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Sammanfattning 
Examensarbetet bedrevs av två studenter på uppdrag av SMA Mineral AB som äger kalkverket i 
Rättvik och där behövde utforma en provtagningsmetod för produkten bränd kalk. Syftet var att 
säkerställa maximal halt av föroreningar i produkten, främst kol och svavel. Det ingående materialet 
hade ett medelvärde på svavel som varierade över tid, därför krävdes en passande statistisk metod 
för att säkerställa kvaliteten till den blivande kunden då kravet för den tilltänkta produkten var att 
svavelhalten aldrig fick överstiga 500 ppm.  

Målet var att bearbeta och sammanställa provtagningsresultaten i en lämplig statistisk metod med 
vilken man kunde dra vettiga slutsatser om produktkvaliteten och därmed besvara tre viktiga frågor 
som SMA Mineral AB önskade svar på: 

• Att undersöka om svavelhalten i produkten påverkades under transporten genom kalkverket; 
• Att undersöka om provtagningar med olika tidsintervaller kunde vara en faktor som 

påverkade svavelhalten i produkten; 
•  Att undersöka om det fanns någon eller några speciella tidpunkter på dygnet där 

svavelhalterna alltid höll rätt nivå. 

Men arbetet innehöll flera olika moment för att nå dit. Planeringsfasen inleddes med ett besök i 
Rättvik för att få en bild av hur arbetet vid anläggningen bedrevs och vilka krav och regler som fanns. 
Efter detta besök utformades en projektplan som ett stöd i det fortsatta arbetet.   

Provtagningskampanjen pågick under perioden 13-16 april 2015 och analyserna av det insamlade 
materialet utfördes veckan efter vid företagets laboratorium i Persberg. Resultaten från 
provtagningskampanjen visade sig dock inte vara tillräckligt för att besvara de frågor som företaget 
ville ha svar på, därför användes data från SMA Mineral AB´s egen datasamling.   

Kampanjveckans datainsamling visade sig följa normalfördelning, följaktligen tillämpades den 
statistiska variansanalysmetoden, ANOVA, för att undersöka om svavelhalten förändrades med 
avseende på tidsintervall och provtagningsplats. I testresultaten erhölls p-värden som låg under 
0,005, vilket innebar att varken provtagningsplats eller tidsintervaller för provtagningar hade 
inverkan på produktens svavelhalt. Svaret på företagets önskemål om att upptäcka eventuella 
tidpunkter på dygnet där svavelhalten i produkten är godkänd, blev besvarad med hjälp av företagets 
egen datasamling, vilket visade sig inte följa normalfördelning, därför tillämpades Bootstrapmetoden 
för att bilda konfidensintervall för de olika tidpunkterna. Resultatet visade att det inte finns några 
tidpunkter där det produceras godkänt material. En anledning till detta var förekomsten av en del 
avvikande observerade värden med en svavelhalt som översteg 1000 ppm. Oavsett vilka åsikter SMA 
Mineral AB har kring uppkomsten av dessa värden och om de eventuellt kan undvikas, innehåller 
denna rapport rekommendationer för olika åtgärder. 

 

Nyckelord: 

Bränd kalk, provtagning, Minitab, ANOVA, Bootstrapmetoden.  
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Abstract 
This thesis project was carried out by two students on behalf of SMA Mineral AB, which owns the 
lime plant in Rättvik, where there was need to establish a sampling method for the local quick lime 
product. The aim was to ensure a maximum concentration of impurities in the product—primarily 
carbon and sulphur. The mean value of sulphur found in the input material varied over time. 
Consequently, a suitable statistical method was needed to ensure product quality for the prospective 
customer as they required that the sulphur content of the proposed product never exceed 500 ppm. 

The aim was, on the one hand, to process and compile the sampling results in accordance with a 
suitable statistical method which enabled reasonable conclusions about the product quality and, on 
the other hand, to answer three key queries that SMA Mineral AB posed: 

• to investigate whether the product’s sulphur content was affected during conveyance 
through the lime plant; 

• to investigate whether sampling at various time intervals may have been a factor which 
affected the product’s sulphur content; 

• to investigate whether there was, or were, any particular times of day at which the sulphur 
content always maintained the correct level. 

A number of phases were required to find answers to these questions. The planning phase was 
initiated by a visit to Rättvik, with the purpose of gaining an overall picture of how work at the plant 
was conducted as well as which guidelines and regulations were in effect. After this visit, a project 
plan was drawn up in order to serve as support for further work. 

The sampling campaign took place during the period of 13–16 April 2015 and analysis of the collected 
material was carried out the following week at the company’s laboratory in Persberg, Sweden. 
However, the results from the sampling campaign did not provide sufficient basis for answering the 
company’s questions, which is why data from SMA Mineral AB’s own data collection was used.  

Data collected during the sampling campaign proved to follow normal distribution. Subsequently, the 
statistical analysis of variance method, ANOVA, was applied in order to investigate whether the 
sulphur content changed with respect to the time interval and the sampling site. The test results 
demonstrated p-values under 0.005, which meant that neither the sampling site nor the sampling 
time intervals had an effect on the product’s sulphur content. The company’s question, whether 
there were daily time intervals of acceptable sulphur content in the product, was answered with the 
assistance of the company’s own data collection, which demonstrated that it did not follow normal 
distribution. For that reason, the bootstrap method was used to create confidence intervals for the 
different points in time. The result showed that there were no points in time during which acceptable 
material was produced. One reason for this is the occurrence of a set of deviating values that were 
observed to have a sulphur content that exceeded 1,000 ppm. This report presents 
recommendations for various measures independently of any opinions SMA Mineral AB may have 
concerning the source of these values and whether they can possibly be avoided. 

 

Keywords: 

Quick lime, sampling, Minitab, ANOVA, Bootstrap method. 
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Förord 
Examensarbetet är det avslutande momentet i programmet högskoleingenjör berg & anläggning vid 
Bergsskolan i Filipstad och omfattar normalt 15 högskolepoäng. Arbetet i denna rapport har utförts 
av två studenter och omfattningen anses vara 30 hp med handledning av Alf Westerlund vid 
Bergsskolan och företrädare vid företaget SMA Mineral AB. Omfång av de individuella insatserna 
återfinns i inledningen. 

Företaget bryter kalksten och dolomit vid ett flertal platser i Sverige och ville veta om deras produkt 
som framställs vid Rättviks kalkverk har den kvalitet som uppfyller den nya kundens krav. Vid kontakt 
med SMA Mineral AB framgick det att önskemål om att två stycken studenter skulle dela på det 
tilltänkta examensarbetet p.g.a. sin dignitet till arbetsinsats.  

Målsättningen med arbetet var att utforma en arbetsmetod för provuttag av bränd kalk och fastställa 
erforderlig provtagningsfrekvens inom ramen för SS134012. Detta med målet att säkerställa en halt 
av föroreningar i levererad produkt till <500 ppm svavel. 

Arbetet har innefattat litteraturstudie med mål att föreslå lämplig statistisk metod med vilken man 
kunde besvara tre kärnfrågor i denna rapport. Företagsledningen var intresserad av att få veta om 
produkten håller samma svavelhalt genom de olika processflödena i kalkverket. För detta ändamål 
utfördes provtagningar på tre platser i processen med olika tidsintervaller. Provresultaten skulle 
sedan analyseras med den utvalda statistiska metoden för att bevisa en eventuell skillnad i 
svavelhalten med avseende på provtagningsintervall/plats. 

Då kampanjveckans datamaterial visade sig vara relativt litet till antal observerade värden och 
därmed inte tillförlitlig att tillämpa den statistiska beräkningen. För att besvara på frågan om vilken 
eller vilka tidpunkter under dygnet där produkten uppfyller det ställda kravet, användes företagets 
egen datainsamling. Dessa värden var fler till antal jämfört med kampanjveckans datasamling och 
dessutom innehöll dom varierande svavelhalter vilket resulterade i mer trovärdiga resultat. 

Vi vill tacka Alf Westerlund för handledning i examensarbetet och Leif Ruckman vid Karlstad 
universitet för hjälp med den statistiska analysen samt platschef Lars Carlsson och Leif Norlander vid 
Rättviks kalkverk. Tack även till laboratoriechef Robert Gräsberg och assistenter vid SMA Mineral 
AB:s laboratorium i Persberg. 

Stort tack till er alla! 

Bergsskolan i Filipstad, augusti 2015 

Salim Makhmour 

Robert Thunström 
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1 Inledning 
I jordskorpan finns det över 2500 olika sorters mineral och de flesta av dem skapades för länge 
sedan. Ett mineral definieras och klassificeras med utgångspunkt från hårdhet, färg, täthet, struktur 
och kemiska egenskaper. De bergarter som finns har olika bildningsätt men består som oftast av 
sammansättningar av flera mineraler.  

Kalksten är en sedimentär bergart som tillhör de allra yngsta bergarterna och består huvudsakligen 
av kalciumkarbonat, CaCO3. Ibland förekommer en hårdare blandning av kalciumkarbonat och 
kalciummagnesiumkarbonat och då kallas den dolomit, CaMg(CO3)2. Kalcium är jordens femte 
vanligaste grundämne och förekommer endast i mer eller mindre stabila föreningar, varav kalcit är 
en av dem. Med sitt breda användningsområde är kalksten en av de viktigaste bergarterna vi känner 
till. Den är en del i vår vardag och renar, neutraliserar, fyller och stabiliserar inom områden som 
miljövård, industri och lantbruk. 

Kalkning av försurade sjöar och vattendrag är nog det som gemene man främst förknippar kalk med 
och har pågått i Sverige i cirka 30 år. Ofta har kalk haft en helt avgörande betydelse för räddning och 
restaurering av hela sjösystem men har även använts för skog- och våtmarkskalkning. 

