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Förord 
Den här rapporten är ett resultat av vårt examensarbete som är ett avslutande momentet för 

civilingenjörsutbildningen inom industriell ekonomi på Luleå tekniska universitet. 

Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng och är utfört inom ämnesområdet 

kvalitetsutveckling. Arbetet genomfördes på uppdrag av SCA Munksund i Piteå.  

Examensarbetet har varit väldigt roligt och lärorikt. I arbetet har vi fått använda kunskaper som 

vi har fått genom universitetsutbildningen i ett skarpt, praktiskt moment. De erfarenheter som 

arbetet har inneburit kommer med säkerhet att vara till stor nytta i vårt kommande arbetsliv.  

Det är många personer som har varit engagerade och involverade i examensarbetet. Vi vill rikta 

ett tack till processoperatörerna på SCA Munksund som tålmodigt besvarat alla de frågor som 

vi har haft som rört pappersmaskinen men även hjälpt oss vid arbetets experimentella fas. Vi 

vill även tacka vår handledare Mats Wiklund på SCA Munksund som har bidragit med en 

positiv inställning, ett glatt humör och som har sett till att vi har fått träffa nyckelpersoner som 

kunnat hjälpa oss att driva arbetet framåt. Framförallt en nyckelperson, Magnus Pettersson, vill 

vi också rikta vår tacksamhet mot som bidragit med sin värdefulla tid och expertis inom 

papperstillverkning. 

Slutligen vill vi rikta ett tack till vår handledare Erik Vanhatalo på Luleå tekniska universitet 

som ständigt har varit ett stöd och en trygghet i arbetet och har gjort arbetet roligare genom sitt 

engagemang.  Erik har bidragit med värdefulla råd och rekommendationer som har lett till att 

examensarbetet har blivit så mycket bättre än vi kunnat tänka oss.  

Piteå, juni 2017 
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Sammanfattning 
Industriellt tillverkande företag arbetar i större utsträckning än tidigare med optimering av 

processer samt för minskad variation kring uppsatta toleransgränser i syfte att bygga in rätt 

kvalitet i sina produkter. SCA Munksund producerar kraftliner med hög variation för 

styrkemåtten sprängstyrka och SCT-CD. Variationen leder till att kraftlinerrullar antingen kan 

säljs med bättre kvalitet än efterfrågat eller så kasseras de på grund av bristande kvalitet. I båda 

avseendena anser SCA Munksund att variationen för styrkemåtten leder till onödiga kostnader 

vid produktionen.  

För att utreda variationen i styrkemåtten hos en specifik ytvikt av kraftliner, 170 g/m2, användes 

Sex Sigmas problemlösningsmetodik DMAIC som förkortat står för Define, Measure, 

Analyze, Improve och Control. DMAIC används för att översätta ett komplext 

produktionsproblem till ett mer hanterligt statistiskt problem. Inom problemlösningsmetodiken 

kan försöksplanering användas för att identifiera kausala samband och kan tillämpas för ökad 

processkunskap. Försöksplanering är ett kraftfullt verktyg för att kunna studera hur effekterna 

av flera processparametrar påverkar kvalitetsparametrar i en process. Vid examensarbetet 

användes DMAIC för att angripa ett komplext problem.  

Syftet med examensarbetet var att exemplifiera hur statistiska verktyg och metoder kan 

tillämpas inom en tillverkande industri för att nå ökad processkännedom. Syftet applicerades 

praktiskt vid SCA Munksunds kraftlinertillverkning för att skapa ökad förståelse inom de 

delprocesser där styrkepotentialen kan påverkas.  

DMAIC användes för att initialt kunna definiera problemet och försöksplanering användes för 

att skapa regressionsmodeller som kan förklara styrkepotentialen. För att uppnå syftet 

analyserades historisk data för att identifiera potentiella försöksfaktorer. Lämpliga 

försöksnivåer kontrollerades vid ett test innan experimenten. Därefter kunde försöksfaktorerna 

fastställas för sprängstyrkan till A: Läppläge vertikal topplåda, B: Alun bas och C: 

Koncentration inloppslåda bas och faktorerna för SCT-CD till A: Läppläge vertikal topplåda, 

B: Utloppsdifferens topp och C: Utloppsdifferens bas. Experimentet genomfördes enligt en 23 

försöksplan med tre centrumpunkter. 

Alun bas och Utloppsdifferens topp kunde med 10 % signifikansnivå identifieras som 

signifikanta effekter. Anpassade regressionsmodeller skapades i syfte att beskriva vilka 

faktorer och samspel mellan faktorer som påverkar styrkepotentialen i kraftlinern. Fallstudien 

illustrerar därmed hur statistiska verktyg och metoder kan tillämpas inom en tillverkande 

industri för att nå ökad processkännedom. Jämfört mot normala nivåer visar resultaten från de 

experiment som genomfördes i fallstudien att sprängstyrkan ökade med 2,4 % och SCT-CD 

med 1,3 % samtidigt som lägre driftskostnader kan uppnås. Efterföljs den rekommenderade 

nivån för alun i kraftlinerns basskikt leder det till en besparing på 143 700 SEK per år. 

Besparingen av alun är endast beräknad på den studerade kraftlinern med ytvikt 170 g/m2, 

vilket innebär att ytterligare besparingar bör vara möjliga för resterande 18 ytvikter.  
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Abstract 
Industrial manufacturing companies are working in a greater extent than before to optimize 

processes as well as reduce variation to build in quality in their products. SCA Munksund 

produces kraftliners with high variability for the strength measurements bursting strength and 

SCT-CD, together called strength potential. Variability in these strength measurements leads 

to either higher quality than requested by customers or to products being scrapped due to 

substandard quality. The variation in the strength measurements leads to unnecessary 

production costs according to SCA Munksund. 

To investigate the variation in strength measurements of a specific grammage of a kraftliner 

(170 g/m2), the problem-solving methodology DMAIC in Six Sigma was used. DMAIC can be 

used to translate a complex production problem into a more manageable statistical problem. 

Design of Experiments (DoE) can be used together with DMAIC to identify casual 

relationships and can also be applied to increase process knowledge. DoE is a powerful tool 

when studying how effects of multiple process parameters affect quality parameters in a 

process. In this master thesis, DMAIC was applied as a method to illustrate how a complex 

production problem can be tackled. 

The purpose of this master thesis work was to exemplify how statistical tools and methods can 

be applied in a manufacturing industry to achieve increased process knowledge. The purpose 

was applied practically at SCA Munksund kraftliner production site to create increased 

understanding of the subprocesses where the strength measurements bursting strength and 

SCT-CD can be affected.  

DMAIC was initially used to define the problem and DoE was used to generate models that 

could explain the strength potential. To help answer the thesis question, historical data were 

analysed to identify potential experimental factors. Appropriate experimental levels were 

checked in a test before the experiments. Then the experimental factors for bursting strength 

were determined to A: Läppläge vertikal topplåda, B: Alun bas and C: Koncentration 

inloppslåda bas and the factors for SCT-CD to A: Läppläge vertikal topplåda, B: 

Utloppsdifferens topp and C: Utloppsdifferens bas. The experiments used a 23 factorial design 

with three center points.  

Alun bas and Utloppsdifferens top could on a 10 percent significance level be identified as 

significant effects. Regression models were developed to describe which factors and factor 

interactions that affect the strength potential in a kraftliner. The case study results thus 

illustrates how statistical tools and methods can be applied in a manufacturing industry to 

increase process knowledge. The result show that the bursting strength and SCT-CD increased 

with 2,4 % and 1,3 % respectively compared to normal levels during the experiment at the 

same time as lower operating costs can be achieved. SCA Munksund can save 143 700 SEK 

per year if the recommended level of Alun bas is followed.  
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Begreppslista 

Begrepp Betydelse 

Alun bas En flockningskemikalie som tillsätts till kraftlinerns basskikt för att 

undvika flockning av fibrer.  

Kappatal Ett mått på hur stor mängd lignin som finns kvar i massan efter kokning.  

KL170 Specifik produkttyp av brunt papper (kraftliner) med en ytvikt på 170 

g/m2. 

Koncentration 

inloppslåda 

Beskriver hur stor andel gram fibrer som finns per liter vatten i 

inloppslådan.  

Lignin Ett slags lim som binder samman fibrerna i veden. 

Läppläge vertikal 

topplåda 

Den öppning som mälden sprutas ut ur för att hamna på virapartiet. 

Mälderi Den första delprocessen för styrning av pappersmaskinen där den kokta 

massan mals. Den malda pappersmassan benämns som mäld. 

Pressparti En delprocess i pappersmaskinen där pressvalsarnas uppgift är att pressa 

bort vatten från pappersmassan och densifiera arket. 

Rulle En rulle kraftliner som har den längd och diameter som kunden beställt. 

SCA Facts SCA:s egna databas där tidigare studier finns samlade.  

SCT-CD Styrkemått för kraftliner som delvis beskriver staplingsstyrkan i färdig 

wellpapplåda, och som är en av studiens responsvariabler. Hög SCT-

CD fås när fibrerna ligger i tvärgående riktning. 

Sprängstyrka Styrkemått för pappret och en av studiens responsvariabler. Hög 

sprängstyrka fås när fibrerna ligger i längsgående riktning i kraftlinern. 

Styrkepotential Ett samlingsnamn som avser både sprängstyrkan och SCT-CD. 

Tambour Färdig rulle direkt från processen, innan den skärs till en kundspecifik 

rulle.  

Torkparti En delprocess i pappersmaskinen. Kraftlinern torkas med hjälp av 

uppvärmda torkcylindrar. 

Utloppsdifferens Vilken hastighet som toppviran har relativt basviran i virapartiet. 

Viraparti En delprocess i pappersmaskinen. Mälden avvattnas på en perforerad 

duk som kallas för vira. 

Ytvikt Mäts i g/m2. Används i sammanhang där en specifik kvalitet på pappret 

beskrivs.  
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1. Introduktion 
Kapitlet introducerar bakgrunden till examensarbetet. En beskrivning av det givna problemet 

presenteras, följt av studiens syfte och mål. Avgränsningar för examensarbetet beskrivs i 

kapitlets avslutande del och avslutningsvis presenteras rapportens disposition.  

1.1 Bakgrund 

Kumar, Antony, Madu, Montgomery och Park (2008) anser att konkurrensen mellan företag 

blir mer intensiv, samtidigt som kunderna efterfrågar högre kvalitet. Enligt Wild och Wild 

(2012) leder konkurrensen i sin tur till att högre krav ställs på lägre tillverkningskostnader och 

bättre kunskap om företagens processer. En förutsättning för att tillverkande företag ska vara 

konkurrenskraftiga är enligt Li (2013) att ständigt arbeta med utveckling. Sörqvist och Höglund 

(2007) anser att förbättringar och problemlösning med fokusering på kunder blir allt viktigare, 

samtidigt som förbättringarna bör genomföras på ett strukturerat sätt.  

Kovach, Rae Cho och Antony (2009) menar att utvecklingen bör ske genom att fokusera på 

högre kvalitet. Industriella tillverkande företag använder sig i större utsträckning än tidigare av 

metoder som innebär att kvalitet byggs in i produkter via optimering av egenskaper och 

minskad variation kring målvärden (Kovach et al., 2009). Tillämpningar av metoderna har visat 

sig ha positiv inverkan på lönsamhet, produktkvalitet, kundlojalitet och ökad 

arbetstillfredsställelse hos anställda (Kumar et al., 2008).  

Analyser och implementering av förbättringar inom företags processer bör ske mer frekvent då 

det blir allt viktigare (Li, 2013). Özaksel (2008) kunde i sin studie visa att de studerade 

företagens kvalitetsbristkostnader uppgick till 10 - 40 % av företagens omsättning. Box (1957) 

menar att en process aldrig enbart ska tillverka en produkt, utan den ska även tillge information 

om hur produkten ska förbättras. Enligt Montgomery (2009) utförs kvalitetsförbättringar hos 

tillverkande företag allt oftare i projektform i kombination med statistiska metoder, som 

exempelvis statistisk processtyrning och försöksplanering. Goh (2001) menar att metoderna 

ökat i popularitet eftersom de innefattar djupa och noggranna analyser vid företagens 

kvalitetsförbättringar. 

Sex Sigma är en statistisk metod som i de flesta fall genomförs i en disciplinerad projektform 

i syfte att minska variation och slöseri i produkter och tillhörande processer (Montgomery & 

Woodall, 2008). Enligt Chen, Li och Shady (2010) är det integrationen av statistiska metoder 

som gör att användningen av Sex Sigma leder till effektivare beslutsfattning, då syftet är att 

hitta optimala lösningar. Tillvägagångssättet inom Sex Sigma som används för att genomföra 

förbättringar, i redan existerade processer, är enligt Firka (2010) metodiken DMAIC (Define-

Measure-Analyse-Improve-Control). Gijo och Scaria (2014) anser att DMAIC är en definierad 

problemlösningsmetodik som genom en robust verktygsuppsättning och lyckad användning 

kan leda till fördelar hos tillverkande företag. 

1.2 Problembeskrivning 

DMAIC översätter ett komplext produktionsproblem till ett mer hanterligt statistiskt problem 

(Goh, 2002). Peterka (2012) anser att DMAIC handlar om att förstå och kontrollera variationen 

av viktiga processparametrar, kända som ingående variabler x, för att kunna förbättra resultatet 

av projektets resultatparametrar y. Verkliga processer involverar ofta flera faktorer som kan 
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samspela med varandra och det är därför viktigt att följa en strategi som är väldefinierad 

(Rutten, 2015). Enligt Rutten (2015) kallas den väldefinierade strategin för försöksplanering. 

I försöksplanering refererar x till faktorer och y till responser (Peterka, 2012). Försöksplanering 

tillämpas för ökad processkunskap (Vanhatalo & Bergquist, 2007) och är en kraftfull metod 

för att kunna studera hur effekterna av flera faktorer påverkar kvalitetsparametrar i en process 

(Rowlands & Antony, 2003). Rutten (2015) menar att inom försöksplanering finns ett brett 

utbud av designer som i kombination med lämpliga regressionsmodeller kan leda till strategier 

för optimering. Försöksplanering krävs ofta vid implementeringen av en ny process, för att 

välja inställningar så att kvaliteten på den färdiga produkten maximeras (Rutten, 2015).  

Inom försöksplanering används enligt Goh (2002) matematiska verktyg som översätter resultat 

till praktiska åtgärder, och gör det möjligt att förbättra viktiga processparametrar även i en 

komplex process. Moderna tillverkningsprocesser tenderar att vara komplexa och kan gynnas 

av att använda sig av försöksplanering för att lösa kvalitetsproblem. Komplexiteten i 

pappersmassaindustrin kan förklaras av att många produkttyper ofta tillverkas i samma 

anläggning, det finns flera ingående processteg och komplex utrustning som leder till höga 

nivåer av förebyggande underhåll och driftstopp (Fowler & Rose, 2004). McAfee, 

Brynjolfsson, Davenport, Patil och Barton (2012) anser att försöksplanering kan användas för 

att förklara både korrelation och kausala samband trots en stor kvantitet av data. Korrelationen 

beskriver enligt Colburn (2008) förhållandet mellan två variabler medan kausala samband, 

enligt Montgomery (2012) beskriver hur en viss förändring hos en variabel får en viss effekt.  

Enligt Pettersson (2017) arbetar SCA Munksund med metoder som Lean i syfte att på ett 

strukturerat sätt utveckla verksamheten. Han menar att verksamhetsutveckling har blivit allt 

viktigare för SCA Munksund i takt med att marknaden för SCA:s kraftliner har ökat och större 

kvantiteter efterfrågas ständigt av SCA:s kunder. För att kunna följa efterfrågan höjs kraven på 

ökad produktionsvolym och kapacitet på pappersmaskinen allt mer (Wiklund, 2017). Wiklund 

menar att det är främst när pappersmaskinen körs med hög hastighet som blir det svårare att 

kontrollera styrkepotentialen i pappret samtidigt som värdena som beskriver styrkan närmar 

sig de lägsta tillåtna toleransgränserna.  

