenssystem, ett biasfritt mätsystem, samt 

det mätsystem som utvärderas. Differensen mellan värdena används för att skapa 

ett konfidensintervall för mätsystemets bias.  Styrgränserna för biasskattning tas 

fram enligt Formel 32, Formel 33 samt Formel 34. Variabeln d är differensen för 

ett mätpar, k är totala antalet mätpar och t en konstant som hämtas ur tabell. LL 

och UL är nedre respektive övre gräns för konfidensintervallet (ibid). Det påpekas 

i ISO 3086 (ibid) att metoden även kan användas för att skatta differensen mellan 

separata mätsystem eller mätpunkter i olika processteg. För djupgående 

diskussion kring korrektion för bias, se GUM (JCGM 2008). 

𝑆𝑆𝑑 = ∑ 𝑑𝑖
2 − (

1

𝑘
) (∑ 𝑑𝑖)

2

 

Formel 32 

𝑠𝑑 = √
𝑆𝑆𝑑

𝑘 − 𝑖
 

Formel 33 

𝐿𝐿; 𝑈𝐿 = �̅� ± 𝑡 (
𝑆𝑑

√𝑘
) 

Formel 34 
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3 Metod 
Avsnittet går kortfattat igenom olika former av forskningsmetodik. Avsnittet 
diskuterar de metodval som gjorts i studien samt studiens validitet och reliabilitet. 

3.1 Forskningssyfte 
Forskningssyften delas vanligtvis upp i tre kategorier, bland annat av Saunders 
(2009) eller Bhattacharyya (2006): 

- En undersökande studie syftar enligt Saunders (2009) till att ta fram ny 
kunskap om ett outforskat område. Detta innebär att studien kan vara 
tvungen att anpassas allteftersom ny information och kunskap tillkommer 
under studiens gång. 

- En beskrivande studie används enligt Saunders (ibid) ofta i ett 
inledningsskede vid andra typer av studier för att skapa förståelse. Saunders 
(ibid) ser beskrivande studier som en inledning där analys och slutsatser 
inte förekommer. Bhattacharyya (2006) listar andra karakteristiska 
egenskaper: tydliga mål, tydliga krav och avgränsningar samt stora 
datamängder. 

- Förklarande studier är enligt Saunders (2009) studier som förklarar 
samband mellan variabler. Vissa författare, exempelvis Bhattacharyya 
(2006), lägger mer vikt vid att den som gör studien kan styra en eller flera 
parametrar på det som studeras. 

Syftena utesluter inte varandra och samma studie kan innehålla en kombination 
av dessa syften (Saunders, Lewis och Thornhill 2009). 

Denna studie har huvudsakligen en beskrivande karaktär. Stora mängder och 
tydligt avgränsad data används. En grundläggande förståelse för teorin som 
används och insikt i hur verksamheten ser ut i praktiken krävs. Studien har även 
undersökande och förklarande karaktär. Existerande teori används för att 
undersöka ny data som tas fram för studien. Metoder Saunders (2009) listar som 
typiska i undersökande studier används; litteraturstudier och intervjuer med 
experter. Data används även för att se samband mellan processteg vilket är typiskt 
för en förklarande studie. 

3.2 Undersökningsansats 
Saunders (2009) menar på att en undersökningsansats kan vara induktiv eller 
deduktiv, två motsatser där deduktion testar hypotes mot data medan induktion 
tar fram teorier ur data som samlats in. 

Deduktion bygger vanligtvis på att en hypotes som ska testas tas fram och 
specificeras så att denna är mätbar. Hypotesen testas mot data, utvärderas och 
modifieras om det behövs (Saunders, Lewis och Thornhill 2009). Saunders (ibid) 
listar karaktäristiska faktorer för en deduktiv ansats varav några är: 

- Tydlig metodologi gör replikat möjligt och ökar reliabiliteten 
- Undersökningen påverkar inte ämnet som undersöks 
- Undersökningen innehåller kvantifierad data 
- Möjligheten till generaliserade slutsatser 
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Saunders (2009) beskriver induktion som jämförelsevis friare vilket i sin tur gör 
det möjligt att finna svar som inte är begränsade till den ställda hypotesen. 
Walliman (2001) menar på att det i vissa fall är svårt eller rentutav omöjligt att 
forma en användbar hypotes för en deduktiv ansats som bygger på observation 
eller erfarenhet. Enligt Kovács och Spens (2005) kan insamlandet av empiri i 
induktiva studier utgå ifrån teori framtagen i tidigare studier. 

Alvesson och Sköldberg (2009) menar att det är svårt att hålla sig strikt till ett av 
dessa arbetssätt och lyfter fram abduktion som ett tredje alternativ. Kovács och 
Spens (2005) definition av metoden lägger stor vikt vid att en empirisk 
observation som avviker från gällande teori testas mot ny teori. Ny teori testas 
sedan mot nya empiriska observationer. Abduktion har alltså både deduktiva och 
induktiva karaktärsdrag och rör sig fram och tillbaka mellan dessa (Kovács och 
Spens 2005). 