Inom metallindustrin används bränd kalk som en renande processtillsats för svavelavskiljning vid 
tillverkning av järn och stål och ibland som pH-regulator i processerna. Vid produktion av 
byggmaterial används kalk som en viktig komponent vid tillverkning av cement, tegel och spackel.  
Vid anläggning av vägar och järnvägar används kalk i markstabiliserande åtgärder med s.k. KC pelare. 
Den kemiska industrin använder kalk vid tillverkning av konstgödsel, plast och målarfärg. Inom 
lantbruket används kalk kanske främst som jordförbättringsmedel, till höjning av pH-värdet, men 
används även i foder till höns och boskap. Ett annat viktigt användningsområde är rökgasrening i 
fjärrvärmeverk som eldas med bl.a. hushållsavfall. 

1.1 Syfte 
I Rättviks kalkverk produceras bland annat bränd kalk av god kvalité när det gäller halter föroreningar 
så som svavel och kol i produkten. Men en tilltänkt kund har ett absolut krav på att svavelhalten i 
produkten inte ska överstiga 500 ppm. Syftet med detta examensarbete är att kontrollera produkten 
och bekräfta om den håller en sådan kvalité som eftersöks av den tilltänkta kunden. Det praktiska 
arbetet innehåller provtagningar av den brända kalken med olika tidsintervaller på tre olika platser i 
kalkverket. Prover från respektive plats/tidsintervall kommer sedan att undersökas var för sig för att 
eventuellt upptäcka var någonstans i processen sker en svavelhaltförändring i produkten och hur den 
förändras över tid. Samtliga prover kommer att krossas och mals ner på plats i Rättvik direkt efter 
provtagning. Svavelhalts mätningar kommer sedan att ske med hjälp av lämpligt instrument i 
företagets laboratorium i Persberg.  

 

1.2 Bakgrund och mål 
Ett företag som bryter kalksten har ofta ett brett sortiment att erbjuda men många anläggningar 
specialiserar sig på en viss produkt eller ett fåtal likvärdiga som den brutna kalkstenen passar till. Den 
brända kalken från Rättviks kalkverk har låga halter föroreningar av kol och svavel som passar 
utmärkt vid tillverkning av rostfritt stål men även som filler och bestrykningsmedel vid tillverkning av 
papper. 

SMA Mineral AB vill få bekräftelse på om deras produkt har den kvaliteten som en potentiell ny kund 
kräver. Produkten avser bränd kalk med fraktionen 3-15 mm. Om produkten håller rätt kvalitet kan 
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detta leda till en produktionsökning med 25 procentenheter. Det är målet med denna rapport att 
först undersöka produkten och sedan dra vetenskapliga slutsatser om produktkvaliteten genom att 
tillämpa lämplig statistik metod.  

1.3 Avgränsningar 
Det ingående råmaterialet i Rättviks kalkverk bryts enligt en förutbestämd blockmodell vid 
kalkbrottet i Jutjärn. Kalkstenen i brottet har olika halter kol och svavel på grund av de geologiska 
förhållandena i området. Det ingående materialet är en blandning av två olika kalkstenar med 
avseende på halten svavel. För att den statistiska modellen skall fungera antas det att det ingående 
materialet alltid har samma blandning som tidigare och även kommer att ha det i fortsättningen. En 
förändring i blandningen av de två olika kalkstenarna kommer att ge avvikande resultat som inte 
passar in i den utvalda statistiska metoden. 

Ingen hänsyn har heller tagits vad gäller inverkan av ugnstemperaturer på svavelhalten. SMA Mineral 
AB´s datamaterial för medelvärden av svavelhalten har genomförts av olika operatörer, men det har i 
denna rapport inte undersökts huruvida variationen av svavelhalterna har en koppling till hur de 
olika operatörerna genomförde provtagningarna och analyser. 

1.4 Metod 
För att komma fram till ett resultat i examensarbetet och mot det uppsatta målet gjordes initialt en 
projektplan. I den framgick alla förutsättningar, krav och vilka metoder som projektet antogs kräva. 
Det stod tidigt klart att om ett resultat skulle nås krävdes det förutom en provtagningskampanj 
mycket mer data då ökat antal prover ger bättre förutsättningar för att nå målet. För att klara av att 
samla in prov med så täta tidsintervall som möjligt krävdes en utstuderad provtagningsplan. Den 
standard som styr hur dessa prov utförs är SS 13 40 12. Insamlat material ska efter krossning och 
malning paketeras och förvaras så att dess innehåll inte förändras. Analyserna av innehållet i 
materialet gjordes vid SMA Mineral AB´s laboratorium i Persberg där företagets instrument LECO CS 
744 användes och resultaten dokumenterades.  Förutom resultaten från provtagningskampanjen 
fanns data från företagets egna rutinmässiga provtagning att tillgå.  
 
Med all data tillhanda skulle en eventuell felkälla identifieras och med rätt vald statistisk metod 
avslöja under vilken eller vilka tidpunkter på dygnet det produceras material med rätt kvalitet. 
 

1.5 Individuella insatser 
Nedan följer en förteckning av de insatser som gjorts av respektive student. 

Salim Makhmour: 

Huvuddelen/Rättviks kalkverk, Provtagning/Planering/Utförande, Statistik. 

Robert Thunström: 

Huvuddelen/Slaggring/Ugnstemperaturer/Utsläpp, Provtagning/Analys av prover/Analysmetod. 

Gemensamma insatser: 

Projekt- och provtagningsplan, provtagningskampanj i Rättvik den 13-16/4, analys av prover vid 
laboratoriet i Persberg den 20-22/4.  
Förord, Inledning/Bakgrund och mål/avgränsningar/Metod/Individuella insatser, 
Utvärdering/Resultat, Analys/Diskussion, Slutsatser. 
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2 Rättviks kalkverk 
Det här avsnittet handlar om de olika flödesprocesser kalkstenen genomgår vid Rättviks kalkverk, 
från råmaterial till färdig produkt. Den viktigaste processen i kalkverket sker i roterugnar där 
kvaliteten på den färdiga produkten är starkt beroende på roterugnens funktion och dess 
parametrar. Därför kommer dessa att beskrivas mer ingående. Detta avsnitt kommer att avslutas 
med en kortfattad beskrivning av kalkstenens olika användningsområden i dagens moderna 
samhälle. 

2.1 Jutjärns kalkbrott 
Kalkfyndigheten i området runt Rättvik tillhör den geologiska perioden Devon, där ett 
meteoritnedslag vid sjön Siljan för ca 365 miljoner år sedan tros vara grunden till kalkfyndigheten.  

Själva kalkbrytningen sker i Jutjärns kalkbrott, se figur 1. Brytningsmetoden är pallbrytning med 20 
meters höga pallar(tre stycken) och sprängning sker en gång per vecka vilket motsvara en årlig 
produktion på 350 000 ton sprängd material. 

Det nedsprängda materialet transporteras med lastbil till en stationär krossanläggning för att krossas 
ned till den önskade storleken på 0-90 mm. Man erhåller sedan tre produkter genom att sikta upp 
materialet till tre olika fraktioner: 

• 0/10 mm 
• 10/40 mm 
• 40/90 mm 

Var och en av fraktionen är anpassad till de olika kalkverk som SMA Mineral äger i Rättvik: Boda 
kalkverk, Kullsberg kalkverk samt Rättviks kalkverk. 

Den grövre fraktionen 40/90 är mest lämplig för bränning i schaktugnen i Bodas kalkverk. 10/40 
fraktionen är anpassad för bränning i roterugnar i Rättviks kalkverk. Den minsta fraktionen 0/10 
används mest till vägunderhåll för grusvägar, men även en liten del transporteras till kalkverket i 
Kullsberg. All transport från krossanläggningen till de angivna stationerna sker med lastbil (Hedlund, 
2012).  

 

Figur 1. Karta över Rättvik med de tre stationerade 
kalkverken samt kalkbrottet (Robert Thunström, 2015). 
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2.2 Kalkverket  
Det erhålls tre olika produkter i Rättviks kalkverk: brändkalk, släkt kalk samt bränd dolomit.  
Råmaterialet till de olika produkter är kalksten som bryts i Jutjärns kalkbrott och dolomit som 
transporteras med lastbil från Larsbo, cirka fem mil utanför Örebro. 

Som tidigare nämnt, krossas materialet och siktas upp till önskad storlek innan det kommer fram till 
själva kalkverket. Vid Rättviks kalkverk tippas kalksten och dolomiten ned i separata galler för 
transportering vidare till separata silon och slutligen till bränning. Anledningen till att man förvarar 
dolomit och kalksten i separata silon är den kemiska sammansättningen för kalksten (CaCO3) och 
dolomit (CaMg(CO3)2) som skiljer sig. Dolomiten kräver till skillnad från kalksten en lägre temperatur 
vilket gör att dolomit och kalksten bränns i separata ugnar för att erhålla en produkt med rätt 
kvalitet.  

Inne i kalkverket finns fyra stycken fabricerade roterugnar med arbetsnamnen ugn 1 till och med 4. 
Storleken och kapacitet för dessa ugnar varierar, vilket redovisas i tabell 1. Tre av dessa ugnar är i 
produktion medan ugn 1 är avställd. 

Tabell 1. Storlek och kapacitet av roterugnarna. 

Roterugn Längd (m) Diameter (m) Kapacitet (ton/h) 
2 68 2,5 5 
3 80 2,5 5 
4 80 2,7 5,5 

 

Bränd kalk och bränd dolomit produceras i de roterande ugnarna medan släckt kalk produceras i en 
anläggningsstation vid sidan om roterugnarna genom att tillsätta vatten till bränd kalk. I figur 2 visas 
en övergripande förklaring angående den kemiska reaktionen vid bränning av kalk/dolomit 
respektive släckt kalk (Hedlund, 2012). 

