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Sammanfattning 

Förbättringsprogrammet Sex Sigma vars problemlösningsmetodik innefattar en rad olika statistiska 

metoder har fått stort genomslag de senaste åren. Studier visar dock att användandet av statistiska 

metoder inom svensk industri är begränsat. För att studera hur dessa kan användas i ett verkligt fall 

inom svensk industri görs i detta examensarbete en fallstudie vid ABB Components i Ludvika. 

ABB Components tillverkar bland annat genomföringar för transformatorer och kraftlänkar. För att 

en genomföring ska kunna sättas i drift krävs att de dielektriska förlusterna i genomföringen inte 

överskrider ett visst gränsvärde. Förlustfaktorn som mäts kallas tangens delta. I dagsläget tillverkar 

ABB Components genomföringar vars tangens delta-värden ligger nära det tillåtna gränsvärdet och 

dessutom varierar en del, vilket medför extra kostnader för omarbetning, omprov och försenade 

leveranser. 

Examensarbetet syftar till att tillämpa problemlösningsmetodiken DMAIC och förbättringsverktyget 

försöksplanering och exemplifiera hur dessa kan användas för att minska antalet genomföringar 

lindade i remslindningen som inte uppfyller kraven för tangens delta. 

Examensarbetet har avgränsats till att studera tillverkningsfaktorer samt att titta på tillverkningen av 

kondensatorkroppar och inte på de faktorer som kommer in vid montering av genomföringen. 

Genom användandet av DMAIC och försöksplanering har en förståelse för problemet byggts upp på 

fakta och slutsatser har baserats på statistiskt säkerställda analyser, vilka legat till grund för lösningen 

av problemet. Resultatet av fallstudien visar att ju mer kondensatorkroppens isolationsmaterial 

torkas, desto lägre blir genomföringens tangens delta-värde. Förtorkning av isolationsmaterial, 

förvärmevalsens temperatur och tubering av kondensatorkroppen är de produktionsparametrar som 

har störst inverkan på en genomförings tangens delta. Ett samband mellan tangens delta och 

luftfuktighet vid lindning av kondensatorkroppen har också identifierats. 

För att sänka värdet på tangens delta vid remslindning bör avfuktningen förbättras i lindningsrummet 

så att absoluta fukthalten i rummet kan hållas kring 3,0g/m³ vilket bör minska problemen. Som andra 

åtgärd bör lindningsmaskinerna byggas om, antingen genom att montera en andra förvärmevals eller 

genom att bygga om den nuvarande valsens upphängning så att anliggningsytan mellan valsen och 

pappersremsorna kan ökas. Vidare bör möjligheten att bättre styra och sänka pappersspänningen 

undersökas då det kan resultera i lägre tangens delta-värden. Tillförsel av värme under vakuumtiden 

bör också undersökas då det skulle kunna förbättra möjligheten att driva ut fukt under 

tuberingsprocessen. 
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Abstract 

During the last years the improvement program Six Sigma with its problem solving methodology, 

containing many statistical methods, has been impacting the industrial sector. But studies have 

shown that the use of statistical methods within Swedish industry is far from pervasive. To study how 

these can be used within Swedish industry this thesis outlines a case study performed at ABB 

Components in Ludvika. 

ABB Components produces, for example, bushings for transformers and power transmission systems. 

To put a bushing in use, the dielectric losses within it have to be less than a specified acceptation 

limit. The dielectric loss factor that is measured is called tangent delta. Today, ABB Components 

produces bushings with tangent delta very near the acceptation limit, and with a substantial 

variability, causing extra costs in the form of, for example, rework, retests and delayed deliveries. 

The purpose of this thesis is to apply the problem solving methodology DMAIC and the improvement 

tool Design of Experiments and exemplify how they can be used to decrease the number of bushings, 

winded in the strip winding machines, which do not fulfill the requirement of tangent delta. 

The study is limited to variables in the manufacturing process and to handle the manufacturing of 

condenser cores and not factors at the assembly of the bushings. 

Through the use of DMAIC and Design of Experiments, an understanding of the problem has been 

built on facts and the conclusions have been based on statistical analyses that have been the base for 

solving the problem. The results from the case study show that the more the insulation material is 

dried, the lower tangent delta becomes. Drying up the paper, the temperature of the preheating roll 

and heat and vacuum process are the manufacturing variables that have the largest impact on the 

tangent delta of the bushings. A correlation between tangent delta and the humidity during winding 

of the condenser core has also been identified. 

To decrease the tangent delta during strip winding, the dehumidification needs to be improved to 

get an absolute humidity of maximum 3,0g/m³ in the winding room. This would most probably 

reduce the tangent delta problems. In a second stage the winding machines needs to be rebuilt and 

equipped with a second preheating roll or by improving the hanging of the roll to increase the 

contact surface between the roll and the paper. The possibility to better control and decrease the 

paper strain needs to be investigated as a lower paper strain could result in a lower tangent delta. 

Infusion of heat during the vacuum time also needs to be investigated as it should improve the 

possibility to transport moisture out of the condenser core during the heat and vacuum process. 
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Förord 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete vid Avdelningen för kvalitetsteknik, miljöledning 

och informatik vid Luleå tekniska universitet som utförts på uppdrag av ABB Components i Ludvika. 

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och är det avslutande momentet i vår civilingenjörs-

utbildning inom Industriell ekonomi vid Luleå tekniska universitet. 

Examensarbetet har varit en rolig och framförallt lärorik del av utbildningen. Vi har här fått testa våra 

vingar i ett aktuellt problem inom industrin, där vi fått tillämpa många av de kunskaper vi samlat på 

oss under tiden vid universitetet. Under examensarbetet har vi samlat på oss många erfarenheter 

som vi säkerligen kommer att ha stor nytta av i framtiden.  

Vi vill härmed rikta ett speciellt tack till våra handledare vid ABB Components, Fredrik Moraeus och 

Peter Åsmo, för deras intresse och engagemang genom hela examensarbetet. Vi vill också rikta ett 

tack till övriga medarbetare på ABB Components, både på kontoret och i verkstaden, för deras 

värdefulla hjälp med experiment och svar på frågor. Ett särskilt tack vill vi även rikta till vår 

handledare vid Luleå tekniska universitet, Erik Vanhatalo, som givit oss värdefullt stöd och bidragit 

med analytisk expertis. 

Ludvika, juni 2010 

 

  

 ________________________ ________________________ 

 Johan Eriksson Johannes Jonsson 
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Begreppslista 

Begrepp Betydelse 

Genomföring 

I rapporten syftar begreppet till högspänningsgenomföringar. En genomföring 
är en produkt som är avsedd att transportera ström med hög spänning 
genom ett jordat plan, som exempelvis ett transformatorhölje eller en vägg, 
utan att överslag sker. 

Glimning 

Glimning kan också kallas partiell urladdning och innebär att en lokal 
urladdning sker genom att två elektroder får kontakt genom det isolerande 
materialet (Wadhwa, 2007). Glimning testas för att avgöra om genom-
föringens isolering är i bra skick (ibid.). Glimning kan orsakas av hålrum eller 
sprickor i isoleringen (Naidu & Kamaraju, 2004). 

Kapacitiv ström Den del av strömmen som är fasförskjuten -90 grader mot spänningen. 

Kondensatorkropp 
Isolerande kärna i många genomföringar bestående av papper lindat på ett 
rör med ledande belägg av exempelvis aluminiumfolie inlindade med jämna 
mellanrum för att skapa en kondensator. 

Kropp Kortare benämning av kondensatorkropp. 

Lag x 
Uttryck använt i samband med autokorrelation där ett samband mellan ett 
värde och värdet x tidsperioder innan kallas att det finns autokorrelation med 
lag x. 

Morseth 2 En lindningsmaskin som i storlek ligger mellan Stollberg och remslindning. 

Permittivitet 
Materialkonstant som anger materialets genomsläpplighet för elektriska fält 
(Johansson & Snaar, 2001). Kan också förklaras som materialets förmåga att 
polariseras och därmed bilda små elektriska dipoler (NE.se, 2010). 

Plotta Rita in punkter i ett diagram för grafisk framställning. 

Randomisering 
Uttryck för att slumpa delförsökens körordning vid genomförandet av ett 
faktorförsök, detta för att minimera störfaktorernas inverkan. 

Remslindningen 
Namn för de största lindningsmaskinerna för lindning av kroppar till 
oljeimpregnerade genomföringar. 

Resistiv ström Den del av strömmen som inte är fasförskjuten spänningen. 

Resistivitet 
Materialkonstant som definieras som kvoten av det elektriska fältets storlek 
och strömdensiteten. En perfekt ledare har ingen resistivitet och en perfekt 
isolator har en oändlig resistivitet. (Young & Freedman, 2000) 

Responsvariabel Den variabel vars värde studeras vid ett experiment. 

Stollberg 
Namn på den minsta lindningsmaskinen för lindning av kroppar för 
oljeimpregnerade genomföringar 

Tangens delta 
Mätvärde för de dielektriska förlusterna hos ett material. Beräknas som 
inversen av produkten mellan vinkelfrekvensens resistivitet och permittivitet. 

Tubprocess 
Process där kondensatorkroppen placeras i en cylindrisk tub för att torka 
kroppen under värme och vakuum, och sedan oljeimpregnera denna så dess 
isolerande egenskaper förbättras och dess känslighet för fukt minskar. 

Typ 1-fel 
Annat uttryck för falsklarm. Sannolikheten att vi säger att processen ej är 
statistisk jämvikt när den i verkligheten är det.  

Överslag En ljusbåge uppstår mellan högspänningselektroderna och jorden. 
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1 Introduktion 

I detta kapitel introduceras läsaren till examensarbetet, genom att koppla den aktuella fallstudien till 

området kvalitetsutveckling. Därefter presenteras examensarbetets syfte, avgränsningar och mål. 

Slutligen presenteras rapportens fortsatta disposition. 

1.1 Bakgrund 
Vikten av att arbeta med kvalitetsutveckling inom svenska företag och organisationer är idag stor och 

kraven på förändringstakt har förmodligen aldrig varit större. Konkurrensen är global och vi går mot 

en värld med allt färre gränser (Bergman & Klefsjö, 2007). I spåren av den globalisering vi ser kommer 

kraven på förändring och förbättring hela tiden att skärpas (ibid.). Enligt Kumar et al. (2008) måste 

företag erbjuda högkvalitativa produkter för att få nöjda och lojala kunder, vilket krävs för att de ska 

hålla sig konkurrenskraftiga och överleva. Kvalitet har enligt Montgomery (2009a) blivit en av de 

viktigaste faktorerna när kunder väljer produkter, vilket gjort det till en viktig framgångsfaktor. 

För att ett företag i dagens industriella produktionsmiljö ska vara framgångsrikt är det viktigt att 

skapa och bibehålla konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter när det gäller kvalitet (Kovach et 

al., 2009). Det gäller att aktivt förebygga, förändra och förbättra istället för att kontrollera och 

reparera (Rowlands et al., 2000). Företag som på ett innovativt och systematiskt sätt arbetat med 

kvalitet och kvalitetsutveckling har ofta nått stora framgångar genom en starkare marknadsposition, 

lägre interna kostnader och snabbare framtagning av nya produkter (Bergman & Klefsjö, 2007). 

Hansson och Eriksson (2002) och Hendricks och Singhal (1997) bekräftar detta genom studier av den 

finansiella prestationen hos företag som erhållit kvalitetsutmärkelser. 

Förbättringsprogrammet Sex Sigma som bygger på faktabaserat och analytiskt problemlösnings-

förfarande har fått stort genomslag under de senaste åren (Bergman & Klefsjö, 2007; Goh, 2002a; 

Sörqvist & Höglund, 2007). Det syftar till att förbättra specifika delar av värdeflödeskedjan (Ferguson, 

2007) genom att hitta orsakerna till defekter på sådant som är viktigt för kunderna (Snee, 1999). Sex 

Sigma har gett avsevärda vinster för företag i form av både minskade kostnader och högre 

kundtillfredsställelse (Bergman & Klefsjö, 2007; Harry & Schroeder, 2006). Oftast genomförs Sex 

Sigma-arbetet i förbättringsprojekt som pågår mellan tre till sex månader och fokuserar på att 

åstadkomma finansiella besparingar (Schön, 2006). Centralt inom Sex Sigma är DMAIC, en enhetlig 

arbetsgång för problemlösning som bygger på de fem faserna Define-Measure-Analyse-Improve-

Control (Bergman & Klefsjö, 2007; Klefsjö et al., 2006). DMAIC är enligt Park (2003) en av 

hörnstenarna i Sex Sigma och det finns enligt Bergman och Klefsjö (2007) flera olika arbetssätt och 

verktyg knutna till arbetsgången, varav flera innefattar statistiska metoder. Försöksplanering är ett av 

dessa arbetssätt som grundar sig på statistiska metoder och är användbart inom Sex Sigma (Goh, 

2002b).  

Försöksplanering är enligt Rowlands och Antony (2003) en kraftfull metod för att studera påverkan 

från ett flertal faktorer på en viss kvalitetsdimension. Inom Sex Sigma används försöksplanering 

framförallt för att verifiera orsak-verkan-samband och identifiera de kritiska faktorer som påverkar 

en process utfall (Goh, 2002b). Det utfall som studeras är ofta en kritisk faktor för kunden, vilket är 

en central del inom Sex Sigma (Snee, 1999). Genom användning av försöksplanering ges ökad 
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kunskap om produkten eller processen, och därmed förutsättningar för förbättringar (Bergman & 

Klefsjö, 2007). Väl planerade experiment ger kunskap om vilka parametrar som påverkar produkter 

och processer och vilka parameterinställningar som bör användas för att få en så bra produkt eller 

process som möjligt till lägsta möjliga kostnad. 

Trots försöksplaneringens användbarhet i processförbättringar har studier visat att användandet av 

försöksplanering inom industrin är begränsat. Bergquist och Albing (2006) visar i sin studie om 

användandet av statistiska metoder i svenska industrier att endast en bråkdel av företagen tillämpar 

statistiska metoder som försöksplanering i deras arbete med processförbättringar. Det finns därför 

ett intresse av att studera hur dessa metoder kan användas i ett verkligt fall inom svensk verkstads-

industri. I detta examensarbete görs en fallstudie vid ABB Components i Ludvika där ett kvalitets-

problem som orsakar bristande kundtillfredsställelse och stora kostnader undersöks med hjälp av 

problemlösningsmetodiken DMAIC och dess ingående statistiska metoder med fokus på försöks-

planering. 

1.2 Fallbeskrivning 
ABB Components tillverkar bland annat genomföringar för transformatorer och kraftlänkar. En bild 

av en genomföring visas i Figur 1.1. Genomföringens uppgift är att transportera ström med hög 

spänning genom ett jordat plan, till exempel en vägg eller ett transformatorhölje. I en transformator 

används genomföringen till att transportera ström mellan transformatorn och elnätet. För att en 

genomföring ska kunna sättas i drift krävs att de dielektriska förlusterna i genomföringen inte 

överskrider ett visst gränsvärde. Detta kontrollmäts i slutet av tillverkningen. Förlustfaktorn som 

mäts kallas tangens delta och är en kvot mellan resistiv och kapacitiv ström genom genomföringen. 

 

Figur 1.1 Transformatorgenomföring av typen GOE(2) med längden 6,5m. Genomföringens vänstra del placeras i 
transformatorn och den högra delen kopplas till elnätet. (Bild från ABB Group) 

Processen för att tillverka genomföringar av den typ som examensarbetet behandlar visas i Figur 1.2 

och börjar med papperstorkning, där pappersrullar värms upp i vakuumugnar för att torka bort 

papperets innehållande fukt. Pappersrullarna monteras sedan i en lindningsmaskin där de lindas på 

ett aluminiumrör under uppvärmning. Under lindningen av kroppen läggs aluminiumfoliebelägg på 

med jämna mellanrum. När kroppen är färdiglindad läggs den i en tub där värme först tillförs för att 

värma kroppen. Sedan pumpas luft ut ur tuben så att vakuum uppstår, vilket görs bland annat för att 

torka bort fukten i kroppen ytterligare. Därefter oljeimpregneras kroppen genom att tuben oljefylls. 

När detta är gjort är kondensatorkroppen färdigtillverkad. Innan genomföringen monteras och 

oljefylls görs en indikationsmätning på kroppens tangens delta. Efter montering och oljefyllning görs 

en slutmätning innan genomföringen packas och levereras till kund. 
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Figur 1.2 Översiktsbild över tillverkningsprocessen för en remslindad kondensatorkropp. Pappersrullarna torkas i 
vakuumugnar – Kondensatorkroppen lindas – Kroppen placeras i en tub där den först torkas och sedan oljeimpregneras. 

I dagsläget tillverkar ABB Components genomföringar med ett tangens delta värde som ligger nära 

det tillåtna gränsvärdet och dessutom varierar en del, vilket medför extra kostnader för 

omarbetning, omprov och försenade leveranser. Tillverkningstiden för en genomföring som lindats i 

remslindningen är ungefär tre veckor, vilket medför att ej godkända genomföringar snabbt påverkar 

kunden då de måste gå igenom hela processen igen. Detta kan leda till att genomföringen måste 

transporteras med flyg istället för det planerade transportsättet, som oftast är båt, vilket innebär 

större kostnader för ABB. Det kan även leda till annan negativ påverkan såsom badwill, minskad 

tillverkningskapacitet och ökade materialkostnader. Genom att minska antalet genomföringar med 

för högt tangens delta-värde kan därmed besparingar göras. 

1.3 Syfte och avgränsningar 
Syftet med detta examensarbete är att tillämpa problemlösningsmetodiken DMAIC och förbättrings-

verktyget försöksplanering och exemplifiera hur dessa kan användas för att minska antalet genom-

föringar lindade i remslindningen som inte uppfyller kraven för tangens delta. 

Examensarbetet ska genomföras inom cirka 20 veckor. För att undvika att det blir alltför omfattande 

och inte kan genomföras inom denna tid behöver arbetet avgränsas. 

 Examensarbetet begränsas till att undersöka tillverkningsfaktorers påverkan på tangens delta. 

- Värdet på tangens delta för genomföringar påverkas av en rad faktorer. Dessa kan grovt 

delas in i tillverkningsfaktorer och konstruktionsfaktorer. Att undersöka båda dessa anses 

alltför omfattande för ett examensarbete. Beställaren till examensarbetet är främst 

produktionsavdelningen och examensarbetarnas främsta kunskaper finns inom produktions-

teknik. Därför avgränsas examensarbetet till att undersöka tillverkningsfaktorer. Detta beslut 

styrks också av att förändringar av konstruktionsfaktorer sannolikt medför att experiment-

genomföringar behöver kasseras. Detta skulle sannolikt göra det omöjligt att genomföra 

experiment då beläggningen är hög i den studerade processen. 

 

  



4 
 

 Examensarbetet begränsas till att undersöka tillverkningsfaktorer vid kondensatorkropps-

tillverkningen. 

- Produktionstiden för genomföringar tillverkade i remslindningen är ungefär tre veckor och 

den slutliga mätningen av tangens delta sker i slutet av processen då genomföringen 

monterats och oljefyllts. För att få resultat tidigare samt för att ytterligare avgränsa 

examensarbetet har avgränsningen gjorts till att enbart titta på faktorer i kroppstillverk-

ningen och därmed inte faktorer vid montering och oljefyllning. Innan montering görs en 

indikationsmätning av tangens delta på kroppen som kan användas vid analyserna. Detta gör 

att resultat fås snabbare med mindre väntetid som följd om inte monteringsfaktorer 

inkluderas. Risken med att inte undersöka faktorer vid montage och oljefyllning kan vara att 

inställningarna på de faktorer vid kroppstillverkning som examensarbetet resulterar i inte 

minskar den färdiga genomföringens tangens delta-värde och dess spridning. Detta på grund 

av samspel mellan faktorer vid kroppstillverkning och faktorer vid monteringen och olje-

fyllningen som gör att genomföringens tangens delta-värde inte minskar av de inställningar 

som minimerar tangens delta-värdet på kroppen. Detta anses dock inte troligt på grund av 

att kroppen oljeimpregneras vid tuberingsprocessen och därmed inte ska påverkas av vad 

som sker efter tubering. Risken anses därför vara så pass liten att den kan accepteras. 

 

 Examensarbetet begränsas till att studera genomföringstyp GOE2550. 

- Det kan finnas viss variation i konstruktionen och andra egenskaper mellan olika modeller av 

genomföringar. I remslindningen lindas främst tre huvudtyper av genomföringar. Den typ 

som produceras i störst kvantiteter och dessutom har kortast produktionstid är GOE2550. Då 

det tar lång tid att undersöka skillnader mellan olika modeller har avgränsningen gjorts att 

endast titta på GOE2550. Detta för att eliminera de störfaktorer som beror på 

konstruktionsskillnader. Konstruktionen och tillverkningsprocessen för de olika genom-

föringstyperna är dock likvärdig och därför kan tillverkningsfaktorernas effekter på tangens 

delta-värdet antas påverka olika genomföringstyper på liknande sätt. Resultatet av examens-

arbetet är därför troligtvis applicerbart även på de övriga genomföringstyperna som lindas i 

remslindningen, men de slutsatser som nås genom att studera en viss genomföringstyp bör 

verifieras för andra typer innan implementering av föreslagna förbättringsåtgärder. Risken 

med att generalisera olika genomföringstyper kan vara att oönskade tangens delta-värden 

fås för de typer som examensarbetet inte behandlar. Om så är fallet bör undersökningar 

göras för samtliga genomföringstyper då dess specifika konstruktion och tillverkningsprocess 

kan påverka tangens delta-värdet olika för olika typer. 
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1.4 Mål 
För att uppfylla examensarbetets syfte konkretiseras det i en målformulering. Målformuleringen kan 

ses som en specifikation för vad examensarbetet ska resultera i för att uppnå dess syfte. 

Examensarbetets mål är att identifiera faktorer i tillverkningsprocessen för remslindade kondensator-

kroppar som påverkar den färdiga genomföringens tangens delta-värde, samt hitta nivåer för 

faktorerna som minimerar tangens delta-värdet och dess variation. 

För att göra målet mer överskådligt bryts det ner till att; 

- Bestämma vilka faktorer i tillverkningsprocessen av kondensatorkroppar som påverkar 

tangens delta. 

- Bestämma hur faktorerna påverkar tangens delta, det vill säga bestämma faktorernas 

effekter. 

- Bestämma de inställningar för faktorerna som ger lägst tangens delta. 

- Bestämma de inställningar för faktorerna som ger minsta variation på tangens delta. 

1.5 Rapportens fortsatta disposition 
Då fallstudien utförs enligt DMAIC-metodiken har denna rapport en annorlunda struktur än den 

traditionella vetenskapliga rapporten. Vissa kapitel som finns i en traditionell rapport har här slagits 

samman till ett eget kapitel, benämnd Fallstudie - DMAIC, som byggs upp efter DMAIC-cykelns olika 

steg. De kapitel som lagts in i denna del är Empiri, Analys och Resultat. Genom denna uppdelning kan 

studiens framskridning följas på ett mer tydligt sätt. En beskrivning av hur rapporten är upplagd och 

hur den förhåller sig till en traditionell rapport visas i Figur 1.3. 

 

Figur 1.3 Förklaring över skillnaden i upplägg mellan en traditionell rapport och denna examensarbetesrapport.  Empiri, 
Analys och Resultat slås i denna rapport samman i kapitlet Fallstudie – DMAIC. 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teori som anses vara relevant för att kunna genomföra fallstudien. 

Inledningsvis ges en övergripande beskrivning av Sex Sigma följt av en mer ingående redogörelse för 

en del av förbättringsprogrammets arbetsmetoder och verktyg. De arbetsmetoder och verktyg som 

presenteras i detta kapitel kommer sedan att användas i fallstudien. Avslutningsvis ges en beskrivning 

av den produkt som fallstudien behandlar samt en beskrivning av den studerade utfallsparametern, 

tangens delta. 

2.1 Sex Sigma 
I slutet av 1980-talet utvecklade Motorola förbättringsprogrammet Sex Sigma som en åtgärd för att 

uppfylla de ökade kraven på deras produkter (Montgomery, 2009a). Förbättringsprogrammet visade 

sig vara lyckat och resulterade i framgångar på flera marknadsområden (Sörqvist & Höglund, 2007). 

Motorolas produkter kom att förknippas med hög kvalitet och företagets lönsamhet förbättrades 

(ibid.). 1991 redovisade Motorola en vinst från Sex Sigma-programmet på 700 miljoner dollar 

(Bergman och Klefsjö, 2007). Framgångarna gav eko i världen och allt fler företag började ta efter 

Motorolas Sex Sigma-satsning (Sörqvist & Höglund, 2007). Sex Sigma har idag blivit ett globalt 

koncept för förbättringsarbete som tillämpas inom de flesta branscher (ibid.). 

Magnusson et al. (2003) beskriver i sin bok ett ramverk som illustrerar Sex Sigmas byggstenar, se 

Figur 2.1. Kärnan i ramverket utgörs av kontinuerliga förbättringsarbeten med syfte att reducera 

variation och som grund för detta ligger ett resultatorienterat utbildningssystem och ett mätsystem 

(ibid.). De två yttersta byggstenarna som omfattar Sex Sigma är ledningens engagemang och 

intressenternas delaktighet (ibid.). 

 

Figur 2.1 Sex Sigmas ramverk innefattande fem byggstenar, fritt från Magnusson et al. (2000 sid.33). 

Ledningens engagemang är en grundläggande förutsättning för ett lyckat Sex Sigma-arbete 

(Magnusson et al., 2003). Bergman och Klefsjö (2007) menar att utan ett engagerat, helhjärtat och 

uthålligt stöd från högsta ledningen har förbättringsprogram av typen Sex Sigma svårt att överleva 

och nå riktigt stora genombrott i organisationen. Ledningen medverkar vanligtvis inte i det dagliga 

förbättringsarbetet utan medverkar i dess roll som ägare och sponsorer, där de bland annat utser 

lämpliga förbättringsprojekt och tillsätter resurser för dessa (Magnusson et al., 2000). 

            Intressenters delaktighet 

Mätsystem 

Utbildningssystem 

Ledningens stöd 

 Kontinuerliga förbättringsprojekt 
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Innebörden av intressenternas delaktighet är enligt Magnusson et al. (2003) vikten av att sprida 

visionen för Sex Sigma ut till medarbetare, kunder, leverantörer, ägare och andra intressenter. De 

menar vidare att intressenterna skall ges tillräcklig kunskap om förbättringsprogrammet för att 

kunna vara delaktiga i förbättringsaktiviteter och att de anställda är de viktigaste intressenterna i ett 

införande av Sex Sigma. De anställda utför förbättringsprojekten och har därför en aktiv roll i arbetet 

med Sex Sigma (ibid.). För att säkra de anställdas delaktighet genomgår de ett utbildningsprogram 

där anställda utbildas till olika roller inom Sex Sigma beroende på dess roll i förbättringsprogrammen. 

De olika rollerna klassificeras utifrån olika bälten, vilka härstammar från japansk stridskonst. I Figur 

2.2 kan de olika rollerna och dess ansvarsområden ses. 

Roller  Befattning / Uppgifter 

Champion 

 

Medlem i högsta ledningen / 
Driver och förespråkar 

Master Black Belt 
Heltids genombrottsexperter / 
Utbilda och coacha 

Black Belt 
Heltids förbättringsexperter / 
Projektledare och specialist 

Green Belt 
Mellannivåsledning, förmän / 
Projektledare och teammedlem 

White Belt 
Operatörer, säljare / 
Teammedlemmar 

Figur 2.2 Sex Sigmas rollhierarki och ansvarsområden, fritt från Magnusson et al. (2003 sid. 39). 