Styrkepotentialen avser en kombination av papprets styrka i tvärsgående riktning, SCT-CD, 

och den längsgående styrkan, sprängstyrkan (Wiklund, 2017). Sprängstyrkan utgör den kraft i 

kPa som krävs för att trycka sönder pappret medan SCT-CD avser papprets staplingsbara kraft 

i kN/m, som är önskvärt vid exempelvis kartonger och wellpapplådor (Fellers & Norman, 

1997). Enligt Wiklund (2017) ökar respektive minskar de två styrkemåtten beroende i vilken 

fiberriktning fibrerna ligger i pappret, se Figur 1.1.  
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Förhållandet mellan sprängstyrkan och SCT-CD tenderar att vara negativt korrelerad, om SCT-

CD ökar minskar sprängstyrkan och vise versa (Wiklund, 2017). Wiklund (2017) menar att i 

dagsläget produceras rullar med hög variation kring styrkemåtten vilket leder till att rullar kan 

säljas med bättre kvalitet än efterfrågat eller så kasseras de på grund av bristande kvalitet. I 

båda avseendena anser SCA Munksund att variationen i styrkepotentialen leder till onödiga 

kostnader vid produktionen. För SCA Munksund är det därmed viktigt att erhålla en ökad 

processkännedom inom de delprocesser där styrkepotentialen kan påverkas. En ökad förståelse 

för processen och kraftlinerns styrkepotential är efterfrågat för att kunna erbjuda säkrare 

kvalitet till SCA Munksunds kunder.  

1.3 Syfte och mål 

Examensarbetets syfte är att exemplifiera hur statistiska verktyg och metoder kan tillämpas 

inom en tillverkande industri för att nå ökad processkännedom. Inom examensarbetet tillämpas 

en strukturerad problemlösningsmetodik för att kunna illustrera hur ett komplext problem kan 

angripas.  

Syftet appliceras praktiskt vid SCA Munksunds kraftlinertillverkning för att skapa ökad 

förståelse inom de delprocesser där styrkepotentialen kan påverkas. Förståelsen utgår från den 

processkunskap som finns given i dagsläget för att försöka identifiera och om möjligt, ge 

förklaringar till kausala samband mellan parametrar i de delar av processen där sprängstyrkan 

och SCT-CD kan påverkas. Rekommendationer inom vilka intervall processparametrar bör 

variera inom för att uppnå önskvärd styrkepotential ges om kausala samband kan förklaras.  

För att på ett strukturerat och överskådligt sätt kunna besvara examensarbetets syfte bryts det 

ner i fyra stycken delmål, vilka är:  

Sprängstyrka SCT-CD 

<<<<<

<<<<<

 

Figur 1.1: Sprängstyrkan respektive SCT-CD fiberriktning i ett ark kraftliner. I figuren ses den maximala 

sprängstyrkan där samtliga fibrer ligger i längsgående riktning och den maximala SCT-CD där fibrerna korsar 

varandra i tvärsgående riktning. Sprängstyrkan definieras av den kraft i kPa som krävs för att trycka sönder 

pappret medan SCT-CD definieras som den kraft i kN/m som krävs för att trycka ihop pappret. För SCT-CD kan 

styrkan ses som den staplingsbara kraften hos en kartong. 
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1. att identifiera de parametrar som har störst påverkan för sprängstyrkan och SCT-CD,  

2. att undersöka nivåer och lämpliga processinställningar för parametrar genom statistisk 

analys för önskat utfall av sprängstyrkan och SCT-CD,  

3. att praktiskt utföra och analysera experiment efter genererad försöksdesign, och 

4. att om möjligt rekommendera lämpliga processinställningar för önskat utfall av 

sprängstyrka och SCT-CD. 

Delmålen numreras för att kunna angripas i ordning, från delmål ett till fyra under 

examensarbetet.   

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet ska genomföras under en tidsperiod på 20 veckor. För att nå syftet under den 

givna tidsperioden har examensarbetet avgränsats till att:  

 endast undersöka produkttypen KL170 

Endast en viss typ av papper med en given ytvikt studeras. KL170 undersöks dels på grund av 

en stark efterfrågan på marknaden men även för att produkttypen har de mest kritiska värdena 

för styrkepotentialen relativt andra ytvikter. Examensarbetet har även avgränsats till att: 

 endast undersöka processtegen som utgör pappersmaskinens styrning 

Hela SCA Munksunds produktionsflöde studeras inte mer än i avseende att skapa en 

övergripande processkartläggning. Processen avgränsas till processtegen mälderi, viraparti, 

pressparti och torkparti som tillsammans utgör pappersmaskinens styrning. Avgränsningen 

innebär att potentiella parametrar som påverkar styrkepotentialen, utöver de studerade 

processtegen inte undersöks.  

1.5 Rapportens fortsatta disposition 

Rapporten kommer att disponeras i enlighet med Figur 1.2 vilken även ger kortfattade 

beskrivningar av innehåll för respektive kapitel. Examensarbetet kommer att utföras enligt 

problemlösningsmetodiken DMAIC vilket innebär att rapporten frångår den traditionella 

strukturen. Skillnaden innebär att de traditionella kapitlen Datainsamling och Analys ersätts 

med Kapitel 4 – Fallstudie DMAIC. 
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Figur 1.2: Rapportens fortsatta disposition enligt problemlösningsmetodiken DMAIC, vilken skiljer sig åt från 

den traditionella rapportstrukturen. 

  

• Kapitlet presenterar metoden och de val som har gjorts under arbetets 
gång för att uppnå syftet och målen.

2. Metod

• I kapitlet presenteras de statistiska verktyg som tillämpas under 
examensarbetet samt en beskrivning av styrkepotentialens styrkemått, 
SCT-CD och sprängstyrkan.

3. Teoretisk referensram

• Kapitel 4 presenterar fallstudiens arbetsmetod DMAIC och hur faserna 
utförs för att uppnå examensarbetets syfte och mål.

4. Fallstudie - DMAIC

• Kapitlet presenterar slutsatser och rekommendationer kopplat till 
examensprojektets syfte och mål, samt den praktiska tillämpningen. 
Kapitlet avslutas med rekommendationer till SCA Munksund.

5. Slutsatser och rekommentationer

• Examensarbetet avslutas med en diskussion kring metoder och verktyg 
samt arbetets validitet och reliabilitet. Avslutningsvis presenteras förslag 
på fortsatta studier inom ämnet.

6. Diskussion
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2. Metod  
Kapitlet beskriver metoden som använts för att kunna uppnå examensarbetets syfte och mål. 

Val av ansats motiveras och de strategier som har tillämpats för att uppnå examensarbetets 

syfte beskrivs.  Avslutningsvis presenteras de åtgärder som vidtagits för att öka 

examensarbetets reliabilitet och validitet. 

2.1 Övergripande metod 

En sammanfattning av den övergripande metodens ingående steg kan ses i Figur 2.1. Mer 

detaljerade beskrivningar av aktiviteterna som genomfördes under varje fas återfinns i Kapitel 

4. Faserna genomfördes enligt Sex Sigmas problemlösningsmetodik DMAIC.  

Utgångspunkten för den övergripande metoden utgjordes av examensarbetets syfte, något som 

kan ses i Define-fasen i Figur 2.1. Nulägesbeskrivningen innebar att förstå processen samt 

definiera potentialen, vilket genomfördes med hjälp av ett SIPOC diagram och en beräkning 

av möjlig besparingspotential. För att få mer kunskap om responsvariablerna som 

examensarbetet undersökte, sprängstyrka och SCT-CD, genomfördes en litteraturstudie inom 

papper- och massaindustrin. Litteraturstudien innefattades även av studier kring statistiska 

metoder och verktyg som ansågs vara tillämpningsbara. Vidare genomfördes strukturerade 

intervjuer med nyckelpersoner vid SCA Munksund som har kunskap om processen för att förstå 

Test av 

försöksfaktorer 

Nuläges-

beskrivning 

Insamling av 

historisk data 

Analys av 

historisk data 

Planering & 

genomförande 

av experiment 

Analys av 

experiment 

Förbättrings-

förslag 

D 

M 

A 

C 

I 

Figur 2.1: Den övergripande metoden för examensarbetets fallstudie enligt DMAIC.  

Styrnings-

förslag 

Examens-

arbetets syfte 

Tester och 

kontroll av 

data 
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problemet bättre. Nulägesbeskrivningen kompletterades med ett orsak-verkan diagram för att 

på ett strukturerat sätt kunna sammanställa faktorer som påverkade variationen hos 

styrkemåtten. 

I Measure-fasen inhämtades historisk data från SCA Munksunds databaser. Datamaterialet 

testades och kontrollerades med statistiska verktyg för normalfördelningsantagande, 

autokorrelation och duglighet. I fasen undersöktes även responsernas mätprecision. SCA 

Munksund gör frekventa mätningar i processen, vilket innebar att en stor mängd historisk data 

fanns att tillgå. Den stora mängden mätningar innebar att det fanns många potentiella 

försöksfaktorer, och för att antalet potentiella försöksfaktorer skulle bli mer lätthanterliga 

reducerades de drastiskt i Analyze-fasen. Reduceringen genomfördes genom ett flertal 

analyssteg samt i samråd med en nyckelperson vid SCA Munksund som har stor 

processkännedom. De försöksfaktorer som fanns kvar efter reduktionen testades för att kunna 

bestämma vilka intervall som de kunde varieras inom vid experimenten.   

När lämpliga intervall för försöksfaktorerna hade valts generades två stycken 23 försöksplaner 

med elva delförsök vardera. Experimenten genomfördes och analyserades med variansanalys 

(ANOVA) i syfte att skapa förklarande regressionsmodeller för responsvariablerna. 

Regressionsmodellerna gav ett underlag för förbättrings- och styrförslag. 

2.2 Val av syfte 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) beskriver olika typer av syften som kan tillämpas i ett 

utredningsarbete, vilka bland annat är ett beskrivande och ett förklarande syfte. Ett beskrivande 

syfte används för att beskriva en händelse eller en situation (Robson, 2002). Enligt Knupfer 

och McLellan (1996) kan ett beskrivande syfte innebära beskrivande statistik och fastställande 

av orsaker och effekter. Det förklarande syftet innebär att en situation eller ett problem studeras 

för att hitta förklarande samband mellan variabler (Saunders et al., 2009). 

I examensarbetet tillämpades ett beskrivande och förklarande syfte. För att uppnå en ökad 

processkännedom krävdes det att faktorer identifierades som kunde beskriva styrkepotentialen. 

För att identifiera faktorerna genomfördes experiment i syfte att fastställa kausala samband och 

modeller som kunde förklara hur styrkepotentialen påverkades.  

2.3 Val av ansats 

Ansatsen beskriver designen av examensarbetet. Det finns enligt Saunders et al. (2009) tre 

typer av ansatser vilka är deduktiva-, induktiva- och abduktiva ansatser. En deduktiv ansats 

utgår från en befintlig teori och syftar till att verifiera eller motbevisa teorin genom att samla 

data (Saunders et al., 2009). Förklaringar till kausala samband mellan variabler är enligt 

Saunders et al. (2009) ett viktigt karaktärsdrag inom den deduktiva ansatsen. Den induktiva 

ansatsen är enligt samma författare motsatsen till deduktiv, eftersom den snarare skapar en teori 

som är baserad på insamlad data kring ett ämnesområde. Om den deduktiva och induktiva 

ansatsen kombineras används enligt Suddaby (2006) en abduktiv ansats. Den kombinerade 

ansatsen är enligt Saunders et al. (2009) fördelaktig att använda i praktiken eftersom resurser 

kan förändras under arbetets gång.  

Examensarbetet utgick främst från den deduktiva ansatsen eftersom teori utgjorde en viktig 

plattform vid arbetets tidiga stadie i form av en litteraturstudie, men även i faserna Analyze 

och Improve då resultatet av experimenten tolkades. Tillämpningen av statistiska metoder och 

verktyg grundar sig i teori varav examensarbetet undersökte och visade hur en sådan 
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tillämpning kunde utföras på ett strukturerat sätt. Examensarbetets experimentella faser 

planerades, genomfördes och resulterade i djupare förståelse av hur statistiska verktyg och 

metoder kunde tillämpas i en tillverkande process för att nå en ökad processkännedom. Primär 

informationsinhämtning, exempelvis intervjuer av personer i tillverkningsprocessen, har 

påverkat val vid den experimentella fasen vilket gör att ansatsen även har induktiva inslag. Den 

induktiva ansatsen tillämpades däremot inte i en sådan utsträckning att arbetets design skulle 

kunna anses vara abduktiv.  

2.4 Informationsinsamling 

Enligt Bell (2000) samt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2001) kan informationsinsamling 

delas upp i två kategorier, primär och sekundär. Primär informationssamling formas under 

examensarbetets gång, medan sekundär informationsinsamling är en tolkning av tidigare 

insamlade primära källor som använts i ett annat syfte (Bell, 2000; Eriksson & Wiedersheim-

Paul, 2001). Ghauri och Grønhaug (2005) anser att den främsta insamlingen av primär 

information är bland annat genom intervjuer, experiment och observationer.  

Under examensarbetet användes en kombination av både kvalitativ- och kvantitativ 

informationsinsamling. Den kvalitativa informationsinsamlingen syftar enligt Bryman och Bell 

(2015) mer till ord än vad den kvantitativa, numeriska, informationsinsamlingen gör. I 

examensarbetet samlades den primära och kvalitativa informationsinsamlingen in via 

intervjuer. 

Enligt Saunders et al. (2009) finns det tre typer av observationer, primär- eller sekundär 

observation samt experimentella data. Författarna beskriver att primär observation innebär att 

observatören samlar information genom att notera det som sker, jämfört med experimentella 

data där iakttagelserna noteras över tid. Enligt författarna görs en sekundär observation när 

redan observerad information samlas in. Primära observationer samlades i 

tillverkningsprocessen genom rundvandring för att öka förståelsen för problemet i Define-

fasen, samt vid kontroll under experimenten. SCA:s egna databas, SCA Facts, där tidigare 

studier som utförts hos SCA fanns att tillgå användes som sekundära, kvalitativa, 

observationer.  

SCA Munksunds egna databas användes som sekundär kvantitativ informationskälla i 

Measure-fasen för att inhämta historiska mätdata. Den data som var ett resultat av 

experimenten var av numerisk karaktär och kan därmed klassificeras som en primär kvantitativ 

informationsinsamling. 

2.4.1 Litteraturstudie 

Inhämtning av information från böcker och artiklar är enligt Saunders et al. (2009) exempel på 

dokumenterande, sekundära datainsamlingsmetoder. Vid examensarbetets uppstart 

genomfördes en grundläggande litteraturstudie. Litteraturstudien kan klassificeras som en 

kvalitativ, sekundär informationsinsamling av metoder, verktyg och branschspecifik litteratur 

som krävdes för att kunna genomföra examensarbetet.  

Information om tidigare studier som hade genomförts inom SCA:s anläggningar hämtades från 

SCA Facts. Studierna som hämtades innehöll information om tidigare faktorförsök och andra 

typer av experiment. Litteraturstudien kompletterades med litteraturinhämtning från Luleå 

tekniska universitetsbiblioteks databaser där Scopus och Web of Science användes. Vid 

informationsinhämtningen användes sökord så som Design of Experiments, Sex Sigma och 
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DMAIC. Grundläggande kurslitteratur så som Design and Analysis of Experiments, Statistical 

Quality Control och Sex Sigma användes i syfte att utvidga litteraturstudien. SCA Munksund 

tillhandahöll branschspecifik litteratur inom pappersteknik samt ISO-standarder, som innehöll 

information om tillverkningsprocessen och de mätmetoder som företaget använder. 