 

Bränd kalk 
CaCO3 + Värme → CaO + CO2 

Bränd dolomit 
CaMg(CO3)2 + Värme → CaMgO2 

Släckt kalk 
CaO + H2O → Ca(OH)2 + Värme 

Figur 2. Kemiska reaktioner vid kalkproduktion (Salim Makhmour, 2015). 
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2.2.1 Roterugnens funktionssätt 
Roterugnarna i Rättviks kalkverk är liggande placerade på fyra stycken stödrullar vilka är fast 
monterade i respektive betongfundament. De fyra betongfundamenten är konstruerad så att man får 
fyra procent lutning från inmatningsänden till avtappningsänden. De drivande krafterna som ger 
rotation till roterugnen är en elmotor som via en kuggväxel överför rotationen till kuggkrans fäst runt 
ugnens mantel. För att undvika produktionsstopp vid elavbrott, finns en dieselmotor till reserv. 
Lutning och rotation tillåter stenmaterialet inne i ugnen att transporteras genom hela dess längd. 
Ugnarna roterar två varv per minut vilket innebär att transporttiden från inmatning till färdigprodukt 
tar cirka fem timmar. En principskiss av roterugnen visas i figur 3. 

 

 

Figur 3. Principskiss av roterugnen med dess funktionsområde (SMA Mineral, 2015). 

För att hetta upp stenmaterialet i ugnen användes regenererad olja för tändning av ugnen och 
pulveriserad kol som energitillförsel till brännzonen. Pulverisering av kol görs på plats i Rättviks 
kalkverk i en stångkvarn. Den malda kolen lagras i en ficka, vilken kan förse kol behovet för ungefär 
ett dygn vid reparation av kvarnen eller annan störning. För att erhålla rätt produkt som uppfyller 
kundens krav finns det en mängd olika styrparametrar i ugnen som måste kontrolleras samt styras 
kontinuerligt. Dessa parametrar finns utspritt belägna på roterugnen och mäter bl.a. koltillföresel, 
varvtal, syrehalt, strömförbrukning och temperatur. En annan viktig parameter är mängden 
stenmaterial som matas in i ugnen. För att kunna kontrollera inflödet, matas stenmaterialet ut ur 
fickan med hjälp av en vibrationsmatare till ett vågband. Vibrationsmataren styrs av vågbandet vilket 
gör att ugnen hela tiden matas med rätt mängd stenmaterial. Den sista transportvägen in till ugnen 
sker via en slussmatare. 

De gaser (mest CO2) som bildas i roterugnen till följd av kalksten- och dolomitbränning sugs genom 
ugnen och renas via ett elektron filter. En rökgasfläkt trycker sedan gaserna vidare upp och ut genom 
skorstenen. De grövre partiklar som är inblandad med gaserna avskiljs i rökgaskammaren innan de 
lämnar ugnen (Hedlund, 2012). 
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2.2.2 Kalkbränning 
Syftet med kalkbränning i roterugnarna är att förändra den kemiska sammansättningen hos 
kalkstenen (CaCO3) genom att upphetta materialet tillräckligt mycket så att koldioxid (CO2) frigörs. 
Efter upphettningen förlorar stenmaterialet ca 44 % av sin massa genom att koldioxid frigörs. Den 
erforderliga temperaturen för kalkbränning är 650 °C, men temperaturen varierar inne i ugnen, t.ex. 
uppnår kalkstenen en temperatur på 1000-1200 °C vid brännzonen. Figur 4 visar den kemiska 
reaktionen vid förbränning av kalksten. 

Det är värmen i ugnen som ger upphov till en dissociation1 av kalciumkarbonaten, varefter det bildas 
koldioxidgaser, sedan sker en sintring2 där de fasta partiklarna sammanfogas. 

 

 

Figur 4. Reaktion vid förbränning av kalksten. a) Värmeföring till partikel. b) Värmeföring inom 
partikel. c) Dissociation av CaCO3 d) CO2 blir till rökgas. e) Sintring. (SMA Mineral, 2015). 

Som tidigare nämnts, transporteras stenmaterialet inne i ugnen genom att den lutande roterugnen 
roterar med en viss hastighet. För att kunna kontrollera transporthastigheten så att kalkstenen inte 
ska passera för fort genom ugnen, finns två stycken trösklar på cirka 0,5 meter i roterugnen som 
”bromsar” transporten så att materialet avstannar en stund. 

Nästa steg i processen är avkylning av den brända kalken. Detta görs i ett kylsystem som består av 10 
stycken rör med en längd på 6 meter. Kylsystemet eller kalkkylare, vilket syns i figur 3 är monterat 
utanför ugnsmanteln och roterar med ugnen. Efter avkylning får den brända kalken en temperatur på 
cirka 80-100 °C och förflyttas med ett slags skovelsystem från kalkkylaren till skakrännan eller 
kalktransportör som den heter i figur 3 för vidare transport mot siloförvar (Hedlund, 2012). 

2.2.3 Driftkontrollering 
Temperaturen inne i roterugnen är den viktigaste parametern för att erhålla rätt kvalitet på 
produkten. Denna parameter är avgörande för resthalter av föroreningar i den brända kalken. Den 
temperatur vid vilken man uppnår en normaldrift i produktionen är 600-800 °C. Med hjälp av en 

                                                           
1 Dissociation är upplösning av ett ämne i mindre beståndsdelar 
2 Sintring är en process där fasta partiklar sammanfogas vid höga temperaturer 
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elektromekanisk komponent med tilltalsnamnen släpring som är monterad vid ungefär tre 
fjärdedelar av ungslängden kan operatören se temperaturen i ugnen för att få en förståelse när en 
normaldrift har uppnåtts. 

I kontrollrummet vid Rättviks kalkverk kan man bland annat övervaka de kontinuerliga processer som 
t.ex. transportband, siloutrymme samt reglera maskinutrustning och mätinstrument av 
ugnprocessen. I illustration 1 kan man se en bild från operatörens kontrolleringsprogram. 

 

Illustration 1. Schematisk bild över roterugnens kontrolleringsprogram. 

Med de utrustning som finns i Rättviks kalkverk mäter man bland annat: 

• Temperatur 
• Tryck 
• Ugnensrotation (r/m) 
• Rökgasfläktens varvtal (r/m) 
• Syrehalten (O2) 
• Strömförbrukning 
• Tillförd energi (kol och olja) 
• Restkolhalt (%) 
• Vattenhalt (%) 
• Kalkstenstillförsel 
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De viktigaste parametrar för ett bra resultat som operatören framförallt följer är: 

• En jämn energi- och sten tillförsel 
• Den relativa temperaturen vid släpringen som är beroende på det inmatade materialet 
• Temperaturfördelningen i ugnen 
• O2 – värdet (restsyre) 

2.2.4 Kalkhantering efter bränning 
I den här processen skiljer man den brända kalken med godkänd kvalitet från icke godkänd kvalitet. 
Den sist nämnda går vidare till en silo för att slutligen transporteras med lastbil till ett 
deponeringsupplag. Den godkända kalken transporteras vidare med transportband över vilken är en 
magnettrumma monterad för att ta bord de eventuella magnetiska föroreningar som t.ex. muttrar 
och skruvar. Transportbandet leder materialet till en sikt (se illustration 2) där kalken delas upp i tre 
olika fraktioner: 

• 0-3 mm 
• 3-15 mm 
• >15 mm 

 

Illustration 2. Flödesschema över kalktransport i Rättviks kalkverk. 
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Den grövre fraktionen skickas med transportband till krossning för att säkerställa tillgången på 
fraktionen 0-3 mm och 3-15 mm. För krossning till fraktionen 0-3 mm används en hammmarkross, 
och för fraktionen 3-15 används en valskross. De två krossar och sikten går i en sluten krets. 

De tre olika fraktioner transporteras sedan till silo, där de förvaras som färdig produkt. Varje fraktion 
har sitt eget användningsområde i samhället. De viktigaste användningsområden kommer att 
beskrivas härnäst (Hedlund, 2012). 

2.2.5 Järn- och stålindustrin 
Det åtgår 50 kg bränd kalk för att framställa ett ton stål i stålindustrins masugnar. Den brända kalken 
bidrar till slaggbildning vilket skyddar stålet från oxidering. Det smälta slagget håller stålsmältan rent 
från föroreningar och kan dessutom reducera kolhalten ur en kolhaltig smälta, en s.k. slaggfärskning. 

Det finns ytterligare användningsområde för det slagg som bildas vid ståltillverkning: 

• Ballast i t.ex. vägkropp, betong, asfalt, mm 
• ”Grus” på grusvägar, på ridbanor, för halkbekämpning 
• Cementliknande bindemedel 
• Filtermaterial för vattenrening 

Den brända kalken som tillverkas i Rättviks kalkverk har en väldigt låg restkolhat. Denna egenskap gör 
produkten lämplig vid tillverkning av rostfritt stål. 

2.2.6 Pappers- och cellulosaindustrin 
Bränd kalk med extremt låga halter föroreningar (kol och svavel) används vid tillverkning av papper 
och inom cellulosaindustrin utnyttjas kalkens kausticeringsförmåga3. Vid tillverkning av papper 
används ofta PCC (Precipitated Calcium Carbonate) eller GCC (Ground Calcium Carbonate) som 
fyllmedel och för bestrykning av papperet. 

2.2.7 Vattenrening 
Inom vattenrening utnyttjas kalkens höga pH-värde till att sänka surhetsgraden i vattnet. Även släckt 
kalk kommer till användning vid vattenrening till syfte att reducera icke önskvärda ämnen som t.ex. 
partiklar och metaller. Kalcium och magnesium, vilka är beståndsdelar i kalksten och dolomit bidrar 
också till en bättre hälsa. 