Denna studie använder sig av en induktiv ansats. Studien utgår ifrån empirisk data. 
Empirin tolkas och analyseras med hjälp av existerande teori och används för att 
göra antaganden om framtida data. Studien har inte resulterat i hypoteser eller 
resultat som tillämpas i praktiken, vilket annars hade kunnat visa på en abduktiv 
ansats. 

3.3 Undersökningsstrategi 
Det finns ett flertal olika undersökningsstrategier, samtliga fungerar oavsett 
forskningssyfte. Walliman (2001) lista fem strategier: experiment, survey, 
arkivstudie, historia, fallstudie. Avgörande för vilken metod som lämpar sig bäst 
är väldigt varierat och beroende av undersökningens syfte, ansats och 
förutsättningar. Metoderna är inte heller exkluderande och kan kombineras med 
varandra (Saunders, Lewis och Thornhill 2009). Yin (2009) menar att fallstudier 
är användbara inom många områden och även på att det inte är helt lätt att skilja 
dessa strategier åt. Karakteristiskt för fallstudier är enligt Yin (ibid): 

- ”Hur” eller ”varför” frågor gällande kontemporära händelser 
- Forskaren har ingen eller begränsad påverkan över dessa 

Fallstudier är enligt Yin (2009) en av de svårare undersökningsstrategierna och 
möjligen mindre ansedd. En möjlig förklaring lyfts fram om att fallstudier som 
strategi inte har fullt lika definierat arbetsförfarande med kvalitetsmässigt 
bristande studier som följd. Metodiken för andra strategier är mer utarbetad och 
väldokumenterad. En annan anledning är generaliserbarheten med fallstudier. 
Den senare anser dock Yin (ibid) inte vara ett större problem med fallstudier än 
någon annan form av undersökningsstrategi. Generaliserbarheten diskuteras 
vidare under validitetsavsnittet. 

Förutsättningarna för detta examensarbete innebär per automatik att detta är en 
fallstudie: fokus ligger på ett specifikt företag, studien berör samtida händelser, 
studien varken kan eller behöver interagera med det som undersöks. Vidare 
använder sig studien tidigare insamlad data och ses även som en arkivstudie inom 
fallstudiens ramar. 
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3.4 Datakällor 
Saunders (2009) delar upp datakällor i två kategorier; primär- och sekundärdata. 
Primärdata är data som samlats enkom för studien. Sekundärdata är data som 
tagits fram i annat syfte. Enligt Yin (2009) är sekundärkällor oftast enklare att 
komma åt. Nackdelar finns, främst att data som tagits fram i annat syfte 
exempelvis inte helt passar undersökningens syfte eller att det inte finns 
tillräckligt med data. Vidare är det ofta svårare att säkerställa reliabiliteten på 
sekundärkällor. Sekundär data bör exempelvis trianguleras; kontrolleras mot 
andra av varandra oberoende källor (ibid). Walliman (2001) menar på att 
primärdata har nackdelar utöver resurskrav. Bland annat ställs större krav på 
forskaren som måste vara insatt och kunnig i datainsamlande och kunna avgränsa 
insamlandet i den mån det går.  

Denna studie kommer att använda sig av både sekundär- och primärdata. 

3.4.1 Datainsamlingsmetoder 
Datasamling kan ske med ett flertal olika metoder. Yin (2009) påpekar att alla 
metoder har sina för- och nackdelar och rekommenderar att en blandning av 
metoder används. Vilken metod som lämpar sig bäst beror på vilka resurser som 
finns till hands och vilken data som efterfrågas (Saunders, Lewis och Thornhill 
2009). De metoder som använts i detta arbete beskrivs närmre nedan. 

3.4.1.1 Intervjuer 
För att skapa en ökad förståelse för hur verksamheten på fallföretaget ser ut och 
fungerar används intervjuer som primär källa. Walliman (2001) förespråkar 
metoden vid insamling av kvalitativ data. Som exempel nämns fördelen att 
information såsom kroppsspråk och gester från intervjuobjektet kan registreras, 
vilket kan öka reliabiliteten och validiteten. Saunders (2009) kategoriserar 
intervjuer i olika kategorier, exempelvis efter hur pass strukturerade intervjuerna 
är. I studien användes icke standardiserade frågor definierade innan intervjun. 
Det lämnas även gott om utrymme och möjligheter att anpassa intervjun under 
intervjuns gång. 

Om intervjuobjekten inte behöver representera en population och syftet är av 
forskande karaktär rekommenderar Saunders (2009) självvalda och 
snöbollsampling som urvalsmetod. Med snöbollssampling menas att urvalet sker 
baserat på rekommendationer från tidigare intervjuobjekt. 

3.4.1.2 Dokumentering och historisk data 
Enligt Yin (2009) är dokumentation och historisk data ofta användbara datakällor 
i fallstudier. Yin (ibid) skiljer dessa åt huvudsakligen genom att dokumentering 
fokuserar på kvalitativ data och historisk data på kvantitativ data. Med 
dokumentering syftas på interndokumentation i ett fallföretag såsom 
mejlkonversation, mötesprotokoll, administrativ dokumentation samt extern 
mediabevakning med flera. Nackdelar som Yin (ibid) lyfter fram är att detta är 
andrahandsdata med de problem som medföljer; bias, brist på komplett material 
med mera. 