2.4.2 Intervjuer 

Enligt DiCicco-Bloom och Crabtree (2006) är intervjuer den mest frekvent förekommande 

strategin för insamling av kvalitativ data. De menar att intervjuer kan vara strukturerade, 

ostrukturerade eller semi-strukturerade, beroende på vilken typ av information som eftersöks 

eller vad som är syftet.  

I examensarbetet tillämpades främst strukturerade intervjuer. Enligt DiCicco-Bloom och 

Crabtree (2006) utgår strukturerade intervjuer från standardiserade frågeställningar. En 

standardiserad mall med frågeställningar skapades därmed för att intervjuerna skulle kunna 

hållas strukturerade, se Bilaga A. De standardiserade frågeställningarna ger intervjuaren en 

säkerhet vid tolkning av svaren eftersom frågorna förklaras på samma sätt för samtliga 

respondenter (Robson, 2002). Därmed lästes, beskrevs och dokumenterades de standardiserade 

frågeställningarna precis så som de var skrivna och besvarade under intervjuerna. 

Tillvägagångssättet anser Saunders et al. (2009) kan nyttjas för att undvika oönskad variation 

vid intervjuerna samt för att underlätta jämförelse mellan svaren. En del frågeställningar 

utvecklades därför med förberedda exempel där det ansågs vara nödvändigt för att undvika 

missförstånd mellan intervjuaren och respondenten. 

Fem strukturerade intervjuer hölls i syfte att få en förståelse för problemet och dess eventuella 

orsaker. Intervjuerna hölls med personer från olika organisatoriska nivåer där två var 

operatörer, en produktionschef, en produktionsingenjör samt en blockingenjör som ansågs ha 

god kännedom om processen, se Bilaga A. Två intervjuare var närvarande vid intervjuerna 

varav en högt läste frågorna från den förberedda mallen och den andre antecknade svaren 

skriftligt. Varje intervju tog cirka 30 minuter att genomföra eftersom frågorna krävde eftertanke 

och förklarande svar av respondenten. Intervjuerna spelades inte in, dels för undvika att 

respondenterna skulle känna sig obekväma men även för att det kunde anses vara mer 

tidseffektivt att fylla i ett standardiserat dokument samtidigt som intervjuerna hölls.  

Under examensarbetets gång genomfördes även ett flertal ostrukturerade intervjuer, främst 

genom personlig kommunikation. De ostrukturerade intervjuerna ägde rum vid planeringen av 

experimenten då exempelvis faktorerna klassificerades. De ostrukturerade intervjuerna 

genomfördes när expertkunskap om processen krävdes för att kunna gå vidare med 

examensarbetet.  

2.5 Val av strategi 

En strategi är enligt Saunders et al. (2009) en plan över hur information ska samlas in för att 

målet med ett arbete ska uppnås. För examensarbetet fanns ett flertal lämpliga, applicerbara 

strategier så som experiment, arkivstudier och fallstudier. Saunders et al. (2009) anser att ingen 

strategi är helt skild från en annan, utan att strategin bör väljas i enighet med studiens syfte, 

mål, resurser och existerande kunskap.  

Experiment används i regel för att studera kausala samband (Hakim, 2000; Church, Jenkins, 

McCracken, Roush & Stanley, 2014). Experiment är en bra strategi vid arbeten där 

frågeställningarna är av typen hur och varför (Saunders et al., 2009). Strategin tillämpades 
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eftersom försöksplanering användes i syfte att skapa regressionsmodeller som kunde förklara 

kausala samband. För att minska hot mot arbetets validitet anser Saunders et al. (2009) att det 

ska förebyggas i strategin. Det gjordes med hjälp av randomiserad körordning i faktorförsöken 

samt triangulering av tidigare experiment, intervjuer och analys av historisk data för 

framtagning av försöksfaktorer.  

Vid tillämpning av arkivstudier används administrativa dokument som den huvudsakliga källan 

för informationsinsamling (Saunders et al., 2009). Hakim (2000) anser att arkivstudier 

karaktäriseras av dokumenten är resultatet av dagliga aktiviteter. Enligt Church et al. (2014) 

används arkivstudier för att styrka eventuella samband mellan studerade faktorer. Arkivstudier 

tillämpades också som strategi, eftersom historisk data användes för att kontrollera, analysera 

och ge förbättringsförslag för faktorer som påverkade experimentens responsvariabler. 

En fallstudie som innehöll experiment och arkivstudier tillämpades för att uppnå 

examensarbetets syfte. Enligt Robson (2002) är en fallstudie en empirisk undersökning som 

tillämpas för att förklara ett samtida problem. Myers (2009) menar att en fördel med fallstudier 

som strategi är att teorier kan utforskas i verkliga sammanhang, med syfte att klargöra en viss 

komplexitet i situationen. En fallstudie användes som strategi eftersom statistiska metoder och 

verktyg tillämpades för att kunna förklara processutfallet inom en avgränsad del av en komplex 

tillverkningsprocess. Fallstudien genomfördes enligt Sex Sigmas problemlösningsmetodik 

DMAIC. Vid analys användes historisk data och en ökad processkännedom efterfrågades som 

ett resultat.  

Till fallstudier anser Saunders et al. (2009) att intervjuer, observationer och analys av dokument 

är lämpliga metoder för insamling av data. Direkt observation tillämpades vid testet av 

försöksfaktorer för att se vad som händer i processen vid olika inställningar och intervjuer 

användes vid examensarbetets initiala skede för identifiering av potentiella försöksfaktorer. 

Dokument som berörde tillverkningsprocessen analyserades för ökad kunskap.  

2.5.1 Fallstudie enligt DMAIC 

Valet av strategi för examensarbetet var en fallstudie som kopplade samman experiment och 

arkivstudier genom tillämpning av problemlösningsmetodiken DMAIC. DMAIC användes 

främst för en strukturerad arbetsgång då den studerade processen ansågs vara komplex. Med 

hjälp av DMAIC kunde flertalet verktyg och statistiska metoder integreras under strukturerade 

former, vilket underlättade arbetets problemdefinition, arbetsgång och analys. Tabell 2.1 ger 

en överskådlig bild av de aktiviteter som användes under problemlösningsmetodikens olika 

faser.  

Tabell 2.1: Övergripande sammanställning av de aktiviteter som utförts inom DMAIC:s faser.  

Define Measure Analyze Improve Control 

SIPOC 

Orsak-verkan 

diagram 

Beräkning av 

besparings-

potential 

 

Insamling av historisk data 

Kontroll av normalfördelning 

Kontroll av autokorrelation 

Duglighetsanalys 

Mätprecision 

Analys av 

historisk data 

Test av 

försöksfaktorer 

 

Planering,  

genomförande 

och analys av 

experimenten 

SOB 

EVOP 
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2.5.1.1 Define 

De Koning och De Mast (2006) beskriver att Define-fasen syftar till att definiera det problem 

som ska lösas, beskriva vilken kundinverkan problemet har samt vilka fördelar som finns om 

problemet kan lösas. För att definiera problemet genomfördes en rundvandring i 

tillverkningsprocessen och strukturerade intervjuer. Informationen sammanställdes och 

strukturerades för att skapa en förståelse för tillverkningsprocessen och de samband som den 

har till styrkepotentialen. Sammanställningen gjordes i ett SIPOC samt orsak-verkan diagram. 

SIPOC är en form av processkarta med en hög abstraktionsnivå som enligt Montgomery (2009) 

är en förkortning av Suppliers, Input, Process, Output och Customers.  

Sörqvist och Höglund (2007) menar att en god förståelse för problemet och dess orsaker i de 

flesta fall leder till att framtagningen av lösningar blir bättre. Syftet med Define-fasen var 

därför att tydliggöra arbetets syfte och mål, förstå processen samt att uppskatta 

besparingspotentialen. 

2.5.1.2 Measure  

I takt med att examensarbetet fortskred övergick informationsinsamlingen mot att bli mer 

kvantitativ och identifiering, strukturering och analys av data genomfördes. Sörqvist och 

Höglund (2007) anser att ett förbättringsarbete ska baseras på fakta, analys och problemlösning 

ska baseras på data som samlas in om problemet för att undvika att lösningar baseras på 

subjektiva bedömningar. Av den anledningen kontrollerades responsvariablernas mätprecision 

under examensarbetets Measure-fas, se Tabell 2.1. Measure-fasen innehåller vanligtvis 

identifiering av viktiga mått, bestämning av processens nuvarande duglighet samt utvärdering 

av tillförlitligheten hos mätningar (Sörqvist & Höglund, 2007). En kontroll av 

normalfördelningsantagande och autokorrelation genomfördes därför av historisk data för 

sprängstyrkan och SCT-CD, för att kunna bestämma tillverkningsprocessens duglighet.  

2.5.1.3 Analyze 

Enligt Sörqvist och Höglund (2007) är syftet med Analyze-fasen är att identifiera viktiga 

processfaktorer som påverkar responsvariablerna. I fasen analyserades historisk mätdata, se 

Tabell 2.1. Först genomfördes en principalkomponentanalys genom en VIP- och 

koeffecientplott, och därefter en multipel regressionsanalys. Slutligen reducerades faktorerna 

med hjälp av nyckelperson på SCA Munksund som har en stor processkännedom, samt genom 

kontroll mot sammanställning av intervjusvar. Tillvägagångssättet innebar att 270 potentiella 

försöksfaktorer kunde reduceras till sex försöksfaktorer. De kvarstående försöksfaktorerna 

testades i tillverkningsprocessen som en slutlig del av fasen. Kunskapen om problemet och 

dess rotorsaker som fås i Analyze används som underlag för att kunna ta fram lämpliga 

lösningar i fasen Improve (Sörqvist & Höglund, 2007).  

2.5.1.4 Improve 

I Improve-fasen, se Tabell 2.1, fastställs det ofta hur processen ska förändras för att kunna 

minska nivåerna av variationer och därmed också defekter vid tillverkningsprocesser (De 

Koning & De Mast, 2006). Resultatet av Analyze-fasen låg till grund för planeringen av 

experimenten i Improve-fasen. Eftersom examensarbetet behandlade två responsvariabler 

utfördes två fullständiga faktorförsök. Analysen av experimenten resulterade i 

regressionsmodeller som beskriver hur tillverkningsprocessen kan förbättras. 
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2.5.1.5 Control  

När de önskvärda förbättringarna har gjorts i processen innebär fasen Control ett system för att 

säkerställa att förbättringarna upprätthålls (De Koning & De Mast, 2006). Inom den slutliga 

fasen gavs därför förslag på hur SOB och EVOP kan tillämpas för att SCA Munksund 

kontinuerligt ska kunna öka sin processkännedom, se Tabell 2.1.  

2.5.2 Försöksplanering 

Examensarbetets fallstudie integrerades med den experimentella strategin eftersom det enligt 

Montgomery (2012) går till stor del att förstå processen genom att enbart observera den. För 

att påvisa att det finns samband mellan ingående råmaterial, indata, och en process krävs det 

att experiment utförs (Montgomery, 2012), något som kan göras med försöksplanering.  

Försöksplanering kan ses som en övergripande statistisk metod, som enligt Anderson och 

Whitcomb (2016) sammantaget innehåller ett flertal statistiska verktyg. Därmed presenterades 

försöksplanering som en metod inom examensprojektet medan de ingående statistiska 

verktygen presenteras i kommande avsnitt 3. Teoretisk referensram. Montgomery (2012) 

beskriver att väldesignade experiment i de flesta fall kan leda till en modell av processens 

prestanda, ett exempel på en process kan ses i Figur 2.2. 

Figur 2.2: Schematisk bild över indata, resultat, kontrollerbara faktorer (x) och okontrollerbara faktorer (z) i en 

process. Anpassad från Montgomery (2012, s. 3).   

Processen kan förädla indata till resultat som har observerbara responsvariabler, som betecknas 

y (Montgomery, 2012). I examensarbetet utgörs y av sprängstyrkan och SCT-CD. Enligt 

Anthony (2014) mäts responsvariablerna för att kunna bedöma processens prestanda. 

Montgomery (2012) beskriver att en process har kontrollerbara faktorer som i Figur 2.2 

betecknas som x1, x2,…, xp. Faktorerna kan enkelt förändras under ett experiment och har därför 

en viktig roll för processens kapacitet (Anthony, 2014). Det finns även okontrollerbara faktorer 

som ses som z1, z2,…, zq (Montgomery, 2012) vilka är svåra att förändra under ett experiment 

och står för variationen i den förädlade produkten (Anthony, 2014). Roy (2001) anser att det är 

viktigt att hitta optimala inställningar för de kontrollerbara faktorerna för att kunna minimera 

effekten av de okontrollerbara faktorerna. 

Vid planering och genomförande av experimenten studerades processen visuellt, via 

kommunikation med processoperatörer samt genom analys av data. Rundvandring i 

tillverkningsprocessen, intervjuer och kontroll av historisk mätdata gjordes i syfte att öka 

förståelsen samt kunna klassificera viktiga faktorer som påverkade resultaten vid fullständiga 
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z1 z2 zq 
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y 

Indata Resultat 
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faktorförsök. Planeringen av experimenten utgick från en strukturerad guide, se Tabell 2.2, som 

integreras i DMAIC:s Improve-fas.  

2.5.3 Planering och utförande av experiment 

Coleman och Montgomery (1993) har tagit fram en guide som innehåller 13 steg som är 

användbar i ett tidigt stadie vid planering och design av ett industriellt experiment. Syftet med 

guiden är uppmuntra till diskussion innan experimentet utförs, samt att ge de som är 

involverade i experimentet en strukturerad och tydlig bild över vad som ska studeras och 

analyseras (Coleman & Montgomery, 1993). Guiden som kan ses i Tabell 2.2, innefattar 

information om hur experimenten som utfördes under Improve-fasen planerades.  

Tabell 2.2: Guide för planering och utförande av experiment. Översatt från Coleman och Montgomery (1993). 

Steg Information 

1 Namn och organisation:  Kort titel för experimentet:  

2 Mål med experimentet (bör vara objektivt, specifikt, mätbart samt ha en praktisk 

förankring). 

3 Relevant bakgrund för respons- och kontrollerbara variabler: (a) teoretiska 

förhållanden; (b) expertiskunskap/erfarenhet; (c) tidigare försök. Vart passar försöket 

in i studien av processen eller systemet?  

4 Lista: (a) Varje responsvariabel, (b) den normala nivån som responsvariabeln har i 

processen eller dess intervall vid normal drift, (c) precisionen eller intervallet som 

variabeln kan mätas inom (och hur). 

5 Lista: (a) för varje kontrollerbar variabel, (b) normalnivån för varje kontrollerbar 

variabel när processen körs, och distributionen eller intervallet för en normal körning, 

(c) precisionen/precisionerna eller intervallet för hur de kan ställas in (för 

experimentet, inte för ordinära körningar) och precisionen för hur de kan mätas, (d) 

de föreslagna inställningarna för kontrollerbara variabler, och (e) den förväntade 

effekten (åtminstone kvantitativ) som inställningarna kommer att ha på varje 

responsvariabel. 

6 Lista: (a) för varje faktor som kan hållas konstant under experimentet, (b) dess 

önskvärda nivå och tillåtna variation, (c) precisionen eller intervallet som de kan 

mätas inom (och hur), (d) hur den kan kontrolleras, och (e) dess förväntade påverkan, 

om någon, på varje responsvariabel. 

7 Lista: (a) för varje störande faktor (möjligtvis tidsvarierande), (b) mätprecision, (c) 

strategi (exempelvis blockning eller randomisering), och (d) förväntad effekt. 

8 Lista för kända och misstänkta samspel. 

9 Lista för begränsningar av experimentet, exempelvis lätthet att ändra på 

kontrollerbara faktorer, metoder för bearbetning av data, material, varaktighet, antal 

körningar, typer av experimentell karaktär (behov av split-plott design), "olagliga" 

eller irrelevanta experimentella områden, begräsningar i randomisering, körordning, 

kostnad för att ändra en kontrollerbar variabel.  