I de flesta organisationer har Black Belt den viktigaste rollen inom det dagliga Sex Sigma-arbetet 

(Foster, 2004). Dessa personer är noga utvalda av ledningen och ges en gedigen utbildning, även 

innehållande praktisk tillämpning av Sex Sigma-arbete (ibid.). Pyzdek (2003) understryker vikten av 

praktisk tillämpning under utbildningen och menar att det är en av Sex Sigmas framgångsfaktorer. 

Gemensamt för alla Sex Sigma-program är enligt Magnusson et al. (2003) ett mätsystem för 

processers duglighet. Centralt för detta mätsystem är mätning av kritiska faktorer för kunden (ibid.). 

Utvärdering av processdugligheten baseras på antal defekta enheter per miljon felmöjligheter. 

Vidare menar Magnusson et al. att det genom att mäta processdugligheten för kritiska kundfaktorer 

är möjligt att se resultat av förbättringsarbeten. Mätsystemet används även för att identifiera nya 

förbättringsprojekt (ibid.). 

2.1.1 Problemlösningsmetodiken – DMAIC 
Kärnan i det ovan beskrivna ramverket utgörs av en gemensam arbetsgång för förbättringsarbete. 

Arbetsgången kallas DMAIC och är en förkortning av arbetsgångens ingående faser Define-Measure-

Analyse-Improve-Control. Montgomery (2009a) beskriver DMAIC som en strukturerad problem-

lösningsmetodik för att finna grundorsaker till problem och finna de bästa lösningarna och säkerställa 

dessa. I Tabell 2.1 ses en sammanställning över de olika fasernas syfte. 

Enligt Sörqvist och Höglund (2007) är innebörden i modellen att det problem som ska lösas först 

noga definieras med avsikt att beskriva vad som inträffat. Därefter inhämtas mer fakta om problemet 

genom datainsamling och mätning. Dessa data analyseras sedan med primärt syfte att identifiera 

problemets bakomliggande orsaker och lämpliga åtgärder tas därefter fram och förbättringen 

genomförs. Slutligen införs nödvändig uppföljningsmetodik för att man genom kontinuerlig styrning 
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ska kunna säkerställa att lösningen förblir effektiv över tiden. En gemensam nämnare för dessa faser 

är användandet av statistiskt tänkande, vilket grundar sig i en av Sex Sigmas hörnstenar, att basera 

beslut på fakta (Goh, 2002b). Montgomery (2009a) betonar vikten av att arbeta igenom varje steg i 

DMAIC innan påbörjandet av nästa steg. 

Tabell 2.1 En sammanställning av DMAIC-cykelns faser och aktiviteter, fritt från Montgomery (2009a sid. 46). 

Define Measure Analyse Improve Control 
Upprätta  
problemformulering 

Bestäm vad som 
ska mätas 

Analysera data & skapa  
förståelse för variationer 

Identifiera möjliga  
lösningar 

Standardisera 
processen/arbetssättet 

Bestäm avkastning & 
projektets betydelse 

Samla in data Identifiera möjliga  
grundorsaker 

Välj lösning Utforma & planera  
styrningen 

Identifiera kunder &  
deras behov 

Utvärdera 
mätsystemet 

Testa orsakshypoteser Testa lösning Slutlig uppföljning & 
verifiering 

Ta fram övergripande  
flödesschema 

Definiera nuläget Bestäm problemets  
grundorsaker 

Verifiera resultatet Slutrapportering &  
överlämnande 

Planera 
projektarbetet 

        

 

2.1.2 Försöksplanering 
Experiment är en viktig del inom vetenskapliga metoder och spelar en viktig roll inom både produkt- 

och processutveckling (Montgomery, 2009b). På grund av kostnaderna för att göra experiment är det 

viktigt att maximera informationen som erhålls från experimenten, samtidigt som antalet delförsök 

hålls nere (Vanhatalo, 2009). För att ett experiment ska kunna utföras på effektivast möjliga sätt 

måste planeringen göras på ett vetenskapligt sätt (Park, 2003). Om tillförlitliga slutsatser ska kunna 

dras från ett experiment måste en statistisk aspekt tas med under planeringen av experimentet 

(ibid.). 

Utfallet från en process kan antas påverkas av ett stort antal faktorer. Vissa av dem är kontrollerbara 

medan andra inte är det. Detta kan illustreras genom Figur 2.3 där de kontrollerbara faktorerna 

betecknas x och de icke kontrollerbara faktorerna betecknas z medan processens utfall betecknas y. 

 

Figur 2.3 Generell modell över en process som illustrerar att processens utfall påverkas av kontrollerbara och 
okontrollerbara faktorer, fritt från Montgomery (2009b sid. 3). 

… 

Kontrollerbara faktorer 

x1      x2                     xp 

z1      z2                     zp 

Okontrollerbara faktorer 

Process 
Input Output 

           y 

… 
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Vid experiment där flera faktorer ska testas är det fördelaktigt att utföra faktorförsök (Montgomery, 

2009b). Vid faktorförsök är det möjligt att variera flera faktorer samtidigt, istället för en i taget. På 

detta sätt kan eventuella samspel mellan faktorer identifieras och kostnader för experimentet kan 

hållas nere genom att antalet delförsök minimeras (ibid.). 

2.1.2.1 Faktorförsök 

Vid ett fullständigt faktorförsök varieras faktorerna mellan ett antal nivåer och samtliga 

kombinationer mellan faktorerna testas (Juran & Godfrey, 1998; Park, 2003). En vanlig version av 

faktorförsöket är ett tvånivåers faktorförsök där samtliga faktorer testas på två nivåer (Juran & 

Godfrey, 1998). För att testa k faktorer i ett fullständigt tvånivåers faktorförsök krävs det 2k delförsök 

om varje kombination testas en gång (Bergman, 1992). I detta fall antas de faktorer som testas 

påverka processens utfall linjärt inom det spann de testas (Montgomery, 2009b). I ett fullständigt 

tvånivåers faktorförsök kan effekten från samtliga faktorer och samspel mellan dessa skattas. En 

illustration över ett tvånivåers faktorförsök där tre faktorer testas i 23= 8 delförsök visas i Figur 2.4, 

där respektive axel illustrerar en faktor och ett delförsök görs i varje hörn av kuben. Ett tvånivåers 

faktorförsök ger minsta möjliga antalet delförsök för att undersöka ett visst antal faktorer i ett 

fullständigt faktorförsök (Montgomery, 2009b). Detta gör att försöksdesignen är vanlig vid inledande 

experiment när många faktorer behöver undersökas (ibid.). I detta examensarbete genomförs endast 

tvånivåers faktorförsök vilket gör att benämningen faktorförsök härefter används synonymt med 

tvånivåers faktorförsök. 

 

Figur 2.4 Illustration över ett tvånivåers faktorförsök med tre faktorer där ett delförsök görs i respektive hörn av kuben. 

Utifrån ett fullständigt tvånivåers faktorförsök kommer en regressionsmodell att kunna skapas. 

Modellen för ett tvånivåers faktorförsök med tre faktorer visas i Formel 2.1. Modellen bygger på att 

brustermen är normalfördelad och oberoende med väntevärde 0 och konstant spridning,  

휀 ∈ 𝑁𝐼𝐷(0,𝜍2). 

 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + 𝛽12𝑥1𝑥2 + 𝛽13𝑥1𝑥3 + 𝛽23𝑥2𝑥3 + 𝛽123𝑥1𝑥2𝑥3 + 휀 (2.1) 

  

x2 

x1 

x3 
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På grund av den spridning som finns i en process kommer de flesta skattade effekter vara skilda från 

noll. Därför måste det avgöras om effekten påverkar i verkligheten eller om dess effekt beror på 

slumpen (Bergman & Klefsjö, 2007). Om faktorn inte påverkar bör dess effektskattning ligga nära noll 

(ibid.). Vilken storlek som krävs på skattningen för att den ska ses som aktiv beror på vilken osäkerhet 

som finns i skattningen (ibid.).  

2.1.2.2 Reducerade faktorförsök 

Eftersom experiment ofta är dyra och/eller tidskrävande kan det vara lämpligt att göra ett reducerat 

faktorförsök (Park, 2003). Det kan också vara lämpligt om risken för samspelseffekter anses små 

(Bergman & Klefsjö, 2007). Reducerade faktorförsök är vanliga vid så kallade screening-experiment 

när många faktorer testas med syfte att utreda vilka faktorer som har en påverkan på utfallet 

(Bergman, 1992; Montgomery, 2009b). Ett reducerat faktorförsök innebär att endast vissa av de 

möjliga kombinationerna i ett fullständigt faktorförsök undersöks (Mukerjee & Wu, 2006). I Figur 2.5 

ses en illustration av ett reducerat faktorförsök där hälften av delförsöken i kuben genomförs. Detta 

innebär att en effekt överlagras av flera huvudfaktorer eller samspel. Det går alltså inte att 

säkerställa vilken av de överlagrade faktorerna som påverkar (Bergman & Klefsjö, 2007) eftersom 

den effekt som ges motsvarar summan av de överlagrade effekterna (Moen et al. 1991). Detta gör att 

en risk tas genom att använda reducerade faktorförsök där kostnaden för experimentet minskar 

medan risken för felaktiga slutsatser ökar (Bergman & Klefsjö, 2007). 

 

Figur 2.5 Illustration över ett reducerat faktorförsök där delförsök genomförs i de svarta punkterna medan det inte 
genomförs något delförsök i de vita punkterna. 

2.1.2.3 Split-plot-försök 

Ett faktorförsök utgår från att delförsöken utförs i randomiserad ordning (Juran & Godfrey, 1998). 

Ibland är det inte möjligt att utföra en fullständig randomisering (Montgomery, 2009b). Vid sådana 

fall kan experimentet göras som ett split-plot-försök (ibid.). Vid ett split-plot-försök ställs en faktor 

som är svåromställd in på en nivå och ett flertal delförsök med olika inställningar på de mindre 

svåromställbara faktorerna innan den svårinställda faktorn ställs om till en annan nivå (Juran & 

Godfrey, 1998). 

Ett split-plot-försök kan enligt Montgomery (2009b) ses som två kombinerade faktorförsök som 

utförs tillsammans. Han menar att det dels görs ett försök för de faktorer som har en begränsning i 

randomiseringen, dels görs ett försök för de som kan randomiseras fullt ut. De faktorer som är svåra 

x2 

x1 

x3 
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att randomisera kallas whole-plot-faktorer och de som kan randomiseras fullt ut kallas sub-plot-

faktorer. I dessa faktorförsök förväntas whole-plot-faktorernas standardavvikelse vara större än sub-

plot-faktorernas (Box, 1996). På grund av de olika standardavvikelserna måste sedan de två typerna 

av effekter analyseras var för sig för att jämföra dem med rätt brusskattning (Montgomery, 2009b). 

Försöksplaner som har randomiseringsbegränsningar på flera nivåer kan enligt Montgomery (2009b) 

byggas upp som ett split-split-plot-försök, där varje block, eller replikat, är uppdelad i whole-plots, 

sub-plots och sub-sub-plots. Whole-plots är de faktorer med störst randomiseringsbegränsning, sub-

plots är de som går att variera oftare och sub-sub-plots är de som går att randomisera fullt ut (ibid.). 

2.1.2.4 Arbetsgång 

Enligt Montgomery (2009b) är det viktigt att alla inblandade i ett experiment vet vad som ska 

studeras. Därför bör arbetet med experiment vara tydligt strukturerat. Bergman (1992) poängterar 

att det är viktigt att försöksplaneringen ses som en iterativ process där det är viktigt att alla steg görs 

grundligt. Coleman och Montgomery (1993) ser noggrann planering som en kritisk del när komplexa 

experiment genomförs och Hahn (1984) anser att en korrekt försöksplan är viktigare än en sofisti-

kerad analys av experimentet. 

Park (2003) presenterar en arbetsgång för försöksplanering som är uppbyggd som en cykel. Han 

menar att experiment inte är något som isolerat genomförs en gång utan ska ses som en process 

bestående av flera experiment, se Figur 2.6. Denna syn på experiment presenteras också i Juran och 

Godfrey (1998). 

 

Figur 2.6 Arbetsgången för försöksplanering bör ses som en process bestående av flera experiment, fritt från Park (2003 
sid. 105). 

2.1.3 Statistisk processtyrning 
Alla processer innefattar enligt Montgomery (2009a) någon typ av variation. Variation kan indelas i 

två kategorier, slumpmässig variation och systematisk variation (ibid.). Den slumpmässiga varia-

tionen kallas ofta för brus och uppstår av den kumulativa effekten från flera mindre okontrollerbara 

variationskällor (ibid.). Vidare menar han att en process som verkar endast med det bakomliggande 

bruset som variationskälla kan sägas vara i statistisk jämvikt. Systematisk variation är den variation 

som uppstår på grund av tillfälliga störningar i processen (ibid.). Denna typ av variation är enligt 

Formulering av 

experimentproblem 
Förståelse av nuläge 

Val av 

responsvariabler 

Val av faktorer och 

nivåer 

Val av försöksdesign 

Utförande av 

experiment 

Dataanalys 
Analys av resultat 

och slutsatser 
Verifieringsförsök 

Planering av 

efterföljande försök 

Rekommendationer 

och uppföljning 



13 
 

Montgomery (2009a) vanligtvis större än den slumpmässiga variationen och bidrar ofta till 

oacceptabla nivåer gällande processers duglighet. Statistisk processtyrning syftar till att identifiera 

och eliminera systematiska orsaker till variation (Bergman & Klefsjö, 2007). Arbetet med statistisk 

processtyrning innefattar en rad statistiska verktyg och metoder (Montgomery, 2009a). Ett antal av 

dessa verktyg och metoder presenteras i detta avsnitt. 

2.1.3.1 Styrdiagram 

Styrdiagram är ett viktigt verktyg i statistisk processtyrning för övervakning och urskiljning av 

slumpmässig och systematisk variation i en process (Allen, 2006). Diagrammet består av en 

centrumlinje som representerar det genomsnittliga värdet av det studerade utfallet och en övre och 

undre styrgräns (ibid.). Dessa värden beräknas utifrån insamlad data från processen och bör baseras 

på minst ett 20-tal mätvärden (Juran & Godfrey, 1998). Styrgränserna är beräknade så att om 

processen är i statistisk jämvikt, kommer de flesta utfall hamna innanför styrgränserna. Vanligtvis 

används 3σ-styrgränser, vilket innebär att utfall som antar ett värde upp till tre standardavvikelser 

från medelvärdet hamnar mellan styrgränserna (Juran & Godfrey, 1998). Skälet till detta är att 

merparten (99,73%) av de slumpmässiga variationerna återfinns inom detta intervall, förutsatt att 

mätvärdena är normalfördelade (Montgomery, 2009a; Sörqvist & Höglund, 2007). Detta innebär att 

om det finns systematisk variation som påverkar utfallet kommer detta att detekteras i 

styrdiagrammet genom att delar av utfallet hamnar utanför styrgränserna (Juran & Godfrey, 1998). 

Man talar då om en larmsituation, vilket vanligtvis resulterar i en utredning om varför avvikelsen 

uppstått. På detta vis kan källor till systematisk variation snabbt identifieras och elimineras. 

Figur 2.7 visar ett exempel på ett styrdiagram för individuella mätvärden. Beroende på vilken typ av 

mätdata som studeras finns olika typer av styrdiagram. De vanligaste styrdiagrammen kallas 

Shewhart-diagram och för variabeldata används vanligtvis  𝑥  och R,  𝑥  och s, MR (Moving range) och 

X-diagram (Montgomery, 2009a). För attributdata används vanligen p-, c- och u-diagram (ibid.). 

Exponentially Weighted Moving Average (EWMA)- och Cumulative Sum (CuSum)-diagram är andra 

typer av styrdiagram som är lämpliga att använda när man vill detektera mindre skift i processen 

(ibid.). 

 

Figur 2.7 Exempel på ett styrdiagram för individuella mätvärden.  



14 
 

2.1.3.2 Duglighetsstudier 

En process förmåga att åstadkomma ett resultat som uppfyller ställda krav och mål benämns 

duglighet (Sörqvist & Höglund, 2007). Att bestämma processens duglighet är en viktig del i DMAIC 

(Montgomery, 2009a) som vanligen kvantifieras med hjälp av duglighetsindex (Sörqvist & Höglund, 

2007). Cpk är ett duglighetsindex som både tar hänsyn till processens spridning och dess centrering 

(ibid.). Cpk bestäms utifrån det minsta avståndet från processens medelvärde till en toleransgräns 

relaterat till 3σ enligt Formel 2.2 (ibid.). 

 𝐶𝑝𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 
𝑈𝑆𝐿−𝜇

3𝜍
,
𝜇−𝐿𝑆𝐿

3𝜍
  (2.2) 

Cpk kan även användas i situationer då endast en toleransgräns förekommer (Sörqvist & Höglund, 

2007). För beräkning av duglighetsindex vid dessa situationer används Formel 2.3 (övre tolerans-

gräns) respektive Formel 2.4 (undre toleransgräns). 

 𝐶𝑝𝑢 =
𝑈𝑆𝐿−𝜇

3𝜍
 (2.3) 

 𝐶𝑝𝑙 =
𝜇−𝐿𝑆𝐿

3𝜍
 (2.4) 

2.1.3.3 Normalfördelningsantagandet 

Ett grundantagande vid upprättandet av styrdiagram och vid beräkning av duglighetsindex är att den 

mätdata som studeras är normalfördelad och oberoende med ett väntevärde µ och en 

standardavvikelse σ (Montgomery, 2009a). 

För att bestämma om mätdata är normalfördelat kan normalfördelningstest utföras. Anderson-

Darling är ett hypotestest där nollhypotesen, aktuell data är normalfördelad, förkastas om det 

erhållna p-värdet understiger eller är lika med vald signifikansnivå. Signifikansnivå på en eller fem 

procent är vanligt förekommande vid normalfördelningstest (Juran & Godfrey, 1998). 

Montgomery (2009a) menar att det bästa sättet att hantera ej normalfördelad data är att 

transformera mätvärdena. Transformation av mätvärdena innebär att de studeras i en annan 

mätskala (ibid.). Box-Cox och Johnson är två olika transformationer som kan användas för detta 

(Minitab Inc., 2010). Johnson transformation är en komplex transformation som baseras på tre 

potentiella funktioner beroende på hur fördelningen är begränsad (Chou et al., 1998). Transforma-

tionen testar ett antal olika transformationer och väljer den mest lämpliga baserat på ett goodness of 

fit test (Minitab Inc., 2010). 

2.1.3.4 Autokorrelation 

Förutom normalfördelad data innefattar grundantagandet vid upprättandet av styrdiagram och 

beräkning av duglighetsindex att den mätdata som studeras är oberoende (Montgomery, 2009a). I 

vissa fall kan de studerade mätvärdena vara beroende av varandra, vilket innebär att det aktuella 

mätvärdet har ett samband och påverkas av föregående mätvärden. Mätvärdena sägs då vara auto-

korrelerade. 
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Vid användandet av styrdiagram kan autokorrelerad data ge upphov till flertalet Typ 1-fel, vilket ger 

en missvisande bild över processens utfall (Montgomery, 2009a). För att kunna uttala sig om en 

process är i statistisk jämvikt eller ej vid tolkning av ett styrdiagram bör därför en undersökning om 

mätvärdena är autokorrelerade göras (Montgomery, 2009a). 

Autokorrelationen kan bestämmas genom autokorrelationsfunktionen enligt Formel 2.7, där 

Cov(xt,xt-k) är kovariansen med observationen som är k tidsperioder före det aktuella mätvärdet, och 

antagandet att variansen är konstant given av V(xt) görs (Montgomery, 2009a). 

 𝜌𝑘 =
𝐶𝑜𝑣 (𝑥𝑡 ,𝑥𝑡−𝑘 )

𝑉(𝑥𝑡 )
    𝑘 = 0,1… (2.7) 

Vanligtvis uppskattas värdena för ρk med provgruppsautokorrelationsfunktionen rk enligt Formel 2.8. 

 𝑟𝑘 =
  𝑥𝑡−𝑥  (𝑥𝑡−𝑘−𝑥 )𝑛−𝑘

𝑡=1

 (𝑥𝑡−𝑥 )2𝑛
𝑡=1

    𝑘 = 0,1,… ,𝐾 (2.8) 

Autokorrelationsfunktionen kan anta värden mellan -1 och 1, där 0 innebär att ingen autokorrelation 

finns mellan mätvärdena. Värdena för rk testas mot styrgränser på två standardavvikelser för 

autokorrelationsparametern ρk. Om provgruppsautokorrelationsfunktionen rk överstiger dessa 

gränser tyder det på att det finns en signifikant autokorrelation hos mätvärdena. Vid analys av 

autokorrelation kan det även bestämmas hur många tidsserier bakåt det aktuella mätvärdet påverkas 

av tidigare mätvärden. Är mätvärdena autokorrelerade med mätvärden n tidsserier bort sägs 

mätdatan vara autokorrelerad för lag n eller upp till lag n. (Montgomery, 2009a) 

En metod som är användbar vid användandet av autokorrelerad data är att ta fram en 

tidsseriemodell över mätvärdena (Montgomery, 2009a). ARIMA som är en förkortning av Auto-

regressive integrated moving average innefattar ett antal tidsseriemodeller som kan användas för att 

hantera autokorrelerad data (ibid.). Första ordningens autoregressiva modell beskrivs enligt Formel 

2.9, där ξ och φ (-1<φ<1) är okända konstanter och εt är modellens residualer (ibid.). Modellens 

residualer kan antas vara normalfördelade och oberoende med ett medelvärde 0 och konstant 

varians och kan vid upprättandet av styrdiagram användas för att styra processen (ibid.). 

 𝑥𝑡 = 𝜉 + 𝜙𝑥𝑡−1 + 휀𝑡  (2.9) 

Vid beräkning av duglighetsindex för autokorrelerad data beskriver Vännman och Kulahci (2007) en 

användbar metod. Metoden bygger på att mätvärdena delas upp i undergrupper baserade på 

iterativa indelningar beroende på hur långt tillbaka mätvärdena är autokorrelerade. Är mätvärdena 

autokorrelerade upp till lag n och den totala provgruppstorleken är N delas mätvärdena in i 

𝑟 = 𝑁
𝑛 + 1  undergrupper. Respektive undergrupp innehåller då data som är oberoende av 

varandra och uppfyller därmed grundantagandet för duglighetsstudier. Vidare beskriver Vännman 

och Kulahci (2007) i sin artikel fyra olika beslutsregler för att avgöra om processen kan antas vara 

duglig eller ej. Den beslutsregel som ger det lägst Typ 1-fel (risk för falsklarm) beskrivs enligt; 
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Förkasta H0 (att C=k0 där C betecknar dugligheten, medan H1: C>k0) med signifikansnivån α om tre 

eller fler undergrupper antar ett värde   

𝐶 𝑖 > 𝑐𝛼0 (𝑚), i=1,2,…,r, 

 Där 𝑐∝0(𝑚) = 𝑘0 
𝑚−1

𝜒∝0 ,𝑚−1
2  medan ∝0= (6 ∝)1/3/𝑟 och 𝑚 = 𝑁 𝑟 . 

2.1.3.5 Korrelationsanalys 

För att beskriva styrkan i ett linjärt samband mellan två variabler kan korrelationskoefficienten 

beräknas (Park, 2003). 1895 publicerades korrelationskoefficienten Pearsons r av Karl Pearson 

(Rodgers & Nicewander, 1988). Pearsons r beräknas enligt Formel 2.10 som visas i Rodgers och 

Nicewander (1988) och Park (2003). 

 𝑟 =
  𝑋𝑖−𝑋   𝑌𝑖−𝑌  

    𝑋𝑖−𝑋  2   𝑌𝑖−𝑌  2 
 (2.10) 

Ross (2003) definierar korrelation på ett något annorlunda sätt men som ger samma resultat. Denna 

visas i Formel 2.11 där kovariansen i täljaren definieras enligt Formel 2.12 och variansen i nämnaren 

enligt Formel 2.13. 

 𝜌 𝑋,𝑌 =
𝐶𝑜𝑣 𝑋 ,𝑌 

 𝑉𝑎𝑟  𝑋 𝑉𝑎𝑟  𝑌 
 (2.11) 

 𝐶𝑜𝑣 𝑋, 𝑌 = 𝐸  𝑋 − 𝐸 𝑋   𝑌 − 𝐸 𝑌    (2.12) 

 𝑉𝑎𝑟 𝑋 = 𝐸  𝑋 −𝐸 𝑋  2  (2.13) 

Korrelationskoefficienten kan enligt Ross (2003), Park (2003) samt Rodgers och Nicewander (1988) 

anta värden mellan -1 och 1. Enligt Ross (2003) antar korrelationskoefficienten värdet 1 om värdena 

följer ett linjärt samband enligt Formel 2.14 och koefficienten b är positiv.  

 𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 (2.14) 

Om b är negativ kommer korrelationskoefficienten istället vara -1 medan den antar värdet 0 om 

variablerna är oberoende. Park (2003) anger att värdet på korrelationskoefficienten beror på hur 

starkt det linjära sambandet mellan variablerna är. Därför är det viktigt att plotta värdet i ett 

sambandsdiagram för att se om det finns något annat samband mellan variablerna, till exempel ett 

kvadratiskt samband. 

2.1.3.6 Regressionsanalys 

När det finns ett samband mellan några variabler kan en regressionsanalys genomföras (Juran & 

Godfrey, 1998). Då skapas en ekvation för att skatta en variabel genom värdet på en eller flera andra 

variabler (ibid.). När sambanden som undersöks är linjära används linjär regression där, i det enklaste 

fallet, en variabel (y) beror på en faktor (x). I detta fall används minsta kvadratmetoden för att skatta 

koefficienterna i modellen som visas i Formel 2.15 och där ε motsvarar felet, som bör följa en 

normalfördelning med medelvärdet noll samtidigt som det inte är någon autokorrelation mellan 

värdena (Park, 2003). 

 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥 + 휀 (2.15) 
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2.1.3.7 Mätsystemanalys 

Innan en process utvärderas bör en utvärdering göras över de mätmetoder och mätsystem som 

används (Allen, 2006). Fel i mätsystemet kan påverka analysen av mätvärdena och de slutsatser som 

dras, vilket kan leda till att felaktiga förbättringsåtgärder vidtas (Juran & Godfrey, 1998). Att 

bestämma mätsystemets noggrannhet är därför ett viktigt steg som bör göras innan analys av 

mätvärdena, och en eventuell processförändring implementeras. 

Generellt sett innehåller alla mätningsaktiviteter viss variation som är inneboende hos de detaljer 

som mäts, samt en del variation som härstammar från det mätsystem som används (Montgomery, 

2009a). Juran och Godfrey (1998) menar att variation i ett mätsystem kan härledas till mätsystemets 

precision och lokalisering. 

Med lokalisering menar Juran och Godfrey (1998) mätsystemets förmåga att i genomsnitt mäta det 

verkliga värdet korrekt. För att justera ett eventuellt mätfel som beror på mätsystemets lokalisering 

görs vanligtvis en kalibrering av mätsystemet (ibid.). Precision beskriver Juran och Godfrey (1998) 

som de inneboende variationerna i mätsystemet. Montgomery (2009a) förklarar begreppet mer 

utförligt som att det observerade mätvärdet kan ses som summan av det sanna mätvärdet och ett 

mätfel. Förhållandet kan beskrivas enligt Formel 2.16. 

 𝑦 = 𝑥 + 휀 (2.16) 

y är det observerade mätvärdet, x det sanna mätvärdet och ε är mätfelet. Vidare antas x och ε vara 

oberoende stokastiska variabler, fördelade enligt Formel 2.17 och 2.18. 

 𝑥 ∈ 𝑁𝐼𝐷(𝜇, 𝜍𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠 ) (2.17) 

 휀 ∈ 𝑁𝐼𝐷(0,𝜍𝑀ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 ) (2.18) 

Den totala variansen för det observerade mätvärdet kan då beskrivas enligt Formel 2.19. 