För att analysera processernas karaktär på fallföretaget behövs stora mängder 
kvantitativ data, vilken till stor del finns tillgänglig i en intern databas som lagrar 
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processdata inom fallföretaget. Tillgänglig dokumentation för kvalitativ data är 
mer begränsad. 

3.4.1.3 Observation 
Observationer är enligt Yin (2009) ett bra komplement till andra datakällor. Dessa 
är visserligen tidskrävande men det ger ett unikt perspektiv på ”verkligheten”. I 
detta examensarbete används direkta observationer för att få insikt i hur 
fallföretagets verksamhet ser ut och fungerar i praktiken. 

3.4.1.4 Litteraturstudie 
För att bygga upp en teoretiska referensram används en litteraturstudie, främst 
genom böcker och artiklar. Artiklarna hittas via sökningar på de genom 
universitetet tillgängliga databaserna: Ebesco. Använda sökord: SPS, EPC, gauge 
RnR, ARIMA, MSA, auto correlation. 

Utöver detta används även standarder gällande mätfelsanalys på aktuella 
processer. Detta för att resultaten ska vara godkända enligt standarder som 
fallföretaget följer samt att resultaten ska vara jämförbara med 
tidigare/kommande studier och även öka studiens validitet. 

3.5 Trovärdighet 
För att diskutera trovärdigheten i en studie lyfter Saunders (2009) fram två 
centrala begrepp: Validitet och reliabilitet. 

3.5.1 Validitet, 
Yin (2009) delar upp validitet i intern och extern validitet. Intern validitet är 
endast relevant i förklarande studier där kausala samband skall påvisas, vilket 
inte är fallet i denna studie. För extern validitet använder Saunders (2009) 
uttrycket generaliserbarhet. Frågeställningen där är dock den samma, det vill 
säga: är resultaten av studien applicerbara på liknande problem utanför studien 
(Bhattacharyya 2006). 

I fallstudier är det vanligt med problem gällande generaliserbarhet. Yin (2009) tar 
upp två approacher gällande detta. Dels kan flera fallföretag användas i samma 
studie, eller kan resultaten appliceras och testas på andra företag i framtida 
studier. Dessa metoder inte dock inte praktiskt genomförbara inom denna studie 
med de tid och resursbegränsningar som gäller. 

Konstruerad validitet är enlig Yin (2009) huruvida de data som används svarar på 
de frågor som ställs. I denna studie används en beviskedja för att ha ett tydligt 
samband mellan teori, data och analys. Därtill har datakällor som används 
begränsad påverkan på validiteten. Kvalitativa data som används, främst 
intervjuer, lämnar exempelvis väldigt lite utrymme för felaktiga tolkningar eller 
möjligheter till missförstånd. 

3.5.2 Reliabilitet 
Begreppet reliabilitet är enligt Saunders (2009) huruvida de metoder som 
använts för att samla in data är pålitliga. Enlig Saunders (ibid) kan reliabiliteten 
säkras genom tre frågor: 

- Kommer samma mätning ge samma resultat vid ett upprepat försök? 
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- Uppnås ett liknande resultat om mätningarna görs på annan urvalsgrupp? 
- Går att det att se hur rådata bearbetats? 

Ena delmomentet i examensarbetet, mätfelsanalysen, behandlar reliabilitet. 
Resultatet kommer att ligga till grund för att bedöma och stärka reliabiliteten i 
andra halvan av arbetet; detta gäller således all kvantitativ data. 

Reliabiliteten i kvalitativa data bedöms vara hög. För data som samlades in via 
intervjuer användes huvudsakligen flera källor för att stärka tillförlitligheten. 
Saunders (2009) varnar exempelvis för incitament till att svara oärligt vid 
intervjuer. Intervjuobjekt kan exempelvis ha svårare att se problem i rutinerna på 
den egna arbetsplatsen och pekar istället på andra felkällor. Här används antingen 
observationer eller kvantitativ data för att öka reliabiliteten. 

Artiklar i litteraturstudien är från ansedda tidskrifter och de standarder som 
refereras till är per definition tillförlitliga. 

3.6 Arbetsmodell 
Detta avsnitt går igenom och förtydligar det avsedda arbetsflödet i detta 

examensarbete. 

3.6.1 Mätfelsanalys 
För att göra studien mindre resurskrävande, i både tid och arbetsbörda, kommer 
mätfelen att skattas via existerande data där det är möjligt. I övrigt används det i 
ISO 3085 (2002) beskrivna arbetssättet. Det valda arbetssättet illustreras i Figur 
1. Provtagning på slurry och färdig produkt är automatiserad. Det finns inte heller 
tillgängliga replikat för dessa vilket innebär att osäkerheten i provtagning inte kan 
skattas för dessa processer. Osäkerheten i automatiserade provberedningen och 
samtlig analys skattas genom tidigare kontroll- och referensprov. 