2.2.8 Byggnation och gruvindustrin 
Ett stort användningsområde för kalk är inom betongindustrin. Betong består till stor del av ballast 
(krossad stenmaterial) och cementpasta, vilket är ett bindemedel som består huvudsakligen av 
finmalen kalksten och lera. När cement reagerar med vatten hårdnar den och bildar en produkt som 
inte är vattenlöslig. Inom tunnelbyggen och ortdrivning i underjordsgruvor används en hel del 
sprutbetong i förstärkningssyfte. Det tillverkas årligen över 200000 kubikmeter sprutbetong I LKABs 
betongfabriker i Kiruna och Malmberget vilket har gjort LKAB till världens största producent av 
sprutbetong. Kalkstenens vita färg bidrar till en ljusare lyster i betongen vilket är uppskattat i 
trafikerade tunnlar. 

I samarbete med Skanska och Vägverket har SMA Mineral AB gjort ett projekt där man studerar 
möjligheten att ersätta sandning och saltning av vägar med kalksten. Fördelar att använda kalksten 
istället för sand och salt är bland annat: 

  

                                                           
3 Kausticeringsprocessen går ut på att framställa ”bitska” alkalier 
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• Slitaget på vägarna reduceras 
• Kalksten minskar försurningen i mark och grundvatten 
• Kalksten binder giftiga tungmetaller 

2.3 Slaggring 
När provtagningskampanjen genomfördes identifierades en eventuell felkälla till de fluktuerande 
värdena av kol och svavel som kan förekomma. Vid utloppet av ugnarna bildas regelbundet en 
slaggring som ibland oreglerat släpper och följer med i produktflödet. Vid skakrännan, efter ugnarna 
finns ett galler som rensar bort de allra största slaggklumparna men de mindre bitarna som passerar 
blandar sig med produkten. Analysen av slaggen visade dock att detta inte påverkar slutproduktens 

kvalitet vad gäller svavelhalt, se figur 
5. 

Slaggringens innehåll består till 95 % 
av bränd kalk (CaO) , magnesiumoxid 
(MgO) och kiseldioxid (SiO2).  

Men en hel del föroreningar finns i 
form av järnoxid (Fe2O3) och i gruppen 
övriga som har följande komponenter 
natriumoxid (Na2O) , zinkoxid (ZnO), 
manganoxid (MnO) , zirkonoxid (ZrO) , 
titanoxid (TiO2) , aluminiumoxid 
(Al2O3) , fosforpentoxid (P4O10). 

Dock var innehållet av svavel (S) 
väldigt lågt i provet, <100 ppm, och 
påverkar således inte slutproduktens 
svavelinnehåll negativt. 

Figur 5. Innehåll i slaggring. 

2.4 Ugnstemperaturer 
Vid provtagningskampanjen noterades temperaturer från ugnarna under de tider som proverna 
samlades in. Även om en viss ojämnhet kan noteras på ung 4 så verkar det inte som det påverkade 
halterna av restkol och svavel nämnvärt i slutprodukten, figur 6. 
 

 
Figur 6. Ugnstemperaturer under provtagningskampanj. 
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2.5 Utsläpp 
Vid Rättviks kalkverk bränner man all sin kalk och dolomit när de olika produkterna framställs. Under 
ett dygn matas ca: 10 ton kalksten genom varje ugn i anläggningen och vid förbränningen försvinner 
ca: 45 % av produkten. Av 10 ton inmatat material kommer ungefär 5,5 ton ut och det som försvinner 
är framför allt koldioxid(CO2). Detta gör att företaget varje år måste köpa utsläppsrätter för att klara 
sina miljömål. Även om man i systemet kan se och aktivt styra allt som tillförs i processen så är detta 
ett mycket komplext arbete då också värdena på utsläppen fluktuerar med tiden, figur 7. 
 

 

Figur 7. Utsläpp under provtagningskampanj. 
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3 Provtagning 
Från råmaterial till färdig produkt följer kalkstenen kontinuerligt ett tämligen komplicerad 
flödesschema i Rättviks kalkverk. För att kunna genomföra en lyckad provtagning var det nödvändigt 
att först bekanta sig med arbetsmiljön, vilket underlättar förståelsen för flödesschemat. Nästa steg i 
planeringen var platsbestämmining för provtagning. 

3.1 Planering 
En viktig plats för provtagning var efter roterugnen där den brända kalken tippades på skakrännan. 
Valet av skakrännan som första provtagningsplats har direkt koppling till den kemiska reaktionen 
som sker inne i roterugnen på grund av upphettning av kalksten till bränd kalk, vilket ger upphov till 
en potentiell variation av halter föroreningar i produkten. Efter skakrännan transporteras den brända 
kalken till siktning och en del går tillbaka till krossning innan de hamnar som en färdig produkt i silo, 
därefter sker lastning som är det sista steget i produktionen. För att upptäcka en eventuell förändring 
av halter föroreningar i produkten efter skakrännan, planerades ytterligare två provtagningsplatser, 
den ena provtagningsplatsen valdes innan den färdiga produkten gick till förvaring i silo, vilket skulle 
ske på ett transportband och den andra provtagningsplatsen skulle ske vid utlastningsplatsen. 

3.2 Utförande 
I Rättviks kalkverk görs den egna provtagningen av den brända kalken enbart vid skakrännan var 
fjärde timmen för att samla information om produktfakta. I vårt fall planerades provtagningar med 
tätare tidsintervaller för att kunna upptäcka en eventuell skillnad av variationen föroreningar i 
produkten med avseende på tiden. Själva provtagningskampanjen genomfördes under tre dagar. 
Provtagning på skakrännan och transportbandet utfördes intensivt under två dagar med till stor del 
halvtimmes intervall och även en timme med tiominuters intervall under tio timmar varje dag. Den 
tredje dagen togs prover vid utlastning. Tidsåtgången för utlastningen varierar beroende av storleken 
på produkten. I vårt fall där all provtagning gjordes på fraktionen 3-15 mm, tog det ungefär 40 
minuter för att samla 13 prover vid en lastning. 

Provtagningar som gjordes under de tre dagar är i enlighet med den svenska standarden SS 13 40 12 
som är gjord för provtagning och provhantering för kalkprodukter. Enligt denna standard, ska varje 
prov väga minst 2,3 kg, men i själva verket kärvs det bara 0,25 g mald bränd kalk för att kunna 
analysera halter av olika ämnen i laboration. För reducering av storleken på materialet samt för 
neddelning, användes en käft kross, en skivkvarn och en neddelare på plats i Rättviks kalkverk direkt 
efter varje provtagning. Efter neddelning togs enbart 100 gram av materialet tillvara för vidare 
analysering i Gåsgruvans laboratorium i Persberg. 
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Figur 8. Robert Thunström, 2015. 

3.3 Analys av prover 
Även om viss utrustning finns lokalt på kalkverket i Rättvik 
tranporterades proverna som togs under kampanjen till 
Persberg för analys. Här har SMA Mineral AB sitt 
laboratorium och man analyserar dagligen prover från 
företagets samtliga enheter i Sverige. Laboratoriet leds av 
Robert Gräsberg och är bemannat av tre assistenter som 
nu tillsammans fick agera handledare. Detta inleddes med 
en genomgång för metoden och handhavande av det 
instrument som sedan användes, LECO CS 744, se figur 8. 
Instrumentet är en av LECO Corporations mest 
högeffektiva lösningar med ledande teknik inom 
förbränningsanalys för bestämning av både kol och svavel 
i fasta material. 

3.4 Analysmetod 
Instrumentet LECO CS 744 följer erkända standardiserade 
testmetoder för högtemperaturförbränning. Vid 
analyserna vägs provet noggrant upp i en mortel till 0,25g 
som sedan överförs exakt vikt digitalt från vågen till 
instrumentet. Därefter tillsätts en bestämd mängd av två 
olika acceleratorer (1g Lecocel och 1g Iron chip) till provet 
och för att lättare antända och bränna provet tillsätts ren 
syrgas (O2). När proverna sedan hettas upp är det gaserna 
(CO2 och SO2) som analyseras via de inbyggda IR-
mätcellerna för att bestämma halterna kol och svavel. 
Instrumentets noggrannhet är hög och visar resultatet 
ned till fem decimaler. 

För att resultaten ska bli tillförlitliga måste först en 
kalibrering av instrumentet göras där innehållet från 
acceleratorerna räknas bort. Detta görs med hjälp av att i två skilda prov tillsätta samma mängd 
acceleratorer tillsammans med ringar vars kol och svavelinnehåll är kvalitetssäkrade enligt standard. 
Dessa värden sparas sedan i instrumentet och räknas bort från samtliga prover. 

För att analyserna ska bli representativt för respektive prov utförs varje analys med två delprov, 
resultaten får som mest skilja med 25 %, och ett medelvärde av dessa räknades fram. All data sparas i 
minnet på instrumentet som direkt kan överföras till någon av laboratoriets datorer, men vid detta 
tillfälle noterades istället resultaten ned direkt för att avvikelser omedelbart skulle identifieras. 
Under tre dagar pågick analyserna av proverna och resultaten sparades i en Excelfil. Momenten 
kalibrering och rengöring av instrumentet utfördes varje dag innan analys kunde inledas. 
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4 Statistik 
4.1 Inledning 
I dagens sammhälle är statistik en väl känd vetenskap som är en gren inom tillämpad matematik. 
Statiskten bygger på att man hämtar data från en grupp eller population för analys och utvärdering, 
resultatet som ger information om polulationen kan redovisas både grafiskt eller numeriskt. Ordet 
statistik betyder egentiligen statsman eller politiker och är synomymt besläktat med status. Under 
1700 talet växte statistiken så småningom och blev en egen vetenskap för sig. 
(https://sv.wikipedia.org/wiki/Statistik). 