 𝜍𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
2 = 𝜍𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠

2 + 𝜍𝑀ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔
2  (2.19) 

𝜍𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠
2  innefattar de inneboende variationerna som finns i processen och 𝜍𝑀ä𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔

2  de variationer 

som uppstår på grund av mätsystemets variation. Vid förbättringsarbete är det därför viktigt att veta 

hur mycket av den totala variationen som uppstår på grund av mätsystemet för att sedan kunna 

bestämma processens variation. Den vanligaste metoden för att utvärdera mätsystemets precision är 

att mäta mätutrustningens repeterbarhet och reproducerbarhet (Awad et al., 2009). Awad et al. 

(2009) beskriver sambandet enligt Formel 2.20. 

 𝜍Mätning
2 = 𝜍Repeterbarhet

2 + 𝜍Reproducerbarhet
2  (2.20) 

Repeterbarhet är mätsystemets förmåga att generera samma utfall för upprepade mätningar för ett 

mätobjekt (Montgomery, 2009a). Reproducerbarhet är den variation som uppstår då mätningar 

utförs vid olika tillfällen eller av olika operatörer (ibid.).  

En fullständig mätsystemanalys kan gå till så att ett antal enheter mäts i en randomiserad ordning, 

varav respektive enhet mäts minst två gånger och av minst två operatörer (Montgomery, 2009a). 

Utifrån dessa mätningar kan mätsystemets repeterbarhet och reproducerbarhet bestämmas. 
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2.2 Produktbeskrivning 
För att kunna leda ström med hög spänning in eller ut ur en transformatorlåda utan överslag behövs 

en isolerande hylsa runt varje ingående och utgående ledning. Denna hylsa kallas för genomföring 

och är en integrerad del i en transformator (Wadhwa, 2007). Genomföringens uppgift är att 

transportera ström med hög spänning genom transformatorhöljet utan att strömmen går i jord (ABB 

AB, 2006). Att lyckas med denna uppgift utan att överslag sker är en utmaning, framförallt med tanke 

på att genomföringens dimensioner är små jämfört med dimensionerna på utrustningen som den 

kopplar samman (Jonsson & Johansson, 2009). För att klara av detta måste genomföringen vara väl 

isolerad (Wadhwa, 2007).  

Isolationsmaterialet som används i genomföringar är, beroende på genomföringstyp, bland annat 

papper, olja och harts (Getson, 2002). De flesta genomföringar består innerst av en kondensator-

kropp med syfte att minska den elektriska fältgradienten och fördela det elektriska fältet längs med 

isolationen för att undvika lokal glimning i delar av kroppen (ibid.). Glimning är ett vanligt kvalitets-

problem för genomföringar som bland annat kan bero på gasbubblor i isoleringen (Setayeshmehr et 

al., 2006). Detta diskuteras inte vidare i detta examensarbete då det ligger utanför dess syfte. De 

genomföringar som undersöks i examensarbetet består av en kondensatorkropp med olje-

impregnerat papper som isolationsmaterial och är uppbyggd enligt Figur 2.8. 

 

Figur 2.8 Skiss över en genomföring av typen GOE, med namn på dess ingående delar, fritt från ABB AB (2006 sid. 4). 

Genomföringen är uppbyggd kring ett aluminiumrör. Isolationsmaterial i form av papper lindas på 

röret och belägg av aluminiumfolie läggs sedan på med jämna mellanrum för att bilda en konden-

sator som fördelar det elektriska fältet så att de isolerande lagren utnyttjas bättre (INMR, 2002). 

Aluminiumbeläggen är placerade så att en optimal balans mellan genomföringens motstånd mot 
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yttre överslag och intern punktstyrka erhålls (ABB AB, 2006). När kondensatorkroppen är färdiglindad 

placeras den i en tub där värme först tillförs innan luft pumpas ut ur tuben så att vakuum uppstår, 

detta görs för att torka bort fukten ytterligare samt för att ta bort luften från kroppen. Därefter 

oljeimpregneras kroppen i tuben. Oljeimpregnerat papper är enligt Setayeshmehr et al. (2006) en av 

de bästa isoleringarna för genomföringar och har bra elektriska och värmeledande egenskaper. I 

kondensatorkroppen bildas en kapacitans mellan lindningsröret och det yttersta belägget (Singh, 

2003). En principskiss över en kondensatorkropps uppbyggnad, hämtad från Singh (2003), visas i 

Figur 2.9. Det yttersta belägget är anslutet till ett mätuttag genom en kabel vilket gör att 

genomföringens tangens delta kan mätas (ibid.). 

 

Figur 2.9 Principskiss över en kondensatorkropp till en genomföring, fritt från Singh (2003 sid. 2). 

2.3 Tangens delta 
Tangens delta kallas också förlustvinkeln (Bengtsson, 1996) eller dissaptionsfaktorn och är en kvot 

mellan resistiv och kapacitiv ström (Rojas, 2006). Enligt Ryan (2001) mäter tangens delta förlusterna i 

isoleringen och kan därmed visa på förekomsten av fukt i isoleringen. 

Enligt Li et al. (2009) kan en kapacitiv kraftprodukt förenklat förklaras med kretsen enligt Figur 2.10. 

Tangens delta definieras, när denna krets kan användas, enligt Formel 2.21 och kan illustreras genom 

Figur 2.11 där vinkeln δ är det som mäts och där IR betecknar den resistiva strömmen och IC 

betecknar den kapacitiva strömmen (Li et al., 2009). 

 tan𝛿 =
𝐼𝑅

𝐼𝐶
 (2.21) 
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Figur 2.10 Förenklad bild av kretsen hos en kapacitiv kraftprodukt, vilken motsvarar en resistans parallellkopplad med en 
kondensator, fritt från Li et al. (2009 sid. 667). 

 

Figur 2.11 Sambandet mellan tangens delta, resistiv och kapacitiv ström, fritt från Li et al. (2009 sid. 667). 

Tangens delta kan enligt Li et al. (2009) också definieras som ett samband mellan frekvensen (f), 

kapacitansen (C) och resistansen (R) enligt sambandet som visas i Formel 2.22. 

 tan𝛿 =
1

2𝜋∙𝑓∙𝐶∙𝑅
 (2.22) 

Enligt Young och Freedman (2000) kan kapacitansen hos en kondensator med ett isolerat material 

mellan parallella plattor beräknas enligt Formel 2.23 där arean på plattorna (A), avståndet mellan 

plattorna (d) och permittiviteten hos materialet mellan plattorna (ε) påverkar kapacitansen. 

 𝐶 = 휀
𝐴

𝑑
 (2.23) 

För en enkel geometri som en kub går det enligt Wadhwa (2007) att beräkna resistansen med hjälp 

av arean på området (A), tjockleken på materialet (d) och resistiviteten hos materialet (ρ) enligt 

Formel 2.24. 

 𝑅 = 𝜌
𝑑

𝐴
 (2.24) 

  

IR 

IC 
I 

U 

δ 

CP 

IC IR 

I 

U RP 
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Med hjälp av Formlerna 2.22, 2.23 och 2.24 kan tangens delta utvecklas enligt Formel 2.25. 

 tan𝛿 =
1

2𝜋∙𝑓∙휀
𝐴

𝑑
∙𝜌

𝑑

𝐴

=
1

2𝜋∙𝑓휀𝜌
 (2.25) 

Från Formel 2.25 går det nu att utläsa att tangens delta beror på frekvensen, samt det isolerande 

materialets resistivitet (ρ) och permittivitet (ε). Påpekas bör också att tangens delta inte beror på 

avståndet och arean. 

För en korrekt tillverkad genomföring ska enligt Ryan (2001) tangens delta vara konstant när 

spänningen ökar, åtminstone för de spänningar genomföringen ska användas. En ökning av tangens 

delta vid ökad spänning medför med stor sannolikhet att värdet kommer försämras med tiden som 

genomföringen används, vilket innebär ökade dielektriska förluster och snabbare åldring av 

materialet. 
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3 Metod 

I detta kapitel presenteras den metod som används för att uppnå examensarbetets syfte och mål. 

Inledningsvis ges en beskrivning av den valda forskningsstrategin och det angreppssätt som 

tillämpas. Därefter utvärderas metodvalens validitet och reliabilitet. 

3.1 Forskningsstrategi 
Valet av forskningsstrategi ska enligt Saunders et al. (2009) bestämmas av bland annat studiens syfte, 

tillgång till resurser och befintlig kunskap om problemet. Det finns ett flertal strategier tillgängliga 

och de kan ibland användas tillsammans (ibid.). Syftet med examensarbetet är att tillämpa 

problemlösningsmetodiken DMAIC och förbättringsverktyget försöksplanering och exemplifiera hur 

dessa kan användas för att minska antalet genomföringar lindade i remslindningen som inte uppfyller 

kraven för tangens delta. Huvudfokus vid val av metod baseras därför på lösningen av det specifika 

problemet med för höga tangens delta-värden. Detta gör det givet att examensarbetet genomförs 

som en fallstudie på företaget. Fallstudier kan enligt Saunders et al. (2009) besvara frågor som 

”varför?”, ”vad?” och ”hur?”. I detta examensarbete ligger fokus främst på att besvara vad som 

påverkar tangens delta och hur det påverkar. Därmed utgör fallstudien en lämplig forskningsstrategi 

för att uppnå examensarbetets syfte. 

Som ovan nämnts kan flera strategier användas tillsammans och i vårt fall används några andra 

strategier inom fallstudien, nämligen experiment och arkivstudie. Enligt Hakim (2000) är syftet med 

experiment att studera om en faktor påverkar en annan faktor. Att förstå vad som påverkar tangens 

delta innebär att studera kausala samband vilket gör att experiment blir en lämplig strategi för att 

lösa delar av problemet. Inom arkivstudier används administrativa protokoll och dokument som 

datakälla (Saunders et al., 2009). I detta examensarbete används värden från tidigare prov som 

datakälla, bland annat för att beskriva nuläget. 

3.2 Angreppssätt 
Studien genomförs till största delen som en fallstudie där DMAIC-cykeln, som är den vanligaste 

arbetsgången inom Sex Sigma, tillämpas. Utöver detta genomförs en litteraturstudie kontinuerligt 

under arbetets gång för att få en grundförståelse för produkten och arbetssätten. 

3.2.1 Litteraturstudie 
Kontinuerligt under arbetet genomförs en litteraturstudie med syfte att erhålla den kunskap som 

behövs för att förstå produkten och Sex Sigma med dess ingående arbetssätt som DMAIC-cykeln och 

statistisk försöksplanering. För att hitta litteratur om genomföringar används dels material från ABB 

och dels information som erhålls vid sökningar i de databaser som finns tillgängliga från Luleå 

universitetsbibliotek. I dessa används främst ”bushing” (det engelska ordet för genomföring) som 

sökord, ibland kombinerat med andra sökord för att begränsa sökningen. Sökningen görs genom 

samsökning i sex databaser. 
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Vid genomgång av de elektriska egenskaperna för genomföringar behövs också viss grundläggande 

kunskap om ellära. Till detta används grundläggande kurslitteratur inom fysik. 

Till litteraturstudien om Sex Sigma används dels böcker i ämnet, men även artiklar som söks upp 

genom databaser som Scopus och Business Source Elite med sökord som exempelvis ”Six Sigma”, 

”DMAIC”, ”Design of experiments” och ”Statistical process control”. 

3.2.2 Fallstudie 
Fallstudien i examensarbetet utgår från problemlösningsmetodiken DMAIC som innefattar faserna 

Define – Measure – Analyse – Improve – Control. Inom de olika faserna har ett flertal aktiviteter 

genomförts. En kort sammanfattning av vilka dessa är följer i detta avsnitt. 

Define 

 SIPOC (ett övergripande flödesschema som utgår från Supplier-Input-Process-Output-

Customer) 

 Beräkning av besparingspotential 

 En överblick över kunderna och deras krav 

 Analys av tidigare gjorda faktorförsök 

Measure 

 Nulägesanalys med upprättande av styrdiagram och duglighetsmått för nuvarande process 

 Undersökning av sambandet mellan tangens delta och luftfuktighet och temperatur under 

lindningen genom korrelationsanalys 

 Identifiering av faktorer som påverkar tangens delta genom processkartläggning och upprät-

tande av Ishikawadiagram 

 Mätsystemanalys för utrustningen som används för mätning av tangens delta under 

experiment 

 Planering, genomförande och analys av ett hårt reducerat faktorförsök i den mindre 

lindningsmaskinen Stollberg (detta experiment benämns härefter Faktorförsök 1) 

Analyse 

 Planering, utförande och analys av ett uppföljande faktorförsök i Stollberg (härefter benämnt 

Faktorförsök 2) 

 Uppföljningsanalys av sambandet mellan tangens delta och luftfuktighet och temperatur 

under lindningen 

Improve 

 Planering, genomförande och analys av verifieringsförsök i Stollberg och remslindningen 

 Förslag på förbättringsåtgärder som kan sänka tangens delta 

Control 

 Förslag på införande av styrdiagram för kontinuerlig uppföljning av tangens delta 

 Förslag på förändringar i metodbestämmelser för att säkerställa att förbättringsåtgärder följs 
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3.2.2.1 Modell över arbetsgången 

För att förtydliga hur huvudstegen i arbetsgången hänger ihop skapas en modell över flödet genom 

examensarbetet. Modellen som visas i Figur 3.1 illustrerar huvudstegen i arbetet och hur de följer på 

varandra för att hitta en lösning på problemet.  

 

Figur 3.1 Modell över arbetsgången i fallstudien som visar ingående aktiviteter i DMAIC-cykelns olika faser. 

3.3 Metodutvärdering 
För att reducera risken att få felaktiga resultat från en undersökning måste metodernas validitet och 

reliabilitet beaktas vid val av undersökningsmetoder (Saunders et al., 2009).  

3.3.1 Validitet 
Validitet behandlar ifall insamlingsmetoden verkligen mäter vad den är avsedd att mäta (Saunders et 

al., 2009) eller hur sanningsenliga studiens resultat kan anses vara (Golafshani, 2003). 

Vid genomförandet av litteraturstudien säkras validiteten genom att använda flera källor till 

informationen, när så är möjligt.  

I arkivstudien används viss sekundärdata i form av gamla provningsvärden. Provningen kan störas av 

ett flertal faktorer som exempelvis temperatur. Det tas inte alltid hänsyn till detta fel vilket kan göra 

att felaktiga slutsatser dras om exempelvis processens duglighet. Detta problem måste accepteras 

och hanteras genom krav på stark statistisk signifikans. 
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Vid korrelationsanalys finns risken att någon faktor som har ett samband med någon av faktorerna i 

verkligheten är den som påverkar. Det gör att det inte med säkerhet går att säga vilken faktor det är 

som påverkar. Detta hanteras genom att diskutera frågan och inte dra några slutsatser från värdena 

utan att de är tydligt statistiskt signifikanta. 

Under experimenten varieras några faktorer för att undersöka dess effekt. Det finns då risk att andra 

faktorer påverkar. Detta hanteras då det är möjligt genom att randomisera delförsöken så påverkan 

jämnas ut. Genom noggrann analys av residualdiagram analyseras också eventuell påverkan från 

utomstående faktorer. Dock finns vissa faktorer som inte går att randomisera fullt ut. Det är viktigt 

att vara medveten om detta och försöka verifiera resultatet i efterföljande experiment när dessa 

problem finns.  

3.3.2 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om hur väl insamlingsmetoder och analyser skapar konsekventa slutsatser 

(Saunders et al., 2009). Detta innebär att andra forskare skulle komma fram till samma resultat vid 

användande av liknande metoder (ibid.). 

För att säkerställa att mätvärdena vid experimenten är repeterbara genomförs en mätsystemanalys 

för mätutrustningen som används. Därmed kan det konstateras om mätningarna verkligen mäter rätt 

värden. Däremot kan yttre faktorer påverka kropparna under lindningen vilket gör att andra värden 

kan erhållas om nya kroppar lindas vid ett replikat av experimentet. För att få en bild över 

reliabiliteten för effekterna som erhålls i experimenten jämförs effekterna från de faktorer som 

testats i tidigare experiment med de effekter som erhålls nu. De tidigare experimenten är gjorda 

under andra förutsättningar men om effekterna är liknande tyder det på att reliabiliteten i resultaten 

kan ses som hög. Dessa faktorer blir därmed en mätning på reliabiliteten vid experimenten. 

  



27 
 

4 Fallstudie – DMAIC 

I detta kapitel presenteras fallstudien och arbetsgången genom de fem olika faserna i DMAIC-cykeln. 

4.1 Define 
Den första fasen i DMAIC-cykeln är Define där syftet är att identifiera den produkt eller process som 

behöver förbättras och skapa en förståelse för problemet (Park, 2003). Fasen innefattar bland annat 

problemformulering, bestämning av besparingspotential samt identifiering av kunder och krav (ibid.). 

Då problemet redan definierats i inledningen kommer den delen inte tas upp igen. 

4.1.1 SIPOC 
För att få en övergripande bild av tillverkningsprocessen av genomföringar i remslindningen görs en 

SIPOC-karta (Supplier-Input-Process-Output-Customer) som kan ses i Tabell 4.1. SIPOC kartan ger en 

bra översikt men för att få en djupare förståelse för processen görs en mer detaljerad processkarta i 

Measure-fasen (Avsnitt 4.2.3). 

Tabell 4.1 SIPOC-karta (Supplier-Input-Process-Output-Customer) över remslindningsprocessen. Supplier och Input visas 
av sekretesskäl inte i denna version av rapporten. 

Supplier Input Process Outputs   Customer 

        Requirements   

  
Papperstork i 

vakuumungn

Remslindning

Svarvning

Tubering

Indikationsprov

 

Impregnerad 
kondensatorkropp 

Tan δ ≤ 0,40% Monterings-
avdelning 

   Ingen glimning Provning (intern/ 
Transformers) 

   Inget överslag Slutkund 

 

4.1.2 Besparingspotential 
När värdet på tangens delta är högre än det tillåtna gränsvärdet måste kroppen kasseras vilket 

medför att en ny kropp måste tillverkas för att kunna leverera ordern. Att ersätta en kropp som har 

ett för högt tangens delta-värde vid indikationsmätningen tar minst nio dagar. Upptäcks felet först 

vid slutprov tar det ytterligare minst tre dagar innan felet upptäcks. Detta medför att en underkänd 
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kropp snabbt leder till förseningar i leveranser av genomföringen från fabriken. Detta medför i sin tur 

extra kostnader genom flygfrakt för att undvika att kunden påverkas i form av försenade leveranser. 

Även om många leveranser går att rädda genom att flygfrakta genomföringen till kunden blir vissa 

leveranser försenade. Detta kan leda till badwill-förluster i form av förlorade order och behov av att 

pressa priserna för att få nya order. 

Under 2009 kasserades tolv remslindade kroppar på grund av ett för högt värde på tangens delta. 

Schablonmässigt kan kostnaden för en kasserad kropp uppskattas till 150 000 kr. Detta gör att 

kostnaden för problemen med för höga tangens delta-värden i remslindningen under 2009 

uppskattas till omkring 1,8 miljoner kronor. Att identifiera de faktorer som påverkar tangens delta 

och de inställningar som ger ett lägsta värde kan därmed innebära en väsentlig kostnadsbesparing. 

4.1.3 Kunder 
De genomföringar som tillverkas av ABB Components köps till största delen av transformator-

tillverkare, som i sin tur levererar kompletta transformatorer till kraftbolag världen över. ABB 

Components verkar inom det så kallade premiumsegmentet på marknaden där också bland annat 

andra ABB-bolag, som Micafil i Schweiz, och de Siemensägda bolagen HSP och Trench verkar. 

Segment präglas av hög kvalitet, men valet av leverantör görs ändå till stor del efter priset på genom-

föringen. Det är därför viktigt att hålla nere kostnaderna för att kunna erbjuda ett konkurrenskraftigt 

pris. 

För genomföringar finns vissa allmänna krav som ställs av internationella branschorganisationer, krav 

på bland annat glimnivåer och tangens delta. Utöver detta har ABB hårdare interna krav, men även 

kunderna kan ibland ställa högre krav på sina genomföringar. Eftersom tangens delta mäter 

förlusterna i genomföringen innebär ett högt värde på tangens delta en direkt kostnad för kunden, 

detta genom att viss effekt går förlorad när en spänning ligger på genomföringen. Därför ställer vissa 

kunder krav på lägre tangens delta-värden än vad normen kräver och enligt Carlsson (2010) går 

trenden mot att dessa kunder blir allt fler. Det handlar i normalfallet om krav på under 0,40%, istället 

för under 0,70% som normen tillåter. Dessa kundkrav har länge förekommit men blir allt vanligare. 

Däremot förekommer inte krav på gränsvärden lägre än 0,40%. 

4.1.4 Tidigare faktorförsök 
ABB Components har en intern rapportdatabas där rapporter från tidigare experiment finns sökbara. 

Vid sökning hittades tre rapporter från tidigare genomförda faktorförsök, två genomförda i Stollberg 

och ett i en större lindningsmaskin, kallad Morseth 2. Faktorförsöken genomfördes 1994, 1999 och 

2000. Det senaste faktorförsöket gjordes alltså för tio år sedan, vilket innebär att dessa experiment 

kan antas ha genomförts under andra omständigheter än vad som råder idag, men de är givetvis 

intressanta för examensarbetet ändå. 

Analysen av dessa experiment har inte innefattat någon analys av samspel mellan studerade 

faktorer, därför görs en omanalys där även samspelen analyseras. Presentation av experimenten, 

samt omanalys av dessa presenteras i Bilaga 1. En sammanställning av de faktorer som testats i 

tidigare experiment, och en sammanfattning av omanalysen visas i Tabell 4.2. 
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Tabell 4.2 Sammanställning över de faktorer som testats i tidigare experiment och dess påverkan på tangens delta.  

Faktor Påverkan Inställning som ger lägst tangens delta 

Lindningshastighet Ja, viss Låg 

Mellanlagringsugnstemperatur Nej 
 Processtyp Ja, stor Varmprocess i tub 

Tid i mellanlagringsugn Nej 
 Vakuumtid på ramp Nej 
 Valstemperatur Ja, viss Hög 

Valstryck Nej 
 

4.2 Measure 
Den andra fasen i DMAIC-cykeln är Measure som syftar till att inhämta fakta om problemet (Sörqvist 

& Höglund, 2007). Fasen innefattar bland annat bestämning av vad som ska mätas, kartläggning av 

processen samt att mäta och bestämma processens nuvarande duglighet (Park, 2003). 

4.2.1 Nulägesanalys 
Styrdiagram upprättas för att utvärdera om remslindningsprocessen är i statistisk jämvikt eller om 

det finns systematisk variation som påverkar processens utfall. Därefter görs en analys för att 

utvärdera processens duglighet, det vill säga hur väl processens utfall förhåller sig till uppsatta 

toleransgränser. 

Kravet för att en genomföring ska klassas som godkänd är att dess tangens delta-värde inte 

överstiger 0,40%. Data över tangens delta finns lagrad sedan mitten av augusti 2009 och totalt finns 

mätningar från 103 genomföringar provade fram till och med 5 februari 2010. 

4.2.1.1 Styrdiagram 

Tangens delta-värdena plottas i ett histogram för att ge en bild över vilken fördelning värdena 

kommer från. Histogrammet visas i Figur 4.1 och värdena tycks kunna tillhöra en normalfördelning. 
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Figur 4.1 Histogram över tangens delta-värden med normalfördelningskurvan baserad från populationens variation och 
medelvärde inritad. 
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För att kontrollera om värdena kan sägas tillhöra normalfördelningen utförs tre normalfördelnings-

test; Anderson-Darling, Ryan-Joiner, och Kolmogorov-Smirnov. Testen kan ses i Bilaga 2. Två av de tre 

normalfördelningstesten förkastar nollhypotesen om normalfördelning på 10% signifikansnivå vilket 

gör att det inte går att säga att värdena tillhör normalfördelningen. Transformation av värdena görs 

för att få dessa normalfördelade. Den transformation som ger bästa normalfördelningen på värdena 

är Johnsontransformationen som visas i Formel 4.1. 

 𝑥𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟𝑎𝑑 = 1,23751 + 1,76921 ∗ sinh−1  
𝑥−0,418284

0,0377153
  (4.1) 

Efter transformation av mätvärdena utförs samtliga tre normalfördelningstester åter igen. Anderson-

Darling normalfördelningstest kan ses i Figur 4.2 och de övriga två testerna visas i Bilaga 3. 

 

Figur 4.2 Anderson-Darling normalfördelningstest över transformerade tangens delta-värden. 

Värdena tycks nu tillhöra normalfördelningen. Samtliga normalfördelningstest ger ett högre p-värde 

än 0,10 vilket innebär att nollhypotesen om normalfördelning inte kan förkastas på högst 10% 

signifikansnivå. 

4.2.1.2 Autokorrelation 

I Figur 4.3 ses ett tidsseriediagram över de transformerade tangens delta-värdena. Värdena verkar 

inte vara oberoende då de tycks slingra sig efter varandra, vilket kan tyda på att de autokorrelerade. 
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Figur 4.3 Tidsseriegraf över de transformerade tangens delta-värdena där tecken på autokorrelation finns. 
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För att testa om värdena är autokorrelerade beräknas autokorrelationsfunktionen och partiella 

autokorrelationsfunktionen som kan ses i Figur 4.4 respektive Figur 4.5. De transformerade tangens 

delta-värdena tycks vara positivt autokorrelerade upp till lag 10, bortsett från lag 5. Den partiella 

autokorrelationsfunktionen har två signifikanta spikar vilket indikerar att en AR(2)-modell kan vara 

lämplig för att eliminera autokorrelationen. AR(2)-modellen testas men den visar sig inte eliminera all 

autokorrelation. Olika typer av ARMA-modeller testas sedan och den modell som tycks vara mest 

lämplig är en tredje ordningens autoregressiv modell. För mer information om arbetsgång vid 

identifiering av tidsseriemodell se till exempel Montgomery et al. (2008).  

 

Figur 4.4 Autokorrelationsfunktionen för transformerade tangens delta-värden som visar att autokorrelation tycks finnas 
upp till lag 10. 
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Figur 4.5 Partiella autokorrelationsfunktionen för transformerade tangens delta-värden. 

En autoregressiv modell av tredje ordningen, en så kallad AR(3)-modell, tas därför fram för tangens 

delta-värdena enligt Formel 4.2. En resultatsammanställning av AR(3)-modellen, inklusive auto-

korrelationsfunktioner kan ses i Bilaga 4. 

 𝑥𝑡 = 0,00649 + 0,3301𝑥𝑡−1 + 0,1801𝑥𝑡−2 + 0,1711𝑥𝑡−3 + 휀 𝑡 (4.2) 
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I residualdiagrammen, som kan ses i Figur 4.6, går det inte att utläsa några allvarliga problem då 

residualerna tycks vara oberoende och normalfördelade. I autokorrelationsfunktionerna i Bilaga 4 

finns en signifikant autokorrelation på lag 10 vilket ses som osannolikt och därmed antas bero på 

slumpen. 
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Figur 4.6 Grafsammanställning av AR(3)-modellens residualer som inte visar några tydliga tecken på att residualerna inte 
är normalfördelade och oberoende. 

För att försäkra oss om att residualerna är normalfördelade görs ett Anderson-Darling 

normalfördelningstest som kan ses i Figur 4.7. Denna ger ett p-värde på 0,512 vilket innebär att 

normalfördelning inte kan förkastas. 
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Figur 4.7 Anderson-Darling normalfördelningstest för ARIMA-modellens residualer som visar att residualerna tycks vara 
normalfördelade. 
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För att utvärdera om processen kan sägas vara i statistisk jämvikt plottas residualerna i ett individual 

moving range-diagram som kan ses i Figur 4.8. I diagrammet kan processens utveckling över tiden ses 

och eventuella larmsituationer detekteras. 
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Figur 4.8 Individual moving range-diagram baserade på ARIMA-modellens residualer där några larm uppstår varefter 
processen tycks vara i statistisk jämvikt. 