Kontrollprov från röntgen analyseras på två sätt: kort och långt perspektiv. 
Kontrollprov ger autokorrelerade data med nedåtgående trend4 vilket medför att 
MR-metoden underskattar standardavvikelsen för ett längre perspektiv. Röntgen 
som felkälla är större och denna standardavvikelse skattas med S-metoden. MR-
osäkerheten finns dock representerad i provberedningsreplikaten då dessa sker 
direkt efter varandra och är den osäkerhet som används i Formel 27, 28, 29. 

                                                        
4  Analyserna görs med XRF-röntgen. Maskinerna tappar i effekt konstant med 
sjunkande mätvärden som resultat. 
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Figur 1: Figuren illustrerar hur provtagningen delas upp vid ett provtillfälle  
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3.6.2 Statistisk processtyrning 
För att utvärdera hur och om styrdiagram går att tillämpa på processerna används 
det arbetsflöde som illustreras i Figur 2. Arbetsflödet bygger i stort på den 
arbetsgång Minitab (2012) rekommenderar och kan i övrigt anses intuitivt. 

 

Figur 2: Flödesschemat illustrerar framtagandet av ARIMA-modeller 

3.6.3 Anpassning av styrgränser och väntevärden mellan processteg 
För att avgöra huruvida skillnaden i väntevärde mellan processer är signifikant 

samt skatta differensen används biasskattningsmetoden från ISO 3086 (2006). 

Tillgänglig processdata används för att göra den parvisa jämförelsen. I de fall där 

provtagning sker med olika intervall används dygnsmedelvärden för respektive 

mätpunkt. 

I och med att det är snarlika mätsystem som används antas det att bias ligger i 

mätpunkterna och inte i mätsystemen i sig. För att avgränsa studien antas det 

även att biasen är linjär; korrektionen är den samma för låga och höga värden.  
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4 Empiri 
Provupplägget som används bygger på en förståelse i hur mätsystemet fungerar. 

4.1 Mätsystem 
Mätfelsanalysen genomförs på tre punkter: mätsystemet autoprov KK2, sligprov 
på KK2 och färdigprodukt för KK2. De förstnämnda sker på produkten då den 
benämns KPCX, Kiruna pelletskoncentrat med tillsatsmedel. För att få bättre 
översikt av processerna, se Figur 3. Empirin i detta avsnitt bygger främst på direkt 
observation som kompletteras med intervjuer. 

4.1.1 Automatiska KPCX-prov 
Automatisk provtagning finns i ett flertal processer på LKAB och dessa fungerar i 
princip på samma sätt. KPCX i KK2 tas från mitten av slurrytanken via ett insug. 
Slurry pumpas vidare till en bandtork där materialet torkas för att sedan skickas 
via rörpost till det automatiserade SAK-labbet. Inkommande prover mals ned 
genom skivsvängning för att kunna analyseras. Provet mäts upp, blandas ut med 
vax, pressas till briketter och analyseras genom XRF-röntgen. Vid normala 
förhållanden sker dessa analyser med ca 30 minuters intervall. 

4.1.2 Manuella KPCX-prov 
Manuella provtagningen har fortsatt som ett komplement även efter det att den 
automatiska anläggningen tillkommit. De manuella proverna tas från en 
transportör direkt efter filtrering. Provet tas med en skopa som förs igenom flödet 
där godset lämnar bandet. Prov körs till provberedningen, PBV, där de mals ned 
för att sedan skickas via rörpost till kemiska laboratoriet, LABNIO. Där måttas 
proven upp, tillsatsmedel, flux, tillförs i en robotcell innan analys. Proverna smälts 
ned och efter att smältorna svalnat kan de analyseras med XRF-röntgen. Proverna 
tas med ca fyra timmars intervall. 

4.1.3 Färdig produkt 
Provuttag av färdig produkt görs av en pelltsprovtagare. Mindre inkrement tas i 
intervaller på enstaka minuter och samlas upp till ett större prov (i 
storleksordningen 10 liter material). Provet tas sedan till provberedningen där 
det delas för att underlätta beredning varav en mindre mängd mals ned och går 
vidare för kemisk analys. Väl på LABNIO går provet igenom samma procedur som 
manuella KPCX-provet med finmalning och XRF-röntgen. Prov tas ut med ett 
dygns intervall. 

4.1.4 Mätsystemsövervakning 
I dagsläget körs vissa tester för att se huruvida mätsystemen fungerar korrekt. 
XRF-röntgen tappar i effekt över tid vilket medför sjunkande mätvärden. För att 
veta huruvida en justering behövs körs referensprov med jämna mellanrum. På 
autoprov prepareras en ny brikett varje månad från referensmaterial. Briketten 
körs sedan varje morgon för att se hur mycket XRF-röntgen avviker från 
föregående värden. Även på LABNIO körs referensprov dagligen för att se hur 
mycket XRF-röntgen tappat i styrka. 

Ungefär tre gånger i veckan körs kontrollprov som mäter differensen mellan 
LABNIO och LABSAK. Överblivet materialet från autoprovanläggningen som inte 
används till briketter samlas ihop i en hink. Materialet delas och hälften skickas 
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ned till LABNIO för att analyseras där. Resterande materialet bereds och 
analyseras på LABSAK.  

För färdig produkt är det extra viktigt att mätresultaten är tillförlitliga och som 
säkerhet tas dubbla prover ut vid leverans i Narvik för att sedan analyseras på 
LABNIO. 