10 Ge förslag på nuvarande designpreferenser, om det finns, och anledningar för 

preferenser, inkluderande blockning och randomisering. 

11 Om möjligt, ge förslag på analys och presentationstekniker, dvs. grafer, ANOVA, 

regressionsanalys, t-test med fler. 

12 Vem hålls ansvarig för att koordinera experimentet?  

13 Bör screeningförsök genomföras? Varför/varför inte? 
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I examensarbetet användes Tabell 2.2 som grund för att skapa den strukturerade intervjumallen 

som användes för insamling av primär- och kvalitativ information, se Bilaga A.  

2.6 Reliabilitet  

Reliabilitet inom ett arbete kan enligt Saunders et al. (2009) bedömas genom att utvärdera om 

samma resultat fås om arbetet upprepas vid andra tillfällen, samt när det iakttas av andra 

observatörer. Ett arbete kan utsättas för ett flertal olika hot mot sin reliabilitet (Robson, 2002). 

Examensarbetets tillämpade en strukturerad problemlösningsmetodik som bidrog till att 

tillvägagångssätt diskuterades innan val gjordes samt dokumenterades genomgående för att 

undvika en negativ påverkan på reliabiliteten. 

Saunders et al. (2009) menar att i vissa fall kan organisationskulturen påverka respondentens 

svar så att denne inte svarar opartiskt. För att undvika en eventuell organisatorisk subjektivitet 

vid informationsinsamlingen erbjöds därför anonymitet vid intervjuerna. Vidare utgick 

intervjuerna från en standardiserad mall med frågeställningar som enligt Saunders et al. (2009) 

kan användas för att undvika hög variation i informationen. 

För att stärka reliabiliteten användes ett strukturerat angreppsätt vid planering av experimenten. 

Planeringen dokumenterades noggrant, bland annat fastställdes de konstanthållna faktorernas 

önskvärda nivå, dess tillåtna spridning samt hur de ska kontrolleras under experiment. För att 

minska inverkan av störfaktorerna dokumenterades de och strategier togs fram för hur de skulle 

hanteras.   

Försiktighetsåtgärder vid datainsamling bör tas enligt Saunders et al. (2009). Vid insamling av 

historisk data diskuterades mängd, typ och tolkning tillsammans med experter inom processen. 

En ansats som är grundläggande för att försöka upprätthålla en reliabel analys, är att analysen 

genomförs av två personer för att minska risker för exempelvis feltolkningar (Saunders et al., 

2009). Analys av historisk data och experimenten skedde därför av båda författarna till 

examensarbetet samt att resultaten dokumenterades i rapporten allt eftersom diskussion skett.  

Vid examensarbetet kontrollerades även hur historisk mätdata har samlats in, det vill säga vilka 

mätmetoder som använts. Bryman och Bell (2015) anser att reliabiliteten vid mätningar bör 

kontrolleras, bland annat stabiliteten, vilket innebär hur pass stabil en mätning varit över en 

given tid. Uppföljning av de mätmetoder och instrument som hade använts vid insamling av 

både historiska och experimentella data genomfördes både genom kontroll och statistisk 

analys. Exempelvis användes replikerade mätpunkter under experimenten för att vid statistiska 

analyser kunna skatta variation i tillverkningsprocessen. 

2.7 Validitet  

Saunders et al. (2009) beskriver validiteten som relevansen hos den insamlade informationen, 

jämfört med vad som är önskvärt att mäta eller studera. Genomgående under examensarbetet 

stärktes och kontrolleras informationen vid möjlighet minst två gånger. Exempelvis hölls ett 

flertal strukturerade intervjuer med standardiserade frågeställningar med olika personer inom 

tillverkningsprocessen. Ett flertal ostrukturerade intervjuer hölls tillsammans med 

nyckelpersoner vid SCA Munksund för exempelvis kontroll av analysutfall samt observationer 

som kunde styrka informationen.  

Under examensarbetet vidtogs ett flertal åtgärder i syfte att minimera hot mot arbetets validitet. 

Enligt Saunders et al. (2009) kan den insamlade informationens relevans öka eller minska 

beroende på hur den har samlats in eller när. Därför kontrolleras det att mätningar skett med 
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samma mätinstrument, samma mätmetod samt en lämplig tidsaspekt för både historisk data och 

data från experimentella försök. Kontrollen skedde genom att använda och hämta data från 

SCA Munksunds egna databas för online-mätningar både vid historisk data och efter de 

experimentella försöken.  

Yin (2013a) beskriver att det finns både intern- och extern validitet. Författaren menar att den 

interna validiteten försöker fastställa orsakssamband. I syfte att erhålla så hög intern validitet 

som möjligt hölls intervjuer med personal på olika organisatoriska nivåer från operatörer till 

produktionschef. Den interna validiteten kan anses stärkas genom att samla information på det 

sättet eftersom det reflekterar verkligheten samt att subjektiviteten i svaren minimeras. 

Informationen från intervjuerna jämfördes med resultatet av historisk data och tidigare studier 

hos SCA i syfte att kunna fastställa kausala samband mellan exempelvis försöksfaktorer och 

kända mätfel.  

Tillämpning av kvalitativa- och kvantitativa metoder för insamling av data och användning 

information som överlappar varandra kallas triangulering (Yin, 2013b). Triangulering kan leda 

till en högre validitet hos resultatet eftersom informationen, som fås genom att kombinera 

metoderna, överlappas så stärks också utfallet. Under experimenten fanns störande och 

okontrollerbara faktorer inom tillverkningsprocessen. De åtgärder som togs för att minska de 

störande faktorernas påverkan var en utförlig planering av experimenten genom exempelvis 

analys av historisk data och i den experimentella designen tillsammans med experter inom 

tillverkningsprocessen. Vid experimenten användes även en randomiserad försöksplan och 

replikat av centrumpunkter. 

De mätinstrument som SCA Munksund använder inom sin process hade en varierande validitet. 

På grund av den process som finns hos SCA Munksund är några, kända, mätinstrument som är 

placerade på exempelvis utrymmen där hög luftfuktighet råder missvisande i sin mätning. 

Datamängder sågs därför över och kontrollerades både visuellt och med hjälp av programvara 

innan vidare analys. Mätinstrumenten saknade periodvis mätvärden, sådana perioder 

exkluderades för att datamaterialet skulle bli mer tillförlitligt.  

Extern validitet, eller generaliserbarhet, innebär hur enkelt arbetet kan appliceras vid liknande 

studier eller organisationer (Saunders et al., 2009; Denscombe, 2007; Yin, 2013a). 

Examensarbetets arbetsmetod syftade till att, delvis, fungera som en stegmodell eftersom en 

känd problemlösningsmetodik användes. Liknande organisationer bör kunna tillämpa 

arbetsmetoden tillsammans med de verktyg som användes vilket ökar den externa validiteten. 

De resultat som framkom ur arbetets experimentella del har däremot en låg extern validitet, 

eftersom regressionsmodellerna är unika för SCA Munksunds pappersmaskin. 
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3. Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen presenterar tillämpningar av statistiska verktyg så som faktorförsök, 

viktiga antaganden och analysmetoder som används vid analys av insamlad data och experimenten. 

Vidare redogörs det kortfattat för tidigare experiment vid SCA och slutligen ges en beskrivning av 

styrkepotentialens styrkemått sprängstyrkan och SCT-CD.  

Den teoretiska referensramen är uppbyggd i två separata block som innehåller statistiska 

verktyg och pappersteknik, se Figur 3.1. Indata utgörs av den experimentella studien där syftet 

med den teoretiska referensramen är att förädla studien med kunskap. De två blocken kan ses 

som råvarumaterial som ligger till grund för att uppnå en ökad processkännedom.  

Figur 3.1. Den teoretiska referensramens uppbyggnad sett som en process. Indata utgörs av den experimentella 

studien. De två blocken inom statistiska verktyg och styrkepotential kan ses som komponenter som tillsätts i 

processen i syfte att resultera i en ökad processkännedom.  

3.1 Faktorförsök 

Faktorförsök är en experimentell design som skapar en statistisk modell av data från ett 

undersökt område i en process, genom att utföra ett minimalt antal experiment (Prasad & 

Srivastava, 2009). Det övergripande syftet med faktorförsök är enligt Prasad och Srivastava 

(2009) att undersöka förhållanden mellan försöksfaktorer och responsvariabler. Inom 

tillverkande företag används vanligtvis två- eller tre-nivåers faktorförsök (Antony, 2014), men 

examensarbetet kommer endast att behandla tvånivåers faktorförsök.  

Faktorförsök är ett samlingsnamn på olika typer av designer som är lämpliga vid olika steg i 

en experimentell studie. Screeningförsök är en design som ofta används i ett tidigt stadie när 

många faktorer initialt bedöms ha en liten eller ingen effekt på responsvariabeln (Montgomery, 

2012). Fullständiga faktorförsök används oftast i ett senare stadie och är oftast lämpligt vid 

karaktäriseringsförsök, som bestämmer huruvida en faktor påverkar responsvariabeln eller ej 

(Montgomery, 2012).  

3.1.1 Fullständigt faktorförsök 

Ett fullständigt faktorförsök består av en design där alla möjliga kombinationer av faktorernas 

nivåer testas (Antony, 2014). I en 2k design står 2 för att faktorerna varierar mellan två nivåer 

och k för det totala antalet faktorer som valts att undersökas, vilket är likställt med att det krävs 

2k delförsök för att genomföra experimentet (Montgomery, 2012). I kuben som visualiseras i 

Figur 3.2 ses ett exempel på ett 23 faktorförsök där varje faktor, x1, x2 och x3 varierar mellan 

låg (-) och hög nivå (+) och resulterar i totalt åtta delförsök (23 = 8) med responsvärdena, y1, 

Process 

.   .   . 

.   .   . 

Statistiska verktyg 

Styrkepotential 

Process-

kännedom 
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y2,…, y8. Montgomery (2012) och Antony (2014) påstår att ett antagande som görs vid 

faktorförsök är att responsvariabeln är linjär över det spann som den testas inom. 

Figur 3.2: Exempel på en fullständig 23 försöksdesign med tre försöksfaktorer (xi) som varierar mellan låg (-) och 

hög nivå (+) med åtta responsvariabler (yi). Anpassad från Vanhatalo, [Videofil] (2017).  

3.1.2 Replikat 

Montgomery (2012) beskriver replikat av en försöksplan som en oberoende upprepning av 

varje faktorkombination i en randomiserad ordning. Replikat är nödvändigt för att på ett 

lämpligt sätt kunna skatta slumpvariationen (Mason, Gunst & Hess, 2003). Att använda sig av 

replikat i ett experiment ger två fördelar: 

 Det experimentella felet kan uppskattas genom att undersöka den observerade 

skillnaden mellan mätvärden (Montgomery, 2012). Enligt Mason et al. (2003) kan det 

experimentella felet förstoras av effekter av en eller flera försöksfaktorer om inte 

replikat utförs. 

 Replikat ger möjlighet att få en mer precis uppskattning av medelvärdet av 

responsvariabeln ȳ (Montgomery, 2012). Enligt Montgomery går variansen av provets 

medelvärde att skatta genom σ2 från individuella mätvärden vid n replikat i Formel 3.1.  

 σ�̅�
2  = 

σ2

𝑛
                                                                                                                     (3.1) 

Den vanligaste metoden för att inkludera replikat i en numerisk 2k försöksdesign är att utöka 

den med ett flertal observationer i dess centrum (Choudhury & El-Baradie, 1999). Enligt 

Choudhury och El-Baradie (1999) används centrumpunkter i en försöksdesign för att kunna 

skatta det experimentella felet.  Enligt Montgomery (2012) används oftast tre till fem 

centrumpunkter.   

3.1.3 Randomisering  

Randomisering innebär att delförsökens körordning och försöksmaterialets fördelning är 

slumpmässigt bestämda (Montgomery, 2012; Kang, Ragan & Park, 2008). Randomisering 

minskar effekten av systematiska fel då effekter av okända och okontrollerbara faktorer som är 

av störande karaktär fördelas ut på ett slumpmässigt sätt (Montgomery, 2012; Suresh, 2011).   
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3.1.4 Screeningförsök 

Screeningförsök är preliminära experiment vilka syftar till att isolera försöksvariabler från ett 

relativt stort antal variabler som eventuellt påverkar utfallet hos en respons (Cotter, 1979 ; Qu, 

& Wu, 2005). Det finns ett flertal olika tekniker som kan appliceras vid screeningförsök. 

Teknikerna grundar sig i de flesta fall på ett strikt antagande om att samspel mellan 

försöksvariabler saknas (Box & Hunter, 1961 ; Cotter, 1979). One-factor-at-a-time (OFAT) är 

en teknik som inte kräver ett samspelsantagande mellan försöksvariabler vilket gör att tekniken 

resulterar i mindre tvetydigheter vid tolkning av resultat (Cotter, 1979).  

OFAT är den screeningteknik som enligt Campolongo, Cariboni och Saltelli (2007) anses vara 

den enklaste att använda eftersom en försöksvariabel tillåts att variera samtidigt som 

variationen hos responsen mäts. Qu och Wu (2005) anser att OFAT är en sekventiell 

inlärningsprocess som tillåter en snabbare process för identifieringen om en försöksvariabel 

har någon effekt på responsen. 

3.2 Normalfördelningsantagande 

Ett flertal statistiska verktyg, exempelvis duglighets-, korrelations- och regressionsanalys 

grundar sig på antagandet om att studerad data är normalfördelad (Field, 2009; Driscoll, Lecky 

& Crosby, 2000; Altman & Bland, 1995). Validiteten och reliabiliteten hos statistiska analyser 

och deras utfall är beroende av normalfördelningsantagandet (Royston, 1991; Öztuna, Elhan & 

Tüccar, 2006). Ghasemi och Zahediasl (2012) anser att utan tillförlitliga 

normalfördelningsantaganden kan inte noggranna och pålitliga slutsatser dras. 

Normalfördelningen kan kontrolleras med exempelvis Kolmogorov-Smirnov eller Shapiro-

Wilk tester (Royston, 1991). Fördelningen hos observationerna är normalfördelad enligt 

testerna om p-värdet är större än 0,05 (Field, 2009).  

3.3 Duglighetsmått för autokorrelerad data 

Duglighetsmått tillämpas ofta inom tillverkande företag för att mäta hur väl en process klarar 

av att möta fastställda specifikationer (Vännman & Kulahci, 2008; Zhang, 1998). Enligt 

Lundkvist, Vännman och Kulahci (2012) är det vanligt att mätningar sker mer frekvent i 

kontinuerliga tillverkningsprocesser, eftersom online data används i högre utsträckning och 

system för högfrekvent datainsamling blir vanligare. När mätningar sker högfrekvent är det 

välkänt att processdata ofta är autokorrelerad (Guevara & Vargas, 2007; Zhang, 1998; 

Montgomery, 2009). Ett grundläggande antagande som ofta görs vid duglighetsanalyser är att 

processdata är oberoende och är normalfördelade (Lundkvist et al., 2012; Zhang, 1998; Shore, 

1997; Guevara & Vargas, 2007). Att ignorera autokorrelation kan leda till felaktiga 

duglighetsmått och det är därför viktigt att beräkna Cp och Cpk för autokorrelerad data på ett 

korrekt sätt (Shore, 1997). 

Lundkvist et al. (2012) beskriver en iterativ hoppmetod som används för att beräkna 

duglighetsmått för autokorrelerad data. Metoden innebär att datamaterialet delas in i delprover 

på ett sådant sätt att data i varje delprov är uppskattningsvis oberoende.  (Vännman & Kulahci, 

2008). Ett duglighetsmått för varje delprov beräknas genom den traditionella formeln för Cpk 

enligt Formel 3.2 (Lundkvist et al., 2012). 