I X-diagrammet (övre diagrammet i Figur 4.8) finns ett larm och i MR-diagrammet (undre diagrammet 

i Figur 4.8) finns två larm. Larmsituationerna tycks ha uppstått kring samma tidpunkt. Eftersom 

styrdiagrammen baseras på historiska mätvärden är det svårt att avgöra vad som legat till grund för 

larmen då de uppstått för en längre tid sedan. Efter larmsituationerna tycks dock processen återgå 

till statistisk jämvikt vilket tyder på att någonting har ändrats i processen. De mätvärden som finns 

efter larmsituationerna ligger relativt långt ifrån de två styrgränserna vilket kan tyda på att processen 

är i statistisk jämvikt i nuläget. 

4.2.1.3 Duglighetsanalys 

Genomföringarnas tangens delta-värde testas mot en ensidig övre toleransgräns på 0,40%. Vid 

duglighetsanalysen används de transformerade värdena eftersom de är normalfördelade. Eftersom 

mätvärdena är transformerade enligt en Johnson transformation bör även toleransgränsen trans-

formeras enligt samma transformation. Toleransgränsen beräknas enligt Formel 4.3 och blir efter 

transformation 0,41. 

 0,40𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑟 𝑎𝑑 = 1,23751 + 1,76921 ∗ sinh−1  
0,4−0,418284

0,0377153
 = 0,4102869056 (4.3) 

De värden som ska analyseras är autokorrelerade upp till lag 10, bortsett från lag 5. För att utvärdera 

processens duglighet används den metod som presenteras i Vännman & Kulahci (2007) där värdena 

delas upp i 𝑟 = 103
11 = 9,36 ≈ 10 undergrupper där undergrupp 1 innehåller mätvärdena 1, 1+r, 

1+2r,… och så vidare. Undergrupp två innehåller mätvärdena 2, 2+r, 2+2r,… och så vidare. Respektive 

undergrupp innehåller nu mätvärden som är oberoende av varandra. 

Duglighetsindex för respektive undergrupp beräknas enligt 𝐶𝑝𝑢 =
𝑈𝑆𝐿−𝜇

3𝜍
 och sammanställs i Tabell 

4.3. 
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Tabell 4.3 Duglighetsindex för alla undergrupper, beräknat med övre toleransgräns 0,40%, som visar på en låg duglighet. 

Medel Standardavvikelse Styrgräns 
Transformerad 
styrgräns Cpu 95% konfidensintervall 

0,378 0,984 0,40 0,410 0,011 [-0,186 ; 0,208] 

-0,426 0,984 0,40 0,410 0,283 [0,050 ; 0,516] 

0,223 1,322 0,40 0,410 0,047 [-0,151 ; 0,245] 

0,041 1,172 0,40 0,410 0,105 [-0,107 ; 0,317] 

-0,007 0,968 0,40 0,410 0,144 [-0,073 ; 0,361] 

0,006 1,102 0,40 0,410 0,122 [-0,092 ; 0,337] 

-0,306 0,652 0,40 0,410 0,366 [0,099 ; 0,633] 

0,043 0,598 0,40 0,410 0,205 [-0,023 ; 0,432] 

0,197 1,154 0,40 0,410 0,061 [-0,147 ; 0,270] 

0,280 0,661 0,40 0,410 0,065 [-0,143 ; 0,274] 

   
Medel: 0,141 

  

Ett 95% konfidensintervall beräknas för respektive undergrupp för att med högre säkerhet beskriva 

processens duglighet. Konfidensintervallen innefattar dock ett relativt stort intervall vilket gör det 

svårt att uttala sig om processens duglighet. Beräkningarna ger en indikation av processens duglighet 

men eftersom undergrupperna endast innefattar 10 respektive 11 mätvärden vardera blir skatt-

ningen på spridningen inom varje undergrupp osäker. För att få en bättre skattning av processens 

standardavvikelse och smalare konfidensintervall bör fler mätvärden samlas in. De slutsatser vi kan 

dra från denna duglighetsanalys är att ingen av undergrupperna med 97,5% säkerhet har ett Cpu-

värde högre än 0,64, vilket anses som lågt. Cpu-värdet för en process bör vara så högt som möjligt och 

för en Sex Sigma-process är Cpu= 1,5 (Park, 2003). 

Processen tycks vara i statistisk jämvikt, det finns alltså ingen systematisk variation som påverkar 

processens utfall. Däremot har processen en låg duglighet vilket tyder på att medelvärdet för 

processens utfall ligger nära dess toleransgräns i förhållande till processens variation, vilket innebär 

att dess medelvärde bör sänkas och variationen minskas för att öka dugligheten. 
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4.2.2 Identifiering av påverkande faktorer 
För att identifiera faktorer som kan påverka tangens delta görs, i examensarbetet, främst 

observationer där examensarbetarna studerar processerna under ordinarie produktion och listar de 

faktorer som kan tänkas påverka. Undersökning görs av både remslindning, dess tillhörande 

processer och lindning i den mindre lindningsmaskinen Stollberg. De faktorer som upptäcks i 

respektive process listas i en gemensam lista för båda processerna där det anges i vilken av 

processerna faktorn finns och även, för de faktorer som endast finns i remslindningen, om de går att 

experimentellt införa i Stollberg. 

I detta fall anses det inte tillräckligt att bara observera processen. Därför görs en detaljerad process-

karta över remslindningsprocessen och dess tillhörande processer, papperstorkning och tubering. 

Denna görs med syfte att identifiera möjliga påverkande faktorer och är därmed inte gjord som en 

komplett processkarta. Den processkarta som togs fram visas i Bilaga 5. Det visade sig att denna var 

till stor hjälp för att finna ytterligare faktorer då det nu var möjligt att tydligt följa respektive steg i 

processen. Observationerna och framställningen av processkartan resulterade i en lista över faktorer 

som kan tänkas påverka tangens delta. Listan visas i Bilaga 6. 

För att hitta ytterligare faktorer gjordes också Ishikawadiagram (ibland kallat orsak-verkan-diagram 

eller fiskbensdiagram) för respektive huvudsteg i remslindningsprocessen. Dessa diagram visas i 

Bilaga 7. 

4.2.3 Samband mellan tangens delta, temperatur och fukthalt 
Den allmänna uppfattningen på ABB Components är att ett högt värde på tangens delta beror på att 

fukt tränger in i kroppen under tillverkningsprocessen. För att undersöka om detta stämmer görs en 

korrelationsanalys där korrelationen mellan tangens delta vid slutprov, temperatur, relativ fukthalt 

och absolut fukthalt vid lindning undersöks. 

I analysen används de tangens delta-värden som mätts upp vid slutprovet av den färdiga genom-

föringen. Värden på temperatur och fukthalt erhålls från en loggning som görs automatiskt varje 

halvtimme vid remslindningen. Klimatvärden har loggats sedan 14 augusti 2009, vilket innebär att 

endast kroppar lindade därefter kan undersökas. Tyvärr finns endast information om när genom-

föringen är provad och ingen information om när genomföringen lindats. Den tid som går mellan 

lindning och provning varierar och för denna analys måste tiden uppskattas. Detta innebär en viss 

osäkerhet i tolkningen av värdena. Examensarbetarna har därför påbörjat en datainsamling av när 

kropparna lindas för att senare kunna göra en mer säker skattning av korrelationen. 

Vid analysen beräknas först dygnsmedelvärdet för temperaturen och fukthalterna. Därefter beräknas 

ett glidande medelvärde på fem dagar där värdet placeras på dag tre för att få det centrerat. För 

dessa värden beräknas sedan en korrelationskoefficient. Då det finns en osäkerhet för hur lång tid 

det tar från att en kropp lindas till den slutprovas, beräknas korrelationskoefficienter för olika dagars 

intervall, dessa visas i Bilaga 8. 

Vid jämförelse av tangens delta-värdena visar det sig att dess korrelation med fukthalten ligger i 

närheten av 0,6 och korrelationen med temperaturen ligger mellan 0,1 och 0,2. Tangens delta-värdet 

tycks alltså inte ha något tydligt samband med temperaturen, men däremot med fukthalten. I Figur 

4.9 ses ett sambandsdiagram över tangens delta och relativ fukthalt där tangens delta tycks öka för 

genomföringar lindade när den relativa fukthalten är högre. För att undersöka vilket tidsintervall 
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mellan lindning och provning som korrelationen är som starkast beräknas korrelationen mellan 

tangens delta och relativa fuktigheten för olika tidsintervall. I Bilaga 8 visas resultatet från denna 

korrelationsanalys. Den största korrelationen fås då tiden mellan lindning och provning är 28 dagar, 

vilket kan ses som en rimlig tid för genomföringarna att gå genom processen. För att undersöka om 

korrelationen är signifikant skiljd från noll exporterades värdena med en förskjutning på 28 dagar till 

MINITAB där en korrelationsanalys genomfördes. I denna analys tas värden med som inte fanns med 

i den föregående korrelationsanalysen på grund av att de längre förskjutningarna mellan provning 

och lindning saknade fuktdata för de äldsta mätvärdena, värdena kan ses i Tabell 4.4. 

Korrelationsanalysen visar att det finns en korrelation mellan tangens delta och relativ fukthalt på 

0,678 som är signifikant på 5% signifikansnivå. Korrelationen mellan tangens delta och absolut 

fukthalt är 0,667 och även den signifikant på 5% signifikansnivå. Mellan tangens delta-värdet och 

temperaturen kan däremot ingen korrelation påvisas. 
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Figur 4.9 Sambandsdiagram mellan tangens delta och relativ luftfukthalt som tyder på att variablerna har ett linjärt 
samband. 

Tabell 4.4 Korrelationsanalys mellan tangens delta, temperatur och fuktighet vid 28 dagars förskjutning som visar på en 
stark korrelation mellan fukthalt och tangens delta.  

Korrelationsanalys 

  Tan delta Temperatur Relativ fukthalt 

Temperatur 0,076     

p-värde 0,469     

Relativ fukthalt 0,678 0,131   

p-värde 0,000 0,211   

Absolut fukthalt 0,667 0,241 0,993 

p-värde 0,000 0,020 0,000 

 

För att undersöka om något annat samband kan finnas mellan temperatur och tangens delta plottas 

de i ett sambandsdiagram som visas i Figur 4.10.  Värdena tycks vara oberoende av varandra och 

inget samband kan ses.  



37 
 

0,460,440,420,400,380,360,340,320,30

27,5

27,0

26,5

26,0

25,5

25,0

24,5

24,0

Tan delta

Te
m

pe
ra

tu
r

Scatterplot of Temperatur vs Tan delta

 

Figur 4.10 Sambandsdiagram med tangens delta på x-axeln och temperaturen vid 28 dagars förskjutning på y-axeln där 
det inte finns några tecken på att dessa har ett icke-linjärt samband. 

4.2.4 Mätsystemanalys 
Examensarbetet syftar bland annat till att utvärdera tangens delta-variationerna som uppkommer vid 

tillverkningsprocessen. För att utreda hur mycket mätutrustningens variation påverkar de uppmätta 

tangens deltavärdena görs en analys av mätsystemet.  

Den mätutrustning som används vid mätning av tangens delta för genomföringarna är automatiserad 

och därför ses inte något värde i att testa variationen mellan olika operatörer och den antas vara 

försumbar. Mätsystemanalysen har istället fokuserat på att utvärdera mätutrustningens repeter-

barhet. Genom att mäta tangens delta för de 16 kroppar som lindats under Faktorförsök 1 

(presenterat i Avsnitt 4.2.5) två gånger vardera i en randomiserad ordning ges en uppskattning av hur 

repeterbar mätutrustningen är. Mätningarna från mätsystemanalysen kan ses i Bilaga 9. I Figur 4.11 

kan ses hur tangens delta-värdena för respektive kondensatorkropp varierade mellan de två 

mätningarna. Av de totalt 16 kroppar som mättes är det två som visar olika tangens delta-värden vid 

olika mätningar. Det är delförsöksnummer 4 och 6, för dessa genomföringar visar mätutrustningen 

två olika värden på andra decimalen där det skiljer 0,01% mellan mätningarna. För de resterande 14 

kropparna visar mätutrustningen samma tangens delta-värde vid de två mätningarna. Vi konstaterar 

att mätutrustningen är tillförlitlig och ger pålitliga mätvärden som kan tas med i en vidare analys.  
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Figur 4.11 Mätutrustningens variation för respektive genomföring vilken visar att mätningen är duglig.  
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4.2.5 Faktorförsök 1 – Pilotförsök i Stollberg 
Då kännedomen om vilka faktorer som påverkar tangens delta är bristfällig beslutades att genomföra 

ett experiment tidigt i en mindre lindningsmaskin, benämnd Stollberg, för att försöka avgöra hur stor 

påverkan olika steg i remslindningsprocessen har på det slutliga tangens delta-värdet. Lindnings-

maskinen Stollberg visas i Figur 4.12. 

 

Figur 4.12 Lindningsmaskinen Stollberg. 

Anledningen till att experimentet genomförs i denna lindningsmaskin är att tillverkningstiden är 

betydligt kortare än i remslindningen. Medan det tar 32 timmar att linda en kropp i remslindningen 

tar det 25 minuter att linda en kropp i Stollberg. Detta gör att resultatet kan erhållas snabbare, viss 

variation från tidvisa förändringar kan undvikas och det blir enklare att kontrollera att faktorerna 

hålls på rätt nivå då det blir praktiskt möjligt att närvara under hela experimentet. Den höga 

beläggningen i remslindningen gör det också svårt att motivera produktion av kroppar som enbart 

kan användas i experimentet. Experiment i remslindningen måste därför göras i ordinarie produktion 

på nivåer där risken för tangens delta-värden över gränsvärdet hålls på en mycket låg nivå, vilket 

begränsar möjliga nivåval och möjligheten att se några tydliga effekter från experimentet. 

Nackdelar med att göra experimentet i Stollberg är att maskinerna är uppbyggda på olika sätt. I 

Stollberg lindas ett bredare papper som täcker hela kroppen medan i remslindningen lindas nio 

centimeter breda remsor som matas längs kroppen. Detta gör att viss osäkerhet finns i hur lika 

processerna kan anses vara och hur applicerbara resultaten är på remslindningsprocessen. Att 

processerna i ordinarie utförande är uppbyggda på olika sätt skapar också viss osäkerhet i 

generaliserbarheten. Vid remslindningsprocessen förtorkas papper innan det går över en varm vals 

för att ta bort fukt som tillkommit genom återfuktning. I Stollberg förtorkas däremot inte papperet 

utan det passerar en lampugn och en varm vals som torkar pappret under lindningen. Dessutom 

finns ett tryck från tre varma valsar runt kroppen för att driva lindningen samt torka ut mer fukt. 

Detta kan innebära att faktorer som förtorkning av papper suddas ut genom att torkningen av 

papperet från valsarna blir större än den blir vid torkningen från en vals i remslindningen. Det är 

viktigt att vara medveten om dessa skillnader och tänka på dessa effekter när experimentet 

analyseras. 



39 
 

4.2.5.1 Responsvariabel 

Redan i examensarbetets syfte klargörs det vilken variabel som ska undersökas, nämligen tangens 

delta. Detta eftersom examensarbetet bland annat syftar till att minska antalet genomföringar som 

inte uppfyller kraven på tangens delta. 

4.2.5.2 Studerade faktorer 

Under ett möte med handledarna för examensarbetet, som har god processkännedom, väljs vilka 

faktorer som ska studeras. Valet av faktorer utgår från remslindningsprocessen och en simulering av 

denna process genomförs i Stollberg. Detta genom att förtorka papper samt att låta kropparna gå 

igenom en tubprocess efter lindning. De variabler som undersöks är sådana som på något sätt kan 

generaliseras till remslindningen. Vid tidigare experiment, som kan ses i Bilaga 1, har några av 

faktorerna redan testats men då ofta med ett relativt litet spann för inställningarna mellan låg och 

hög nivå, med små effekter på tangens delta som följd. Vid experimentet väljs nivåer för faktorerna 

med ett större spann, detta för att åstadkomma största möjliga effekt av respektive faktor. Vi vill på 

detta sätt försäkra oss om att de faktorer som har aktiva effekter inte suddas ut av det brus som kan 

uppstå. 

För att studera om förtorkning av papper påverkar tangens delta används två pappersrullar för 

experimentet, en som är förtorkad och en som inte är förtorkad. För att förtorka papperet placeras 

en pappersrulle i en vakuumugn, samma vakuumugn som används för att förtorka papper i rems-

lindningen, under en vecka för att torka ur så mycket fukt som möjligt medan den andra används 

som den är, utan förtorkning.  

Vid nästa steg i processen som är lindning, varieras lindningshastigheten, en faktor som tidigare 

studerats och visat sig vara aktiv. Faktorn tas med i detta experiment för att undersöka om den ingår 

i några samspel med andra faktorer. Pappersspänningen är en annan intressant faktor som studeras i 

experimentet. Genom att variera valstryck och pappersbromsning kan olika spänningar i pappret 

åstadkommas. Valstemperaturen har tidigare visat sig påverka värdet på tangens delta. Det har också 

urskiljts ett samspel mellan lindningshastighet och valstemperatur. Det finns en teori om att porerna 

i papperet försluts vid en hög valstemperatur vilket försvårar torkningen av kroppen under tuberings-

processen. För att undersöka detta testas faktorn i experimentet. Valstemperaturen varieras genom 

att använda valsar med en temperatur nära rumstemperatur för dess låga nivå, på hög nivå används 

valsarna med dess nuvarande produktionsinställningar. För att aluminiumbeläggen ska fastna på 

pappret används en klisterfilm. För att klisterfilmen ska smälta och belägget ska fastna på pappret 

krävs en hög temperatur, som vanligtvis erhålls vid normala valstemperaturinställningar. Då vals-

temperaturens låga nivå inte är tillräcklig för att smälta klisterfilmen fästs beläggen för dessa genom-

föringar med ett tunt skikt pappersklister. Det finns tecken på att längre genomföringar ofta erhåller 

högre tangens delta-värden, vilket kan förklaras med att det är svårare att torka och driva ut fukt ur 

en längre kropp vid tuberingsprocessen. För att testa denna teori väljs kroppslängden som en faktor i 

experimentet där två olika längder på kropparna testas. 

Det tredje steget i remslindningsprocessen är tuberingen, där den färdiglindade kroppen läggs in i en 

tub där den först värmebehandlas och därefter vakuumbehandlas innan tuben oljefylls för att 

impregnera kroppen. För att undersöka inverkan från tuberingen testas denna faktor på två nivåer 

där värmetiden och vakuumtiden testas tillsammans på olika nivåer som en faktor.  
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Efter samråd med operatörer och handledare beslutades att faktorerna skulle varieras enligt Tabell 

4.5. 

Tabell 4.5 De sex faktorer som studeras i Faktorförsök 1, dess nivåer och den inställning som tros ge lägst tangens delta. 
Nivåerna anges av sekretesskäl inte i denna version av rapporten. 

Faktor Nuvarande nivå Låg nivå Hög nivå 
Nivå som tros ge 
lägst tangens delta 

Torkning av papper 
i vakuumugn 

Nej Nej Ja Hög 

Lindningshastighet Hög Låg Hög Låg 

Pappersspänning 
 

Låg Hög Låg 

Valstemperatur & 
Lampugn 

Hög Låg Hög Hög 

Kroppslängd 
 

Kort Lång Låg 

Tuberingstid Ingen Kort Lång Hög 

 

4.2.5.3 Konstanthållna faktorer 

För att minimera bruset i experimentet och därmed öka chanserna att dra säkra slutsatser om vilka 

effekter som är signifikant skiljda från noll hålls de faktorer som inte undersöks på så konstant nivå 

som möjligt. Tuberna som används vid tubering är uppdelade i sektioner med fyra tuber inom en 

sektion. Varje sektion består av en ugn och har gemensamma inställningar för temperatur och 

vakuumtryck. För att undvika störningar i form av skillnader i temperatur och vakuumtryck används 

fyra tuber i samma sektion i experimentet.  

4.2.5.4 Störfaktorer 

Det finns faktorer som av olika anledningar inte går att hålla på en konstant nivå under experimentet. 

Vissa miljöfaktorer som temperatur och luftfuktighet kommer i viss mån att variera över tiden. 

Eftersom experimentet genomförs över två skift medför detta att viss variation uppstår som måste 

accepteras. 

Två pappersrullar används vid lindningen av kropparna, varav en är förtorkad. Den förtorkade 

pappersrullen har torkats i hög temperatur och med vakuum i sju dagar och bör därmed vara 

vältorkad. Dock finns risken att pappret är torrare längre ut på rullen, i radiell riktning, eftersom det 

rimligen är där den mesta fukten går ut. Därmed finns en risk att den innehållande fukten för pappret 

är större längre in i rullen vilket kan leda till störningar. Detta är en störfaktor som måste accepteras 

då det inte är möjligt att torka flera rullar på grund av hög beläggning och brist på vakuumugnar. En 

störfaktor som också finns vid lindning med en förtorkad rulle är återfuktning av papperet mellan 

lindningarna då rullen står exponerad för den omgivande miljön. Detta kan medföra att tiden det tar 

mellan lindningarna påverkar tangens delta. Detta gäller också för det yttersta lagret på pappers-

rullen då den transporterats från ugn till lindningsmaskin. För att undvika detta problem i början av 

lindningen lindas de yttersta papperslagren av innan lindningsstart. När rullen inte används placeras 

den i en mellanlagringsugn för att undvika återfuktning. 
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Vid tuberingen finns vissa faktorer som kan störa resultatet, detta i form av smuts i tuberna och 

skillnader på tuberna på grund av exempelvis dess placering i ugnen. Dessa måste accepteras då det 

inte är möjligt att göra något åt dem. För att minimera dess påverkan används fyra tuber i samma 

ugn. Fyra kroppar placeras i respektive tub och de kroppar med samma nivå på tuberingstiden 

placeras i tuberna diagonalt mot varandra, vilket illustreras i Figur 4.13. En sammanställning av 

störfaktorerna kan ses i Tabell 4.6. 

 

Figur 4.13 Illustration över placeringen av tuberna med tuberingstidens olika nivåer markerade på vänstra bilden medan 
tuberna visas i den högra bilden. 

Tabell 4.6 Störfaktorer under Faktorförsök 1 och hur dessa hanteras. 

Störfaktor Hantering 

Temperatur Dokumenteras under experiment 

Luftfuktighet Dokumenteras under experiment 

Fukthaltsskillnader i torkad pappersrulle Accepteras, hänsyn tas till detta vid analys 

Återfuktning av torkad pappersrulle Yttersta lagren dras av innan lindningsstart 

Smuts i tuberna Accepteras 

Temperaturskillnader i tuberna beroende 
på kropparnas placering i tuben 

Fyra tuber i samma ugn. Kroppar med samma 
tuberingstid placeras diagonalt 

 

4.2.5.5 Försöksplan 

Detta inledande experiment syftar till att sålla ut ej påverkande faktorer inför kommande 

experiment. Experimentet är därför hårt reducerat. Experimentet genomförs som ett reducerat två-

nivåers faktorförsök med sex faktorer testade under 16 delförsök vilket ger ett 26-2-försök. Försöks-

planen har enligt Montgomery (2009b) upplösning IV vilket innebär att huvudeffekter överlagras av 

trefaktorsamspel och tvåfaktorsamspel överlagras av andra tvåfaktorsamspel. Detta innebär att det 

kan bli problematiskt att bestämma vilket tvåfaktorsamspel som är aktivt, om något sådant skulle 

falla ut. Dock går det ofta att anta att det tvåfaktorsamspel som har flera huvudeffekter aktiva är det 

som påverkar enligt den så kallade ärftlighetsprincipen (Li et al., 2006). 

Vid utförandet av experimentet finns vissa randomiseringsbegränsningar. Det tar lång tid för valsarna 

att värmas upp och att svalna. För att minska dessa ställtider ställs temperaturen om på kvällen så att 

valsarna kan svalna under natten då ingen produktion sker. För att undvika ytterligare störningar i 

produktionen är det bara möjligt att variera temperaturen på valsarna en gång. Att byta papper tar 

lång tid på grund av inmätning och justering. Därför är det inte möjligt att fullt ut randomisera denna 

+   - 

 

-   + 
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faktor då det skulle ta orimligt lång tid. Därför byts rullen en gång då valstemperaturen är på hög nivå 

och en gång då valstemperaturen är på låg nivå. I båda fallen används den otorkade rullen först, 

detta för att i största möjliga mån undvika återfuktning av den torkade pappersrullen. Eftersom 

operatör byts mellan skiften och det blir vissa skillnader vid lindning med varma respektive kalla 

valsar bör de största problemen uppkomma under början av skiften. Därför valdes att använda 

pappersrullen som inte är känslig för återfuktning under denna period. Övriga faktorer randomisera-

des fullt ut. 

Den försöksplan som används visas i Tabell 4.7. Under experimentet beslutades att lägga till faktorn 

tub (G). Faktorn varieras på två nivåer beroende på tubens placering i ugnen, uppe respektive nere. 

Faktorn kan ses som en dummyvariabel vars främsta syfte är att bestämma vilken tub kropparna ska 

placeras i. Faktorn överlagras av trefaktorsamspelet mellan papperstorkning, lindningshastighet och 

tuberingstid (ACD) vilket gör att experimentet blir ett 27-3-försök med upplösning IV. Överlagrings-

mönstret för denna design visas i Bilaga 10. 

Tabell 4.7 Försöksplan och resultat från Faktorförsök 1. Av sekretesskäl anges inte nivåerna i denna version av rapporten. 

Delförsök 
A: 

Papper 

B:  
Vals-

temperatur 

C: 
Lindnings-
hastighet 

D: 
Tuberings-

tid 

E: 
Pappers-
spänning 

F: 
Kropps-
längd 

G:Tub 
Tan 

delta 

1 Otorkat Hög Hög Kort Låg Kort Uppe 0,33 

2 Otorkat Hög Låg Kort Hög Lång Nere 0,34 

3 Otorkat Hög Låg Lång Hög Kort Uppe 0,31 

4 Otorkat Hög Hög Lång Låg Lång Nere 0,345 

5 Torkat Hög Hög Lång Hög Lång Uppe 0,31 

6 Torkat Hög Låg Kort Låg Lång Uppe 0,275 

7 Torkat Hög Låg Lång Låg Kort Nere 0,26 

8 Torkat Hög Hög Kort Hög Kort Nere 0,30 

9 Otorkat Låg Låg Kort Låg Kort Nere 0,42 

10 Otorkat Låg Hög Kort Hög Lång Uppe 0,48 

11 Otorkat Låg Hög Lång Hög Kort Nere 0,42 

12 Otorkat Låg Låg Lång Låg Lång Uppe 0,41 

13 Torkat Låg Låg Kort Hög Kort Uppe 0,44 

14 Torkat Låg Låg Lång Hög Lång Nere 0,46 

15 Torkat Låg Hög Kort Låg Lång Nere 0,43 

16 Torkat Låg Hög Lång Låg Kort Uppe 0,34 
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4.2.5.6  Analys av Faktorförsök 1 

Efter experimentet görs två mätningar på respektive kropp i randomiserad ordning en vecka efter att 

de tagits ut ur tuben. Mätresultaten som anges i Bilaga 9 används för att beräkna medelvärdet för 

tangens delta. Dessa medelvärden anges i Tabell 4.7, värdena på tangens delta varierar mellan 0,26% 

och 0,48%. 