 

 

Figur 3: Figuren illustrerar delmomenten för respektive mätsystem 

4.2 Insamlad data från provtagning 
Samtlig data använd till mätfelsanalys är registrerad i LKAB:s interna databas för 
processdata, IP21, alternativt i databasen för laboratorieresultat, PILS. 
Mätvärdena går att finna i Bilaga 4. Processdata som används till för analys av 
styrdiagram består av stora tidsserier och går inte att bifoga i rapporten. Utvalda 
tidsseriediagram som illustrerar data använd för framtagandet av styrdiagram går 
att finna i Bilaga 5. 
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5 Genomförande och analys 
Detta avsnitt innehåller resultaten från studien och en analys av data. 

5.1 Metod för mätfelsanalys 
För manuellt KPCX-prov samt färdig produkt görs en undersökning med replikat 
i två respektive en nivå. En beställning av extraprovuttag samt beredning gick ut 
till provtagarna strax innan detta examensarbete påbörjades. Varje nivå av 
replikat möjliggör att osäkerheten för det steg där delningen görs, samt tidigare 
steg, kan skattas. För att separera osäkerheten i röntgenutrustningen används de 
kontrollprov som körs enligt rutin. Dessa är i praktiken replikat med intervall och 
möjliggör en skattning av osäkerheten. För färdig produkt används replikat från 
leverans. 

Den automatiska provtagningen gör det svårt att skatta en osäkerhet endast med 
de värden som ges av denna. För XRF och robotcirkel går det att skatta osäkerhet 
med de kontrollkörningar som görs. För provtagningen i slurrytank finns inga 
tillgängliga replikat. 

Som komplement till maxvärdet för 𝛽𝑆𝑃𝑀  som ISO 3082 (2009) anger kommer 
mätfelen även ställas mot tolerans samt processvariation. 

5.2 Analys av mätfelsanalys 
Mätfelsanalysen visar entydigt att precisionen för mätsystemen som analyserats 
är undermålig. Se Bilaga 2 för en komplett lista samt Tabell 2 nedan för 
sammanställning av minimumvärden för respektive system och delsystem. 
Systemen klarar den gräns ISO3082 (2009) sätter upp för βSPM. För den mängd 
som analyserats bör värdet ligga under 0,555. Dock har flera delsystem, det vill 
säga röntgen och provberedning, problem att mäta med den noggrannhet som 
krävs för nuvarande toleransgränser. Även sett till processvariationen uppvisar 
samtliga system problem. Endast röntgen på autoprov är godkänt. P/T och 
andelen av processvariationen är i övriga fall över eller strax under 0,3, det vill 
säga klart underkänt. Värdena för provberedning och filtrerad slig är snarlika. För 
färdig produkt är värdena något högre vilket är rimligt då denna går igenom fler 
steg av malning. Detta kan tolkas som att kvarnarna är en starkt bidragande orsak 
till mätfelen som uppstår i samband med provberedning. 

Sammanställning av lägsta 
värden Totalt (SPM) Provberedning Röntgen BetaSPM 

Autoprov P/T ratio 0,41 0,41 0,07 0,04 

  Mätfel/Process 0,27 0,27 0,05   

Filtrerad slig P/T ratio 0,32 0,25 0,20 0,03 

  Mätfel/Process 0,49 0,38 0,30   

Färdig produkt P/T ratio 0,62 0,55 0,29 0,05 

  Mätfel/Process 0,51 0,45 0,24   
Tabell 2 

                                                        
5 Den godsmängd ett prov representerar ligger under 15 000 ton. 



  22 
 

Mätvärdena för de extra provuttagen kan plottas med de värden som används i 
processen, se Figur 4. I figuren framgår det tydligt hur processvärden och replikat 
har liknande spridningar vilket visar på mätprocessens brist på precision. 

 

Figur 4 Diagrammet visar processvärden samt replikat. Differensen illustrerar osäkerheten i mätningarna 

5.3 Val av styrdiagram 
Processvärdena från automatiska provtagningen är de som avviker mest från de 
antaganden nuvarande styrdiagram bygger på. Därtill är denna provtagning nyare 
och kommer eventuellt ersätta manuella provtagningen i framtiden. Fokus i detta 
avsnitt kommer på grund av detta ligga på den automatiska provtagningen. 

Vilken typ av styrdiagram som kan användas avgörs av processens natur. I Figur 
5 ses ett exempel på hur mätvärdena från slurrytanken kan se ut. 

 

Figur 5 
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Processen uppvisar tydliga tecken på autokorrelation, vilket har visats i tidigare 
undersökningar (Nordqvist 2011). I Bilaga 1 visualiseras autokorrelationen i ett 
sambandsdiagram och i Figur 6 samt Figur 7 illustreras detta med ACF- och PACF-
diagram. Autokorrelationen är ständigt förekommande i processen, även om dess 
karaktär förändras över tiden. 