Cpk = min (Cpu = 
𝑈𝑆𝐿− 𝜇

3𝜎
, Cpl = 

𝜇−𝐿𝑆𝐿

3𝜎
)                (3.2) 
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Enligt Chen, Huang och Li (2001) indikerar ett större värde på duglighetsindexet att mindre 

förluster kan förväntas i processen. En process som har ett Cpk som överstiger 1,33 anses vara 

duglig (Steiner et al., 1997 ; AIAG, 1995). 

Den iterativa hoppmetoden presenteras inte närmare i examensarbetet eftersom metoden inte 

tillför mer värde vid analysen. För en mer ingående beskrivning av metoden rekommenderas 

artikeln A Model-free Approach to Eliminate Autocorrelation When Testing for Process 

Capability av Vännman och Kulachi (2008). För andra metoder som behandlar duglighetsmått 

och autokorrelerad data rekommenderas artikeln A Comparison of Decision Methods for Cpk 

When Data are Autokorrelated av Lundkvist et al. (2012).  

3.4 Regressionsanalys  

Syftet med regressionsanalys är att skapa en matematisk modell som beskriver eller förklarar 

relationer som kan finnas mellan variabler (Seber & Lee, 2012). Enligt Montgomery, Peck och 

Vining (2015) är det relationen eller sambandet mellan responser och en eller flera oberoende 

variabler som studeras.  När det är fastställt att ett samband existerar skapas den matematiska 

modellen för sambandet, vilken senare kan användas för att kunna förutspå eller kunna uttala 

sig om det kommande utfallet hos en studerad process (Seber & Lee, 2012). Generellt kan 

responsen y vara beroende av k variabler, 𝑥1, 𝑥2,…, 𝑥𝑘, se Formel 3.3. I de fallen appliceras 

modellen, enligt Montgomery et al. (2015), vid en multipel linjär regression.  

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2+. . . +𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝜀                                                                                (3.3) 

β0, β1,.., βk  är parametrar som skattas genom minsta kvadratmetoden. Syftet med minsta 

kvadratmetoden är att skattningarna av parametrarna, β, ska skattas på ett sådant sätt att 

brustermen, ε, minimeras (Montgomery, 2012). Brustermen antas vara normalfördelad med 

väntevärde noll och ha konstant varians (Montgomery et al., 2015). Syftet med 

regressionsanalyser är att skatta okända parametrar i regressionsmodellen, vilket görs genom 

att anpassa modellen efter data (Montgomery et al., 2015). 

3.5 Grafisk visualisering av minsta kvadratmetoden  

Enligt Kirdar, Green och Rathore (2008) är minsta kvadratmetoden en kompromiss mellan en 

principalkomponentanalys och multipel regressionsanalys. Wold, Sjöström och Eriksson 

(2001) beskriver det som att varje parameter i modellen skattas som lutningen mellan en matris 

kolumn eller rad och mot responsen y och en faktor x. Syftet med metoden är enligt 

Montgomery (2009) att skapa viktade medelvärden för de faktorer och responser som används 

för att kunna förutspå utfallet hos en process eller för att beskriva linjära kombinationer hos 

responsen i en modell.  

Eriksson, Johansson och Wikström (1998) anser att grafisk visualisering av parametrarna hos 

den modell som skapas med minsta kvadratmetoden är viktiga och informativa för utvärdering. 

Sådana grafiska visualiseringar kan göras genom bland annat VIP-plott och koefficientplott. 

Värdena i en VIP-plott, som står för Variable Importance for the Projection, reflekterar den 

relativa vikten av parametrarna i modellen med hänsyn till både responsen och variabeln 

(Kirdar et al., 2008). Värden som är större än ett i en VIP-plott indikerar på signifikanta 

variabler (Kirdar et al., 2008).  

Modellen från minsta kvadratmetoden kan med hjälp av de beräknade koefficienterna skrivas 

om som en regressionsmodell och visualiseras i en koefficientplott. Storleken hos koefficienten 
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representerar förändringen hos responsen y när variabeln x varierar från noll till ett i kodade 

enheter (Umetrics, 2013). En koefficient som visualiseras grafiskt kan anses vara signifikant 

eller ovan brusnivå när konfidensintervallet inte innehåller noll, då y-axeln i grafen 

representerar koefficienten (Kirdar et al., 2008).  

3.6 Variansanalys (ANOVA) 

Variansanalys, också benämnt som ANOVA, är ett statistiskt verktyg som kan användas i 

programvaran Design Expert 9. Gelman (2005) beskriver variansanalys på ett förenklat sätt där 

ANOVA handlar om att strukturera parametrar i grupper genom att använda sig av 

komponentmodeller. Anderson (2001) påstår att kontentan av variansanalys är att jämföra 

variationen inom grupper mot variationen bland olika grupper, genom att använda sig av F-

statistik. Ur en programvara kan en ANOVA-tabell fås, vilken kan ses i Tabell 3.2.  

Tabell 3.2: ANOVA-tabell för ett tvåfaktorförsök. Översatt från Montgomery (2012). 

Källa till 

variation 

Kvadratsumma Antal 

frihetsgrader 

Medelkvadratsumma F0 P-

värde 

A:s 

bidrag 

SSA a – 1 MSA = 
𝑆𝑆𝐴

𝑎 − 1
 F0 = 

𝑀𝑆𝐴

𝑀𝑆𝐸
 

 

B:s 

bidrag 

SSB b – 1 MSB = 
𝑆𝑆𝐵

𝑏 − 1
 F0 = 

𝑀𝑆𝐵

𝑀𝑆𝐸
 

 

Samspel 

A och B 

SSAB (a – 1)(b – 1) MSAB = 
𝑆𝑆𝐴𝐵

(a – 1)(b – 1)
 F0 = 

𝑀𝑆𝐴𝐵

𝑀𝑆𝐸
 

 

Brus SSE ab(n – 1) MSE = 
𝑆𝑆𝐸

abn – 1
   

Total SST abn – 1    

 

Den totala kvadratsumman (SST) består av kvadratsumman av huvudeffekterna (SSA och SSB) 

och deras samspelseffekt (SSAB) samt bruset (SSE) (Li, Liu, Jabbar, & Gao, 2004; Montgomery, 

2012). Enligt Montgomery (2012) består bruset av den variation som regressionsmodellen 

misslyckas att modellera. Bruset kan delas upp i två komponenter, Pure Error som består av 

replikaten av försöket, samt Lack of Fit som innebär bristande anpassning som ett resultat av 

att faktorer som tagits bort från modellen på grund av att de inte är signifikanta. En 

regressionsmodell vars totala kvadratsumma som till stor del förklaras av huvudeffekter och 

samspelseffekter, samt till en liten del av bruset kan anses ha en bra anpassning.  

Enligt Montgomery (2012) är varje kvadratsumma är knuten till ett antal frihetsgrader. Varje 

kvadratsumma, dividerat med tillhörande antal frihetsgrader ger medelkvadratsumman 

(Montgomery, 2012). Medelkvadratsumman för respektive huvudeffekt och samspelseffekt 

divideras med medelkvadratsumman för brustermen (Montgomery, 2012). Samma författare 

beskriver att kvoten följer en F-fördelning och varje kvot ger upphov till ett F0-värde. Ett högt 

F0-värde indikerar på en term som till stor del kan förklara variationen (Montgomery, 2012).  
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I Tabell 3.2 visas att p-värden även kan användas vid en variansanalys. Ett p-värde används 

främst vid hypotestester för att bestämma om de ställda hypoteserna kan accepteras eller 

förkastas. p-värdet är enligt Johnson (2013) den lägsta sannolikhetsnivån som en hypotes kan 

förkastas på. För mer information kring uppbyggnaden kring ANOVA-tabellen och de 

ingående begreppen rekommenderas boken Design and Analysis of Experiments av 

Montgomery (2012). 

Kvadratsummorna kan användas i syfte för att ge information om viktiga mått som används 

vid analys av regressionsmodeller. I Tabell 3.3 beskrivs några av måtten och hur de beräknas.  

Tabell 3.3: Betydelsen av beräknade mått i ANOVA. Modifierad från Montgomery (2012). 

Beräknade mått i ANOVA Betydelse 

R2 =
 𝑆𝑆𝑀𝑜𝑑𝑒𝑙𝑙

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

R2 avser andelen total variation för responsen som kan 

förklaras av modellen. Måttet ökar när faktorer läggs till i 

modellen, även om de inte är signifikanta. 

R2
adj = 1 −  

𝑆𝑆𝐸
𝑑𝑓𝐸

⁄

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝑑𝑓𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

⁄
 

R2
adj är ett mått som är anpassat till antalet faktorer. Måttet 

kan minska om icke-signifikanta termer adderas. 

R2
pred

 = 1 −  
𝑃𝑅𝐸𝑆𝑆

𝑆𝑆𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Värdet på R2
pred beskriver hur stor procent av variationen som 

modellen kan förväntas förklara vid nya datapunkter. 

 

3.7 Evolutionary Operation (EVOP) 

Experiment kan vara kostsamma och ta lång tid att genomföra (Kvist & Thyregod, 2005). Vid 

behov av mindre planering, tydlighet vid implementering, robusthet mot icke-kontrollerbara 

variationer, inbyggda säkerhetsåtgärder mot felproduktion och vilja att fatta förändrande beslut 

under försökens gång bör metoden Evolutionary Operation (EVOP) användas enligt Kvist och 

Thyregod (2005).  

EVOP presenterades för första gången år 1957 av George Box. EVOP är enligt Box (1957) en 

metod som har en inbyggd procedur för processförbättringar och som kan användas av 

personerna i produktionen eftersom det grundar sig i några enkla statistiska idéer. Box (1957) 

anser att grundfilosofin för metoden är att en process aldrig enbart ska tillverka en produkt, 

utan den ska även ge information om hur produkten ska förbättras. Ett exempel på hur EVOP 

kan tillämpas är genom att studera utfallet hos två försöksfaktorer, se Figur 3.3.  

Figur 3.3: En EVOP-cykel för två försöksfaktorer. Försök y1 är processens referenspunkt medan försök y2,y3,y4 

och y5 är de fyra olika kombinationer som kan göras för försöksfaktorernas höga (+) och låga (-) nivåer. Anpassad 

från Box (1957, s. 86). 

F
ö
rs

ö
ks

fa
kt

o
r 

2
 

Försöksfaktor 1 

y2 y4 

y1 

y3 y5 

 -  + 

 - 

 + 



22 

 

I Figur 3.3 markeras processens referenspunkt som y1 medan försök y2, y3, y4 och y5 är fyra 

olika kombinationer av de två försöksfaktorernas höga (+) och låga (-) nivå (Box, 1957). 

Försöksnivåerna bör väljas på ett sådant sätt att effekter kan skattas utan att påverka 

produktionens utfall (Rutten, 2015). 

Proceduren upprepas och utvärderas mot valda responsvariabler (Box, 1957). Då en 

förbättring, en ny referenspunkt i processen är vald, startar enligt författaren en ny EVOP-fas 

där nya EVOP-cykler genomförs.  En generell visualisering av tillämpningen av EVOP kan ses 

i Figur 3.4. Enligt Box (1957) är det fördelaktigt om informationen som fås genom en 

kontinuerlig användning av EVOP-cykler dokumenteras på ett enkelt och visuellt sätt.  

 

  
Respons 1 Respons 2 Respons 3 

Krav/behov     

Medelvärden 

 

   
95 % felgränser  ± ± ± 

Effekter med 95 

% felgränser 

F1    

 F2    

 F1 ∙ F2    

 
Genomsnittlig 

förändring 

   

Standard-

avvikelse 

    

95 % felgränser     

Tidigare  

skattning 

    

     
 

Figur 3.4: En generell visualisering över hur EVOP kan dokumenteras och tillämpas för två försöksfaktorer och 

tre responsvariabler. Här används exempelvis också 95 % felgränser mot kravnivåerna för respektive respons. 

Anpassad från Box (1957, s. 87). 

Som kan ses i Figur 3.4 fastställs kravnivåerna för responsvariablerna vilka efterföljs av den 

senaste EVOP-cykelns medelvärden som ska appliceras i processen (Box, 1957). För 
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___________________ 
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medelvärdet hos de individuella mätningarna dokumenteras en mätning av tillförlitligheten 

med 95% felgränser, vilka beräknas enligt Formel 3.6 (Box, 1957). 

95 % felgränser = ± 
ts

√n
                                                                                                         (3.6) 

I Formel 3.6 indikerar n antalet EVOP-cykler, s är standardavvikelsen och t tillhör den valda 

signifikansnivån hos t-fördelningen (Box, 1957). Enligt författaren beräknas effekterna av 

försöksfaktorerna i Figur 3.4 som skillnaden mellan medelvärdena hos responserna på den 

höga respektive låga nivån för försöksfaktorerna, exempelvis beräknas effekten för 

försöksfaktor 2 enligt Formel 3.7.  

Effekt, försöksfaktor 2 = 
y3+ y4− y2−y5

2
                                                                                  (3.7) 

Den genomsnittliga förändringen, se Figur 3.4, är en skattning av skillnaden i responsernas 

medelvärden som ett resultat av EVOP-tillämpningen, vilket i det givna exemplet beräknas 

enligt Formel 3.8 (Box, 1957):  

Effekt, genomsnittlig förändring=
y2+ y3+ y4+y5− 4y1

5
                                                           (3.8) 

I den generella EVOP-tillämpningen, se Figur 3.4, visualiseras experimentets skattade 

standardavvikelser för felet och de beräknade konfidensintervallen (i exemplet 95 %) för 

observationerna (Box, 1957). Även tidigare skattningar från cykler skrivs ut för respektive 

responsvariabel, enligt Box (1957). 

3.7.1 Utvärdering av EVOP-tillämpning 

Det finns generellt ett antal val som kan göras när resultatet av en EVOP-tillämpning jämförs 

med fastställda krav eller önskemål för processen (Box, 1957). Enligt författaren kan den 

ansvarige för EVOP välja att invänta mer information om processen och låta den fortskrida 

genom fler cykler, eller modifiera EVOP-tillämpningen. Om valet är att modifiera 

tillämpningen, ger författaren följande alternativa förslag: 

 Välja en ny referenspunkt utifrån de olika varianterna som testats av de två 

försöksnivåerna 

 Undersöka en riktning som stegvis kan förväntas leda till förbättringar hos en EVOP-

tillämpning 

 Ändra mönstret för de olika varianterna av försöksnivåer till en variant där intervallet 

mellan nivåerna är större 

 Ersätta en ny försöksfaktor som substitut för en eller fler av de använda 

försöksfaktorerna 

En tillämpning av EVOP kan som tidigare nämnt innehålla ett flertal försöksfaktorer. Vid 

tillverkande processer är det ofta önskvärt att förbättra många responser och fokus bör därför 

vara på att ta fram en prioriteringsordning för vilka som främst borde undersökas (Hulthén & 

Evertsson, 2011; Box & Draper, 1998).  

3.8 Tidigare experiment hos SCA 

Ett flertal undersökningar och experiment har tidigare genomförs på SCA. I avsnittet beskrivs 

kortfattat några av de experiment och resultat som finns att tillgå via SCA:s egna databas, SCA 

Facts, som kan anses ha anknytning till examensarbetet.  
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Lindgren (2004) genomförde en experimentell studie om kappatal eftersom pappersmassans 

ingående kvalitet påverkar resultatet av den färdiga kraftlinern. Ett fullständigt 23 faktorförsök 

med tre centrumpunkter genomfördes därför med olika kappatal som responser. Ur försöket 

drar Lindgren slutsatsen att en massa med varierande kappatal påverkar utfallet hos processen 

negativt. En pappersmassa med jämt kappatal är som resultat av försöket att föredra eftersom 

det förenklar inställningar vid malning och kemikaliedosering.  