Mätvärdena analyseras med hjälp av programvaran Design Expert 8. Normalfördelningsdiagrammet 

över effekterna visas i Figur 4.14. Det finns en effekt som tydligt avviker från normalfördelningen. Det 

är valstemperaturen (B) som har en starkt negativ effekt vilket innebär att en hög valstemperatur ger 

ett lägre tangens delta-värde. Övriga effekter tycks följa normalfördelningskurvan och skulle därför 

kunna vara slumpeffekter. Ett paretodiagram över effekterna, Figur 4.15, visar att de största 

effekterna är några av huvudeffekterna vilket verkar rimligt då huvudeffekter ofta är de som är 

aktiva. Detta tyder på att effekterna kan ha inverkan trots att de ligger utefter normalfördelnings-

kurvan. Resonemanget styrks också av att samtliga av dessa effekter påverkar tangens delta i en 

logisk riktning där torkat papper, lång tuberingstid, låg pappersspänning och kort kropp ger ett lägre 

värde på tangens delta. Därmed är det troligt att dessa faktorer påverkar tangens delta till viss del. 

Att de påverkar i betydligt mindre grad än valstemperaturen kan till viss del förklaras av att de testats 

på ett förhållandevis mindre intervall än valstemperaturen. Dessutom har valstemperaturen 

överlagrats av lampugnens effekt som också bidrar till att torka pappret och minska tangens delta. 

 

Figur 4.14 Normalfördelningsdiagram över effekterna från Faktorförsök 1 som visar att valstemperaturen (B) tycks sticka 
ut från den naturliga variationen. Valet av vilket samspel som anges är gjort av Design Expert och har inget att göra med 

vilket av de överlagrade samspelen som ses som mest troligt. Överlagringsmönstret kan ses i Bilaga 10. 
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Figur 4.15 Paretodiagram över absolutvärdet på effekterna från Faktorförsök 1, vita punkter motsvarar en positiv effekt 
och svarta punkter motsvarar en negativ effekt. Valet av vilket samspel som anges är gjort av Design Expert och har inget 

att göra med vilket av de överlagrade samspelen som ses som mest troligt. Överlagringsmönstret kan ses i Bilaga 10. 
Tabellen visar att valstemperaturen har den klart största effekten. 

Lindningshastigheten (C), som i tidigare experiment visat sig påverka, tycks i detta experiment inte ha 

någon påverkan alls. Detta kan eventuellt förklaras av att effekten av lindningshastigheten är olika 

för kroppar lindade med kalla respektive varma valsar. En lägre lindningshastighet vid varma valsar 

innebär att tiden pappret ligger an mot valsarna ökar vilket därmed ger bättre torkning. Vid kalla 

valsar kan papperet istället återfuktas mer vid en lägre lindningshastighet, genom att det under en 

längre tid är exponerat mot luftens fuktighet. Om en sådan effekt finns ska den synas genom att 

samspelet mellan valstemperatur (B) och lindningshastighet (C) får ett högt värde. Detta samspel är 

överlagrat av AE och visas som AE i Figur 4.14 och 4.15. Detta är det starkaste samspelet vilket tyder 

på att det kan vara aktivt. Då samspelet BC och även valstemperaturen (C) tas med i modellen, för att 

skapa en hierarkisk modell, fås samspelsgrafen som visas i Figur 4.16. I figuren kan ses att sambandet 

bekräftar resonemanget ovan, att vid en hög valstemperatur är en låg lindningshastighet att föredra 

medan det är bättre med hög lindningshastighet vid låg valstemperatur. Vi kan därför inte helt 

utesluta att lindningshastigheten har en inverkan på tangens delta. De tidigare faktorförsök som 

gjorts och visas i Avsnitt 4.1.4 har samtliga kommit fram till att lindningshastigheten har en viss effekt 

på tangens delta. Detta gör det vanskligt att konstatera att lindningshastigheten inte har någon 

inverkan. Därför bör den inkluderas i ett senare experiment för att bekräfta om den påverkar eller 

inte.  

0

0,02

0,04

0,06

0,08

0,1

0,12



45 
 

 

Figur 4.16 Samspelsgraf för samspelet mellan valstemperatur (B) och lindningshastighet (C) som visar att en hög 
lindningshastighet är att föredra vid låg valstemperatur medan en låg lindningshastighet är att föredra när varma valsar 

används. 

För att skapa en modell över tangens delta, så modellantagandet kan undersökas, skapas en modell 

med de fyra största effekterna. Den modell som nu erhålls innehåller Valstemperatur (B), pappers-

spänning (E), papperstorkning (A) och kroppslängd (F). Modellen med dessa faktorer visas i Formel 

4.4 där 휀  utgör bruset. 

 Tan𝛿 = 0,37 − 0,015𝐴− 0,058𝐵 + 0,016𝐸 + 0,014𝐹 + 휀  (4.4) 

A, B, E, F = 1 om de hålls på dess höga nivå, och A, B, E, F = -1 om de hålls på dess låga nivå. 

Modellantagandet som ligger till grund för den skattade modellen visas i Formel 4.5. 

 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + 𝛽4𝑥4 + 휀 (4.5) 

휀 ∈ 𝑁(0,𝜍2) och 휀1 , 휀2 ,… , 휀16  är oberoende slumpvariabler, och 

𝑥𝑖 = −1 om faktor i på sin låga nivå, i =1, 2, 3 

𝑥𝑖 = 1 om faktor i på sin höga nivå, i =1, 2, 3. 

En residualanalys genomförs för att kontrollera om modellantagandet verkar rimligt. Grafer hämtade 

från Design Expert för denna analys kan ses i Bilaga 11. I de flesta graferna syns inga nämnvärda 

problem, residualerna tycks följa normalfördelningen väl och det syns inget tydligt mönster vid 

plottning mot körordning eller predikterad storlek.  

Enligt Stat-Ease Inc. (2010) ska värdena för DFFITS, som mäter vilken inverkan en viss observation har 

på de predikterade värdena, inte överstiga 1 för små till medelstora datamängder. I vårt fall finns två 

punkter som överstiger detta värde, nämligen delförsök 1 och delförsök 16. Dessa punkter får också 

högst värden på Cook’s distance som anger hur mycket analysen skulle ändras om punkterna 

exkluderades. Dessa värden bör därför undersökas vidare. 
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Vid undersökning av de anteckningar som gjorts under experimentet framkom inga konstigheter med 

de aktuella delförsöken. Luftfuktighet och temperatur skiljde sig inte nämnvärt vid en jämförelse 

med de andra delförsöken. Det enda värt att nämna är att antalet lindade varv fram till yttersta 

belägget var näst minst på kropp nummer 1. Dock låg residualen för kroppen med minst antal varv 

(kropp nummer 7) nära noll. Det enda som skulle kunna förklara att de sticker ut är dess placering i 

körordningen där det handlar om den första och den sista kroppen som lindats. Detta anses inte vara 

ett tillräckligt argument för att exkludera värdena från analysen. 

En annan sak att beakta i analysen av experimentet är de randomiseringsbegränsningar av 

papperstorkning (A) och framförallt valstemperatur (B), som krävts för att kunna genomföra 

experimentet till en rimlig kostnad. Valstemperaturen har bara ändrats en gång vilket skett under en 

natt då valsarna fått svalna. Detta innebär att olika operatörer har lindat de varma respektive kalla 

kropparna. Det innebär också att vissa förändringar i klimatet kan ha skett mellan omgångarna. 

Dessutom finns ett lim på beläggen som kräver värme för att smälta. Vid lindning med kalla valsar 

användes istället pappersklister för att fästa beläggen. Användningen av pappersklistret överlagras av 

valstemperaturen och det går inte att med säkerhet säga vilka faktorer som påverkar. Dock är 

påverkan från faktorn så stor att det är osannolikt att någon av dessa faktorer orsakat hela 

skillnaden. 

Pappret har bytts ut vid fyra tillfällen där fyra kroppar lindats i rad med samma pappersrulle innan 

rullen byts. Delförsök 1-4 och 9-12 har lindats med otorkat papper och resterande med förtorkat 

papper. Pappersrullarna som används är från samma batch och bör vara tillverkade under liknande 

förutsättningar och ha liknande egenskaper. Viss inverkan kan ändå finnas från vilken pappersrulle 

som använts. Den bristande randomiseringen gör också att den egentligen borde undersökas för sig. 

Detta gör att det är tveksamt om papperets effekt kan ses som signifikant. 

4.2.5.7 Analys av kroppar lindade med samma valstemperatur 

Vissa faktorer kan ha olika påverkan vid hög respektive låg valstemperatur. Sådana fall kan ses 

genom samspel mellan faktorerna. För att tydliggöra detta valdes att göra analyser där endast de 

delförsök med valstemperatur på en viss nivå undersöktes. Detta innebär att de kan analyseras som 

två stycken 26-3-försök med upplösning III. 

Normalfördelningsdiagram över mätningarna med valstemperaturen på hög nivå visas i Figur 4.17. I 

denna sticker papperstorkningen (A) tydligt ut från normalfördelningen där torkat papper ger ett 

lägre tangens delta vilket är rimligt. Denna är dock överlagrad av två tvåfaktorsamspel (CE och FG), 

men dessa anses inte vara troliga. De övriga effekterna tycks ligga utefter normalfördelningen med 

lindningshastigheten som den näst största effekten. Denna ligger i rimlig riktning där en låg lindnings-

hastighet innebär ett lägre tangens delta. Lindningshastigheten är dock överlagrad av samspelet 

mellan kroppslängd och tuberingstid som inte kan anses osannolik. Vilken det är som påverkar går 

inte med säkerhet att säga, lindningshastigheten anses dock vara den mest troliga. 
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Figur 4.17 Normalfördelningsdiagram över effekterna vid analys av enbart de kroppar som lindats med varma valsar där 
papperstorkning (A) tycks sticka ut från normalfördelningskurvan. 

I Figur 4.18 visas normalfördelningsdiagrammet för de kroppar som lindats med kalla valsar. Tydligt 

syns här att pappersspänning (E) och kroppslängden (F) sticker ut från normalfördelningen. De 

tvåfaktorsamspel (AC, DG, AG och CD) som överlagras är inte troliga vilket gör att det kan konstateras 

att det är huvudfaktorerna som tycks påverka. För dessa kroppar har ingen torkning skett under 

lindningen, utan all torkning har skett före och efter lindning. Förtorkningen av pappret visar sig inte 

ha någon inverkan på tangens delta i detta fall, vilket bör innebära att den mesta torkningen sker 

under tuberingen. Därmed tyder resultatet på att det är enklare att driva ur fukt ur en löst lindad 

kropp. Det går också bättre att få ut fukt ur en kort kropp vilket är logiskt då fukten måste drivas ut 

ur kroppen axiellt eftersom aluminiumbeläggen hindrar fukten att tränga ut radiellt genom kroppen. 
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Figur 4.18 Normalfördelningsdiagram över effekterna vid analys av enbart de kroppar som lindats med kalla valsar där 
pappersspänning (E) och kroppslängd (F) tycks sticka ut från normalfördelningskurvan. 

4.2.5.8 Slutsatser från Faktorförsök 1 

Utifrån experimentet kan det konstateras att ju mer torkning av pappret som sker, desto lägre 

tangens delta kommer att erhållas. En sammanställning över de studerade faktorerna och dess 

påverkan på tangens delta visas i Tabell 4.8. Samtliga huvudfaktorer tycks utifrån experimentets 

resultat påverka tangens delta i viss mån och valstemperaturen tycks ha störst påverkan. Detta kan 

dock bero på att den varierats i ett förhållandevis brett intervall jämfört med de andra faktorerna och 

att den överlagrats av lampugnens effekt. 

Tabell 4.8 Sammanställning av de studerade faktorerna och dess påverkan på tangens delta i experimentet. 

Faktor Påverkar tan delta Inställning som ger lägst tan delta 

A: Torkning av papper i vakuumugn Ja Förtorkning av papper 

B: Valstemperatur & Lampugn Ja Hög valstemperatur och lampugn på 

C: Lindningshastighet Osäkert   

D: Tuberingstid Viss Längre tuberingstid 

E: Pappersspänning Ja Låg pappersspänning 

F: Kroppslängd Ja Kort kropp 

 

I daglig produktion tuberas inte de kroppar som lindas i Stollberg vilket dock gjorts under experi-

mentet i syfte att simulera remslindningsprocessen. Vid daglig produktion har genomföringarna ett 

tangens delta-värde runt 0,45% vid provningen efter montering. De försökskroppar som lindats med 

liknande inställningar, förutom att de tuberats, har tangens delta-värden mellan 0,31% och 0,345%. 

Detta indikerar att tuberingen har en starkt sänkande effekt på tangens delta. Dock har effekten från 

tuberingstiden under experimentet varit relativt liten vilket tyder på att den största minskningen av 

tangens delta erhålls redan efter en kortare tid än den korta tuberingstiden i experimentet. Detta kan 

innebära att en tuberingstid över denna nivå inte sänker tangens delta-värdet nämnvärt. För rems-
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lindade kroppar utgörs en stor del av ledtiden av tubering då de ligger där över en vecka. Om denna 

tid kan minskas kan en besparing ske i form av minskat antal produkter i arbete (PIA) och möjligheter 

till ökad produktion samt snabbare upptäckt av ej godkända kroppar. 

En låg pappersspänning tycks leda till ett lägre värde på tangens delta. Detta beror med stor sanno-

likhet på att det är lättare att få ut fukt ur en löst lindad kropp än en hårt lindad. Detta ses tydligast 

för de kroppar som lindats med kalla valsar eftersom det då finns mer fukt kvar i kroppen när den 

placeras i tub. Enligt metodbestämmelserna för remslindningen ska pappersspänningen vara så låg 

som möjligt. Dock är det tveksamt om detta efterlevs av operatörerna. Resultatet av experimentet 

visar att det påverkar och att det därmed skulle gå att förbättra värdena på tangens delta genom att 

minska pappersspänningen. 

Lindningshastigheten har visat sig ha förvånansvärt liten påverkan i detta experiment. Den kan 

påverka för varma valsar men detta är osäkert. Effekten av lindningshastigheten kan eventuellt ha 

suddats ut av en för lång tuberingstid, eller att den bara påverkar under vissa omständigheter, 

nämligen med otorkat papper och varma valsar. Ytterligare utredning krävs för att klargöra dess 

eventuella påverkan. 

4.3 Analyse 
Den tredje fasen i DMAIC-cykeln är Analyse där syftet är att analysera de insamlade värdena och 

skapa förståelse för de faktorer eller orsaker som påverkar processens utfall (Sörqvist & Höglund, 

2007). Fasen innefattar ett andra faktorförsök där två faktorer från Faktorförsök 1 studeras mer 

ingående samt en ny, mer korrekt, analys av sambandet mellan tangens delta och fukthalt under 

lindning. 

4.3.1 Faktorförsök 2 – Stollberg 
Utifrån resultaten från Faktorförsök 1 beslutas att göra ett andra faktorförsök i Stollberg där några av 

faktorerna undersöks ytterligare för att skapa djupare förståelse för deras påverkan på tangens delta 

och hitta de bästa nivåerna. 

4.3.1.1 Studerade faktorer 

I Faktorförsök 1 konstaterades att valstemperaturen har en stor påverkan på tangens delta. Då 

undersöktes valstemperaturen genom att variera temperaturen för samtliga fyra värmevalsar på två 

olika nivåer, varma valsar och kalla valsar. En skiss över Stollbergs uppbyggnad visas i Figur 4.19. Det 

finns fyra värmevalsar som delas in i två faktorer, huvudvärmevalsar, som värmer kroppen under 

lindning, och förvärmevals, som värmer pappret innan lindning. I remslindningen finns en liknande 

uppdelning där en förvärmevals används för att förvärma pappret innan det lindas på kondensator-

kroppen och en lampugn som värmer kroppen under lindning. Temperaturinställningarna på valsarna 

undersöks på nivåer som ligger 30°C över respektive under de normala produktionsinställningarna. 
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Figur 4.19 Principskiss över lindningsmaskinen Stollberg. Det finns fyra värmevalsar i maskinen, där huvudvärmevalsarna 
innefattar tre värmevalsar (vals I, II och III) som ligger an mot kondensatorkroppen och värmer densamma under 

lindning, och en förvärmevals (vals IV) som pappret går över innan det lindas på kroppen. 

Lindningshastigheten visade sig i Faktorförsök 1 inte ha någon signifikant påverkan på tangens delta, 

vilket motsäger resultaten från de tidigare experiment som gjorts, och visas i Bilaga 1. Vi kan dock 

inte förkasta denna faktor då det finns ett misstänkt samband mellan valstemperatur och lindnings-

hastighet som säger att dess effekt skulle vara motsatt för varma och kalla valsar. Därför väljs att åter 

testa lindningshastigheten. De studerade faktorerna i faktorförsök 2 visas i Tabell 4.9.  

Tabell 4.9 Studerade faktorer vid faktorförsök 2. Nivåerna visas av sekretesskäl inte i denna version av rapporten. 

Faktor Nuvarande nivå Låg nivå Hög nivå  
B: Huvudvalstemperatur Mittpunkten Låg Hög 

C: Förvärmevalstemperatur Mittpunkten Låg Hög 

D: Lindningshastighet Hög Låg Hög 
 

4.3.1.2 Konstanthållna faktorer 

För att minimera bruset i experimentet och därmed öka chanserna att kunna dra säkra slutsatser om 

vilka effekter som är signifikant skiljda från noll hålls de faktorer som inte undersöks på en så 

konstant nivå som möjligt. En sammanställning av de konstanthållna faktorerna visas i Tabell 4.10. 

Tabell 4.10 Konstanthållna faktorer under faktorförsök 2 och dess nivåer. 

Faktor Nivå 

Tub Två tuber från samma sektion används. 

Tuberingstid Kondensatorkropparna placeras i respektive tub samtidigt, vakuum och 
oljefyllning sker samtidigt för båda tuberna. 

Pappersrulle Samma otorkade pappersrulle används för samtliga kondensatorkroppar. 

Pappersbroms Konstant vid ordinarie produktionsinställning. 
Valstryck Konstant vid ordinarie produktionsinställning. 

Lampugnseffekt Lampugnen hålls avstängd under hela experimentet. 
 

Pappersrulle 

Lampugn 

Kondensatorkropp         I 

 
II           III IV 
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4.3.1.3 Störfaktorer 

Det finns faktorer som av olika anledningar inte går att hålla på en konstant nivå under experimentet. 

En sammanställning över störfaktorerna och hur dessa hanteras under experimentet visas i Tabell 

4.11. 

Tabell 4.11 Störfaktorer under faktorförsök 2 och hanteringen av dessa. 

Störfaktor Hantering 

Lufttemperatur Dokumenteras under experiment 

Luftfuktighet Dokumenteras under experiment 
Temperatur på ej temperaturreglerade valsar Dokumenteras under experiment 

Olika operatörer Överlagras av en blockeffekt 
 

4.3.1.4 Försöksplan 

Experimentet genomförs som ett 23-försök med två replikat. Genom att använda replikat fås en 

bättre skattning av processens naturliga variation och det ger en formell och mer objektiv möjlighet 

att avgöra vilka effekter som är signifikant skilda från noll. Vid genomförandet av experimentet finns 

vissa randomiseringsbegränsningar. Det tar tid för valsarna att värmas upp och svalna vilket gör att 

valstemperaturerna inte kan ställas om mellan varje delförsök. Förvärmevalsen kan värmas upp och 

svalna på en kortare tid än huvudvärmevalsarna och kan därmed randomiseras i större utsträckning 

än huvudvärmevalsarna. Förvärmevalsen varieras efter vartannat delförsök och huvudvalsarna efter 

vart fjärde delförsök. Det tar längre tid att sänka valstemperaturerna än det tar att höja dem. För att 

spara tid inleds därför experimentet med att samtliga valstemperatur är inställda på dess låga nivå.  

Huvudvalstemperaturen som tar lång tid att ställa om utgör en whole-plot-faktor medan förvärme-

valsen går snabbare att ställa om och utgör en sub-plot-faktor. Lindningshastigheten randomiseras 

fullt ut, vilket gör den till sub-sub-plot-faktor. Genom att plocka med en fjärde faktor, dag, som en 

dummyvariabel erhålls en korrekt split-split-plot-design med två replikat där ett replikat utförs per 

dag. Den försöksplan som erhålls kan ses i Tabell 4.12. 
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Tabell 4.12 Försöksplan och resultat för faktorförsök 2. 

Delförsök 
A:  

Dag 

B:  
Huvudvals-
temperatur 

C: 
Förvärmevals-

temperatur 

D: 
Lindnings-
hastighet 

Tan d 

1 Måndag Låg Låg Låg 0,41 

2 Måndag Låg Låg Hög 0,43 

3 Måndag Låg Hög Låg 0,35 

4 Måndag Låg Hög Hög 0,36 

5 Måndag Hög Låg Låg 0,36 

6 Måndag Hög Låg Hög 0,40 

7 Måndag Hög Hög Låg 0,34 

8 Måndag Hög Hög Hög 0,36 

9 Tisdag Låg Låg Låg 0,41 

10 Tisdag Låg Låg Hög 0,44 

11 Tisdag Låg Hög Låg 0,34 

12 Tisdag Låg Hög Hög 0,37 

13 Tisdag Hög Låg Låg 0,35 

14 Tisdag Hög Låg Hög 0,39 

15 Tisdag Hög Hög Hög 0,34 

16 Tisdag Hög Hög Låg 0,34 
 

4.3.1.5  Genomförande 

Kropparna lindades enligt planeringen i försöksplanen utan några större problem. Vid några 

delförsök blev det avbrott på grund av att belägg åkte in snett. Nya belägg behövde då tillverkas 

vilket medförde att maskinen stod stilla med kroppen uppsatt. Detta tros inte påverka tangens delta 

men noterades för att ha i åtanke vid analysen.  

4.3.1.6 Analys av Faktorförsök 2 

Efter att kropparna plockats ut ur tuben fick de ligga ett dygn för att svalna. Därefter mättes 

kropparnas tangens delta med samma mätutrustning som användes vid Faktorförsök 1 och som 

konstaterades tillförlitlig vid mätsystemanalysen (Avsnitt 4.2.4). Vid mätningen erhölls de värden som 

visas i Tabell 4.12, tangens delta varierade mellan 0,34% och 0,44% för de olika delförsöken. Ett 

paretodiagram över effekterna visas i Figur 4.20 där förvärmevalsen har den största effekten.  
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Figur 4.20 Paretodiagram över effekterna i faktorförsök 2 där vit stapel betyder en positiv effekt medan en svart stapel 
betyder att effekten är negativ. Samtliga tre huvudfaktorer tycks påverka tangens delta och förvärmevalsens temperatur 

har den största påverkan. 

I detta experiment har randomiseringen varit begränsad för de båda valstemperaturerna. Faktorerna 

har också randomiserats på olika nivåer vilket innebär att de är förknippade med olika brus-

skattningar. Därför analyseras experimentet som ett split-split-plot-försök i två block. Vilka faktorer 

som ingår i respektive randomiseringsgrupp visas i Tabell 4.13. 

Tabell 4.13 Faktorer som ingår i respektive randomiseringsgrupp i split-split-plot-försöket. 

Grupp Effekter 

Blockning A 

Whole-plot B, AB 
Sub-plot C, AC, BC, ABC 

Sub-sub-plot D, AD, BD, CD, ABD, ACD, BCD, ABCD 
 

För whole-plotten finns endast två effekter vilket gör det omöjligt att skatta ett brus. Därför måste en 

kvalitativ bedömning göras om aktuella faktorer påverkar. Då huvudvalstemperaturen är den näst 

största effekten i experimentet är det troligt att den påverkar. Dess riktning är också teoretiskt rimlig, 

där en högre temperatur resulterar i ett lägre tangens delta-värde. Effekten anses därför vara aktiv. 

För sub-plotten finns fyra effekter. När dessa plottas i ett normalfördelningsdiagram erhålls 

diagrammet som visas i Figur 4.21. Det är här tydligt att förvärmevalstemperaturen avviker och är 

skiljd från noll. Då den också påverkar i en rimlig riktning, där högre valstemperatur ger lägre tangens 

delta anses dess påverkan vara påvisad. Den näst största effekten är samspelet BC mellan huvud-

valsarnas och förvärmevalsens temperaturer som är betydligt större än de sista två effekterna. På 

grund av de få frihetsgraderna är det vanskligt att säga om den påverkar utifrån normal-

fördelningsdiagrammet. 

0
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Figur 4.21 Normalfördelningsdiagram över sub-plot-effekterna där förvärmevalstemperaturen (C) tydligt avviker från 
brusskattningen och där eventuellt också samspelet BC är aktivt. 

För sub-sub-plottens effekter fås det normalfördelningsdiagram som visas i Figur 4.22, där lindnings-

hastigheten avviker från brusskattningen och kan sägas påverka tangens delta. Den näst största 

effekten är samspelet CD bestående av förvärmevalstemperatur och lindningshastighet. Denna 

samspelseffekt kan tänkas vara aktiv, men det är svårt att avgöra. Det är därmed vanskligt att dra 

några slutsatser direkt. 

 

Figur 4.22 Normalfördelningsdiagram över sub-sub-plottens effekter där lindningshastigheten (D) tydligt avviker från 
brusskattningen. 
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Då det nu konstaterats att samtliga huvudeffekter påverkar tangens delta undersöks de osäkra 

tvåfaktorsamspelen för att avgöra om deras påverkan är rimlig. I Figur 4.23 visas ett samspelsdiagram 

över samspelet mellan huvudvalstemperaturen (B) och förvärmevalstemperaturen (C) då samspelet 

antas vara aktivt. I diagrammet ses att effekten av huvudvalsen blir betydligt lägre då förvärme-

valsens temperatur är på hög nivå. Detta kan bero på att det är en begränsad mängd fukt som kan 

drivas ut ur pappret av valsarna. Då temperaturen är hög på förvärmevalsen kommer större delen av 

fukten drivas ut av denna, vilket medför att nästan ingen fukt finns att driva ur av huvudvalsen. 

Därför kommer dess effekt vara mindre när förvärmevalsen är på hög nivå. Utifrån detta resonemang 

har samspelet BC en rimlig påverkan och det kan inte uteslutas att samspelet påverkar tangens delta, 

därför tas det med i modellen. 

 

Figur 4.23 Samspelsdiagram mellan huvudvalstemperaturen (B) och förvärmevalstemperaturen (C) i Faktorförsök 2 där 
det går att utläsa att huvudvalstemperaturen har mindre effekt då förvärmevalstemperaturen hålls på hög nivå.  

Samspelet mellan förvärmevalstemperatur (C) och lindningshastighet (D) kan påverka och därför 

undersöks om dess påverkan är rimlig. I samspelsdiagrammet som visas i Figur 4.24 ses att påverkan 

från lindningshastigheten blir mindre när förvärmevalsen hålls på hög nivå. Detta kan ses som rimligt 

och kan tyda på att det är en begränsad mängd fukt som kan drivas ut under lindningen och att 

påverkan från lindningshastigheten därmed blir lägre när förvärmevalsen har en högre temperatur 

och därmed torkar ur mer. 
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Figur 4.24 Samspelsdiagram mellan förvärmevalstemperatur (C) och lindningshastighet (D) där lindningshastigheten 
tycks påverka något mindre då förvärmevalstemperaturen hålls på hög nivå.  

För att skapa en modell över tangens delta, så modellantagandet kan undersökas, skapas en modell 

med de största effekterna. Den modell som nu erhålls innehåller Huvudvalstemperatur (B), 

Förvärmevalstemperatur (C), lindningshastighet (D) och samspelen BC och CD. Modellen med dessa 

faktorer visas i Formel 4.6 där 휀  utgör bruset. 

 tan𝛿 = 0,37 − 0,014𝐵 − 0,024𝐶 + 0,012𝐷 + 0,0094𝐵𝐶 − 0,0044𝐶𝐷 + 휀  (4.6) 

B, C, D = 1 om de hålls på dess höga nivå, och B, C, D = -1 om de hålls på dess låga nivå. 

Modellantagandet som ligger till grund för den skattade modellen visas i Formel 4.7. 

 𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + 𝛽3𝑥3 + 𝛽12𝑥1𝑥2 + 𝛽23𝑥2𝑥3 + 휀 (4.7) 

휀 ∈ 𝑁(0,𝜍2) och 휀1 , 휀2 ,… , 휀16  är oberoende slumpvariabler, och 

𝑥𝑖 = −1 om faktor i på sin låga nivå, i =1, 2, 3 

𝑥𝑖 = 1 om faktor i på sin höga nivå, i =1, 2, 3. 

En residualanalys genomförs för att kontrollera om modellantagandet verkar rimligt. Diagrammen 

som erhölls i denna visas i Bilaga 12 och det finns där inga tydliga tecken på att modellantagandet 

bör förkastas. Dock tycks det finnas vissa inflytelserika punkter vilket ses i DFFITS-diagrammet där det 

finns ett flertal värden över 1. Detta bör inte förekomma för små till medelstora datamängder (Stat-

Ease Inc., 2010). Det finns ett flertal punkter som ligger något över 1 samt en punkt, kropp nummer 

15, som ligger nära 2. Någon naturlig förklaring till att kropp 15 skulle vara en uteliggare finns inte 

utifrån de anteckningar som gjorts under experimentet.  
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4.3.1.7 Slutsatser efter faktorförsök 2 

Utifrån faktorförsök 2 tycks samtliga tre studerade huvudfaktorer ha en påverkan på tangens delta. 

Den största påverkan har förvärmevalsen vilken under experimentet i genomsnitt sänker tangens 

delta med 0,049 procentenheter då den ändras från låg till hög nivå. De samspel som konstaterats 

tyder på att effekten av huvudvalsarnas temperatur och lindningshastigheten blir lägre när 

förvärmevalsen är på hög nivå. Detta tyder på att det endast är möjligt att driva ut en viss mängd fukt 

under lindningsprocessen. Därmed måste en sänkning under denna nivå åstadkommas genom att 

utöka torkningen före eller efter lindning. På grund av att kropparna som lindats i Faktorförsök 1 fått 

betydligt lägre värden på tangens delta då pappret förtorkats är det troligt att det går att få ut mer 

fukt, och därmed sänka tangens delta mer än vad som är möjligt under lindningsprocessen. 

Mätvärden från de två experimenten bör dock inte jämföras rakt av då olika konstruktioner på 

kroppen använts och vissa miljöfaktorer varit olika under de två experimenten. 

Till skillnad från Faktorförsök 1 visade sig lindningshastigheten i detta experiment påverka tangens 

delta, där en lägre lindningshastighet ger lägre tangens delta. Dock innebär en sänkning av 

hastigheten en minskad produktionskapacitet. Därför bör en sänkning av lindningshastigheten ses 

som en sista lösning på problemen och andra åtgärder bör prioriteras högre. 

4.3.2 Uppföljningsanalys av sambandet mellan tangens delta och fukthalt 
Då det finns en osäkerhet om när kropparna som analyserades under den tidigare korrelations-

analysen, Avsnitt 4.2.3, har lindats, samlades ny data in under examensarbetets gång. Där går det att 

se när kropparna lindats, och därmed kan mer korrekta värden på fukthalten under lindningen 

användas i analysen. 

Den nya analysen innefattar de flesta genomföringar av typen GOE2550 där lindningen påbörjats 

tidigast 8 februari 2010 och som provats senast 20 maj 2010. Analysen omfattar totalt 56 kroppar. 

Under denna tid på året är fukthalten normalt betydligt lägre än under hösten och endast en kropp 

har underkänts på grund av högt tangens delta. 

Korrelationsanalysen mellan tangens delta och relativ fukthalt visas i Tabell 4.14 där en korrelations-

koefficient på 0,573 mellan tangens delta och relativa fukthalten kan ses, vilket är lägre än 0,678 som 

erhölls vid analysen av höstens värden. Detta bekräftar att det finns en korrelation mellan tangens 

delta och fukthalt, men enligt denna analys tycks den endast förklara ungefär en tredjedel av 

variationen.  

Tabell 4.14 Korrelationsanalys mellan tangens delta, temperatur och fukthalt under våren 2010 där det går att utläsa att 
både temperatur och luftfuktighet har signifikant korrelation med tangens delta. Korrelationen med temperaturen är 

dock relativt låg. 

Korrelationsanalys 

  Tan delta Temperatur Relativ fukthalt 

Temperatur 0,269     

p-värde 0,045     

Relativ fukthalt 0,573 0,352   

p-värde 0,000 0,008   

Absolut fukthalt 0,554 0,613 0,953 

p-värde 0,000 0,000 0,000 
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I den tidigare korrelationsanalysen är korrelationen mellan tangens delta och temperatur endast 

0,076 medan den nu är uppe i 0,269, vilket innebär att dess korrelation nu är signifikant skiljd från 

noll på 5% signifikansnivå, men fortfarande låg. Absoluta fukthalten och relativa fukthalten har en 

liknande korrelation med tangens delta. Det som påverkar återfuktningen av kroppen är relativa 

fukthalten vid kroppens yta. Denna beror i sin tur på mättnadsånghalten vid aktuell temperatur och 

den absoluta fukthalten (Burström, 2001). Den temperatur som därmed bör påverka tangens delta är 

yttemperaturen på kroppen, vilken är okänd och dessutom svår att mäta kontinuerligt. Det finns 

därmed en logik i att absoluta fukthalten påverkar tangens delta. 

I Bilaga 13 visas sambandsdiagram för hur de olika variablerna påverkar tangens delta. Det finns inga 

tecken på att någon av variablerna skulle ha något annat samband än linjärt med tangens delta. 

4.3.2.1 Regressionsanalys 

Genom att tillämpa linjär regression kan en linjär modell skapas där tangens delta predikteras mot 

fukthalten. Detta kräver dock att responsen följer en normalfördelning. Vid normalfördelningstest av 

tangens delta-värdena, som visas i Bilaga 14, kan inte normalfördelningsantagandet förkastas. Vid 

regressionsanalysen i Minitab erhålls en prediktion av tangens delta beroende på absoluta fukthalten 

(v), angiven i g/m³, som visas i Formel 4.8. 

 tan𝑑 = 0,323 + 0,00896 ∙ 𝑣 (4.8) 

Analysen från Minitab visas i Bilaga 15. Förklaringsgraden för modellen är 30,6% vilket betyder att 

30,6% av variationen i värdena kan förklaras genom den absoluta fukthalten. Residualgraferna visar 

vissa tecken på att residualerna inte skulle vara normalfördelade då histogrammet har två toppar. 

Någon förklaring till dessa kan inte hittas och topparna tros inte utgöra något stort problem. I 

normalfördelningsdiagrammet ses att residualerna ligger samlade kring en rät linje vilket tyder på att 

de är normalfördelade. 

I Bilaga 15 visas även prediktionsintervall för tangens delta vid olika fukthalter. Detta visar ett inter-

vall inom vilket tangens delta på en ny kropp kommer att hamna med 99,7% sannolikhet då den 

lindas vid en viss luftfuktighet. Den övre gränsen i intervallet är alltså det värde som tangens delta 

kommer att hamna under med 99,85% sannolikhet. Utifrån detta går det att se att 99,85% av 

värdena kommer att hamna under 0,40% om fukthalten är 3,0g/m³. Detta innebär att om fukthalten 

hålls under 3,0g/m³ kommer processens duglighetsindex, Cpu, överstiga 1, vilket kan ses som en 

duglig process där endast 1,5 kroppar av 1000 teoretiskt kommer anta ett tangens delta-värde över 

toleransgränsen 0,40%. Detta skulle innebära att ungefär en kropp underkänns på grund av för högt 

tangens delta vartannat år förutsatt att inga andra förändringar sker i processen. Sedan fukthalts-

mätningen började göras den 14 augusti och fram till 29 april 2010 har fukthalten varit under 

3,0g/m³ vid endast 26% av tiden och medelfukthalten har varit 4,2g/m³. Med nuvarande klimat-

anläggning och process uppnås alltså inte den fukthalt som krävs för att erhålla en duglig process. 
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4.4 Improve 
Den fjärde fasen i DMAIC-cykeln är Improve som syftar till att identifiera lösningar på problemet och 

genomföra förbättringsåtgärder. Fasen innefattar två verifieringsförsök för föreslagna förbättrings-

åtgärder samt en utredning av cykling i tuberingsprocessen. Därefter presenteras ytterligare 

förbättringsförslag som inte kunnat genomföras eller verifieras i examensarbetet. 

4.4.1 Verifieringsförsök Stollberg 
De två faktorförsöken i examensarbetet har genomförts i en mindre lindningsmaskin, Stollberg. 

Syftet med faktorförsöken har varit att identifiera påverkande faktorer för tangens delta som sedan 

ska ligger till grund för förbättringsåtgärder i remslindningen. Under faktorförsöken har även förbätt-

ringsförslag i Stollberg identifierats som är värda att utredas. 

I analysen för faktorförsök 2 visade sig förvärmevalsens temperatur vara den faktor som har störst 

inverkan på tangens delta där en högre valstemperatur resulterar i ett lägre värde på tangens delta. 

Genomföringar lindade i Stollberg har också problem med för höga tangens delta-värden vilket gör 

att en sänkning av tangens delta skulle vara önskvärd även där. 

För att verifiera förbättringsåtgärden höjs förvärmevalsens temperatur (nivån anges inte i denna 

version av rapporten av sekretesskäl) under två skift då det lindas 26 genomföringar av två olika 

typer. Efter jämförelse med tangens delta-värdena för de genomföringar av samma typ som lindats 

med ordinarie inställningar i närliggande tidsperiod visade det sig att de genomföringar som lindats 

med höjd valstemperatur i genomsnitt har 0,054 procentenheter lägre tangens delta. Skillnaden var 

liknande för båda genomföringstyperna och skillnaden är enligt de hypotestest som visas i Bilaga 16 

statistiskt säkerställd. Resultatet verifierar att förbättringsåtgärden, att höja valstemperaturen, ger 

ett önskvärt resultat. Mätresultaten från verifieringsförsöket kan ses i Bilaga 16. 

4.4.2 Verifieringsförsök remslindningen 
Från de två faktorförsöken (Faktorförsök 1 och 2) som genomfördes i den mindre lindningsmaskinen, 

Stollberg, visade det sig att samtliga faktorer som undersöktes påverkar tangens delta. Däremot 

påverkar vissa faktorer mer än andra. De faktorer som har störst inverkan är förvärmevalsens 

temperatur, pappersspänningen och förtorkning av papper. En annan faktor som också kunde 

identifieras som starkt bidragande till lägre värden på tangens delta är tubering av kropp. 

I remslindningen sker redan förtorkning av pappret mellan tre och sex dygn. Dessa torkningstider är 

baserade på tidigare experiment som visat att viktminskningen för pappersrullarna avstannat efter 

tre dygn i ugnen. Dessutom placeras samtliga genomföringar som lindas i remslindningen i en tub 

efter lindning. Det finns alltså inget nytt att testa i remslindningen för dessa faktorer då de redan är 

inställda på de rekommenderade nivåerna baserat på de två faktorförsöken. 

Pappersspännigen i remslindningen regleras idag genom att den skiva som håller fast pappersrullarna 

skruvas åt olika mycket. För att avgöra om pappersspänningen är tillräcklig känner operatörerna på 

pappersbanan med händerna. Inställningen av pappersspänningen är därför godtycklig och kan 

variera beroende på vilken operatör som lindar. Det blir därför svårt att testa hur mycket faktorn 

påverkar tangens delta då det är svårt att bestämma en given nivå. Vid planering av verifierings-

försöket beslutades i samråd med produktionsledare att inte testa att linda med lägre pappers-

spänning eftersom risken ansågs vara stor att kroppen inte skulle klara andra krav. Med tanke på den 

höga beläggningsgrad som råder fanns inte möjligheten att riskera en kasserad kropp. 
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Förvärmevalsens temperatur är i remslindningen redan på den högsta tillåtna temperaturen. Det går 

alltså inte att höja temperaturen på förvärmevalsen. I analysen av Faktorförsök 2 visade sig däremot 

lindningshastigheten ha en påverkan på tangens delta vid lindning med varm förvärmevals, där 

lindningshastigheten bör vara så låg som möjligt för att minimera tangens delta. Att sänka lindnings-

hastigheten i remslindningen är inte aktuellt med tanke på den höga beläggningsgraden i 

maskinerna. Däremot innebär en låg lindningshastighet en större anliggningstid mellan pappret och 

valsen, vilket gör att låg lindningshastighet ger samma effekt som en stor anliggningsyta. Vid daglig 

produktion i remslindningen lindas kropparna med en relativt liten anliggningsyta. Genom att höja 

upp förvärmevalsen kan anliggningsytan ökas vilket kan resultera i en sänkning av tangens delta. 

För att verifiera detta lindas en kropp med höjd förvärmevals. Förvärmevalsen ställs in godtyckligt av 

operatörerna flera gånger under lindning eftersom kroppens diameter ökar. Detta gör det svårare att 

bestämma en given inställning för hur hög valsen skall vara. Att höja förvärmevalsen maximalt så att 

största möjliga anliggningsyta erhålls medför problem i form av att pappret skjuvas, vilket leder till 

att kroppens diameter blir ojämn och måste jämnas av mer frekvent. Vid avjämning av kroppen 

stängs lampugnen av, vilket innebär att det inte sker någon värmning av kroppen och att den är 

exponerad mot luften och fukt kan tränga in i kroppen. Detta resulterar istället i en ökning av 

tangens delta. Efter övervägande med berörda operatörer bestämdes därför att förvärmevalsen ska 

ställas in på dess högsta möjliga nivå utan att problem uppstår. 

När kroppen är färdiglindad placeras den i en tub tillsammans med tre andra kroppar som lindats 

med ordinarie inställningar på förvärmevalsen. Efter tubering monteras kropparna och kallprocessas 

innan tangens delta mäts på samtliga fyra genomföringar. De tre genomföringarna som lindats med 

ordinarie valshöjd har vid denna mätning tangens delta-värden mellan 0,33% och 0,38% medan 

genomföringen som lindats med hög vals har ett tangens delta på 0,365%. 

Experimentet kan inte påvisa att en höjd förvärmevals påverkar tangens delta. Dock har maskinens 

konstruktion gjort det svårt att höja valsen i någon större utsträckning. Detta har gjort att ökningen 

av anliggningsyta blivit försumbar. På grund av detta och den stora påverkan som förvärmevalsen 

visat sig ha i Faktorförsök 2 kan inte effekten av en ökad anliggningsyta förkastas. För att åstad-

komma detta krävs dock ombyggnad av maskinen, antingen genom att installera ytterligare en vals 

så anliggningsytan kan ökas, eller genom att justera uppsättningsanordningen så att valsen kan vridas 

och ställas i en vinkel mot kroppen för att undvika skjuvning av pappret. 

4.4.3 Cykling av värme och vakuum 
Hösten 2009 genomfördes en benchmarkingstudie av personal på ABB Components vid en ABB-

fabrik i Alamo, USA. Tillverkningsprocesserna för genomföringar i Alamo skiljer sig från de i Ludvika. I 

Alamo sker betydligt mindre torkning av papper före och under lindning, utan större delen av 

torkningen sker under tuberingsprocessen, efter att kroppen lindats. Enligt de resultat som tidigare 

erhållits i examensarbetet borde detta medföra att de får högre värden på tangens delta, vilket inte 

är fallet då de generellt har lägre värden på tangens delta. 

För att få veta mer om dessa processer kontaktas en produktionsingenjör i Alamo. Han hävdar att det 

är värmen som torkar ur kroppens innehållande fukt, medan vakuumet endast har som funktion att 

transportera ut fukten ur tuben. I metodbestämmelser för de tuberingsprocesser som används i 

Alamo framgår att tuberingstiderna där överstiger de som används i Ludvika. Detta är logiskt då mer 

fukt ska transporteras ut ur kroppen under tuberingen eftersom de torkar betydligt mindre före och 
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under lindning. En skillnad i tuberingsprocesserna är att Alamo tillämpar så kallad cykling av värme 

och vakuum. I Ludvika tillämpas inte detta utan processen fungerar så att först tillförs värme under 

en tid och därefter vakuumsätts tuben. Vid cykling stängs istället vakuum av och luft släpps åter in i 

tuben vid upprepade tillfällen. 

Om påståendet att värmen drar ut fukten ur kroppen medan vakuumet transporterar ut fukten ur 

tuben stämmer, skulle fukthalten successivt öka i tuben under värmetiden. Att sätta på vakuum 

under en stund skulle då kunna sänka fukthalten vilket kan öka effekten av värmen eftersom 

återfuktningen då minskar. Det finns därför ett intresse av att utreda cykling i tuberingsprocessen. 

4.4.3.1 Pilotförsök i remspappersugn 

Som ett första experiment av cykling testas detta i remspappersugnar. Två luckor finns att tillgå och 

tolv remspappersrullar med liknande vikt placeras i vardera lucka. För att erhålla jämförbara värden 

och minska risken att andra faktorer påverkar används samma tid för värme och vakuum i båda 

luckorna. I den ena luckan (Lucka H) sker först all värmning och därefter all vakuum medan fyra 

cykler genomförs i den andra luckan (Lucka V) där luft åter släpps in efter en halvtimmes vakuum för 

att starta nästa cykel. En illustration över experimentets tider visas i Figur 4.25. 

 

Figur 4.25 Illustration över tiderna i cyklingsexperimentet i remspappersugnarna där tiden i timmar visas på x-axeln och 
grå innebär att endast värme är på medan svart innebär att vakuum är igång. 

Pappersrullarna vägs före och efter experimentet och vikterna visas i Bilaga 17. En sammanställning 

av resultaten går att läsa i Tabell 4.15 som visar en större viktminskning för de rullar där cykling 

genomförts. Viktminskningen för dessa rullar är 7% större än för de rullar som inte cyklats. Detta 

tyder på att det kan gå snabbare att torka ur fukt genom att tillämpa cykling eller att mer fukt kan 

torkas ur under samma tid. 
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Tabell 4.15 Sammanställning av resultatet från cyklingsexperimentet i remspappersugnarna där det går att utläsa en 
större viktminskning i de rullar som cyklats. 

 Lucka Medelvikt 
innan (kg) 

Medelvikt 
efter (kg) 

Viktminskning 
(kg) 

Procentuell 
viktminskning 

V (cyklad) 8,872 8,519 0,352 3,97% 

H (ej cyklad) 8,876 8,547 0,329 3,71% 

Alla 8,874 8,533 0,341 3,84% 

 

För att undersöka om skillnaden i viktminskning är signifikant skiljd från noll görs ett hypotestest. Då 

rullarna legat i en bestämd ordning i luckan finns det ett parsamband mellan rullarna som legat på 

samma plats i respektive lucka. Hypotestestet kan därför genomföras som stickprov i par. Som 

respons används den procentuella viktminskningen för att undvika att skillnader i ursprunglig vikt 

påverkar utfallet. I Minitab erhölls det hypotestest som visas i Bilaga 17. Denna visar ett p-värde på 

0,005 vilket innebär att skillnaden i procentuell viktminskning kan anses statistiskt säkerställd. 

Resultatet från experimentet tyder på att det går snabbare att driva ur fukt genom att tillämpa 

cykling. Det ska dock påpekas att detta experiment gjorts med endast en lucka av vardera 

inställningen och att andra faktorer kan ha påverkat resultatet. Det går inte att med säkerhet säga 

om skillnaden beror på cyklingen eller något annat. Två luckor bredvid varandra har använts för att 

minimera risken för skillnader och rullarna kommer alla från samma batch och har valts så de har 

liknande ursprungsvikt för att undvika skillnader. Resultatet tyder dock på att fukt kan drivas ut 

snabbare genom cykling vilket gör det intressant att undersöka detta ytterligare. 

I dagsläget är pappersugnarna byggda så all hantering sker manuellt och varje lucka hanteras var för 

sig. Detta innebär att kostsamma investeringar krävs för att införa cykling i denna process. Införande 

av cykling är därför sannolikt inte aktuellt. I tuberingsprocessen där lindade kroppar torkas är det 

däremot osäkert om all möjlig fukt torkas ut. Där kan det finnas mer att vinna på cykling. Vid hälften 

av dessa ugnar är det möjligt att automatisera omställningarna mellan värme och vakuum genom PLC 

(Programmable Logic Control) programmering. De övriga ugnarna måste byggas om för att 

automatisera värme och vakuum omställningarna, men i dessa ugnar är ett flertal tuber hopkopplade 

vilket gör att investeringen blir av en rimlig storlek om det finns en vinst med att införa cykling. 

4.4.3.2 Experiment i tuberingsprocessen 

Då resultatet från pilotförsöket med cykling tyder på att en snabbare torkning kan ske genom cykling 

görs ett uppföljningsförsök i tuberingsprocessen där de stora vinsterna med cykling tros finnas. Detta 

eftersom det finns en osäkerhet om de processtider som används i denna process innebär att all 

möjlig fukt torkas ur. Detta styrks också av att det är i denna process som cykling används i Alamo. 

Experimentet genomförs genom att en ugn innehållande tre kroppar till GOE2550-genomföringar 

cyklas. I vanliga fall innebär tubprocessen att kropparna ligger i värme innan vakuum startas och är 

på tills tuberna oljefylls för att impregnera kroppen. För att undvika att luft finns kvar i kroppen och 

orsakar glimning krävs det en lång sammanhängande vakuumperiod innan oljefyllning. Detta gör att 

det är under värmetiden som det finns utrymme för cykling. För att testa cykling väljs därmed att 

dela in denna tid i tre cykler, där först kroppen värms innan tuben vakuumsätts under en kortare 

period för att driva ut den fukt som avgivits från kroppen ur tuben. Därefter stängs vakuumet av och 

luft utifrån släpps åter in i tuben. Eftersom den sista cykeln efterföljs av en lång vakuumtid är det inte 
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motiverat att ha någon extra vakuumtid i slutet av denna cykel. Därför förlängs värmetiden under 

denna cykel för att värma upp kroppen ytterligare så mer fukt kan avges under vakuumtiden. En 

illustration över början av cyklingsprocessen kan ses i Figur 4.26. 

 

Figur 4.26 Illustration över den första delen av tuberingstiden under experiment med cykling i tuberingsprocessen samt 
processen under ordinarie drift. 

Efter att kropparna tuberats monteras dessa och kallprocessas innan de mäts. Vid slutprovet mäts 

tangens delta till 0,331%, 0,367% och 0,378%. Dessa värden kan jämföras med de tre genomföringar 

som gått ordinarie tuberingsprocess och vid slutprov fått värden på tangens delta mellan 0,33% och 

0,38%. Därmed har kropparna liknande tangens delta oavsett om de cyklats eller ej och det går inte 

att påvisa att cykling sänker tangens delta. 

4.4.4 Förbättringsförslag 
Under examensarbetet har, utifrån analyser av experiment och genomgång av processen, vissa 

förslag till åtgärder som kan sänka tangens delta identifierats. Vissa av dessa har under examens-

arbetet inte varit möjliga att testa av olika skäl. Ofta på grund av att de kräver ombyggnad av 

maskiner eller annan utrustning. Dessa förbättringsförslag presenteras i detta avsnitt.  

4.4.4.1 Klimatrum 

Remslindningsmaskinerna står i ett rum som är avskilt från övriga verkstaden. Luft tas in i rummet 

utifrån. Luften i rummet går sedan igenom en avfuktningsanläggning för att återföras till rummet. 

Eftersom pappret torkas innan det kommer in i rummet är den fukt som tillförs till luften genom 

processen mycket liten. Detta gör att klimatanläggningen inte är optimal för att åstadkomma en 

jämn, och låg fukthalt i rummet. En bättre lufttorkning skulle sannolikt åstadkommas genom att torka 

den luft som tas in utifrån. I de korrelationsanalyser som genomförts har ett samband mellan 

luftfuktigheten i lindningsrummet och tangens delta identifierats, där en lägre fukthalt under lindning 

leder till ett lägre värde på genomföringens tangens delta. 

Ordinarie

Experiment

Värme
Vakuum



64 
 

Regressionsanalysen som presenteras i Avsnitt 4.3.2.1 visar att om inga andra åtgärder för processen 

görs kommer det krävas att absoluta fukthalten hålls på 3,0g/m³ för att få duglighetsindexet Cpu att 

överstiga 1, vilket kan ses som en duglig process. 

4.4.4.2 Värmning av monterade remspappersrullar 

Under lindningsprocessen är remslindningspappret monterat på lindningsmaskinen i upp till sex 

timmar utan uppvärmning. Detta gör att pappret under pauser och andra stopp står stilla och 

återfuktas en viss tid, vilket innebär att fuktigt papper monteras på kroppen med risk för förhöjda 

tangens delta-värden som följd.  

För att undvika att återfuktning sker under lindningstiden skulle en kåpa med uppvärmning kunna 

användas. Detta för att hålla pappersrullarna vid en temperatur där den relativa fukthalten hålls på 

en låg nivå så återfuktning undviks. 

Om denna åtgärd skulle ha någon nämnvärd påverkan på tangens delta är svårt att avgöra. Dess 

påverkan beror på förvärmevalsens effektivitet. Om valsen i nuvarande process klarar av att torka 

bort den fukt som kan avges kommer denna lösning inte göra någon skillnad. För att avgöra om 

åtgärden har någon påverkan bör den provas, genom ombyggnad av en lindningsmaskin.  

Effekten av denna åtgärd bör också minska om fukthalten hålls på en låg nivå genom att åter-

fuktningen då blir mindre. Därför bör ett eventuellt införande av detta genomföras efter en 

förbättring av klimatrummet om problemen fortfarande finns kvar. 

4.4.4.3 Pappersspänning 

Utifrån Faktorförsök 1 tycks pappersspänningen vara en faktor som påverkar tangens delta, där en 

låg pappersspänning innebär ett lägre värde på tangens delta. Den troliga anledningen till detta är att 

kroppen då lindas lösare vilket gör att fukt inne i kroppen lättare kan avges under tuberingen. 

För att kunna linda de remslindade kropparna med en lägre pappersspänning måste ett enhetligt 

system finnas för hur pappersspänningen ställs in. I dagsläget justeras spänningen genom att 

operatören känner på pappersbanan om spänningen är rätt. Detta innebär att bedömningen blir 

godtycklig och svår att mäta. För att kunna styra pappersspänningen bör därför ett mer enhetligt 

system införas för hur pappersspänningen ska regleras. 

4.4.4.4 Ökad lampugnseffekt 

I Faktorförsök 2 visade det sig att huvudvalstemperaturen har viss påverkan på tangens delta. Några 

huvudvalsar finns inte i remslindningen men lampugnen som värmer kroppen under lindning har en 

liknande funktion, nämligen att värma kroppen under lindning. Detta tyder på att en förbättring av 

lampugnen skulle kunna sänka tangens delta. Detta exempelvis genom att öka effekten på de 

befintliga lampugnarna eller genom att installera en ny lampugn under kroppen. Dock innebär en 

ökad lampugnseffekt att värmen på kroppen ökar. Det kan i sin tur leda till att det blir för varmt för 

att lägga på beläggen, med väntetid som följd. Detta gör att en förbättring av lampugnen medför ett 

arbetsmiljöproblem, vilket försvårar genomförandet. 
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4.4.5 Prioritering av förbättringsförslagen 
Utav de åtgärder som förslagits är det för klimatrumsförbättring som de starkaste beläggen finns. Det 

är fukthalten som är grundorsaken till problemet och bör därför elimineras. Korrelationsanalyserna 

tyder på en klar påverkan från luftfuktigheten och en sänkning av denna är den enda lösningen som 

hittats på problemet med återfuktning vid påläggning av belägg. Därför bör ombyggnad av klimat-

rummet ges en hög prioritet.  

Beroende på hur mycket det är möjligt att sänka fukthalten i klimatrummet är det osäkert om någon 

av de andra åtgärderna behöver genomföras. Om en sänkning inte är möjlig, eller inte tillräcklig bör 

förvärmevalsen åtgärdas för att kunna öka anliggningsytan, antingen genom att sätta in en andra vals 

eller genom att bygga om upphängningsanordningen så valsen kan höjas utan att pappret skjuvas. 