 

Figur 6 

ACF:n, Figur 6, visar tydliga tecken på autokorrelation som sträcker sig över mer 
än 20 lagg vartefter den övergår till en sinusvåg. Detta tolkas som att medelvärdet 
skiftar och att processen inte är stationär. För lugnare processegment med mindre 
spridning, exempelvis de som går att finna i Bilaga 5, är antalet signifikanta lagg 
färre. 
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Figur 7 

PACF, Figur 7, har två staplar efter varandra utanför styrgränserna varav de första 
är signifikanta. 

5.3.1.1 Modell för autokorrelation 
Autokorrelationen behöver filtreras bort och ARIMA-modell upprättas för detta 
syfte. Modellen ska filtrera bort den autokorrelation som exempelvis finns mellan 
värde 550 och 750 i Figur 5. Spiken strax efter 500 och den strax innan 800 är 
händelser som styrdiagrammet ska larma för. Därav kommer modellen upprättas 
efter lugna datasegment liknande intervallet 550-750 i Figur 5. 

Figur 6 och Figur 7 visar att andra gradens AR modell kan användas i och med att 
ACF är långsamt avtagande medan PACF har några få signifikanta lagg. Om 
tolkningen görs att processen behöver differentieras behöver graden av 
differentiering bedömas. PACF- samt ACF-diagram av en differentierad 
datamängd finns i Figur 8 respektive Figur 9. 
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Figur 8 

 

Figur 9 

Minitab rekommenderar att första laggets korrelation inte får understiga -0,5 då 
detta kan vara en indikator på överdifferentiering. I AFC diagrammet, Figur 9, är 
korrelationen strax över -0,3 vilket kan ses som godkänt. Av ACF- och PACF-
diagrammen, Figur 8 respektive Figur 9, framgår det att en MA modell kan vara 
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lämplig i och med att PACF har fler staplar utanför styrgränsen och avtar 
långsammare än ACF-diagrammets staplar. 

Således finns det två möjliga modeller som kan filtrera bort autokorrelationen; 
antingen en AR(2) modell eller en IMA(1,1) modell. De indikatorer som kan 
användas för att avgöra vilken modell som fungerar bäst ger olika svar beroende 
på vilken datamängd som analyseras. Båda modellernas residualer är 
normalfördelade, se Bilaga 7, vilket är en förutsättning för att styrgränserna ska 
fungera som avsett. 

5.3.1.2 Tillämpad modell 
Vilka parametrar som bör användas för respektive modell är svårt att avgöra. Som 
tidigare visat är processen volatil vilket innebär att de optimala prametrarna för 
en modell skiftar beroende på vilket datasegment parametrarna baseras på. 
Generellt uppvisar AR:modellens parametrar en mindre spridning men filtrerar 
dock inte autokorrelaitonen lika effektivt som IMA modellen. Larmen har en 
överlappning kring 45-50 % och AR modellen genererar ungefär 15 % fler larm 
än IMA modellen. Skillnaden minskar med snävare styrgränser och är tydligast vid 
mindre skift. Figur 10 visar ett datasegment där båda modellerna används. 

 

Figur 10 

5.3.2 Styrdiagram för filtrerad slig och färdig produkt 
Dessa prover tas ut med större tidsintervall, 4 timmar respektive ett dygn jämfört 
med 30 minuter för autoprov. Ökade intervall minskar avkänningarna av 
autokorrelation men den finns fortfarande kvar, vilket exemplifieras i Figur 11. 
Därtill är processerna inte i statistisk kontroll, se Bilaga 8. 
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Figur 11 

För färdig produkt går det att applicera en IMA(1,1) modell precis som med 
autoprov. För filtrerad slig är detta svårare utan att i större utsträckning använda 
parametrar som skattas visuellt. Processen är nyckfullare och processegment som 
modellens parametrar kan skattas ifrån är inte tillräckligt långa och/eller avviker 
från hur processen ser ut i helhet. Detta medför att autokorrelation är svår att 
eliminera genom modeller. De modeller som visar störst potential är dock 
antingen en AR(1) eller IMA(1,1). 

5.3.3 Bias 
Biasskattningen bygger på att analysen sker parvis, det vill säga: analysen av ett 
prov ska kunna paras ihop med motsvarande prov i det mätsystem som ska 
biasskattas. Det innebär att tidsskillnaden mellan mätpunkterna måste tas hänsyn 
till. Tidsskillnaden mellan processtegen är inte konstant på grund av variation i 
process och provtagning. Detta gör att det tidsintervall provvärden tas under 
begränsas i längd. 

Ett konfidensintervall på 10 % upprättat för en serie på 80 värden ger intervallet 

0,0039±0,0102. Bias på noll inte kan därmed inte uteslutas. Utöver det är 

intervallet mindre än mätosäkerheten. Det går inte att säkerställa en bias mellan 

mätningarna från autoprov och filtrerad slig. I perioder kan det uppstå bias, men 

inget som håller sig konstant, se Figur 12. 
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Figur 12 

Det finns inte signifikant bias mellan autoprov och filtrerad slig. Därmed kan det 
antas att bias mellan filtrerad slig och färdig produkt är densamma som bias 
mellan autoprov och färdig produkt. 