 

Österberg (1995) argumenterar för det ingående materialets påverkan där främst returfibrernas 

kvalitet stod i fokus. Författaren menar att returfibrerna kan bidra i en positiv såväl som i en 

negativ bemärkelse vid tillverkningen av kraftliner. Ett inhomogent material är enligt Österberg 

(1995) resultatet av att använda sig av fibrer med varierande kvalitet. Vid Österbergs 

undersökning 1995 kontrollerades styrkepotentialen hos kraftliner beroende på fibrers längd, 

andelen aska och avvattningskapaciteten hos det ingående returnerade materialet. 

Linder (1999) använder multivariat analys vid ett försök där hastigheten på pappersmaskinen 

används som försöksfaktor. Hastigheten är enligt författaren en intressant variabel att 

undersöka eftersom maskinhastigheten har generellt en tydligt ökande trend vilket påverkar 

utfallet hos processen. En multivariat analys används som metod istället för den då mer vanliga 

OFAT metoden kan anses vara ineffektiv (Linder, 1999). Linder (1999) genomförde 

reducerade faktorförsök i syfte att minska antalet variabler för vidare undersökning trots att det 

argumenteras för ett fullständigt faktorförsök för en mer rättvis tolkning av resultatet. Under 

experimenten tvingades justeringar göras vid ett antal delförsök som trots hinder kunde 

sammanföras till ett helhetligt faktorförsök (Linder, 1999).  

3.9 Styrkepotential 

Styrkepotentialen är i examensarbetet ett samlingsnamn för de båda styrkemåtten sprängstyrka 

och SCT-CD. I kommande delavsnitt beskrivs styrkemåtten, dess egenskaper samt hur de 

beräknas. För båda styrkemåtten har SCA Munksund givna krav från deras kunder som måste 

uppfyllas. Enligt SCA Containerboard (2016) utlovar SCA Munksund i produktspecifikationen 

en sprängstyrka på minst 675 kPa och minst 3,0 kN/m för SCT-CD för KL170.   

Styrkepotentialen påverkas till stor del i pappersmaskinen. Fellers och Norman (1998) 

beskriver hur pappersmaskinens ingående delar så som mälderi, viraparti, pressparti och 

torkparti formar arket och en mer eller mindre påtaglig fiberorientering kan åstadkommas i de 

olika delprocesserna. Examensarbetet beskriver inte pappersmaskinens inverkan på 

styrkepotentialen närmare, eftersom informationen inte adderar ett värde för rapportens 

fallstudie. För mer information kring pappersteknik och pappersmaskinens påverkande 

delprocesser rekommenderas boken Pappersteknik av Fellers och Norman (1998). 

3.9.1 Sprängstyrka 

Fellers och Norman (1998) beskriver att sprängstyrka kan mätas med Mullenprovet, som är en 

provmetod för att undersöka ett pappers hållfasthet. Författarna beskriver att Mullenprovet 

innebär att pappret spänns fast i en ring med ett centralt infällt gummimembran, se Figur 3.5. 
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Författarna beskriver att gummimembranet pressas mot pappret av ett ökat oljetryck och 

spränger till sist kraftlinern. Det tryck som används i sprängögonblicket definierar 

sprängstyrkan och kan avläsas i en profilstation. Enligt författarna kan sprängstyrkan kan 

härledas ur dragegenskaperna och kan ses i Formel 3.9. 

Sprängstyrka = B ≈ (σ𝑇,𝑀𝐷
𝑏 + σ𝑇,𝐶𝐷

𝑏  (
ε𝑀𝐷

ε𝐶𝐷
)0,5) (ε𝑀𝐷)0,5                                   (3.9) 

B = sprängstyrka, kPa 

σ𝑇,𝑀𝐷
𝑏  = dragstyrkan i MD, kPa 

σ𝑇,𝐶𝐷
𝑏  = dragstyrkan i CD, kPa 

ε𝑀𝐷 = töjning i MD, kPa 

ε𝐶𝐷 = töjning i CD, kPa 

Kraftriktningarna för MD respektive CD kan ses i Figur 3.6. MD utgör den vertikala styrkan 

och CD den horisontella styrkan i kraftlinern. 

Ur Formel 3.9 i kombination med Figur 3.6 kan det utläsas att kraftliners sprängstyrka kan 

ökas genom att höja fibrernas orientering i maskinriktningen (Fellers & Norman, 1998). 

Författarna menar att töjningen i maskinriktningen kan öka genom att minska draget i 

maskinriktningen. Sprängstyrkan kan även ökas genom att minska töjningen och förhindra 

krympning i pappersmaskinens tvärriktning genom att öka styrkan i CD enligt författarna. 

Figur 3.5: Mullenprovet som metod för att mäta kraften som krävs för att trycka sönder kraftlinerpappret. 

Anpassad från Fellers och Norman (1998, s. 313).  

Tryck 

Kraftliner 

Figur 3.6: Kartritningarna för MD respektive CD för en rulle kraftliner. MD avser den vertikala styrkan och 

CD den horisontella styrkan. Anpassad från Convergence Training (2015).  

CD 

MD 
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3.9.2 SCT-CD 

SCT-CD innebär den maximala kraft ett papper kan uppta i kompression (Fellers & Norman, 

1998). Författarna menar att kraftliners kompressionsindex kan fastställas genom att pappret 

fästs mellan två klämmor med en inspänningslängd omkring 0,7 mm i en AL300 profilstation, 

se Figur 3.7. 

SCT-CD definieras som den kraft som krävs i det ögonblick som kompressionsbrottet sker, 

som beror på att fiberväggen brister och kompressionsstyrkan blir därför okänslig mot 

fiberlängden (Fellers & Norman, 1998). Enligt ISO9895:2008(E) beräknas 

kompressionsstyrkan enligt Formel 3.10. 

SCT-CD, kompressionsstyrka, = σ𝐶
𝑏 = 

𝐹𝐶

𝑏
                                  (3.10) 

σ𝐶
𝑏 = kompressionsstyrka, kN/m 

𝐹𝐶 = medelvärdet av maximal kompressionsstyrka, N 

b = initial bredd av en testbit, mm 

  

0,7 mm 

Kraftliner 

Figur 3.7: Kompressionstest som metod för att mäta kraftliners SCT-CD. Anpassad från Fellers och Norman 

(1998, s. 303). 
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4. Fallstudie – DMAIC 
Fallstudien följer problemlösningsmetodiken DMAIC där de ingående faserna är Define, 

Measure, Analyze, Improve och Control. Kapitlet beskriver kortfattat vilka aktiviteter som har 

utförts under respektive fas. Fallstudien kan ses som en fristående del av rapporten som kan 

läsas separat och av denna anledning kan vissa upprepningar förekomma. 

4.1 Define 

I Define-fasen presenteras ett SIPOC diagram, ett orsak-verkan diagram samt en beräkning av 

examensarbetets potentiella besparingspotential. Då problemet redan definierats i inledningen 

kommer det inte att beskrivas igen. De verktyg som har använts i fasen har valts för att de är 

mest lämpade för att kunna få en förståelse för problemet. Syftet med fasen är att tydliggöra 

problemets omfattning samt hur det kan kvantifieras.  

4.1.1 SIPOC diagram 

Ett SIPOC diagram, se Tabell 4.1, sammanställdes som ett resultat av en rundvandring som 

genomfördes tillsammans med handledaren på SCA Munksund under examensarbetets första 

vecka, den 17:e januari år 2017.  

Tabell 4.1: Ett SIPOC diagram över SCA Munksunds tillverkningsprocess, från intern leverantör till intern kund. 

Leveran-

tör 

Råmaterial Krav Process Förädlad 

råvara 

Krav Kund 

Renseri Stockar av 
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Flis Flis med 

mått 35 x 

16 x 8 

mm 

Kokeri 

Kokeri Flis Flis med 

mått 35 x 16 
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Kokmassa Kappatal 

90 och 

tvättad 

massa 

Mälderi 

Mälderi Kokmassa Kappatal 90 

och tvättad 

massa 

Kokmassa 

med rätt 

koncen-

tration och 

tillsatsämnen 

 Viraparti 

Viraparti Kokmassa 

med rätt 
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tration och 
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ämnen 

 Avvattnat 

och 

formaterat 

pappersark 
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och 

formaterat 
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 Ytterligare 

avvattnat och 
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ark 

 Torkparti 

Torkparti Ytterligare 

avvattnat 

och 

densifierat 

ark 

 Torkad 

kraftliner 

Spräng-

styrka ≥ 

675 kPa 

SCT-CD 

≥ 3,0 

kN/m 

Tambourer 
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SIPOC-diagrammet ger en överskådlig bild över SCA Munksunds tillverkningsprocess. 

Diagrammet används också för att visualisera och skapa förståelse för processens 

grundläggande delar under fasens initiala stadie. 

4.1.2 Orsak-verkan diagram 
Ett orsak-verkan diagram användes som ett strukturerande verktyg för att organisera 

informationen ytterligare som inhämtades efter rundvandringen i SCA Munksunds 

tillverkningsprocess. Problemet med en varierad styrkepotential i kraftlinern illustreras 

tillsammans med orsakerna, som organiseras enligt de 7M:en, se Bilaga C. SCA Munksund 

har en komplex tillverkningsprocess och det finns ett flertal faktorer som kan påverka 

styrkepotentialen.  

4.1.3 Besparingspotential 

Under ett års period, mellan 2016-02-21 och 2017-02-21, sorterades 677 rullar ut på grund av 

för låg sprängstyrka (under 675 kPa) och 34 rullar på grund av ett för lågt SCT-CD värde (under 

3,0 kN/m). Totalt kasserades 2068,5 ton av produkttypen KL170 på grund av bristande 

styrkepotential. I Figur 4.1 kan en kraftlinerrulle ses som har utsorterats på grund av 

kvalitetsbrister. 

 

Figur 4.1: En rulle kraftliner med en vikt på ungefär tre ton som har sorterats ut på grund av bristande kvalitet. 

Antalet kasserade rullar på grund av bristande sprängstyrka tyder på att sprängstyrkan är ett 

större kvalitetsproblem än vad SCT-CD är under det studerade året. De rullar som sorteras ut 

rivs in i pappersprocessen igen som utskottsfiber, vilket innebär att SCA Munksund kan 

återanvända en kasserad rulle. Vid utsortering undviks fraktkostnaden från fabrik till kund, 

men försäljningspriset går förlorat. Besparingspotentialen med hänsyn till försäljningspriset, 

fraktkostnaden och inköpspris för returfiber år 2016/2017 kan därmed uppskattas till 4 404 840 

SEK. 

Besparingspotentialen baseras på att examensarbetets lösning innebär att inga rullar kasseras 

på grund av bristande styrkepotential. En realistisk målsättning är att reducera antalet kasserade 

rullar med 10 %, vilket skulle innebära en besparingspotential på ungefär 440 000 SEK per år. 

4.2 Measure 

I Measure-fasen presenteras vilken typ av data som inhämtas samt en inledande analys. I 

DMAIC-projekt är det vanligt att egna mätningar utförs inom fasen vilket är något som inte 

kommer att göras i examensarbetet, eftersom online-mätningar finns tillgängliga i SCA 
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Munksunds databas. Historiska mätdata hämtas från databasen och kontrolleras för 

normalfördelningsantagande och autokorrelation i för att kunna genomföra en 

duglighetsanalys. Duglighetsanalysen genomförs för att fastställa nuläget innan förbättringar 

görs i processen. I Measure-fasen är det vanligt att mätprecisionen för responsvariablerna 

utreds. SCA Munksunds mätutrustning följer ISO-standarder som tydliggör mätutrustningens 

mätprecision och av den anledningen görs därför ingen egen mätsystemsanalys.  

4.2.1 Insamling av historisk data  

Data för potentiella försöksfaktorer samlades in via intervjuer, se Bilaga B, och med hjälp av 

nyckelpersoner vid SCA Munksund. Enligt nyckelpersoner kunde hela pappersmaskinen ha en 

viss påverkan och data för 700 faktorer hämtades därför från SCA Munksunds databas, som 

täcker samtliga mätningar som görs i pappersmaskinen. Ett lämpligt intervall för att undersöka 

historisk data bestämdes till 1,5 år (från 2015-08-14 till 2017-02-14). Intervallet valdes på 

grund av en ombyggnation och en uppstartsfas som varade fram till år 2015 i pappersmaskinen, 

eftersom det är önskvärt att analysera data som har samma förutsättningar som nuläget.  

Vid sammanställning av historisk data i Microsoft Excel upptäcktes det att flera mätdon i 

pappersbruket inte fungerade eller var inaktiva vilket ledde till att variablerna togs bort. De 

borttagna faktorerna ansågs, enligt nyckelperson på företaget, inte medföra en bristande analys 

av historisk data eftersom det fanns aktiva mätdon i tillverkningsprocessen som kunde återge 

samma typ av mätningar. Det totala antalet faktorer reduceras till 270 stycken. 

4.2.2 Test av normalfördelningsantagande 

För att kontrollera ett normalfördelningsantagande inhämtades 909 mätpunkter för 

sprängstyrka respektive SCT-CD. Ett normalfördelningsantagande är grundläggande för att 

kunna utföra en duglighetsanalys, eftersom duglighetsanalyser kräver att data är 

normalfördelad. Antalet mätpunkter väljs till samtliga observationer under tidsperioden 2016-

05-30 till 2017-02-14 då inga betydande förändringar gjorts i processen under den perioden. 

En normalfördelningsplott för sprängstyrka respektive SCT-CD kan ses i Figur F.1 respektive 

Figur F.2 i Bilaga F.  

Plottarna visar att data för styrkemåtten inte kan anses vara normalfördelad då mätpunkterna 

uppvisar en böjd form. Det medför att en transformering av data är nödvändig för att kunna 

påstå att mätpunkterna kommer från en normalfördelning. En transformation genomförs med 

hjälp av den statistiska programvaran Statgraphics Centurion XVII. Transformeringen innebär 

att mätvärdena upphöjs med λ1. Ett λ1-värde på -4,15 för sprängstyrkan gör att mätpunkterna 

kan anpassas mot en normalfördelning, se Figur F.3 i Bilaga F. För SCT-CD krävdes ett λ1-

värde på -8,0, se Figur F.4 i Bilaga F. 

4.2.3 Autokorrelerad data 

Online-mätningar sker frekvent i processen, något som kan tyda på att data är tidsberoende.  

Ett grundläggande antagande vid duglighetsanalyser är att processdata är oberoende, vilket kan 

bestämmas genom en kontroll av autokorrelation. Autokorrelerad data leder till att andra 

metoder än de mest välkända krävs för att beräkna processens duglighet. I duglighetsanalyser 

används autokorrelationens första lag-koefficient, vilket beskrivs mer i kommande Avsnitt 

4.2.4. För att undersöka om data är autokorrelerad utförs en kontroll på den transformerade 

datamängden för respektive styrkemått i Statgraphics Centurion XVII. Transformeringen av 

data presenterades i Avsnitt 4.2.2. Som kan ses i Bilaga G, Figur G.1 till Figur G.4, förefaller 

data att vara positivt autokorrelerad för styrkepotentialen.  
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Figur G.1 och Figur G.3 i Bilaga G visar tidsserieplottar över mätpunkterna vilka tyder på att 

ett högt värde verkar efterföljas av ett annat högt värde och motsvarande för låga värden. Det 

visar på att data som samlas i processen inte är oberoende över tid. Autokorrelationsfunktionen 

för styrkemåtten kan ses i Figur G.2 och Figur G.4 vilka visar att data är positivt autokorrelerad 

till lag 13 respektive 24.  

4.2.4 Duglighetsanalys för autokorrelerad data 

En duglighetsanalys för varje provgrupp genomfördes med hjälp av Statgraphics Centurion 

XVII i syfte att identifiera SCA Munksunds förmåga att kunna producera kraftliner inom 

fastställda specifikationer. Enligt rekommendationer från den iterativa hoppmetoden användes 

autokorrelationskoeffecienten för lag 1 för sprängstyrkan respektive SCT-CD för att bestämma 

provgruppsstorlekarna. Vid analysen delades 909 observationer in i 20 provgrupper, 

innehållande 45 observationer vardera. Vid beräkning av duglighetsindex för respektive 

provgrupp, transformerades data för varje provgrupp för att likna en normalfördelning. För 

både sprängstyrkan och SCT-CD användes endast de befintliga, undre, specifikationsgränserna 

vid beräkning av duglighetsmåttet Cpk.  