Om anliggningsytan kan ökas kommer mer fukt drivas ut. Detta kommer sannolikt göra att den fukt 

som tillförs pappersrullarna genom återfuktning kommer drivas ut av valsarna. Därmed kanske ingen 

uppvärmning av pappersrullarna behövs. En ombyggnad av valsarna kan dock vara en större 

operation än att börja värma pappersrullarna. Därmed kan det vara mer ekonomiskt att installera en 

kåpa med värmeslingor för att värma upp rullarna. 

Utredning av pappersspänningen är en åtgärd som kan utföras oberoende av de andra. Om en 

förbättring av klimatrummet gjorts kommer däremot denna åtgärd inte ha lika stor effekt eftersom 

mindre fukt då tillförs kroppen. Denna åtgärd bör därför prioriteras efter förbättring av klimat-

rummet. En sammanställning över prioriteringsordningen för förbättringsförslagen visas i Tabell 4.16. 

Tabell 4.16 Prioriteringsordning för förbättringsförslagen i remslindningen. 

Prioritet Åtgärd 

1 Förbättrat klimatrum 

2 Ökad anliggningsyta mot förvärmevals 
3 Utredning av pappersspänningen 

4 Värmning av monterade pappersrullar 

4.5 Control 
Den femte och sista fasen i DMAIC-cykeln är Control som syftar till att säkerställa att uppnådda 

resultat blir bestående. 

4.5.1 Styrdiagram 
För att kunna detektera medelvärdesskift i processen samt få en snabbare återkoppling på förbätt-

ringsåtgärder som införs tas ett styrdiagram över tangens delta-värdena fram. Det styrdiagram som 

tagits fram baseras på samtliga tangens delta-värden för genomföringstyp GOE2550 som provats 

under 2010 fram till och med april. Anledning till att inte värden från tidigare mätningar tagits med är 

en sänkning i medelvärdet för tangens delta som uppstått vid årsskiftet som beror på en ökning av 

effekten på lampugnarna i två av remslindningsmaskinerna. Värdena som diagrammet bygger på är 

normalfördelade men autokorrelerade upp till lag 1. Ett EWMA-diagram är mer robust mot auto-

korrelerad data och kan snabbare detektera mindre medelvärdesskift för utfallet än ett Shewhart-

diagram. Av dessa anledningar anses ett EWMA-diagram som ett lämpligt styrdiagram för att 

kontrollera processens utfall. Eftersom större avvikelser och skift redan upptäcks av personalen är 

det mer önskvärt att studera mindre skift där trender kan upptäckas och det även kan identifieras 
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när ett skift uppstått. Detta kan vara betydelsefullt för att kontrollera hur en förbättringsåtgärd eller 

förändring i processen påverkat utfallet. I Figur 4.27 ses det styrdiagram som tagits fram för att 

övervaka och styra processens utfall. 
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Figur 4.27 EWMA styrdiagram över tangens delta-värden för genomföringar provade 100105 – 100429. 

Detta styrdiagram är baserat på slutmätningar, det vill säga mätningar som görs efter montering av 

kroppen innan den skickas till kund. För att möjliggöra en tidigare återkoppling bör ett styrdiagram 

tas fram utifrån de mätningar som sker vid indikationsmätningen, innan montering. På detta vis kan 

underkända kroppar upptäckas tidigare och man undviker att felaktiga genomföringar monteras och 

skickas till slutprov. Tillverkning av ersättningskropp kan därmed påbörjas tidigare vilket minskar 

förseningstiden. 

Under examensarbetet har dessa mätvärden inte kunnat användas eftersom ingen indikations-

mätning skett under denna period. De fåtal indikationsmätningar som finns tillgängliga har dock 

studerats där det konstaterats att korrelationen mellan mätvärdena för tangens delta vid indikations-

mätningen och mätvärdet vid slutprov är låg. Detta innebär i praktiken att indikationsmätningen inte 

fyller något syfte i dagsläget. Anledningen till den låga korrelationen tros vara att kropparna vid 

indikationsmätningen har olika temperatur. Tangens delta-värdet påverkas av temperaturen och när 

kropparna plockas ut ur tuberingsprocessen har de en temperatur som är högre än den angivna 

temperatur som skall råda vid mätning. Ju längre tid genomföringen omges av rumstemperatur och 

svalnar innan den indikationsmäts kommer dess tangens delta-värde vara mer stabilt. En lösning på 

detta problem kan vara att mäta temperaturen på kroppen vid indikationsmätningen och sedan 

använda sig av en korrigeringsfaktor för den angivna temperaturen. Det är dock problematiskt att 

mäta temperaturen inne i kroppen vilket försvårar detta. En annan lösning är att låta kropparna 

svalna en viss tid, tills de med säkerhet är rumstempererade, innan indikationsmätning sker. 

Problemet med detta är att ledtiden förlängs vilket innebär en ökning av produkter i arbete. I vissa 

fall är detta inget problem då det finns ett mellanlager av kroppar innan montering och kropparna 

ändå hinner svalna. I de fall där det är kritiskt att kropparna passerar genom processen snabbt bör en 

mätning göras efter att kroppen monterats och kallprocessats då den antagit rumstemperatur vilket 

gör indikationsmätningen pålitlig. 
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4.5.2 Ändring i metodbestämmelser 
En höjning av förvärmevalstemperaturen i lindningsmaskinen Stollberg har visat sig sänka tangens 

delta-värdet med 0,055 i genomsnitt. Det är främst för vissa genomföringstyper som problem med 

tangens delta uppstått. Genom att höja förvärmevalsens temperatur vid lindning av dessa typer kan 

problemet med för höga tangens delta-värden lösas. För att säkerställa att åtgärden genomförs och 

att resultaten som erhålls blir bestående kommer därför ett tillägg i metodbestämmelsen för 

lindningen i Stollberg att föreslås. Tillägget bör innefatta en bestämmelse om att förvärmevalsens 

temperatur ska ställas upp när de genomföringstyper som brukar drabbas av problem med för högt 

tangens delta ska lindas. 
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5 Slutsatser 

I detta kapitel sammanställs resultaten av examensarbetet och en beräkning av den verkliga 

besparingspotentialen som de föreslagna förbättringsåtgärderna generar presenteras. 

5.1 Slutsatser 
Examensarbetets mål är att identifiera faktorer i tillverkningsprocessen för remslindade kondensator-

kroppar som påverkar den färdiga genomföringens tangens delta-värde, samt hitta nivåer för faktor-

erna som minimerar tangens delta-värdet och dess variation. 

Under examensarbetet har det konstaterats att tangens delta i de remslindade kondensator-

kropparna påverkas av all torkning som sker, både före, under och efter lindning. Det har också 

konstaterats att luftfuktigheten under lindningen har en påverkan på kondensatorkroppens tangens 

delta, sannolikt genom den återfuktning som sker då lampugnen stängs av för att lägga på nya 

belägg, avjämna kroppen och vid svarvning av kroppen. De faktorer som tycks påverka tangens delta 

visas i Tabell 5.1. 

Tabell 5.1 Faktorer som påverkar tangens delta, faktorernas effekt och den inställning som ger lägst tangens delta. 

Faktor Effekt Lägst tangens delta ges av 

Förtorkning av papper Stor Torkat papper 

Förvärmevalstemperatur Stor Hög temperatur 
Lindningshastighet Liten Låg hastighet 

Luftfuktighet under lindning Mellan Låg luftfuktighet 

Pappersspänning Mellan Låg spänning 
Tubering Stor Genomför tubering 

Värmning av kroppen under lindning från lampugn 
eller valsar anliggande mot kroppen 

Liten Hög temperatur 

Åtgärder som bör vidtas för att sänka tangens delta är i första hand en förbättring av avfuktnings-

anläggningen i remslindningsrummet för att sänka fukthalten i rummet. Om detta inte är tillräckligt 

bör papprets anliggningsyta mot valsen ökas, antingen genom installation av en ny vals eller genom 

ombyggnad av upphängningsanordningen så valsen kan höjas utan att pappret skjuvas. 

De variationer som finns för tangens delta-värdena härstammar från ett flertal variationskällor i 

processen. Ungefär 31% av variationen kan förklaras av luftfuktigheten. Dessutom finns variation 

som till stor del beror på manuella inställningar i lindningsprocessen där pappersspänningen ställs in 

manuellt och utan tydliga normer. Tiden lampugnen är avstängd vid placering av belägg och 

avjämning av kroppen är en annan källa till variationen. Även skillnader i tid som kroppen står med 

lampugnen igång under exempelvis helgnätter då inget skift arbetar samtidigt som en torkande 

effekt finns från lampugnen är en variationskälla. Genom att minska variationen i dessa faktorer kan 

variationen i tangens delta minskas och en bättre kontroll över processens utfall fås. 
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5.2 Verklig besparingspotential 
Schablonmässigt uppskattas kostnaden för en kasserad remslindad kropp till 150 000 kr genom 

kostnader för omarbetning, omprov, extra transportkostnader och badwill på grund av försenade 

leveranser. 2009 kasserades tolv kroppar på grund av för höga tangens delta-värden, vilket innebär 

en total kostnad på 1,8 miljoner kronor. 

För att åtgärda problemen med för höga värden på tangens delta rekommenderas i första hand att 

klimatanläggningen i remslindningsrummet byggs om för att sänka den absoluta fukthalten i rummet. 

Detta kräver en investering i en ökad torkningskapacitet, men också ökad kylning på grund av att den 

avfuktade luften håller en högre temperatur än den som tas från rummet. För detta krävs en ökad 

kylningskapacitet för att klimatrummet ska hålla en rimlig temperatur. Kostnaden för att göra denna 

ombyggnad är idag okänd, men med tanke på den besparing som kan uppnås genom att minska 

antalet kasserade kroppar kan en investering på upp till 1,5 miljoner betala sig inom ett år. Om detta 

jämförs med kostnaden för problemet under 2009, som var 1,8 miljoner, innebär det att om en kropp 

fortfarande underkänns för högt tangens delta blir besparingen 150 000 kr första året, och betydligt 

större under åren därefter. 

Vid undersökning av korrelationen mellan värdet på tangens delta vid indikationsmätning respektive 

slutmätning har det konstaterats att den är svag. Att ha en indikationsmätning som går att lita på är 

viktig då den möjliggör att fel kan upptäckas tidigare och ersättningskroppar kan börja lindas tidigare 

med följd att förseningen blir mindre. Dessutom undviks att felaktiga genomföringar skickas till 

slutprov, vilket kostar 30 000 kr för en genomföring av typen GOE2550. Anledningen till att korrela-

tionen är bristande är troligtvis att kropparnas temperatur varierar vid indikationsmätningen. Därför 

bör indikationsmätningen styras upp och klara riktlinjer för vilka värden som krävs för att den ska 

skickas vidare till slutprov bör införas. Under 2009 underkändes sex GOE2550 i slutprovet på grund 

av för högt tangens delta-värde. Detta innebär en provningskostnad på 180 000 kr som kunde ha 

sparats om felen upptäckts redan vid indikationsmätningen. Om tydliga rutiner införs för indikations-

mätningen kan fler kroppar stoppas innan de skickas till slutprov, vilket innebär en kostnads-

besparing. 

Under 2009 underkändes 33 genomföringar från Stollberg på grund av för höga tangens delta-

värden. Kostnaden för en felaktig genomföring av den typ som underkänts beräknas schablonmässigt 

till 7000 kr. Om dessa genomföringar lindats med en höjd valstemperatur hade med största sannolik-

het samtliga av dessa kroppar godkänts. Detta skulle innebära en besparing på 231 000 kr om dessa 

fel elimineras. Då problemen med för höga tangens delta-värden nästan enbart gäller ett fåtal typer 

av genomföringar i Stollberg skulle en höjning av valstemperaturen när dessa typer lindas kunna 

motiveras då det skulle leda till färre fel. 

Utifrån de åtgärder som föreslagits för indikationsmätning och förhöjd valstemperatur i Stollberg kan 

det konstateras finnas en besparingspotential på sammanlagt 411 000 kr per år genom implemente-

ring av dessa åtgärder. Dessutom finns en besparingspotential i de föreslagna förbättringsåtgärderna 

för remslindningen, vilka med stor sannolikhet kommer att resultera i en sänkning av tangens delta. 

Det är dock svårt att kvantifiera dessa då de kräver en investering, vars storlek inte är känd i 

dagsläget.  
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6 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras examensarbetets genomförande och resultat. En diskussion förs kring de 

slutsatser som examensarbetet resulterat i och även över DMAIC-cykelns och försöksplaneringens 

lämplighet som metod. Därefter presenteras förslag på fortsatta studier inom området. 

6.1 Genomförandet 
Experiment med hjälp av försöksplaneringsmetodik har varit en central del i utförandet av examens-

arbetet. Syftet har varit att minimera antalet remslindade genomföringar med för högt tangens 

delta-värde, genom identifiering av tillverkningsfaktorer i remslindningsprocessen som påverkar 

tangens delta. Men beroende på den höga beläggningsgraden och tillverkningskostnaderna i rems-

lindningsprocessen har faktorförsöken istället genomförts i en mindre lindningsmaskin, Stollberg. 

Utförandet av dessa experiment har syftat till att simulera tillverkningsprocessen för de remslindade 

genomföringarna för att kunna applicera resultatet till remslindningen. Trots simuleringen, där 

förtorkning av papper och tubering av kroppar gjorts, skiljer sig processerna något åt vilket innebär 

att resultaten från experimenten i Stollberg inte säkert kan sägas vara applicerbara i remslindnings-

processen. Experimenten har dock resulterat i en ökad kunskap om tangens delta och vad som 

påverkar värdet. Faktorförsöken har även givit kunskap om var i processen som den största 

sänkningen av tangens delta-värdet sker. Utifrån förutsättningarna för faktorförsök i remslindnings-

processen anser examensarbetarna att denna metod varit den bästa trots den osäkerhet som finns 

från olikheter i processerna. 

I Faktorförsök 1 fanns viss osäkerhet kring analysen av experimentet. Osäkerheten grundade sig i de 

överlagringar av effekter som uppstått i och med den hårda reduceringen av faktorförsöket. Det 

visade sig i vissa fall vara svårt att urskilja vilka samspelseffekter som påverkade utfallet då några 

troliga samspel var överlagrade av varandra. Att tänka till en extra gång kring överlagringsmönstret 

är att rekommendera och något som examensarbetarna kunnat göra bättre. 

6.2 Resultat 
De faktorer som visat sig påverka tangens delta utifrån experimenten i Stollberg, visade sig vara svåra 

att ändra på, eller befann sig i remslindningen redan på den nivå som bör ge lägst tangens delta. 

Detta innebar att de verifieringsförsök som genomfördes inte kunde påvisa någon sänkning av 

tangens delta. De förbättringsförslag som examensarbetet lett fram till innebär istället en förändring 

av lindningsmaskinen och tillverkningsprocessen. Dessa förbättringsförslag har inte kunnat testas och 

verifieras inom examensarbetes tidsramar. Examensarbetarna anser dock att om dessa förbättrings-

åtgärder införs är sannolikheten stor att tangens delta-värdet sänks. 

ABB har ett antal produktionsenheter runt om i världen som tillverkar genomföringar. Tillverknings-

processen för genomföringar skiljer sig till viss del åt mellan olika produktionsenheter, dels i deras 

uppbyggnad och dels i form av miljöfaktorer som luftfuktighet. Det kan därför vara vanskligt att 

generalisera resultaten från studien till andra produktionsanläggningar. Studien bör istället användas 

som ett underlag för egna studier av liknande typ. Examensarbetet har dock resulterat i en ökad 

kunskap kring tangens delta och vad det är som påverkar dess värde. Denna kunskap kan till viss del 
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anses vara generell och bör kunna användas för övriga produktionsenheter. Dock finns även här en 

osäkerhet från de skillnader i fukthalt som finns hos olika enheter och kan leda till skillnader i 

faktorers påverkan. ABB har även ett antal andra liknande produkter med liknande tillverknings-

processer, där studiens resultat kan vara av intresse för förbättring av processerna.  

6.3 Reliabilitet och validitet 
I litteraturstudien har ett flertal källor använts för att verifiera att använd information är tillförlitlig. 

Vissa källor har dock fått större vikt än andra beroende på att tillgången till bibliotek varit begränsat 

under examensarbetet. I allmänhet kan dock reliabiliteten och validiteten i litteraturstudien anses 

god. 

Det finns viss osäkerhet i validiteten och reliabiliteten för de historiska mätvärden som samlats in och 

analyserats. Det är osäkert om samtliga underkända prov tagits med i insamlingen av mätvärdena, 

eftersom de mätvärden som samlats in är de som registrerats vid slutproven och vissa genomföringar 

kasseras redan vid indikationsmätningen innan montering. Det innebär att processens duglighet 

egentligen är sämre än vad som visas i de historiska mätdata som använts. Dock har detta inte 

påverkat arbetet då det ändå konstaterats vara stora problem med processen i form av låg duglighet. 

Validiteten och reliabiliteten i de faktorförsök som genomförts tycks vara god. Mätsystemanalysen 

visar att mätsystemet är dugligt och resultaten från experimenten har överensstämt med de tidigare 

faktorförsök som genomförts. Det som däremot bör påpekas är att Faktorförsök 1 har genomförts 

under en period med låg luftfuktighet. Återfuktningen av pappret är lägre under detta försök än vad 

den är under stora delar av året. Detta kan eventuellt påverka vissa faktorer. Till exempel borde åter-

fuktningen av pappret ha blivit större om försöket genomförts under en period med högre fukthalt, 

med konsekvensen att effekten av förtorkning av papper då borde minska. 

Vid verifieringsförsöken i remslindningen finns viss osäkerhet om validiteten och reliabiliteten. På 

grund av svårigheten att göra experiment i denna process har endast en eller ett fåtal kroppar kunnat 

användas till dessa försök. Störfaktorer får därmed en stor inverkan på resultatet. Därför bör 

ytterligare verifieringsförsök göras för att säkerställa resultaten. Mätningarna av tangens delta som 

används bygger på mätningar från slutprovet av genomföringen. För denna mätutrustning har ingen 

mätsystemanalys gjorts på grund av att mätningen utförs av ABB Power Transformers, en annan 

enhet inom ABB. Dock har övrig mätutrustning visat sig vara duglig och denna, som används för de 

viktigare slutproven, bör därför rimligen vara duglig men det har inte kunnat verifieras. 

6.4 DMAIC-cykeln och försöksplaneringens lämplighet 
Höga tangens delta-värden har varit ett bestående problem för ABB Components. Förbättrings-

åtgärder har avlöst varandra utan att problemet lösts. Delar av det förbättringsarbete som tidigare 

gjorts kring tangens delta har baserats på bristfälliga analyser, subjektiva bedömningar och 

slutsatser. Genom tillämpning av DMAIC-cykeln och försöksplanering har examensarbetarna istället 

byggt en förståelse för problemet på fakta genom statistiskt säkerställda analyser. På detta sätt har 

vissa av de tidigare uppfattningarna kring problemet och dess orsaker bekräftats och andra 

förkastats. 
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6.4.1 DMAIC-cykeln 
Tillämpningen av DMAIC-cykeln har påverkat arbetets utförande genom att arbetet har följt en 

strukturerad arbetsgång där flera aspekter av problemet studerats vilket varit till hjälp för att finna 

en lösning. Nyckeln till detta tror vi ligger i att skapa en förståelse för det studerade problemet och 

att dra slutsatser utifrån statistiskt säkerställda analyser. På detta sätt undviks avgränsningar och 

antaganden i problemlösningen som bygger på subjektiva bedömningar som kan skärma av viktiga 

aspekter av problemet. 

Det stora fokus på kostnadsbesparingar som finns inom Sex Sigma har både för- och nackdelar. 

Genom att tydligt definiera besparingen kan projektets existens berättigas och dess framgång mätas. 

Det kan dock vara svårt att under projektets gång avgöra hur stor besparingen verkligen blir då 

effekten av projektet ofta inte går att se förrän efter att projektets åtgärder implementerats. I vårt 

fall då tangens delta bland annat beror på luftfuktigheten har få problem med tangens delta funnits 

under den tid examensarbetet pågått på grund av den låga luftfuktigheten som råder under vinter 

och vår. Därmed kan en besparing först ses under sommaren och hösten då luftfuktigheten är hög. 

Detta problem kan innebära att besparingen beräknas utifrån antaganden när projektet slutförs. Det 

är då viktigt att en uppföljning görs senare så att mer långsiktiga konsekvenser av förbättringarna kan 

utläsas. 

6.4.2 Försöksplanering 
Försöksplanering har under arbetet visat sig vara ett användbart verktyg för att effektivt undersöka 

ett flertal faktorers påverkan under ett och samma experiment. Det finns dock vissa problem med 

den praktiska tillämpningen av försöksplanering. I detta fall har det ofta funnits randomiseringsbe-

gränsningar där vissa faktorer inte kunnat randomiseras fullt ut samtidigt som antalet delförsök varit 

begränsat. Detta kan innebära att experimenten behöver göras som split-plot-försök med få frihets-

grader vilket kan leda till osäkerheter i effektskattningarna. 

Vid de tidigare experimenten som gjorts på ABB Components har oftast en faktor i taget testats 

genom att linda ett antal kroppar med en ändrad inställning, där resultatet jämförts mot kroppar 

som lindats med ordinarie produktionsinställningar. Sådana experiment kan genomföras relativt 

smidigt och innebär en liten störning i produktionen. De experiment som gjorts i examensarbetet har 

varit av större omfattning, vilket inneburit att tveksamheter funnits bland produktionspersonalen till 

de förhållandevis stora experimenten. Detta motstånd är något som måste hanteras för den som 

introducerar försöksplanering i en produktionsanläggning, och något som i kombination med 

randomiseringsbegränsningar kan försvåra arbetet. 

Att genomföra experiment i en produktionsanläggning kan också innebära begränsningar i vad som 

får provas. Vid hög beläggningsgrad måste ibland experimenten göras på skarpa order som ska 

levereras till kund. Detta kan innebära att de produkter som tillverkas i experimentet måste uppfylla 

kundernas krav vilket kan hämma experimentet då nivåerna på studerade faktorer måste testas inom 

snäva intervall vilket kan försvåra urskiljning av signifikanta effekter. Detta kan tyckas bero på ett 

kortsiktigt tänk men är ändå förståeligt på grund av påverkan på kundrelationerna. 
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6.5 Fortsatta studier 
Då korrelationen mellan mätningen av tangens delta vid indikationsmätning och slutprov är låg finns 

det anledning att utreda möjligheterna att förbättra indikationsmätningen genom att sätta upp 

tydliga rutiner för avsvalning och justering av mätvärdena så att pålitliga värden erhålls. På detta sätt 

kan en korrekt toleransgräns införas för när en kropp ska underkännas innan den skickas iväg för 

slutprov. Rutiner bör också upprättas för när mätning ska ske, innan montering eller efter kallprocess 

då genomföringen monterats. Detta för att undvika uppbyggnad av lager innan indikationsmätning 

och montering samt för att hålla nere antalet produkter i arbete. 

Under arbetet har experiment med cykling i tuberingsprocessen gjorts utan resultat. Tanken var att 

en bättre utdrivning av fukten skulle ske om den omgivande luften var torr. Eventuellt kan ett bättre 

resultat från tuberingen fås genom att tillföra värme kontinuerligt under vakuumtiden då värmen i 

kroppen driver ut fukt som sedan transporteras bort av vakuumpumpen. Det finns en process som 

fungerar på det sättet och får bra värden på tangens delta. Dock är det osäkert om detta är 

anledningen till de låga värdena då dessa genomföringars konstruktion är fördelaktig för att driva ut 

fukt. Det skulle dock vara intressant att undersöka om tangens delta kan sänkas genom tillförsel av 

värme under vakuumtiden, om problemen med för höga tangens delta-värden består. 

Som nämnts i Avsnitt 4.4.4.3 kan det gå att sänka tangens delta genom att minska pappers-

spänningen i remslindningen. Därför bör en undersökning göras av vilka eventuellt negativa 

konsekvenser en minskning av spänningen medför, vilken inverkan på tangens delta som erhålls vid 

en sänkning, samt hur spänningen ska kunna mätas och styras på ett strukturerat sätt så dess nivå 

kan hållas konstant.  

I nuvarande processer rutinmäts alla genomföringar med frekvensen 50Hz. Dock är skillnaderna i 

tangens delta större vid lägre frekvenser. Det kan liknas med att mäta tangens delta vid olika 

temperaturer. Detta innebär att mer information kan fås genom att mäta på flera frekvenser. Det kan 

därmed finnas anledning att göra stickprovsmätningar med så kallad frekvenssvep, då mätning görs 

på ett stort antal frekvenser för att upptäcka förändringar i processen som inte är synliga på 50Hz. 
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Bilaga 1 – Tidigare studier 
ABB Components har en intern rapportdatabas där rapporter från tidigare experiment finns sökbara. 

Vid sökning hittades tre rapporter från tidigare genomförda faktorförsök, två genomförda i Stollberg 

och ett i en större lindningsmaskin, kallad Morseth 2. Faktorförsöken genomfördes 1994, 1999 och 

2000. Det senaste faktorförsöket gjordes alltså för tio år sedan, vilket innebär att dessa experiment 

kan antas ha genomförts under andra omständigheter än vad som råder idag, men de är givetvis 

intressanta för examensarbetet ändå.  

Vid dessa experiment har inte samspel mellan faktorer analyserats. För att undersöka förekomsten 

av samspel analyseras dessa experiment på nytt för att undersöka om det finns aktiva samspel 

mellan faktorer. 

Linusson 1994 
Vid ett experiment som beskrivits av Linusson (1994) har ett reducerat faktorförsök genomförts på 

en av de mindre genomföringstyperna i lindningsmaskinen Stollberg där fem faktorer varierats på två 

nivåer i 16 delförsök. För att hålla nere antalet delförsök har det valts att inte titta på några samspel. 

De faktorer som testats är följande: 

A: Valstemperatur 

B: Lindningshastighet 

C: Tid i mellanlagringsugn 

D: Ugnstemperatur 

E: Vakuumtid på ramp 

Vid planeringen hade det också planerats att variera antalet lampor i lampugnen. Dock fick den 

faktorn strykas då lampugnen inte var korrekt installerad. 

Vid den ursprungliga analysen av faktorförsöket visade det sig att två av de fem faktorerna var aktiva 

på 5% signifikansnivå. Det var valstemperatur och lindningshastighet, där en högre valstemperatur, 

respektive lägre lindningshastighet, medförde lägre värde på tangens delta. Dock var skillnaden 

relativt liten och värdena på tangens delta varierade endast mellan 0,51% och 0,60%. Det 

konstaterades att inverkan av valstemperaturen förklarade 38% av variationen, lindningshastigheten 

27%, övriga huvudfaktorer 11% och residualerna 24%. Därmed kan det konstateras att faktorer som 

inte ingick i experimentet påverkar tangens delta på en betydande nivå. Det konstaterades också att 

låg lindningshastighet och hög ugnstemperatur ledde till en mindre spridning av tangens delta-

värdet. 

Omanalys av experimentet 

Vid analys i Design Expert ges det normalfördelningsdiagram för effekterna som visas i Figur 1. Vid 

den ursprungliga analysen konstaterades att faktor A (valstemperaturen) och faktor B (lindnings-

hastighet) var de faktorer som påverkade tangens delta. I denna analys faller även samspelet mellan 

dessa faktorer ut som aktivt vilket innebär att det troligtvis påverkar tangens delta. 



80 
 

 

Figur 1 Normalfördelningsdiagram över effekterna från experiment redovisat i Linusson (1994). 