Bias mellan filtrerad slig och färdig produkt är signifikant. Storleken på bias är 
svår att skatta då bias kan skifta en del beroende på vilket tidsintervall som väljs 
ut. Ett konfidensintervall på 10 % för en serie på 60 värden ger intervallet 
0,3611±0,0129. Kompletta tabeller med differenserna finns i Bilaga 3.  

26 31 36 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91

Autoprov filt slig

10 per. Mov. Avg. (Autoprov) 10 per. Mov. Avg. (filt slig)
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6 Slutsats och Diskussion 
Analysen visar entydigt på att nuvarande mätsystem och tillämpning av statistisk 
processtyrning har brister som bör åtgärdas. 

6.1 Mätfelsanalys 
LKAB:s mätsystem som analyserats i denna studie behöver förbättras. Precisionen 
i nuvarande mätsystem är i flera fall inte tillräckligt hög för att ge tillförlitliga 
mätvärden. I vissa fall utgör osäkerheten i mätningarna upp emot 30 % av den 
totala processvariationen. Detta ger svårigheter i att exempelvis avgöra huruvida 
produkten håller avsedd kvalitet eller inte. 

Andra effekter av en bristande mättillförlitlighet gör att SPS med tillhörande 
förbättringsarbete inte når full potential. Med nuvarande mätsystem kan LKAB 
hålla de produktkrav som ställs enligt standard men om inte mätsystemen 
förbättras leder detta till konkurrenssvårigheter med tiden. 

Det har inte påvisats statistiskt säkerställd bias mellan autoprov och filtrerad slig. 

6.1.1 Rekommendation 
För den manuella provtagningen bör röntgenutrustningen på LABNIO samt 
kvarnar på PBV förbättras då dessa har visat sig vara de främsta källorna till 
mätosäkerhet. 

För LABSAK är det kvarnarna i robotcirkeln som behöver förbättras i och med att 
mätfelet för provberedningen visat sig vara största felkällan. 

6.2 Statistisk processtyrning 
De styrdiagram som används i dagsläget är inte optimala för avsedda processer. 
Autokorrelation i processerna innebär att framtagna modeller som kompenserar 
för detta bör användas. 

För autoprov är två modeller är lämpliga för SPS, antingen en AR(2) eller en 
IMA(1,1). Modellerna har för- och nackdelar. En IMA-modell går helt efter 
förändring vilket innebär att om processen får ett skift som hamnar utanför 
toleransgränserna kommer modellen inte att larma för detta, förutsatt att 
processens spridning är låg och att skiftet sker under en längre period. Dock 
tenderar IMA modellen att korrigera för autokorrelationen bättre och är intuitivt 
sett en bättre modell för processen. Fördelen med att använda modellerna för 
autokorrelation exemplifieras i Figur 13 där IMA(1,1) modellen appliceras på en 
godtyckligt vald dataserie tillsammans med traditionella styrgränser. Första 
larmet från IMA-modellens styrgränser larmar för en dipp i förväg och vid punkt 
78 ger den larm för en svängning som nuvarande styrgränserna inte 
uppmärksammar. 
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Figur 13  

Färdig produkt fungerar fint att kombinera med en IMA(1,1) modell. Modellen gör 
det möjlig att använda snävare styrgränser än nuvarande system vilket leder till 
att fler avvikelser kan upptäckas än med nuvarande styrdiagram. 

För filtrerad slig kan AR(2) eller IMA(1,1) modeller användas. I och med att 
IMA(1,1) rekommenderas i övriga processer kan det vara fördelaktigt att använda 
samma modell här för att göra SPS:systemen lättare att förstå i sin helhet. Dock är 
vinsterna med modellbaserade filter inte lika tydliga för filtrerad slig. Därmed bör 
det tas ställning till om vinsterna överväger den ökade komplexiteten. ARIMA-
modeller ställer större krav på operatör och processansvariga då SPC med 
modellbaserade filter är svårare att tolka och förstå. Ett simplare styrdiagram är 
kanske inte lika tillförlitligt rent teoretiskt men däremot innebär ökad 
komplexitet att användaren som felkälla ökar. 

Det är viktigt att påpeka att dessa modeller är tänkta för SPS, det vill säga för att 
övervaka processerna. För att reglera processen kan exempelvis ett APC system 
användas. Dessa kan med fördel användas tillsammans med ARIMA-modeller för 
SPS, en kombination som tas upp bland annat av Holmes och Mergen (2011) och 
Montgomery, Runger och Messina (1994). 

6.2.1 Rekommendation 
För att få ut det mesta ur mätsystemen rekommenderas modellbaserade 
styrdiagram. 

För autoprov rekommenderas IMA(1,1) modell med en MA koefficient på 
1,64±0,30 och symmetriska styrgränser i storleksordningen 0,115±0,25 %. 

För autoprov rekommenderas IMA(1,1) modell med en MA koefficient på 
0,34±0,04 och symmetriska styrgränser i storleksordningen 0,13±0,40 %. 

För filtrerad slig rekommenderas det att fortsätta med nuvarande styrdiagram 
tills dess att processen är stabilare och skattning av modeller är möjlig. 
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Utifall att LKAB väljer att fortsätta tillämpa nuvarande styrdiagram 
rekommenderas det att styrgränserna för filtrerad slig samt autoprov ligger ca 
0,36109 % enheter lägre än de för färdig produkt. 