4.2 Beskrivande statistik 
Inom statistiken arbetar man ofta med stora data mängder, vilka kan vara siffror som representerar 
nederbörd, livslängd, halter föroreningar i vatten osv. För att kunna få information om materialet 
eller det insamlade data mängden behöver man använda olika lägesmått och spridningsmått vilka är 
två viktiga metoder inom den beskrivande statistiken. 

Medelvärde är ett aritmetiskt lägesmått och är summan av alla observationer dividerad på antalet 
observationer. Medelvärdet är det mest använda lägesmåttet och ger information om materialets 
"tyngdpunkt". 

 (Vännman, 2013) 

Ett annat vanligt lägesmått som liknar medelvärdet är medianen vilket betecknas med md och anger 
det mittersta värdet efter att man har rangordnat sitt material d.v.s. lika många värden ligger till 
höger om medianen som till vänster. Om antalet observationer är jämnt, beräknas medianen som 
medelvärdet av de två mittersta värdena.  Medianen är ett lämpligt lägesmått när materialet har en 
sned fördelning. En fördel med medianen är att den inte påverkas av extrema värden då den inte tar 
hänsyn till enskilda mätvärden. Medianen används ofta inom lönestatistiska sammanhang där sneda 
fördelningar är vanliga. 

Det kan hända att två material har samma medelvärde eller median men ändå skilja sig åt. Detta 
beror på att de observerade värdena ligger antingen väldigt nära medelvärdet vilket representerar en 
liten spridning i materialet eller det motsatta d.v.s. de observerade värdena är mer utspridda kring 
medelvärdet och därmed en större spridning. För att skilja dessa två material åt måste man använda 
någon sorts av spridningsmått. 

Det enklaste spridningsmåttet är variationsbredd eller variationsvidd som betecknas med R (Range) 
och är definierad som skillnaden mellan det största och minsta observationsvärdet.  

Ett annat spridningsmått som är mer avancerat är variansen som betecknas med S2 och definieras 
som summan av alla kvadrerade avstånd ifrån medelvärdet, dividerad med antal observationer 
minus ett: 

 (Vännman, 2013) 

Ett mycket mer använt mått inom deskriptiva sammanhang är standardavvikelsen, vilket helt enkelt 
är roten ur variansen och betecknas med S. Standardavvikelsen kan tolkas som ett ungefärligt mått 
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på hur långt värdena i genomsnitt ligger från medelvärdet d.v.s. om man prickar in alla sina 
observerade värden på en talaxel och sedan sätter en markering för medelvärdet, ser man att vissa 
värden ligger nära medelvärdet och vissa värden långt ifrån det. Standardavvikelsen talar om för oss 
hur långt värdena i genomsnitt ligger från medelvärdet (Vännman, 2013). 

S = √𝑆𝑆^2 (Vännman, 2013) 

4.2.1 Grafiska illustrationer 
Utöver de numeriska mått som är beskrivna ovan finns det tabeller och diagram som beskriver ett 
datamaterial grafiskt. Vilken typ av diagram eller tabell man använder beror på om materialet är 
diskret eller kontinuerligt, antalet observerade värden är också av vikt. Ett diskret datamaterial kan 
bara anta vissa givna värden t. ex  antalet barn i en familj som bara kan anta heltal värden. 
Stolpdiagramm och trappstegskurva är två vanliga diagramtyper som är lämpliga att använda vid 
diskreta fall. Om man däremot har ett stort datamaterial d.v.s. med många observatiner fördelat på  
olika värden så bör man klassindela sitt material innan man gör en sk frekvenstabell för att få det 
överskådligt, sedan kan man förtydliga sitt klassindelade material grafiskt i ett histogram, se figur 9, 
vilket är motsvarigheten till stolpiagrammet vid det ej klassindelade materialet. Histogrammet är 
uppbyggt så att den rektangel som ritas ovanför varje intervall har en area som är proportionellt mot 
frekvensen för det aktuella intervallet. 

 

Figur 9. Histogram över materialet under kampanjveckan. 

Medelvärde, standardavvikelse och histogram vilka är verktyg för att beskriva ett datamaterial asnses 
vara traditionella metoder. Under 1970-talet introducerade den amerikanska matematikern John W 
Tukey ett annat smart sätt att hantera och analysera datamaterial. Metoden heter EDA (Explorativ 
Data Analysis) och inkluderar olika metoder för att på ett effektivt sätt utforska ett datamaterial. 
Tukey själv beskriver EDA som ett numeriskt eller grafiskt detektiv arbete som leder fram till viktiga 
samband och strukturer. Metoden kan dessutom tillämpas på både små och stora datamaterial. 

Bland EDA-metoderna är box-plot eller lådagram, se figur 10, som behandlas i denna rapport. 
Lådagram är ett överskådligt diagram som ger information om datamaterialets läge och spridning. 
Det är en perfekt metod för att jämföra olika datamaterial. 
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Figur 10. Lådagram över materialet under kampanjveckan. 

Lådagrammet innehåller rätt mycket information. Det finns en låda i mitten, därav namnet lådagram. 
Två svansar sitter ihop på lådan, den nedre och översta svansen som är merkerade med svarta pilar 
representerar minsta respektive högsta värdet i datamaterialet. Själva lådan är konstruerad så att där 
lådan startar, nedifrån sett, där nedersta svansen tar slut, finner vi första kvartilen; Q1 vilket 
innehåller 25% av materialet till vänser om sig i histogrammet. Andra kvartilen; Q2 representerar 
medianen och slutligen tredje kvartilen; Q3 visar 75% av datamaterialet till vänster om sig i 
histogrammet. De tre kvartiler är markerade med röda linjer i histogrammet med respektive värde 
för den aktuella kvartilen (Vännman, 2013). 

4.3 Sannolikhetslära och inferensteori 
Statistiken handlar egentligen om att man har en population och försöker på något sätt att samla 
information om populationen. Antingen vill man beskriva populationen, vilket gör man med ovan 
beskrivna metoder eller kanske göra en analys. I de flesta fall är populationen väldigt stor och det 
finns inga möjligheter att undersöka hela populationen, utan man får nöja sig med ett stickprov, 
vilket är ett slumpmässigt urval ur populationen. Att dra slutsatser om en population utifrån ett 
stickprov kallas för inferensteori. Däremot om populationen är känd d.v.s. man har möjlighet att 
undersöka hela populationen och vill veta om hur ett stickprov hämtad från populationen ser ut, 
använder man sig av sannolikhetslära. 

Datamaterialet som ska behandlas i den här rapporten är hämtad från en okänd population och 
därmed tillämpas inferensteorin för att undersöka populationen och genom analys dra slutsatser 
(http://distans.ruckman.se/MatStat/forelasningar_kap2.html). 

Som tidigare nämnts i rapporten, transporteras den brända kalken från skakbordet till olika 
transportband. Efter krossning och siktning fortsätter färden till olika silon där produkten bevaras 
innan den lastas till kund. Kärnan i den här rapporten är att besvara tre viktiga frågor: 

1. Påverkas svavelhalten under transportvägen från skakränna till lastning? 
2. Påvisar tätare provtagningar mindre eller större variation i svavelhalten? 
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3. Finns det någon eller några tidpunkter i dygnet där medelvärdet av svavelhalten är 500 
ppm (5*10-4 %) eller mindre? 

Dessa frågor kommer att besvaras genom att använda följande statistiska programvaror och 
metoder: 

• Minitab 
• Excel 
• Normality test 
• Anova 
• Bootstrap metoden 

4.4 Om Minitab och sex sigma 
Om man slår upp ordet sex sigma kommer man säkert att träffa på ordet Minitab också. Sex sigma är 
en metod som ger processförbättringar genom att använda en rad verktyg och strategier i affärs- och 
industri världen. Man försöker hitta de problem som finns inom en process och därefter lösa 
problemet genom att genomföra de nödvändiga förändringar som krävs. Men för att klara av detta 
behöver sex sigma analysera data och för detta ändamål är sex sigma beroende av en statistik 
programvara och Minitab är just en sådan programvara som hjälper sex sigma proffsen att arbeta 
med statistik för att analysera datamaterial. Minitab används naturligtvis inte bara inom sex sigma 
världen. Funktioner som hypotesprövningar, histogram, lådagram, beskrivande statistik etc. gör att 
Minitab har en stor användning i universiteten och företag värden över för att möjliggöra statistiska 
beräkningar som inte är möjliga att beräkna för hand. 

Minitab och Excel har varit två hjälpsamma verktyg, vilka har kompletterat varandra i denna rapport 
för att uppnå resultat. All förberedning av datamaterial har gjorts i Excel, Minitab har tagit hand om 
beräkningar, analys och grafiska illustrationer (http://www.6sigma.us/minitab-training.php). 

4.5 Analys av kampanjveckans datamaterial 
Under kampanjveckan påbörjades provtagningar av brändkalk på tre olika ställen i kalkverket; 
skakrännan, transportbandet på våning fem och slutligen vid lastning. Provtagningar pågick under tre 
dagar med olika tidsintervaller för att upptäcka eventuella variationer i svavelhalt i produkten med 
avseende på tid. Företaget var också intresserat av att veta om svavelhalten påverkas genom 
transportvägen från skakbord till silon där produkten förvaras för att sedan lastas och transporteras 
till kund. 

För att kunna identifiera eventuella variationer i svavelhalten för de olika tidsintervallen måste man 
först bestämma vilken fördelning datamaterialet har. Det finns många olika fördelningar beroende på 
om datamaterialet är av diskret eller kontinuerlig natur. I diskreta fall så antar datamaterialet ändligt 
eller numerbart många värden, men i kontinuerliga fall antar datamaterialet alla värden i ett 
intervall. I vårt fall där svavelhalten är den slumpmässiga variabeln vilken kan anta oändligt många 
värden inom ett intervall måste vi leta reda på vilken kontinuerlig fördelning materialet följer 
(Vännman, 2013). 