Det finns mer avancerade metoder för att beräkna en process duglighet med autokorrelerad 

data, Lundkvist et al. (2012) beskriver ett flertal. Metoden som har använts för att beräkna 

dugligheten för sprängstyrkan och SCT-CD har däremot visat på en betydande minskning av 

autokorrelationen. Autokorrelationen kontrollerades i provgrupperna och i de flesta grupper 

kunde autokorrelationen anses vara försumbar, förutom i två grupper för SCT-CD. De 

provgrupperna exkluderades därför från analysen, eftersom autokorrelation underskattar 𝜎 och 

ger upphov till ett högre Cpk-värde. 

 

Figur 4.2: Provgruppernas Cpk-värden för sprängstyrkan. Diagrammet visar att fem provgrupper har ett Cpk-

värde mellan intervallet 0,30 - 0,36 och att tio provgrupper har ett värde mellan 0,36 - 0,41 samt fem stycken 

provgrupper har ett värde mellan 0,41 - 0,46. 

I Figur 4.2 går det att utläsa att provgruppernas Cpk-värden för sprängstyrkan varierar mellan 

0,30 och 0,46. För att inte överskatta Cpk-värdet bestäms sprängstyrkans värde till det lägsta 

intervallet vilket är mellan 0,30 till 0,36.  

Cpk för sprängstyrka 
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Figur 4.3: Provgruppernas Cpk-värden för SCT-CD. Diagrammet visar att sex provgrupper har ett Cpk-värde 

mellan intervallet 0,53 - 0,62, åtta stycken provgrupper har ett värde mellan 0,62 - 0,70 och fyra provgrupper har 

ett värde mellan 0,70 - 0,79. 

Som kan utläsas ur Figur 4.3 varierar Cpk för SCT-CD mellan ett värde på 0,53 och 0,79. Av 

samma anledning som sprängstyrkan, för att inte överskatta Cpk-värdet, väljs det lägsta 

intervallet från 0,53 till 0,62.  

Båda styrkemåtten har ett Cpk-värde som är mindre än 1,33 vilket innebär att processen inte 

kan anses vara duglig. Sprängstyrkan har ett lägre Cpk-värde än SCT-CD vilket styrker 

antagandet om att sprängstyrkan kan anses vara ett större kvalitetsproblem än vad SCT-CD är. 

Duglighetsmåtten är ett incitament för att arbeta för att minskad variation samt ökad kunskap 

inom kraftlinertillverkningen.    

4.2.5 Mätprecision sprängstyrka 

I ISO 2759:2001(E) finns en sammanställning av sprängstyrkans mätprecision. Ett stort antal 

laboratorier testade samma kraftliner, under normala laboratorieförhållanden. 

Reproducerbarheten uttryckt som koefficient av variationen mellan laboratoriernas mätningar 

kan ses i Tabell 4.2. 

Tabell 4.2: Sprängstyrkans mätprecision. Modifierad från ISO 2759:2001(E). 

Kvalitet Medelvärde 

sprängstyrka, kPa 

Koefficient för 

variation, % 

Antal laboratorium, 

st 

Kraftliner 1380 6,7 30 

Apparaterna som ingick i testet har ett antal egenskaper som ska vara uppfyllda för att vara 

godkända enligt ISO 2759:2001(E). SCA Munksund använder sig av profilstationen AL300 

som uppfyller kraven. Koefficienten för variationen är liten med hänsyn till antalet 

laboratorium som deltog i undersökningen. Mätutrustningen som används för att mäta 

sprängstyrkan kan därför anses vara duglig och pålitlig.  

4.2.6 Mätprecision SCT-CD 

Enligt ISO9895:2008(E) testade ett laboratorium kraftliner med ytvikt mellan 125 g/m2 till 400 

g/m2 i fyra olika mätapparater. Resultatet av mätningarna hade en koefficient med variation 

Cpk för SCT-CD 
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mindre än 3 % i repeterbarhet. I ISO9895:2008(E) finns ett jämförelseförsök, där tio 

laboratorier testade kraftliner med ytvikt mellan 125 g/m2 till 400 g/m2 där koefficienten av 

variationen kunde fastställas till mellan 3 % till 7 % i reproducerbarhet. 

Apparaterna som var med i testet har alla ett antal egenskaper som ska vara uppfylla för att 

vara godkända enligt ISO 9895:2008(E). SCA Munksund använder sig av profilstationen 

AL300 som uppfyller kraven. Variationskoefficienten för tio laboratorier är liten och AL300 

kan anses vara en duglig och pålitlig mätutrustning.  

4.3 Analyze 

I Analyze-fasen presenteras analysen av historisk data samt ett test av försöksfaktorer. I fasen 

användes statistiska verktyg för att reducera antalet potentiella försöksfaktorer. De potentiella 

försöksfaktorerna som fanns kvar efter reducering testades därefter i pappersmaskinen likt ett 

OFAT screeningförsök. Fasens syfte var att empiriskt identifiera kausala samband mellan 

försöksfaktorer och responsvariabler för att sedan kontrollera deras praktiska inverkan. 

4.3.1 Analys av historisk data 

Syftet med analysen av historisk data var att reducera antalet potentiella försöksfaktorer till ett 

mindre antal signifikanta försöksfaktorer. Reduceringen skedde i flera steg, vilket beskrivs i 

Figur 4.4.  

 
Figur 4.4: Antalet potentiella försöksfaktorer reducerades ner till sex försöksfaktorer genom ett antal steg som 

ses i kronologisk ordning i figuren.  

Analysen av historisk data genomfördes med den multivariata analysprogramvaran SIMCA. 

Genom ett spridningsdiagram var det tydligt att data var uppdelad i två klasser, se Bilaga D, 

där de två klasserna kunde identifieras som innan och efter ett underhållsstopp som 

genomfördes 2016-05-30. Data innan underhållsstoppet togs därför bort, eftersom data som 

speglar nuläget ger en bättre modell för att kunna identifiera faktorer som påverkar 

sprängstyrkan och SCT-CD för SCA Munksunds förutsättningar år 2017. En faktor som är 

känd för att påverka responsvariablerna i hög grad är maskinhastigheten. I 

spridningsdiagrammet visades tydliga utliggare i form av hög sprängstyrka och SCT-CD vilket 

kunde förklaras med att vid mätpunkterna har maskinhastigheten varit lägre än normalt. 

Mätpunkterna togs därför bort ur analysen, då det inte är önskvärt för SCA Munksund att köra 

6 försöksfaktorer

270 potentiella 
försöksfaktorer

Reducering enligt följande steg: 

1. VIP-plott 

2. Koefficientplott 

3. Koefficientstaplar 

4. Multipel regressionsanalys 

5. Nyckelperson SCA Munksund, kontroll 

mot sammanställning av intervjusvar 
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pappersmaskinen på en låg hastighet av produktionsekonomiska skäl, och det är därför inget 

som kan nyttjas vid analysen för att hitta faktorer som ger utslag på responsvariablerna. 

På grund av de många potentiella faktorer som påverkar styrkepotentialen genomfördes initialt 

en grov gallring med principalkomponentanalys, genom en koefficientplott och VIP-plott i 

SIMCA. Slutligen genomfördes en multipel regressionsanalys i Statgraphics Centurion XVII. I 

båda programvarorna användes ett konfidensintervall på 95 %. Koefficient och VIP-plotten 

genomfördes för varje responsvariabel, för SCT-CD och sprängstyrkan, vilket resulterade i 540 

korrelationskoefficienter och VIP-staplar, se Bilaga E Figur E.1-E.4. Reduceringen 

genomfördes enligt stegen: 

1. I VIP-plotten, se Bilaga E, togs alla faktorer med staplar som har värden under 0,5 bort, 

eftersom de indikerar faktorer som inte påverkar responsvariablerna. Värdena mellan 

0,5 till 1 tillhör en gråzon och för att kunna reducera fler faktorer i VIP-plotten 

jämfördes de återstående faktorerna med intervjuer, se Bilaga B. Om faktorn 

benämndes som intressant för styrkepotentialen i intervjusvaren togs den vidare i 

analysen enligt steg 2.  
2. I koefficientplotten, se Bilaga E, togs alla faktorer med obetydligt små 

koefficientstaplar bort eftersom de inte kunde antas vara starkt korrelerade med 

responsvariablerna.  
3. Samtliga faktorer med koefficientstaplar som hade felstaplar som inkluderade noll 

exkluderades, se Figur E.1 och E.3 i Bilaga E.  Koefficienterna är signifikanta och 

därmed ovanför bruset när konfidensintervallet inte inkluderar noll. 
4. Efter analys i koefficientplott och VIP hade antalet faktorer som påverkar sprängstyrkan 

reducerats till 27 stycken, se Bilaga E (Figur E.5 och Figur E.6) och SCT-CD ner till 

22 stycken, Bilaga E (Figur E.7 och Figur E.8). De faktorer som fanns kvar efter de tre 

reduceringsstegen analyserades med multipel regressionsanalys, se Bilaga H, för 

respektive responsvariabel för att kunna minska antalet faktorer ytterligare. De faktorer 

som visade ett p-värde ≤ 0,05 och ansågs vara signifikanta kan ses i Tabell 4.3. 

Faktorerna korrelerade i störst utsträckning med responsvariablerna.  

Antalet faktorer var fortfarande för många för att kunna använda i en försöksdesign. 

Varje delförsök varar ungefär 40 minuter och ett experiment på pappersmaskinen bör 

inte överstiga tolv timmar på grund av naturliga variationer som påverkar processen. 

Variationerna gör det svårt att hålla processen under samma förutsättningar under en 

längre tid. Om förutsättningarna förändras under experimenten kan det innebära ett 

otillförlitligt resultat.  
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Tabell 4.3: Faktorer som efter multipel regressionsanalys i Statgraphics Centurion XVII har en signifikant 

påverkan på responsvariablerna sprängstyrka och SCT-CD. Korrelationen mellan respektive faktor och respons 

anges som en positiv eller negativ koefficient från den multipla regressionsanalysen.  

Sprängstyrka Korrelation  SCT-CD Korrelation 

Massanalys topp + Massanalys bas + 

Recirkulation basmassa - Ånga till p-bruk + 

Retentionsmedel till bas - Toppmassa till 

pappersmaskin 

+ 

Anpressning 3:e press + Utloppsdifferens topp - 

Alun bas  - Temperatur viragrop bas - 

Mäldlim till bas - Retentionsmedel till bas - 

Returfiber till mellankar bas - Breddsträckvals + 

Bärcylinder - Total hastighetsdifferens - 

Total hastighetsdifferens - Retention basvira - 

Pressugvals 1:a övre  + Sidoflöde förarsida topplåda + 

Vakuum suglåda 2:a undre - Läppläge horisontell baslåda + 

Påläggsmassa produktion + Läppläge vertikal topplåda + 

Koncentration inloppslåda 

bas 

- Strålhastighet Dantec baslåda - 

Läppläge vertikal topplåda + Inloppslåda topp Givare 1 - 

  Inloppslåda topp Givare 2 + 

  Vakuum toppsuglåda 40 - 

 

5. För att reducera antalet faktorer ytterligare hjälpte en nyckelperson på SCA Munksund, 

som har en mycket god processkännedom, till att välja ut de faktorer som ansågs vara 

mest intressanta. För att stödja att rätt beslut togs vid reduceringen användes teori och 

intervjuer som underlag. Vid reduceringen lades störst vikt på de faktorerna med högst 

koefficient. Det resulterade i att faktorantalet kunde reduceras ner i enlighet med Tabell 

4.4.  

Tabell 4.4: Försöksfaktorer, med tillhörande korrelation till responsen, som anses ha en signifikant påverkan på 

responsvariablerna sprängstyrka och SCT-CD efter reducering med hjälp av nyckelperson, teori och verifikation 

med intervjuer. Korrelationen för Utloppsdifferens bas saknas, eftersom denna faktor valdes med stöd av 

nyckelperson och intervjuer, och framkom inte genom regressionsanalys.  

Sprängstyrka Korrelation SCT-CD Korrelation 

Läppläge vertikal topplåda + Läppläge vertikal topplåda + 

Alun till maskinkar bas - Utloppsdifferens topp - 

Koncentration inloppslåda bas - Utloppsdifferens bas Saknas 

  Sidoflöde förarsida topplåda + 

 

4.3.2 Test av försöksfaktorer  

Ett test av försöksfaktorer genomförs i syfte att kontrollera möjliga försöksfaktorers inverkan 

på responsvariablerna. Vid testet kontrolleras intervall och möjliga konstanthållna nivåer för 

försöksfaktorerna, som kan ses i Tabell 4.5, i syfte att undvika kostsamma experiment med 

onödiga kassationer av tambourer. Den normala nivån för försöksfaktorerna är ett beräknat 

medelvärde från historisk data. Resultatet av de enskilda försöksfaktorernas effekt från 

multipla regressionsmodeller visas för de faktorer som ingick i modellerna samt vilken 

responsvariabel som påverkas.  
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Tabell 4.5: De försöksfaktorer som testas samt tillhörande normala nivåer, utfall från regressionsmodeller samt 

vilken responsvariabel som respektive försöksfaktor misstänks påverka. Korrelationen för vissa faktorer saknas, 

eftersom faktorerna valdes med stöd av nyckelperson och intervjuer, och framkom inte genom regressionsanalys. 

Försöksfaktor Normal nivå Koefficient 

regressionsmodell 

Påverkad 

responsvariabel 

Total hastighetsdifferens 3,46 % - Sprängstyrka och SCT-

CD 

Läppläge vertikal topplåda 16,68 mm + Sprängstyrka och SCT-

CD 

Alun till maskinkar bas 1,55 kg/min - Sprängstyrka 

Anpressning 3:e press 1261,48 kN/m + Sprängstyrka 

Anpressning 2:a press 1234,86 kN/m Saknas Sprängstyrka 

Koncentration inloppslåda 

bas 

6,24 g/l - Sprängstyrka 

Utloppsdifferens topp 8,91 m/min - SCT-CD 

Utloppsdifferens bas 6,96 m/min Saknas SCT-CD 

Sidoflöde förarsida baslåda 42,42 m3/h Saknas SCT-CD 

Sidoflöde drivsida baslåda 45,94 m3/h Saknas SCT-CD 

Sidoflöde förarsida topplåda 26,42 m3/h + SCT-CD 

Sidoflöde drivsida topplåda 28,47 m3/h Saknas SCT-CD 

Testet av försöksfaktorerna efterliknar ett OFAT screeningförsök då en faktor i taget varieras 

och effekten studeras. Antalet tester begränsades av produktionstiden. En faktor i taget 

varierades i syfte att kontrollera extrema nivåer efter utfallet av multipla regressionsmodeller, 

se Tabell 4.5.  

Vid testet kontrollerades faktorn Total hastighetsdifferens på en låg nivå vilket innebär ett 

minskat totalt drag genom pappersmaskinen. Det totala draget minimerades från ett 

referensvärde på 3,2 % till 2,8 % vilket genom visuell kontroll, kunde anses vara den lägsta 

nivån som kan köras på pappersmaskinen utan att tambourer behöver kasseras. Vid vidare 

analys av testet för försöksfaktorn visar den extrema, låga, nivån på 2,8 % inte har någon större 

påverkan på varken sprängstyrkan eller SCT-CD. I jämförelse med det historiska medelvärdet 

på 3,46 % är den låga nivån märkbart lägre och bör vid justering även påverka styrkemåtten. 