Utifrån experimentet fås en modell för tangens delta som visas i Formel 1. Modellen visualiseras i 

Figur 2 genom samspelsplotten mellan valstemperatur och lindningshastighet, där det lägsta värdet 

på tangens delta fås då lindningshastigheten hålls på dess låga nivå och valstemperaturen på sin höga 

nivå. Det kan också utläsas att en hög valstemperatur innebär att processen är mer robust mot 

förändringar i lindningshastighet. Detta medför att det går att hålla en högre lindningshastighet utan 

att någon större försämring i tangens delta. Det ska dock påpekas att påverkan från dessa faktorer i 

det undersökta spannet ger en relativt liten inverkan på tangens delta. 

 Tan δ = 0.55-0.014*A+0.013*B-0,008125*A*B (1) 

 

Figur 2 Samspelsgraf mellan valstemperatur (A) och lindningshastighet (B) från experiment redovisat i Linusson (1994). 
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Berner 1999 
I det andra faktorförsöket i Stollberg som redovisas i Berner (1999) testas fyra faktorer i åtta 

delförsök. Dessutom gjordes en kropp i en centrumpunkt samt en verifieringskropp. Det visade sig att 

en av faktorerna vid lindning av centrumpunkten blivit fel vilket gjorde att den inte låg i 

centrumpunkten, och därmed inte kunde analyseras i Minitab. Därför exkluderades denna och togs 

inte med i analysen. Följande faktorer undersöktes i experimentet: 

A: Lindningshastighet 

B: Tid i mellanlagringsugn 

C: Vakuumtid på ramp 

D: Valstemperatur 

 Samtliga faktorer testades också av Linusson (1994), men de testas i detta experiment på andra 

nivåer. 

Den ursprungliga analysen av faktorförsöket visar att lindningshastigheten är den faktor som har 

störst inverkan på tangens delta, följt av valstemperatur medan det inte gått att konstatera att de 

sista två faktorerna påverkar. Värdet på tangens delta på kropparna i experimentet varierade mellan 

0,41% och 0,51%. Enligt den ANOVA som gjorts i experimentet är huvudfaktorernas inverkan 83%, 

samspelsfaktorernas, 15,7% och störfaktorernas, 1,3%.  

Omanalys av experimentet 

Vid analys av experimentet med den tänkta centrumpunkten medtagen på dess verkliga inställningar, 

erhålls ingen skattning på kurvaturen. Istället frigörs trefaktorsamspelet BCD. Design Expert ger med 

dessa värden normalfördelningsdiagrammet som visas i Figur 3. Det visar sig att faktorerna A 

(lindningshastighet) och D (valstemperatur) påverkar tangens delta där en låg lindningshastighet och 

en hög valstemperatur ger lägsta tangens delta, precis som det konstaterades i den ursprungliga 

analysen. 

 

Figur 3 Normalfördelningsdiagram över effekterna från experiment redovisat i Berner (1999). 
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Petrici 2000 
Det tredje faktorförsöket, som redovisas i Petrici (2000), genomfördes i en större lindningsmaskin 

med liknande uppbyggnad som Stollberg. Experimentet genomfördes som ett fullständigt tvånivåers 

faktorförsök med tre faktorer vilket innebar att åtta kroppar lindades. De faktorer som varierades var 

följande: 

A: Valstryck (lägsta möjliga, respektive normalt) 

B: Processtyp (kallprocess i genomföring eller varmprocess i tub) 

C: Lindningshastighet 

I experimentet undersöktes endast huvudeffekterna och någon undersökning av dess signifikans 

redovisades inte. Den största effekten hade val av processtyp följt av lindningshastigheten med 

hälften så stor effekt och därefter valstryck med något lägre effekt. Värdena på tangens delta i 

experimentet varierade mellan 0,393% och 0,482%. Detta innebär att lägsta möjliga tangens delta fås 

då valstrycket är lägsta möjliga, varmprocess i tub används och låg lindningshastighet används. 

Omanalys av experimentet 

Vid analys i Design Expert erhålls det normalfördelningsdiagram som visas i Figur 4. Den enda faktorn 

som är signifikant och kan sägas påverka tangens delta är faktor B (processtyp).  

 

Figur 4 Normalfördelningsdiagram över effekterna från experiment redovisat i Petrici (2000). 

Utifrån modellen definieras tangens delta enligt Formel 2 där faktorn B antar värdet -1 om kroppen 

impregneras genom kallprocess i genomföringen eller +1 om den impregneras genom varmprocess i 

tub.  

 Tan δ=0.43813-0.026375*B  (2) 
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En intressant iakttagelse från residualanalysen i Figur 5, där residualerna plottas mot nivån på faktor 

C (lindningshastighet) är att en låg lindningshastighet tycks medföra en betydligt mindre spridning för 

värdena. Det ska dock påpekas att experimentet endast innefattar åtta delförsök vilket innebär en 

viss osäkerhet i analysen. Det är alltså inte helt otroligt att slumpen orsakar den lägre spridningen. 

 

Figur 5 Residualerna plottade mot nivån på lindningshastigheten i experiment redovisat i Petrici (2000). 
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Bilaga 2 – Normalfördelningstest för tangens delta-värden 
Normalfördelningstest för tangens delta-värdena som används i nulägesanalysen. 
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Figur 1 Anderson-Darling normalfördelningstest för tangens delta-värdena. 
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Figur 2 Ryan-Joiner normalfördelningstest för tangens delta-värdena. 
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Figur 3 Kolmogorov-Smirnov normalfördelningstest för tangens delta-värdena. 
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Bilaga 3 – Normalfördelningstest för transformerade mätvärden 
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Figur 1 Ryan-Joiner normalfördelningstest för de transformerade tangens delta-värdena. 
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Figur 2 Kolmogorov-Smirnov normalfördelningstest för de transformerade tangens delta-värdena. 
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Bilaga 4 – Resultatsammanställning av tredje ordningens 

autoregressiva modell för de transformerade mätvärdena 
 
ARIMA Model: Tan delta Johnson transf.  
 

Estimates at each iteration 

Iteration SSE Parameters 

0 80,1804 0,1 0,1 0,1 0,1 

1 71,5099 0,25 0,163 0,146 0,042 

2 70,46 0,321 0,184 0,167 0,011 

3 70,4491 0,329 0,181 0,17 0,006 

4 70,4489 0,33 0,18 0,171 0,006 

5 70,4489 0,33 0,18 0,171 0,006 

6 70,4489 0,33 0,18 0,171 0,006 
 

Relative change in each estimate less than 0,0010 

 

Final Estimates of Parameters 

 

Type Coef SE Coef T P 

AR 1 0,3301 0,0991 3,33 0,001 

AR 2 0,1801 0,104 1,73 0,086 

AR 3 0,1711 0,1016 1,68 0,095 

Constant 0,00649 0,08333 0,08 0,938 

Mean 0,0204 0,2615     
 

 

Number of observations:  103 

Residuals: SS =  70,1897 (backforecasts excluded) 

MS =  0,7090  DF = 99 

 

Modified Box-Pierce (Ljung-Box) Chi-Square statistic 

 

Lag 12 24 36 48 

Chi-Square 14,5 31,7 39,8 51,9 

DF 8 20 32 44 

P-Value 0,07 0,047 0,162 0,192 
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Figur 1 Autokorrelationsfunktion för residualerna från ARIMA-modellen. 
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Figur 2 Partiell autokorrelationsfunktion för residualerna från ARIMA-modellen. 
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Bilaga 5 – Processkarta 
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Figur 1 Processkarta över tillverkningsprocessen för remslindade genomföringar. 
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Bilaga 6 – Eventuellt påverkande faktorer 
De faktorer som identifierats kunna påverka tangens delta i processerna för remslindning och 

lindning i Stollberg listas i Tabell 1, där ett X betyder att faktorn påverkar i den process där X:et 

angivits. När det i kolumnen för Stollberg står V betyder det att faktorn finns där också, men på ett 

sätt som inte gör det direkt jämförbart med faktorn med samma namn i remslindningen. Står det ett 

E i denna kolumn betyder det att faktorn i vanliga fall inte finns i Stollberg men att den kan införas 

experimentellt. 

Tabell 1 Faktorer vid remslindningprocessen och lindning i Stollberg som möjligtvis påverkar tangens delta. 

Faktor Process Remsan Stollberg 

Antal remsor Lindning X   

Genomföringsnummer efter pappersbyte Lindning   X 

Lampugn (av/på) Lindning X V 

Lampugn (höjd) Lindning X   

Lampugn (temperatur) Lindning X V 

Lampugnens effekt Lindning X V 

Lindningshastighet Lindning X V 

Lindningsmaskin Lindning X   

Luftfuktighet Lindning X X 

Lufttemperatur Lindning X X 

Monteringstid för papper Lindning X   

Operatör Lindning X X 

Pappersspänning Lindning X X 

Paustider med värme Lindning X   

Paustider utan värme Lindning X   

Rotationshastighet under pauser med värme Lindning X   

Slipning av rör Lindning X E 

Smuts på röret Lindning X X 

Tid för nytt belägg Lindning X   

Tid mellan pappersbyten Lindning X   

Valstemperatur Lindning X V 

Valstryck (uppifrån) Lindning   X 

Svarvningstid Lindning X   

Värmevalshöjd Lindning X   

Genomföringstyp Lindning & Tub X V 

Antal rullar Papper X   

Laddning per lucka/sektion Papper X E 

Pappersvikt Papper X V 

Transporttid mellan ugn och maskin Papper X E 

Ugnstemperatur Papper X E 

Ursprungligt vätskeinnehåll Papper X V 

Vakuumtid Papper X E 

Vakuumtryck Papper X E 

Vilken sektion Papper X E 

Vilken ugn Papper X E 

Värmetid Papper X E 

Avsvalningstid Tub X E 

Oljeimpregneringstid Tub X E 

Processtyp (kall, tub) Tub   X 

Smuts i tub Tub X E 

Antal kroppar i tub Tub X E 



90 
 

Faktor Process Remsan Stollberg 

Temperatur i tub Tub X E 

Vilken tub Tub X E 

Vakuumtid (tub) Tub X E 

Vakuumtid på ramp Tub   X 

Vakuumtryck Tub X E 

Vilken sektion Tub X E 

Värmetid (tub) Tub X E 

Fukthalt i olja Tub X E 

Mellanlagringstid för impregnerad kropp Övrigt X E 

Monteringsfaktorer Övrigt   X 

Temperatur i mellanlagringsugn Övrigt X X 

Tid från lindning till tub Övrigt X E 

Tid i mellanlagringsugn Övrigt X X 
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Bilaga 7 – Ishikawadiagram 

 

Figur 1 Ishikawadiagram för faktorer i papperstorkningen som eventuellt påverkar tangens delta. 

 

 

Figur 2 Ishikawadiagram för faktorer i remslindningen som eventuellt påverkar tangens delta. 
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Figur 3 Ishikawadiagram för faktorer i tuberingen som eventuellt påverkar tangens delta. 
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Bilaga 8 – Korrelationsanalyser 
 

Tabell 1 Korrelationsanalys tangens delta, temperatur, relativ fuktighet och absolut fuktighet vid 15 dagars förskjutning 
från fuktvärde till provdatum. 

 
Tan d Temp Relfukt Absfukt 

Tan d 1 
   Temp 0,122927 1 

  Relfukt 0,553993 0,282279 1 
 Absfukt 0,552553 0,419954 0,987896 1 

 

Tabell 2 Korrelationsanalys tangens delta, temperatur, relativ fuktighet och absolut fuktighet vid 20 dagars förskjutning 
från fuktvärde till provdatum. 

 
Tan d Temp Relfukt Absfukt 

Tan d 1 
   Temp 0,113202 1 

  Relfukt 0,6325 0,360146 1 
 Absfukt 0,608754 0,475169 0,991188 1 

 

Tabell 3 Korrelationsanalys tangens delta, temperatur, relativ fuktighet och absolut fuktighet vid 25 dagars förskjutning 
från fuktvärde till provdatum. 

 
Tan d Temp Relfukt Absfukt 

Tan d 1 
   Temp 0,181205 1 

  Relfukt 0,668686 0,163794 1 
 Absfukt 0,665732 0,27117 0,99296 1 

 

Tabell 4 Korrelation mellan tangens delta och relativ fuktighet vid olika antal dagars förskjutning från fuktvärde till 
provdatum. 

 
Tan d 

  
Tan d 

  
Tan d 

Tan d 1 
 

13 0,352215 
 

27 0,577855 

0 0,206879 
 

14 0,399654 
 

28 0,582999 

1 0,225784 
 

15 0,446091 
 

29 0,568728 

2 0,271355 
 

16 0,48444 
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3 0,302131 
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18 0,535437 
 

32 0,400409 

5 0,312303 
 

19 0,545639 
 

33 0,333289 

6 0,310349 
 

20 0,549774 
 

34 0,3091 

7 0,298019 
 

21 0,542994 
 

35 0,302946 

8 0,297526 
 

22 0,538834 
 

36 0,357944 

9 0,299995 
 

23 0,541795 
 

37 0,40335 

10 0,302592 
 

24 0,544663 
 

38 0,443628 

11 0,312503 
 

25 0,555797 
 

39 0,458269 

12 0,326646 
 

26 0,572676 
 

40 0,469044 
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Bilaga 9 – Mätvärden från mätsystemanalys 
 

Tabell 1. Tangens delta-värden från 16 genomföringar som mättes två gånger vardera för att utvärdera mätsystemets 
repeterbarhet och bestämma dess duglighet. 

StdOrder RunOrder Parts Operators Tand Kap 

19 1 10 1 0,48 283 

9 2 5 1 0,31 268 

11 3 6 1 0,28 257,8 

23 4 12 1 0,41 261,7 

1 5 1 1 0,33 124,2 

7 6 4 1 0,34 260,3 

5 7 3 1 0,31 129,3 

21 8 11 1 0,42 128,2 

17 9 9 1 0,42 125,4 

13 10 7 1 0,26 124,9 

25 11 13 1 0,44 125,3 

29 12 15 1 0,43 256,7 

27 13 14 1 0,46 266,2 

31 14 16 1 0,34 121,3 

3 15 2 1 0,34 270,8 

15 16 8 1 0,3 128,4 

24 17 12 1 0,41 261,7 

6 18 3 1 0,31 129,2 

22 19 11 1 0,42 128,1 

32 20 16 1 0,34 121,3 

18 21 9 1 0,42 125,3 

10 22 5 1 0,31 268 

8 23 4 1 0,35 260,3 

30 24 15 1 0,43 256,7 

16 25 8 1 0,3 128,3 

26 26 13 1 0,44 125,3 

14 27 7 1 0,26 124,9 

2 28 1 1 0,33 124,1 

12 29 6 1 0,27 257,9 

4 30 2 1 0,34 270,8 

20 31 10 1 0,48 283 

28 32 14 1 0,46 266,2 
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Bilaga 10 – Överlagringsmönster i Faktorförsök 1 
Överlagringsmönster för Faktorförsök 1. Försöksplanen och överlagringsmönstret hämtats från 

Montgomery (2009b). 

A=Papperstorkning 

B=Valstemperatur 

C=Lindningshastighet 

D=Tuberingstid 

E=Pappersspänning 

F=Kroppslängd 

G=Tub 

I=ABCE=BCDF=ADEF=ACDG=BDEG=ABFG=CEFG 

A=BCE=DEF=CDG=BFG 

B=ACE=CDF=DEG=AFG 

C=ABE=BDF=ADG=EFG 

D=BCF=AEF=ACG=BEG 

E=ABC=ADF=BDG=CFG 

F=BCD=ADE=ABG=CEG 

G=ACD=BDE=ABF=CEF 

AF=DE=BG 

AG=CD=BF 

BD=CF=EG 
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Bilaga 11 – Residualanalys för Faktorförsök 1 
För att kontrollera modellantagandet om normalfördelade och oberoende residualer genomförs en 

residualanalys. Nedan följer ett urval av de studerade graferna. Utöver dessa gjordes även en analys 

av DFBETAS- och Box-Cox-diagrammet, där det konstaterades att ingen av residualerna avviker och 

att transformation av mätdatan inte är nödvändig. 
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Bilaga 12 – Residualanalys för Faktorförsök 2 
För att kontrollera modellantagandet om normalfördelade och oberoende residualer genomförs en 

residualanalys. Nedan följer ett urval av de studerade graferna. Utöver dessa gjordes även en analys 

av DFBETAS- och Box-Cox-diagrammet, där det konstaterades att ingen av residualerna avviker och 

att transformation av mätdatan inte är nödvändig. 
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Bilaga 13 – Sambandsdiagram 
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Figur 1 Sambandsdiagram med temperaturen på x-axeln och tangens delta på y-axeln. 
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Sambandsdiagram med relativa fukthalten på x-axeln och tangens delta på y-axeln. 

 

654321

0,40

0,39

0,38

0,37

0,36

0,35

0,34

0,33

0,32

0,31

Absolut fukthalt

Ta
n 

de
lt
a

Scatterplot of Tan delta vs Absolut fukthalt

 

Figur 3 Sambandsdiagram med absoluta fukthalten på x-axeln och tangens delta på y-axeln. 
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Bilaga 14 – Normalfördelningstest 
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Figur 1 Anderson-Darling normalfördelningstest för värden på de GOE2550 som ingått i den uppföljande 
korrelationsanalysen.  
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Bilaga 15 – Regressionsanalys för tangens delta 

Regression Analysis: Tan delta versus Absolut fukthalt  
 

The regression equation is 

Tan delta = 0,323 + 0,00896 Absolut fukthalt 

 

Predictor Coef SE Coef T P VIF 

Constant 0,323356 0,007367 43,89 0   

Absolut fukthalt 0,008956 0,001833 4,89 0 1 
 

S = 0,0154075   R-Sq = 30,6%   R-Sq(adj) = 29,4% 

 

PRESS = 0,0137092   R-Sq(pred) = 25,83% 

 

Analysis of Variance 

 

Source DF SS MS F P 

Regression 1 0,005666 0,005666 23,87 0,000 

Residual Error 54 0,012819 0,000237     

   Lack of Fit 43 0,010976 0,000255 1,52 0,230 

   Pure Error 11 0,001843 0,000168     

Total 55 0,018485       
 

 36 rows with no replicates 

 

Unusual Observations 

 

Obs 
Absolut 
fukthalt 

Tan 
delta Fit SE Fit Residual St Resid 

 2 2,75 0,384 0,34799 0,00289 0,03601 2,38 R 

8 3,79 0,39 0,35731 0,00206 0,03269 2,14 R 
 

R denotes an observation with a large standardized residual. 

 

Durbin-Watson statistic = 1,81785 

 

  



105 
 

Predicted Values for New Observations 

 

New 
Obs Fit SE Fit 99,7% CI 99,7% PI 

 0 0,32336 0,00737 (0,30046; 0,34625) (0,27027; 0,37644) XX 

0,5 0,32783 0,00649 (0,30765; 0,34801) (0,27586; 0,37980) X 

1 0,33231 0,00563 (0,31481; 0,34981) (0,28132; 0,38330) X 

1,5 0,33679 0,00479 (0,32190; 0,35167) (0,28664; 0,38694) 
 2 0,34127 0,00398 (0,32889; 0,35364) (0,29180; 0,39073) 
 2,5 0,34574 0,00323 (0,33570; 0,35579) (0,29681; 0,39468) 
 3 0,35022 0,00259 (0,34217; 0,35828) (0,30166; 0,39879) 
 3,5 0,3547 0,00216 (0,34798; 0,36142) (0,30634; 0,40306) 
 4 0,35918 0,00208 (0,35273; 0,36563) (0,31085; 0,40750) 
 4,5 0,36366 0,00237 (0,35629; 0,37103) (0,31520; 0,41211) 
 5 0,36813 0,00294 (0,35901; 0,37726) (0,31938; 0,41689) 
 5,5 0,37261 0,00365 (0,36128; 0,38395) (0,32340; 0,42183) 
 6 0,37709 0,00443 (0,36331; 0,39087) (0,32726; 0,42692) 
 6,5 0,38157 0,00526 (0,36521; 0,39792) (0,33096; 0,43217) X 

7 0,38605 0,00612 (0,36703; 0,40506) (0,33452; 0,43757) X 

7,5 0,39052 0,00699 (0,36881; 0,41224) (0,33794; 0,44311) XX 

8 0,395 0,00787 (0,37055; 0,41945) (0,34123; 0,44877) XX 

8,5 0,39948 0,00875 (0,37227; 0,42669) (0,34440; 0,45456) XX 

9 0,40396 0,00965 (0,37397; 0,43395) (0,34745; 0,46046) XX 
 

X denotes a point that is an outlier in the predictors. 

XX denotes a point that is an extreme outlier in the predictors. 
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Figur 1 Residualplotter för regressionsmodellen. 
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Bilaga 16 – Verifieringsförsök Stollberg 

Tabell 1 Mätresultat för de genomföringar av typen GOB550 som lindats med normala förvärmevalstemperatur-
inställningar och för de som lindats med höjd förvärmevalstemperatur. 

Förvärmevalstemperatur Tan delta 
 

Förvärmevalstemperatur 
Tan 

delta 
Ordinarie temperatur 0,47 

 
Höjd temperatur 0,40 

Ordinarie temperatur 0,463 
 

Höjd temperatur 0,362 

Ordinarie temperatur 0,457 
 

Höjd temperatur 0,40 

Ordinarie temperatur 0,459 
 

Höjd temperatur 0,392 

Ordinarie temperatur 0,452 
 

Höjd temperatur 0,396 

Ordinarie temperatur 0,461 
 

Höjd temperatur 0,386 

Ordinarie temperatur 0,456 
 

Höjd temperatur 0,385 

Ordinarie temperatur 0,453 
 

Höjd temperatur 0,416 

Ordinarie temperatur 0,457 
 

Höjd temperatur 0,41 

Ordinarie temperatur 0,453 
 

Höjd temperatur 0,409 

Ordinarie temperatur 0,451 
 

Höjd temperatur 0,398 

Ordinarie temperatur 0,455 
 

Höjd temperatur 0,394 

Ordinarie temperatur 0,456 
 

Höjd temperatur 0,396 

Ordinarie temperatur 0,453 
 

Höjd temperatur 0,40 

Ordinarie temperatur 0,453 
 

Höjd temperatur 0,40 

Ordinarie temperatur 0,454 
 

Medel 0,396 

Ordinarie temperatur 0,441 
   Ordinarie temperatur 0,447 
   Ordinarie temperatur 0,446 
   Ordinarie temperatur 0,445 
   Ordinarie temperatur 0,456 
   Ordinarie temperatur 0,461 
   Ordinarie temperatur 0,458 
   Ordinarie temperatur 0,462 
   Ordinarie temperatur 0,451 
   Ordinarie temperatur 0,443 
   Ordinarie temperatur 0,445 
   Ordinarie temperatur 0,444 
   Ordinarie temperatur 0,437 
   Ordinarie temperatur 0,443 
   Ordinarie temperatur 0,434 
   Ordinarie temperatur 0,431 
   Medel 0,451 
   

Hypotestest över skillnaden mellan de GOB550 som lindats med olika 
förvärmevalstemperatur 
Two-sample T for Ordinarie temperatur vs. Höjd temperatur 

 

  N Mean StDev SE Mean 

Ordinarie temperatur 32 0,45147 0,00879 0,0016 

Höjd temperatur 15 0,3963 0,0126 0,0033 
 

Difference = mu (Ordinarie temperatur) - mu (Höjd temperatur) 

Estimate for difference:  0,05520 

95% CI for difference:  (0,04767; 0,06273) 

T-Test of difference = 0 (vs. not =): T-Value = 15,29  P-Value = 0,000  DF = 20 
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Tabell 1 Mätresultat för de genomföringar av typen GOB325 som lindats med normala förvärmevalstemperatur-
inställningar och för de som lindats med höjd förvärmevalstemperatur. 

Förvärmevalstemperatur 
Tan 

delta 
 

Förvärmevalstemperatur 
Tan 

delta 
Ordinarie temperatur 0,501 

 
Höjd temperatur 0,401 

Ordinarie temperatur 0,456 
 

Höjd temperatur 0,390 

Ordinarie temperatur 0,472 
 

Höjd temperatur 0,411 

Ordinarie temperatur 0,468 
 

Höjd temperatur 0,384 

Ordinarie temperatur 0,474 
 

Höjd temperatur 0,393 

Ordinarie temperatur 0,467 
 

Höjd temperatur 0,398 

Ordinarie temperatur 0,475 
 

Höjd temperatur 0,398 

Ordinarie temperatur 0,471 
 

Höjd temperatur 0,427 

Ordinarie temperatur 0,469 
 

Höjd temperatur 0,425 

Ordinarie temperatur 0,446 
 

Höjd temperatur 0,436 

Ordinarie temperatur 0,453 
 

Höjd temperatur 0,431 

Ordinarie temperatur 0,441 
 

Medel 0,409 

Ordinarie temperatur 0,453 
   Ordinarie temperatur 0,442 
   Ordinarie temperatur 0,441 
   Ordinarie temperatur 0,443 
   Ordinarie temperatur 0,432 
   Ordinarie temperatur 0,434 
   Ordinarie temperatur 0,430 
   Ordinarie temperatur 0,430 
   Ordinarie temperatur 0,450 
   Ordinarie temperatur 0,450 
   Ordinarie temperatur 0,467 
   Ordinarie temperatur 0,483 
   Ordinarie temperatur 0,476 
   Ordinarie temperatur 0,471 
   Ordinarie temperatur 0,474 
   Ordinarie temperatur 0,469 
   Ordinarie temperatur 0,472 
   Ordinarie temperatur 0,474 
   Ordinarie temperatur 0,483 
   Ordinarie temperatur 0,473 
   Ordinarie temperatur 0,458 
   Ordinarie temperatur 0,451 
   Ordinarie temperatur 0,449 
   Ordinarie temperatur 0,480 
   Ordinarie temperatur 0,481 
   Ordinarie temperatur 0,479 
   Ordinarie temperatur 0,479 
   Ordinarie temperatur 0,459 
   Ordinarie temperatur 0,464 
   Medel 0,462 
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Hypotestest över skillnaden mellan de GOB325 som lindat med olika 
förvärmevalstemperatur 
Two-sample T for Ordinarie temperatur vs. Höjd temperatur 

  N Mean StDev SE Mean 

Ordinarie temperatur 41 0,462 0,017 0,0027 

Höjd temperatur 11 0,4085 0,0183 0,0055 
 

Difference = mu (Ordinarie temperatur) - mu (Höjd temperatur) 

Estimate for difference:  0,05341 

95% CI for difference:  (0,04028; 0,06653) 

T-Test of difference = 0 (vs. not =): T-Value = 8,73  P-Value = 0,000  DF = 14 
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Bilaga 17 – Cyklingsexperiment i remspappersugnarna 

Tabell 1 Mätvärden från cyklingsexperiment i remspappersugnar.  

Lucka Placering Innan Efter 

V 1 8,84 8,43 

V 2 8,92 8,54 

V 3 8,9 8,49 

V 4 8,83 8,49 

V 5 8,89 8,53 

V 6 8,86 8,51 

V 7 8,88 8,55 

V 8 8,86 8,55 

V 9 8,83 8,51 

V 10 8,87 8,54 

V 11 8,87 8,55 

V 12 8,91 8,54 

H 1 8,87 8,48 

H 2 8,87 8,53 

H 3 8,83 8,49 

H 4 8,9 8,56 

H 5 8,88 8,57 

H 6 8,83 8,5 

H 7 8,86 8,54 

H 8 8,93 8,62 

H 9 8,91 8,57 

H 10 8,84 8,53 

H 11 8,88 8,59 

H 12 8,91 8,58 
 

Hypotestest för viktminskningsskillnaden mellan de två luckorna 
 
Paired T for V - H 

 

  N Mean StDev SE Mean 

V 12 0,03973 0,0038 0,0011 

H 12 0,03709 0,00283 0,00082 

Difference 12 0,002642 0,002603 0,000751 
 

 

95% CI for mean difference: (0,000988; 0,004296) 

T-Test of mean difference = 0 (vs. not = 0): T-Value = 3,52  P-Value = 0,005 