6.3 Förslag på fortsatta studier 
Detta avsnitt behandlar några av de problem som uppmärksammats under 
studiens gång men som legat utanför studiens ramar. Dessa rekommenderas att 
undersökas vidare i framtida studier. 

6.3.1 Förbättrade styrsystem för kvotering 
För att minska processvariationen bör det ses över huruvida det är möjligt att 
införa ett automatiserat styrsystem för kvoteringen av tillsatsmedel. Detta 
förutsätter dock en minskad mätosäkerhet. 

6.3.2 Mätfel 
Under intervjuer har det framkommit att det finns tveksamheter över huruvida 
flödet från KA2 mot slurrytank mäts korrekt. Utrustning som kan mäta flödet finns 
men istället används beräkningar som baserar sig på mätningar tidigare i 
processflödet. En osäkerhet i flödet genererar avvikelser i slurrytank då det är 
detta värde tillsatsmedel doseras efter. 

6.3.3 Fortsatt SPS utveckling 
Som det är nu är uppföljningsarbete på larm från SPS inte helt konsekvent och 
standardiserat. Förslagsvis bör det införas en standard för uppföljningsarbete 
samt ett system där avvikelser och orsaker till dessa kan loggas. 

6.3.4 Förbättrade arbetsflöden på LABNIO samt PBV 
Som det är nu finns det tydliga rutiner för hur den manuella provtagningen och 
beredningen ska ske. Vad som upplevdes saknas inom vissa moment är ett 
tydligare arbetsflöde där transportsträckor och möjligheterna till fel minskar. 
Förslagsvis kan arbetsflödet förbättras genom lean-arbete och på så vis minska 
mätosäkerheten i mätsystemen. 

6.4 Diskussion 

6.4.1 Om arbetsmetodiken 
Vikten av en tydlig och ordentlig dokumentation är förmodligen den främsta 
lärdomen från examensarbetet. I de fall där dokumenterandet skötts bra har även 
resultaten blivit bättre och arbetet flutit på. En tydlig dokumentation ger en bättre 
stomme för arbetet och minskar risken att behöva göra samma arbete två gånger. 
Utöver det har dokumentationen gjort det lättare att behålla fokus på det som är 
väsentligt. Väl ute i verksamheten blir det bitvis svårt att hålla fokus då det är 
många frågor som dyker upp, många avvikelser och distraktioner. 

Om arbetet hade gjorts på nytt från grunden hade en tydligare metod använts. 
Förslagsvis ett beprövat arbetssätt som exempelvis DMAIC. Därtill hade 
flödesscheman använts flitigare för att organisera och strukturera arbetet. En 
tydligare metodik gör det lättare att fokusera på rätt saker vid rätt tillfällen. 
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6.4.2 Om SPS, dataserier och mätfelsanalys 
En av svårigheterna som påträffades i genomförandet var att hantera stora 
mängder data. I de fall där datamängden var kortare serier, exempelvis de 
beställda proverna för mätfelsanalysen, vart arbetet smidigare. Längre dataserier, 
referensproverna exempelvis, är svåra att hantera. I och med att det dessutom rör 
sig om andrahandsdata har det i vissa fall varit svårt att analysera denna. 

Andrahandsdata innebär en viss osäkerhet i validiteten. I denna studie är dock 
denna data, processdata, inte möjlig att få på annat sätt. Därtill är denna data i sig 
det fenomen som studien berör. Validiteten bedöms vara god. Referens- och 
kontrollprov innebär vissa problem med validiteten. Prov utförs inte helt och 
hållet på samma sätt som ordinarie prov och det är svårt att veta 
omständigheterna för varje provanalys. 

Det är svårt att avgöra vilken tolkning av data som är mest korrekt och i vissa fall 
har detta inneburit att både högsta och lägsta resultatet ingår i rapporten. I 
praktiken är resultaten i stort de samma och reliabilitet samt validiteten för 
mätfelsanalysen bedöms tillförlitlig. 

För att hantera större datamängder var det viktigt att använda automatiserade 
funktioner istället för att manuellt bearbeta data. Därtill har det som tidigare 
nämnt varit viktigt att tydligt dokumentera och skriva förklaringar för vilken nytta 
funktioner gör vilket bland annat underlättar i de fall data behöver analyseras på 
nytt. 

Det har varit givande att få tillämpa styrdiagram på en riktig process. Det har 
tydlig framkommit att det är en helt annan sak än att tillämpa styrdiagram på det 
ideella skolboksexemplet, tändsticksfabriken. Det är svårt att bedöma nyttan av 
styrdiagrammen, dels för att dessa inte har tillämpas, men även för att dessa är 
komplicerade och att processen är nyckfull. Om det funnits tid hade det gjorts 
verifieringsförsök, det vill säga, tillämpat framtagna styrdiagram på processen och 
utrett avvikelser. Detta hade förhoppningsvis kunnat visa på validiteten i 
framtagna styrdiagram. 

Slutligen bör vikten av smarta mål betonas. De frågor som har varit tydligt 
definierade och avgränsade har fått svar därefter. Bra frågor ger bra svar.  
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