Under kampanjveckan ägnades två dagar åt att ta prover från skakränna och våning 5 med olika 
tidsintervaller. För att testa vilken fördelning datamaterialet följer, delar man först de observerade 
värdena för respektive plats för sig, då får man två populationer som sedan kan jämföras med 
varandra och analyseras. I varje grupp eller population ingår observationsvärden för både 
halvtimmersintervall och tiominutersintervall för respektive plats. När man har grupperat värdena 
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kan man använda Minitab för att se vilken fördelning de har. Resultatet av fördelningstestet 
illustreras i figur 11 nedan: 

   

Figur 11. Normalfördelningstest för kampanjveckans material. 

Enligt Minitab följer datamaterialet normalfördelning som även kallas för Gaussfördelning efter 
matematikern Carl Friedrich Gauss (1777-1855). Det som är av intresse här är de erhållna P-Värden, 
vilka bekräftar att materialet faktiskt är normalfördelat. Alla P-Värden som är lika eller större än 
0,005 indikerar normalfördelning, i detta fall så erhölls P-värden 0,006 för skakrännan och 0,008 för 
våning 5. 

4.6 Variansanalys- ANOVA och resultat 
När man vet vilken fördelning materialet följer så kan man ta nästa steg i processen och sätta igång 
med analysmetoder. I det här avsnittet kommer vi att besvara på två viktiga frågor: 

1. Påverkas svavelhalten under transportvägen från skakränna till lastning? 
2. Påvisar tätare provtagningar mindre eller större variation i svavelhalten? 

Den sista och viktigaste frågan som ska besvaras i denna rapport är ju att hitta någon eller några 
tidpunkter i dygnet där svavelhalten är under 500 ppm. Utifrån de erhållna värden som samlades in 
under kampanjveckan kan man lugnt påstå att svavelhalten ligger under 500 ppm vid de klockslag 
provtagningar skett. De klockslag som gäller är 08:00 till 16:00 under den 14:e april och 15:e april. 

Efter att rangordnat datamaterialet så visade det sig att det högsta observerade värdet vad gäller 
svavelhalten under kampanjveckan är 443 ppm. Men man kan inte bara utifrån resultatet av två 
dagars provtagningar påstå att materialet d.v.s. den brända kalken även i fortsättningen kommer att 
följa samma mönster och ha så låga svavelhalter. Medelvärdet av svavelhalten för hela 2014 och 
första kvartalet 2015 har precis visat att så är inte fallet under en längre period. I näst kommande 
avsnitt kommer vi att analysera ett större datamaterial d.v.s. medelvärdet av svavelhalten för 2014-
2015 för att med mer säkerhet besvara på den sista frågan. Men som tidigare nämnts så går det att 
svara på fråga 1 och 2 utifrån kampanjveckan datamaterial. 

Metoden som har valts för att analysera materialet går under namnet ANOVA (ANalysis Of VAriance). 
Det är en test av medelvärden, även om namnet kan leda tankarna till test av varians. I själva verket 
är det egenskaper hos variansen som utnyttjas för att testa medelvärden. 

ANOVA testar om medelvärdet för 3 eller flera grupper är lika. I vårt fall så finns det tre grupper: 

1. Erhållna värden från skakrännan 
2. Erhållna värden från våning 5 
3. Erhållna värden från lastning 
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Medelvärdet för respektive grupp samt lite beskrivande statistik har beräknats i minitab och 
resultatet visar att dessa tre grupper har ganska likartade medelvärden, se figur 12. 

Figur 12. Beskrivande statistik för de olika provtagningsplatserna. 

Men det räcker ju inte att enbart utifrån medelvärden påstå att det inte finns några skillnader mellan 
grupperna. Vi tar ett exempel för att förklara varför enbart likadana medelvärden inte är tillräckligt. 
Björn äger ett kafferosteri, när kaffet är rostat så ska det fyllas i förpackningar vars vikt ska vara 500 
gram. Det går bra för Björns verksamhet och han tänker sig utöka sin produktion. För det ändamålet 
behöver han köpa en ny maskin och måste välja mellan två olika märken. Båda maskiner fyller i snitt 
500 gram, men vilken maskin är egentligen bättre? Valet skulle bli mycket enklare om Björn hade fått 
information om att maskin A har en variation i påfyllningen så att de fyllda paketen väger mellan 490 
och 505 gram och maskin B med en variation på 400 och 550 gram. Då är det ganska uppenbart att 
han väljer maskin A som har mindre variation. 
 
Det är därför vi har valt ANOVA som analysmetod. Metoden undersöker variansen för varje grupp 
och sedan visar om det finns skillnader i medelvärden mellan grupperna eller inte. Men för att kunna 
använda ANOVA måste tre förutsättningar vara uppfyllda: 
 

1. Populationerna som ska jämföras ska vara normalfördelade 
2. Populationerna ska ha samma spridning 
3. Oberoende urval från populationen 

 
Att populationerna är normalfördelade har vi testat i tidigare avsnitt och därmed första kravet 
uppfyllt, dessutom har vi oberoende urval från populationen. För att testa om populationerna har 
samma spridning utnyttjar vi "test for equal variances" i Minitab. 
  

Descriptive Statistics: skakränna  
 
Variable    N  N*      Mean   SE Mean     StDev   Minimum        Q1    Median        Q3 
skakränna  37   0  0,024238  0,000992  0,006035  0,015319  0,019950  0,023352  0,026610 
 
Variable    Maximum 
skakränna  0,038357 
 
  
Descriptive Statistics: Våning 5  
 
Variable   N  N*     Mean  SE Mean    StDev  Minimum       Q1   Median       Q3  Maximum 
Våning 5  36   0  0,02457  0,00122  0,00733  0,01274  0,01934  0,02161  0,03106  0,04419 
 
  
Descriptive Statistics: Lastning  
 
Variable   N  N*      Mean   SE Mean     StDev   Minimum        Q1    Median        Q3 
Lastning  13   0  0,023983  0,000748  0,002697  0,021430  0,021908  0,022919  0,025842 
 
Variable   Maximum 
Lastning  0,029163 
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Principen för tester är att Minitab sätter upp en noll hypotes; H0 vilket är vårt grund antagande d.v.s. 
att alla grupper har samma spridning och en mothypotes; H som är motsatsen till H0 och innebär att 
åtminstone en grupp har en avvikande spridning. Efter att ha kört test for equal variences i Minitab 
kommer vi att titta på det p-värde som Minitab har räknat fram. P-värden som är lika eller större än 
0,005 förstärker vår nollhypotes och medger att det inte finns några variationer mellan 
populationernas medelvärde, åtminstone inte mer variation än vad som kan förklaras av att vi har 
slumpmässigt urval. Men om vi förkastar H0 och istället tror på mothypotesen, kan man inte längre 
påstå att det är en slumpmässig variation, utan variationen måste bero på faktiska skillnader i 
populationsmedelvärdena (http://distans.ruckman.se/stga07/vt15halv/). 
 

4.7 Analys av SMA Minerals datamaterial 
Kampanjveckans datamaterial har inte varit tillräckligt hjälpsamt för att kunna besvara fråga 3. Men 
det går att utföra mer tillförlitliga tester och undersökningar om man istället börjar arbeta med det 
större datamaterialet som innehåller medelvärden för svavelhalten under hela 2014 och delar av 
2015. Dessa medelvärden är baserade på provtagningar som har genomförts av olika operatörer i 
Rättviks kalkverk med ungefärligen 4 timmars intervaller. Det är totalt 1341 observerade värden det 
handlar om. Vissa tidpunkter saknar dock något observerade värde, det gäller tidpunkter: 06:00, 
13:00, 18:00, och vissa tidpunkter innehåller enbart ett eller två observerade värden och därför inte 
kan vara representativa för en tidpunkt. Om man tar in dessa tidpunkter kommer det i slutändan att 
leda till missvisande och felaktiga resultat, det gäller tidpunkter: 24:00, 01:00, 07:00, 12:00 och 
19:00. De sistnämnda tidpunkterna är därför inte med i några beräkningar i fortsättningen. 

Det nya materialet kommer att behandlas på likadant sätt som kampanjveckans material. Vi 
undersöker materialet i Minitab för att få reda på om materialet följer normalfördelning eller inte 
samt lite beskrivande statistik om det.  

Figur 13 illustrerar resultatet av normalfördelningstestet över hela materialet, det låga P-värdet i det 
rektangulära fältet till höger om grafen visar att materialet inte är normalfördelat vilket kan också 
betraktas i den blåmarkerade linjen som avviker ganska mycket från den röda linjen. De enstaka blå 
punkter i grafen är några extrema värden som har observerats i prover. Anledningen till att man har 
fått så extrema värden är okänd, men det kan handla om mätfel i instrumenten eller annat okänt 
fenomen.  

 

 Figur 13. Normalfördelnings test för det nya materialet.  
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För säkerhets skull tas de extrema värden bort för att på nytt testa om materialet följer 
normalfördelning. Antalet extrema värden är 28 stycken och utgör enbart 2 % av materialet, det är ju 
ganska liten del av materialet som plockas bort och det kan inte påverka resultatet nämnvärt. De 
extrema värden som har plockats bort har en svavelhalt som överstiger 1000 ppm. Det nya resultatet 
av normalfördelnings test illustreras i figur 14. 

 

 

Figur 14. Normalfördelnings test utan extrema värden för det nya materialet.  

Återigen har det visat sig att materialet inte följer normalfördelning, även om de allra extremaste 
värdena har plockats bort; P-värdet är fortfarande lågt och ligger under 0,005.  

Härnäst visas lite beskrivande statistik över det nya materialet i figur 15. 

 

Figur 15. Beskrivande statistik över det nya materialet. 
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4.8 Bootstrap metoden-konfidensintervall 
Normalfördelning är ju ett krav för att kunna använda ANOVA som en metod för att bilda 
konfidensintervall för de olika tidpunkterna och se vilka grupper som uppfyller kravet och därmed 
svara på fråga 3. Men inom statistiken finns det ju andra metoder där man kan bilda 
konfidensintervall för median, medelvärde eller annan statistika. Bootstrapmetoden är ju en metod 
där man kan bilda konfidensintervall för sin statistika, och i vårt fall så är det intervaller för medel- 
värden. Till skillnad från ANOVA bygger Bootstrap inte alls på några teoretiska beräkningar eller 
antaganden om vissa fördelningar och härledningar av medelfel och annat. Bootstrap förlitar sig 
enbart på vad som verkligen händer i praktiken vid upprepade urval. Fördelen med metoden är att 
man inte behöver bekymra sig över om att villkor om normalfördelning och lika varianser skall vara 
uppfyllda eller att man har härledda formler för medelfel etc. Metoden fungerar alltid oavsett vad 
man skall skatta, oavsett stickprovs storlek, oavsett fördelning osv. Nackdelen är väl att metoden 
fortfarande inte är allmänt känd även om den använts i över 35 år, den finns inte som standard i 
statistikprogram. Bootstrap finns i Minitab men för att kunna använda det måste man ladda ner ett 
speciellt macro till det, därefter väljer man noggrannheten för testet d.v.s. med hur många procent 
säkerhet ska intervallerna bildas samt antalet upprepningar. Eftersom det är medelvärdet som ska 
skattas så räcker det med 10000 upprepningar (Ruckman, 2015). 

Man ska först gruppera sitt material, varje grupp kommer att behandlas som ett enskilt stickprov ur 
vilket drar Bootstrap upprepade urval och bildar ett intervall för gruppen. Intervallerna skattas med 
99 % säkerhet och 10000 upprepningar. I den första grupperingen delas datamaterialet i fyra 
grupper: 

Tabell 2. Grupperat i olika tidsintervaller. 

Grupp nummer 1 2 3 4 
Tidpunkter 02:00-05:00 08:00-11:00 14:00-17:00 20:00-23:00 
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5 Utvärdering/resultat 
Första resultatet som redovisas här är egentligen svar på fråga 1 och 2. Det erhållna P-värdet; 0,016 
för det första variansanalys-testet, (se figur 16) gör att man behåller nollhypotesen och kan påstå att 
svavelhalten är oförändrad genom hela transportvägen från skakrännan till lastning. Testet har gjorts 
med Bartlett's metod som enbart tillämpas vid normalfördelat material, se figur 17. 
I figur 18 illustreras beskrivande statistik över materialet som ingick i det första varianstestet.  

 

 
Figur 16. Resultat av variansanalys med Bartlet's metod. 1 står för skakrännans observerade värde, 2 
för våning 5 och 3 för lastning. 

Figur 17. Resultat av varians analys med Bartlett’s metod.  
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99% Bonferroni Confidence Intervals for Standard Deviations 
 
C2   N      StDev            CI 
 1  37  0,0060353  (0,0044569; 0,0090341) 
 2  36  0,0073273  (0,0053907; 0,0110416) 
 3  13  0,0033603  (0,0020749; 0,0074350) 
 
Individual confidence level = 99,6667% 
 
 
Tests 
 
               Test 
Method    Statistic  P-Value 
Bartlett       8,22    0,016 
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Figur 18. Beskrivande statistik för variansanalys testet. 
 
Samma metod används för att besvara fråga 2. De observerade värdena från provtagningar med olika 
tidsintervall för respektive plats under samma dag jämförs med varandra. 
Den 14:e april genomfördes totalt 22 provtagningar på skakrännan, varat sju stycken med 
tiominuters intervall och resten med halvtimmes intervall. Provtagningar för våning 5 med olika 
tidsintervaller har genomförts den 15:e april, varav sju stycken med tiominuters intervall och 14 st. 
med halvtimmes intervall. 
 
Här nedan, i figur 19-24, visas resultaten för variansanalystest för skakrännans och våning 5 prover 
med avseende på tidsintervaller: 
 

 

 
Figur 19. 1) Observerade värden för halvtimmes intervall 2) Observerade 
värden för tiominuters intervall. 
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Figur 20. Resultat av varians analys med F-metod.  

 
 

 
 

Figur 21. 1) Observerade värden för halvtimmes intervall 2) Observerade 
värden för tiominuters intervall. 
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Method 
 
Null hypothesis         All variances are equal 
Alternative hypothesis  At least one variance is different 
Significance level      α = 0,01 
 
F method is used. This method is accurate for normal data only. 
 
 
99% Bonferroni Confidence Intervals for Standard Deviations 
 
C2   N      StDev            CI 
 1  16  0,0025764  (0,0016879; 0,0049463) 
 2   7  0,0017802  (0,0009690; 0,0060091) 
 
Individual confidence level = 99,5% 
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             Test 
Method  Statistic  P-Value 
F            2,09    0,370 
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Figur 22. 1) Observerade värden för halvtimmes intervall, 2) Observerade  
värden för tiominuters intervall. 
 
 
 
 

Figur 23. Resultat av varians analys med F-metod.  
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Null hypothesis         All variances are equal 
Alternative hypothesis  At least one variance is different 
Significance level      α = 0,01 
 
F method is used. This method is accurate for normal data only. 
 
 
99% Bonferroni Confidence Intervals for Standard Deviations 
 
C2   N      StDev            CI 
 1  15  0,0082862  (0,0053626; 0,0163815) 
 2   7  0,0023994  (0,0013061; 0,0080993) 
 
Individual confidence level = 99,5% 
 
 
Tests 
 
             Test 
Method  Statistic  P-Value 
F           11,93    0,006 
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Figur 24. 1) Observerade värden för halvtimmes intervall, 2) Observerade  
värden för tio minuters intervall. 
 
Båda testen visar att svavelhalt variationen är likadana för båda platser med avseende på 
tidsintervaller. Detta bekräftas av de erhållna P-värden; 0,370 för skakrännan och 0,006 för våning 5. 
Nu har vi funnit svar till den andra frågan och kan påstå att tätare provtagningar inte resulterar i 
större eller mindre variation i svavelhalten. 

5.1 Bootstrap 
Resultat av Bootstrap konfidensintervall för de fyra grupperna redovisas både grafiskt, (se figur 25) 
och numeriskt i histogrammen och tabell 3 nedan: 

 

 

Figur 25. Grafiskt resultat av Bootstrap intervall.  
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Tabell 3. Skattade intervaller för de fyra grupperna. 

 Skattat intervall Antalet 
observationer Värden > 1000 ppm 

Grupp 1 [0,04073 - 0,05277] 367 5 
Grupp 2 [0,04379 - 0,05694] 284 8 
Grupp 3  [0,04230 - 0,05145] 302 7 
Grupp 4 [0,04274 - 0,05266] 372 8 

De skattade intervallerna är hämtade ur histogrammen. Det minsta och högsta värdet i varje intervall 
är illustrerad med de röd markerade- vertikala linjer i respektive histogram. Av tabell 3 framgår att 
det inte finns någon grupp som har ett skattat intervall där medelvärdet av svavelhalten ligger under 
500 ppm. Observera att intervallen innehåller procentuella värden och inte uppmätta i ppm. Den 
övre gränsen i varje intervall ligger dock inte så långt från 500 ppm. Det väcker misstankar om att 
anledningen kanske kan bero på de observerade värden som ligger över 1000 ppm i respektive 
grupp. Dessa värden utgör endast 2,1 % av det totala antalet observationer, åter igen så vet man inte 
anledningen till varför man har fått så ovanligt extrema värden i observationerna. Men det känns 
ändå rätt att plocka bort dessa extrema värden och på nytt köra Bootstrap och se om det resulterar i 
lägre värden i övre gränsen.  

Det numeriska resultatet av det nya Bootstrap testet framgår av tabell 4. Ett grafiskt resultat bifogas i 
bilaga 1. 

Tabell 4. Resultat av det nya Bootstrap testet utan extrema värden.  

 
Skattat intervall Antalet 

observationer 

Värden 
> 1000 
ppm 

Värden 
> 500 
ppm 

Relativ 
Frekvens 
(%) 

Grupp 1 [0,03937 - 0,04478] 362 0 122 34 
Grupp 2 [0,04111 - 0,04758] 276 0 100 28 
Grupp 3  [0,04032 - 0,04659] 295 0 104 35 
Grupp 4 [0,04054 - 0,04599] 364 0 118 32 

Det nya testet har visat ett helt annorlunda resultat. Alla skattade intervallen innehåller värden som 
ligger under 500 ppm. Det är ganska uppenbart att det är frånvaron av de extrema värden i det nya 
Bootstrap testet som har gett upphov till det nya resultatet. 

Andra Bootstraptest har även gjorts för mindre grupper som innehåller två tidpunkter och även för 
enskilda tidpunkter (tabell 5-6). Syftet med de nya testen är att utifrån testresultat kunna dra nyttiga 
slutsatser samt jämföra resultaten. Observera att de extrema värdena inte är med i de nya 
beräkningarna. Ett grafiskt resultat för de sistnämnda grupperna framgår i bilaga 3.
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Tabell 5. Resultat av Bootstraptest för mindre grupper. 

 
Skattat intervall Antalet 

observationer 

Värden 
> 1000 
ppm 

Värde
n > 
500 
ppm 

Relativ 
Frekvens 
(%) 

Grupp 1(02:00-03:00) [0,03670 - 
0,04414] 

184 0 53 29 

Grupp 2(04:00-05:00) [0,04018 - 0,04773] 178 0 69 39 
Grupp 3(08:00-09:00) [0,04186 - 0,04958] 161 0 58 36 
Grupp 4(10:00-11:00) [0,03726 - 0,04803] 115 0 42 37 
Grupp 5(14:00-15:00) [0,03826 - 0,04537] 201 0 69 34 
Grupp 6(16:00-17:00) [0,04120 - 0,05293] 94 0 35 37 
Grupp 7(20:00-21:00) [0,04071 - 0,04752] 227 0 74 33 
Grupp 8(22:00-23:00) [0,03728 - 0,04618] 137 0 44 32 
 

Tabell 6. Resultat av Bootstraptest för enskilda värden. 

Klockslag Skattat intervall Antalet 
observationer 

Värden 
> 1000 
ppm 

Värden > 
500 ppm 

Relativ 
Frekvens 
(%) 

02:00 [0,03376 - 0,05174] 37 0 14 38 
03:00 [0,0360 - 0,043982] 147 0 39 27 
04:00 [0,0387 - 0,047709] 127 0 46 36 
05:00 [0,0379 - 0,052549] 51 0 23 45 
08:00 [0,0358 - 0,057692] 26 0 9 35 
09:00 [0,0414 - 0,049719] 138 0 49 36 
10:00 [0,0372 - 0,048155] 102 0 39 38 
11:00 [0,0295 - 0,057750] 13 0 3 23 
14:00 [0,0389 - 0,050478] 39 0 17 44 
15:00 [0,0367 - 0,044098] 161 0 52 32 
16:00 [0,0415 - 0,060125] 40 0 18 45 
17:00 [0,0367 - 0,052407] 53 0 17 32 
20:00 [0,0335 - 0,045346] 51 0 13 26 
21:00 [0,0415 - 0,049634] 174 0 61 35 
22:00 [0,0379 - 0,048190] 99 0 36 36 
23:00 [0,0307 - 0,046783] 36 0 8 22 
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6 Analys/Diskussion av resultaten 
Variansanalysen för kampanjveckans material visade att transportvägen inte påverkar svavelhalten i 
produkten. Variationen av svavelhalten vid de olika provtagningsplatserna visade sig med 
varianstestet vara lika. Men man måste komma ihåg att det finns en naturlig variation i de 
observerade värdena för respektive plats, men denna variation är ju en slumpmässig sådan. Hade 
variationen varit större än vad slumpen kunde ha orsakat, så skulle det ha visat sig i varianstesterna. 
Men det erhölls lämpliga P-värden för testen och därmed påvisat att variationen är normal.  

Variansanalysen har även visat att tätare provtagningar inte leder till någon avvikande svavelhalt.  

Resultaten för Bootstrapintervall vilket har tillämpats på SMA Minerals datamaterial visar att 
beroende på hur man grupperar sitt material får olika intervallresultat. Den första Bootstraptestet 
som innehåller fyra grupper med extrema värden ger inga godkända intervaller. Samma test utan 
extrema värden ser dock ut att klara det uppsatta kravet men här måste SMA Minerals personal hitta 
anledningen till dess uppkomst för att i framtiden kunna åtgärda felkällan. 

Två viktiga faktorer har samverkat i de erhållna intervallerna för de enskilda värdena; det totala 
antalet observationer i varje grupp samt frekvensen för observerade värden som överstiger 500 ppm. 
De flesta grupper som har fått ett icke godkänt intervall i denna grupp innehåller färre observerade 
värden jämfört med de andra grupperna. Testet för mindre grupper har dock visat att om man 
ackumulerar värdena och bildar större grupper med dessa värden så sjunker antalet icke godkända 
intervaller. I det här fallet så var det enbart grupp 6 (se tabell 5) som hade lite avvikande intervall. 

Totalt sett kan man resonera att ju större grupper man bildar med observationerna desto finare 
intervall får man. Men man måste väl komma ihåg att om man med måfå plockar en last som 
innehåller bränd kalk som kommer från grupp 1 (02:00-05:00) och inte blandar den med produkt från 
andra grupper så finns det 66 % sannolikhet att just denna last har ett medelvärde som understiger 
500 ppm. Denna sannolikhet är baserad på antalet observerade värden > 500 ppm i respektive grupp.  

I tabellerna 4-6 under kolumnen ”relativ frekvens” kan man se sannolikheten att slumpmässigt 
plocka en last ur produktion som inte håller rätt kvalitet. 

Trots att företagsrepresentanter inte var villig att ändra på någon process i kalkverket för att uppnå 
den kvalité som eftersöks av den tilltänkta kunden så föreslår vi ändå en noggrannare undersökning 
av svavelhalten hos det ingående materialet, alltså kontrollera svavelhalten innan man släpper in 
kalkstenen i processen. Då kan man möjligtvis uppskatta mängden godkänt material redan från 
början.  
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7 Slutsatser 
I Rättviks kalkverk bedriver SMA Mineral AB sin verksamhet där man bland annat producerar bränd 
kalk. Produkten har en god kvalitet med avseende på låga halter föroreningar- kol och svavel. En 
potentiell kund är intresserad av att skriva kontrakt med företaget vilket kommer att leda till en 
produktionsökning med upp till 25 % enheter i produktion. Men kunden har ett strikt krav att 
produkten alltid ska hålla en svavelhalt som understiger 500 ppm.  

Målet med denna uppsats var att bestämma om produkten håller det avsedda kravet eller ej. 
Tillvägagångsättet att uppnå detta mål innefattade en provtagningskampanj i projektets första skede. 
Provtagningar utfördes på tre lämpliga platser i kalkverket med olika tidsintervaller. I projektets nästa 
skede bestämdes halterna svavel och kol i de insamlade proven. Slutligen överfördes provresultaten i 
en statistisk programvara, Minitab, i syfte att utföra olika tester på dessa och därmed kunna dra 
vetenskapliga slutsatser om produktkvaliteten samt kunna besvara på de tre kärnfrågorna i denna 
rapport. 

Angående svavelhaltvariationen med avseende på provtagningsplats och tidsintervaller så kan man 
påstå att halten svavel har varit oförändrad oavsett tid och plats, åtminstone för kampanjveckans 
material. Resultatet är baserad på olika statistiska tester som utrördes på datamaterialet, bland 
annat normalfördelningstest som visade att materialet faktiskt är normalfördelat och därmed 
möjliggjorde en tillämpning av variansanalystestet, ANOVA, på datamaterialet. ANOVA är en 
testfunktion som jämför medelvärden mellan tre eller flera populationer och visar eventuella 
skillnader. I vårt fall fanns det tre populationer, d.v.s. de insamlade medelvärdena av svavelhalter 
från skakrännan, våning 5 och lastning. Efter variansanalystestet på dessa populationer visade det sig 
att det inte finns några skillnader mellan dessa tre populationer då man erhöll p-värden som låg 
under 0,005 i "Test for Equal Variances". Av detta kunde man dra slutsatsen att produktens 
svavelhalt inte förändras under transportvägen från skakränna till lastning.  

Liknande tester och metoder har tillämpats på kampanjveckans datamaterial. Av resultatet framgick 
att produktens svavelhalt har varit oförändrad oavsett olika tidsintervaller för provtagningar. Det är 
återigen det låga p-värdet i "Test for Equal Variances" som ligger till grund för resultatet. 

Eftersom kampanjveckans datamaterial visade sig vara otillräckligt för att kunna dra vetenskapliga 
slutsatser om produktens kvalité, användes istället företagets egna datamaterial, vilket visade sig inte 
följa normalfördelning och därför gick det inte att använda ANOVO då detta är ett krav för att kunna 
använda denna metod. En annan lämplig statistikmetod, med vilken man kan bilda konfidensintervall 
för sin statistika är Bootstrapmetoden. Metoden kräver ingen normalfördelning av materialet och 
förlitar sig enbart på vad som händer i praktiken med upprepade urval.  

Efter att ha kategoriserat företagets datainsamling i olika tidsgrupper, användes Bootstrap för att 
bilda konfidensintervall för dessa grupper med 99 % säkerhet och 10,000 upprepningar för varje 
intervall. I denna rapport har vi redovisat Bootstrapintervall för olika grupper som vardera innehåller 
olika tidpunkter, men det har varit svårt att bilda grupper som innehåller sex tidpunkter för att vissa 
tidpunkter saknade observerade värden, därmed kan man inte dra några slutsatser om hur det skulle 
ha sett ut om vi bildat ännu större grupper.  
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Det är upp till SMA Mineral AB att välja vilken grupp de väljer att förlita sig på. Om de väljer gruppen 
som innehåller extrema värden så finns det inga tidpunkter på dygnet som håller rätt kvalitet och 
därmed inga möjligheter att sälja produkten till den tilltänkta kunden. Men om de väljer den andra 
gruppen utan extrema värden så måste de ha klart för sig varför man har fått så höga värden i 
observationerna och om möjligt åtgärda det. Det finns dock en bestämd sannolikhet för varje grupp 
att man får en last som håller kvaliteten. Denna sannolikhet går tyvärr inte att ändra på, den är helt 
enkelt beroende på antalet medelvärden som överstiger 500 ppm i varje grupp. 

Om förekomsten av extrema värden ändå fortsätter att uppenbara sig och om den eventuella 
felkällan inte kan identifieras så rekommenderar vi att SMA Mineral ska avstå kontraktsskrivning med 
den blivande kunden. 
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Bilaga 1. Grafiskt resultat för det nya Bootstraps testet. 
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Bilaga 2. Resultat av Bootstraptest för mindre grupper. 
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Bilaga 3. Resultat av Bootstraptest för enskilda värden. 
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