Testet för det den totala hastighetsdifferensen medför att faktorn klassificeras som 

konstanthållen under examensarbetets efterföljande experiment.  

Koncentration inloppslåda bas kontrollerades i testet, som kan ses i Tabell 4.5 bör 

försöksfaktorn hållas på en låg nivå och därmed minskas koncentrationen till 5,0 g/l under 

testet. Nivån kan enligt nyckelperson anses som extrem, och används vidare till experimenten 

som försöksfaktorns låga nivå. Den höga nivån för Läppläge vertikal topplåda kontrollerades 

under testet genom att öka läppläget till 19,7 mm. Förändringen påvisade även en ökning av 

styrkepotentialen men eftersom testet endast utförs på en tambour kan denna indikation inte 

säkerställas statistiskt. Vid testet kontrolleras försöksfaktorn Alun bas genom att helt stänga av 

tillförseln av kemikalien till processen. Förändringen påvisade en marginell ökning av 

sprängstyrkan samtidigt som SCT-CD minskade.  

Sprängstyrka och SCT-CD har båda densitetegenskaper vilket gör att pressning förväntas ha 

en inverkan på styrkemåtten. Ur Tabell 4.5 kan det utläsas att faktorn Anpressning 3:e press 

testas vid försöket vilket, vid kontroll visar att Anpressning 2:a press bör kontrolleras istället 



36 

 

eftersom Anpressning 3:e press redan är på ett maximalt värde. Anpressning för 2:a press har 

en normal nivå, beräknad från historisk data, på 1235 kN/m. Vid testet är referensvärdet 1100 

kN/m och kontrolleras genom att höja värdet till 1300 kN/m. Testet visar  att även 

anpressningen för 2:a press befinner sig vid ett maximalt värde i dagsläget. Under 

experimenten blir försöksfaktorerna istället konstanthållna faktorer på sina respektive 

maximala nivåer.  

Vid testet kontrollerades utloppsdifferensen mellan bas och toppvira. Utloppsdifferens topp bör 

enligt regressionsanalysen, se Tabell 4.5, vara på en låg nivå. Vid testet fås den låga nivån vid 

hastigheten 2,00 m/min. Motsvarande kontrolleras den låga nivån för Utloppsdifferens bas 

vilken återfinns vid hastigheten -5,00 m/min. Vid de kontrollerade hastigheterna är differensen 

mellan försöksfaktorerna noll. Utloppsdifferensen för basen föreföll inte som en signifikant 

faktor vid regressionsanalysen men kontrolleras ändå vid testet efter diskussion med 

nyckelpersonen vid SCA Munksund. Det görs för att större andel fibrer finns i kraftlinerns bas 

vilket förväntas kunna öka utfallet av SCT-CD.  

Sidoflöde förarsida topplåda kontrollerades vid testet då en hög nivå, se Tabell 4.5, kan 

förväntas påverka utfallet av SCT-CD positivt. Den höga nivån var 25,15 m3/h. Vidare 

kontrolleras samtliga sidoflöden på en hög nivå i syfte att kunna använda nivåerna som 

konstanta under experimenten. Sidoflödena väljs som konstanthållna faktorer eftersom endast 

ett av sidoflödena föreföll som en signifikant faktor, se Bilaga H.  

4.4 Improve 

I Improve-fasen presenteras planering, genomförande och förbättringsförslag som grundar sig 

i analysen av experimenten. Planeringen av experimenten var omfattande, bland annat 

klassificerades 95 stycken faktorer som konstanthållna och 46 stycken som störande faktorer. 

Syftet med fasen är att nå en ökad processkännedom genom att studera styrkepotentialen och 

de eventuellt påverkande faktorerna genom utförande och analys av experiment.  

4.4.1 Planering av experiment 

För att planera experimenten vid SCA Munksund har Coleman och Montgomerys 13 stegs 

guide följts och en sammanfattad dokumentation av planeringsstegen presenteras i Tabell 4.6.  

Tabell 4.6: Planering av experiment enligt Coleman och Montgomerys 13 stegs guide. 

Tina Hortlund och Mikaela Öhrvall, Luleå tekniska universitet 

Styrkepotential, inställningar pappersmaskin 

Mål 

Experimentens mål är att identifiera viktiga försöksfaktorer (kontrollerbara faktorer) som 

påverkar kraftlinerns styrkepotential, sprängstyrkan och SCT-CD (responsvariablerna). 

Identifikationen syftar till att uppnå en ökad processkännedom genom att förklara kausala 

samband mellan parametrar i pappersmaskinen där styrkeegenskaperna påverkas. 

 

Relevant bakgrund 

Tidigare försök som har utförts och som kan anses vara relevant bakgrund till experimenten 

presenteras i avsnitt 3.8 Tidigare experiment. 

 

Responsvariabler 

Responsvariablerna mäts i profilstationen AL300, för mer information om mätmetoden, se 

ISO 2759:2001(E) och ISO 9895:2008(E). Mätningarna av responsvariablerna utgörs av 
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medelvärdet för bas- och toppskiktet av kraftlinern. Responsvariablernas normala nivå har 

tagits fram utifrån historisk data, där den normala nivån utgörs av medelvärdet för de senaste 

1,5 åren. 

 

Responsvariabel Normal nivå Mätprecision Mätintervall 

Sprängstyrka 743,23 kPa ± 6,7 % 50,00-2000,00 kPa 

SCT-CD 3,12 kN/m ± 7,0 % 0,00-300,00 N 

  

Kontrollerbara faktorer 

De kontrollerbara faktorerna valdes ut efter analys av historisk data och i samråd med 

nyckelpersoner i processen. Under testet prövades de kontrollerbara faktorernas extrema 

gränsvärden för att kunna bestämma lämpliga försöksintervall. De normala nivåerna för de 

kontrollerbara faktorerna är ett beräknat medelvärde av historisk data för perioden 2016-05-

30 till 2017-02-14. 

 

Sprängstyrka 

Kontrollerbar 

faktor 

Normal 

nivå 

Precision 

inställning 

Precision 

mätning 

Låg 

nivå 

Hög 

nivå 

Förväntad effekt 

Läppläge 

vertikal 

topplåda 

16,68 

mm 

10-1 mm 10-12 mm 13,50 

mm 

19,70 

mm 

Större läppläge 

ger högre 

sprängstyrka och 

SCT-CD 

Alun till 

maskinkar bas 

1,55 

kg/min 

10-2 

kg/min 

10-13 

kg/min 

0,00 

kg/min 

8,00 

kg/min 

Mindre alun ger 

högre 

sprängstyrka 

Koncentration 

inloppslåda 

bas 

6,24 g/l 10-2 g/l 10-14 g/l 5,00 

g/l 

7,40 

g/l 

Låg 

koncentration i 

inloppslådan för 

basskiktet ger 

högre 

sprängstyrka 

 

SCT-CD 

Kontrollerbar 

faktor 

Normal 

nivå 

Precision 

inställning 

Precision 

mätning 

Låg 

nivå 

Hög 

nivå 

Förväntad effekt 

Läppläge 

vertikal topplåda 

16,68 

mm 

10-1 mm 10-12 mm 13,50 

mm 

19,70 

mm 

Större läppläge 

ger högre 

sprängstyrka och 

SCT-CD 

Utloppsdifferens 

topp 

8,91 

m/min 

10-2 

m/min 

10-13 

m/min 

2,00 

m/min 

15,60 

m/min 

Låg 

utloppsdifferens 

ger högre SCT-

CD 

Utloppsdifferens 

bas 

6,96 

m/min 

10-2 

m/min 

10-13 

m/min 

5,00 

m/min 

12,60 

m/min 

Låg 

utloppsdifferens 

ger högre SCT-

CD 
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Konstanthållna faktorer 

Konstanthållna faktorer bestäms tillsammans med en nyckelperson på SCA Munksund. Val 

av konstant nivå är i de flesta fall ett medelvärde av den data som togs fram under samma 

tillverkningsomgång som testförsöket genomfördes. Testförsökets medelvärden är lämpliga 

att använda eftersom ett flertal faktorer hölls konstanta, likt experimenten. Den tillåtna 

spridningen bestäms från samma tillverkningsomgång. Maskinens hastighet bestämmer 

flertalet av faktorernas spridning, samma maskinhastighet som hölls under testförsöket ska 

hållas under experimenten. Övriga faktorer som kommer hållas konstanta kan ses i Bilaga I. 

 

Störande faktorer 

Under experimenten finns ett antal störande faktorer, se Bilaga J. Faktorerna varierar på 

grund av olika anledningar. Den främsta anledningen till att faktorer klassificeras som en 

störande faktor är att det finns naturliga variationer i processinställningarna, som inte går att 

motverka utan får istället accepteras. 

 

Kända och misstänkta samspel 

Enligt svaren som gavs vid intervjuerna, se Bilaga B, kunde två misstänkta samspel ges, 

pressning samspelar med maskinhastighet samt att luft samspelar med maskinhastighet. 

Samspelen är däremot inte bevisade. 

 

Experimentens begränsningar 

Produktionscykeln är elva dagar där samtliga ytvikter tillverkas, under den här 

produktionscykeln produceras KL170 under cirka två dygn. Experimenten måste ha utförts 

innan slutet av april 2017 på grund av ett underhållsstopp som planeras i maj 2017. 

Experimenten begränsades även av experimenttiden. Naturliga variationer i processen 

begränsade försökstiden till maximalt 12 timmar, om längre försökstid kunde varje 

experiment helt ha dominerats av de störande faktorernas effekter.  

 

Val av försöksdesign 

Experimenten baseras på en fullständig 23 försöksdesign med tre centrumpunkter. Valet av 

fullständiga faktorförsök görs för att kunna upptäcka eventuella samspelseffekter, även av 

högre ordning. Delförsöken som innehåller centrumpunkterna frångår randomisering i syfte 

att kunna upptäcka eventuella processkiften. Försöksdesignen omfattar totalt elva delförsök 

för respektive responsvariabel.  

 

Analys och presentationsteknik 

Experimentens resultat analyseras på en 10 % signifikansnivå i Design Expert 9 och via 

ANOVA. Signifikansnivån väljs på grund av den variation som uppstår i till 

verkningsprocessen till följd av bland annat störande faktorer. Halvnormalplottar, ANOVA-

tabeller, regressionsmodeller, förklaringsgrader och residualanalyser kommer att 

presenteras. 

 

Ansvarig för att koordinera experimenten 

Ansvariga för att koordinera experimenten är Tina Hortlund och Mikaela Öhrvall i samråd 

med Magnus Pettersson, Blockingenjör vid SCA Munksund. 
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Genomförande av screeningförsök 

I experimenten har screeningförsök ersatts med ett test av försöksfaktorer. Analys av 

historisk data visar att försöksfaktorerna verkar ha en viss påverkan på responsvariablerna. 

Genom test av försöksfaktorer har även de höga respektive låga nivåerna kontrollerats. 

 

4.4.2 Experiment 1 - Sprängstyrka 

I Tabell 4.7 presenteras försöksplanen för sprängstyrkan som är framtagen från Design Expert 

9. Försöksplanen har åtta randomiserade delförsök med tre centrumpunkter för att kunna skatta 

spridningen. Centrumpunkterna är inte randomiserade i körplanerna, utan är placerade i början 

(delförsök 1), mitten (delförsök 6) och slutet (delförsök 11) för att kunna se om det sker ett 

processkifte under experimenten. Experimentet utfördes den 9 april 2017. 

Tabell 4.7: Den randomiserade försöksplanen, innehållande tre centrumpunkter, för responsvariabeln 

sprängstyrka samt utfallet från experiment 1. 

Randomisering Delförsök Faktor A: 

Läppläge 

vertikal 

topplåda 

[mm] 

Faktor 

B: Alun 

bas 

[kg/min] 

Faktor C: 

Utströmning 

bas [m3/min] 

Respons 

Sprängstyrka 

[kPa] 

9 1 16,60 4,00 139 728 

1 2 13,60 0,00 140 738 

7 3 13,60 5,70 122 730 

2 4 19,60 0,00 140 774 

8 5 19,60 5,70 122 684 

10 6 16,60 4,00 139 751 

6 7 19,60 0,00 122 759 

4 8 19,60 5,70 140 736 

3 9 13,60 5,70 140 746 

5 10 13,60 0,00 122 764 

11 11 16,60 4,00 139 769 

 

4.4.2.1 Experiment 1 - Analys i ANOVA 

För att analysera resultatet av experimentet användes programvaran Design Expert 9.  Figur 

4.5 visar en halvnormalplott över samtliga huvudeffekter och samspelseffekter vid 

experimentet. Figur 4.5 visar på hur huvudeffekten B: Alun bas tycks avvika från 

normalfördelningen. Effekten är skild från den linje som representerar bruseffekter med 

förväntad effekt noll, vilket indikerar på att faktorn har en effekt som är skild från noll. 
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Figur 4.5: Huvudeffekten B, som kan ses som en blå rektangel, avviker tydligt från de övriga huvudeffekterna och 

samspelseffekterna samt bruseffekterna som kan ses som gröna trianglar i halvnormalplotten. Huvudeffekten kan 

därför anses vara signifikant samt att den blå rektangeln visar att effekten också är negativ.  

Ur Tabell 4.8 kan det utläsas att huvudeffekten B: Alun bas är signifikant eftersom dess p-värde 

understiger 0,10 och har ett förhållandevis högt F-värde på 8,03 vilket indikerar på att effekten 

kan till stor del förklara variationen. Vid val av effekter till den anpassade modellen 

exkluderades effekter vars p-värde översteg 0,10. 

Tabell 4.8: ANOVA-tabell för den anpassade modellen mot responsen sprängstyrka.  

Källa till 

variation 

Kvadrat-

summa 

Antal 

frihetsgrader 

Medelkvadrat-

summa 

F-

värde 

p-

värde 

Modell 5464,34 7 780,62 2,64 0,2289 

A: Läppläge 

vertikal topplåda 

78,12 1 78,12 0,26 0,6429 

B: Alun bas 2377,82 1 2377,82 8,03 0,0660 

C: Utströmning 

bas 

626,34 1 626,34 2,12 0,2418 

AB 946,12 1 946,12 3,19 0,1718 

AC 741,12 1 741,12 2,50 0,2118 

BC 865,56 1 865,56 2,92 0,1859 

ABC 3,12 1 3,12 0,011 0,9247 

Lack of Fit 43,72 1 43,72 0,10 0,7782 

Pure Error 644,67 2 422,33   
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De övriga huvudeffekterna i Tabell 4.8 och samspelseffekterna har förhållandevis höga p-

värden och relativt låga F-värden vilket gör att de inte tas med i den anpassade modellen. Den 

anpassade regressionsmodellen för sprängstyrkan i naturliga variabler kan ses i Formel 4.1 och 

kan användas för att prediktera responsen för givna nivåer för faktorn. 

𝑆𝑝𝑟ä𝑛𝑔𝑠𝑡𝑦𝑟𝑘𝑎 = 761,08 − 5,54𝐵                                             (4.1) 

Regressionsmodellens p-värde för Lack of Fit är 0,78 vilket är relativt högt och indikerar på att 

den anpassade modellen inte kan anses vara bristande. Kvadratsumman för Pure Error är liten 

i förhållande till modellens kvadratsumma, vilket indikerar på att ett mindre processkifte har 

skett under experimentet. 

Tabell 4.9: Den anpassade modellens olika förklaringsgrader för responsen sprängstyrka. 

Typ av förklaringsgrad Värde 

R2 0,33 

R2
adj 0,25 

R2
pred 0,01 

 

Den anpassade regressionsmodellens förklaringsgrader kan ses i Tabell 4.9. 

Regressionsmodellen kan förklara 33 % av variationen samtidigt som den justerade 

förklaringsgraden, som anpassas efter antalet faktorer samt antalet frihetsgrader, är 25 %. Den 

justerade- och predikterande förklaringsgraden skiljde sig mer än 20 % vilket tyder på att den 

anpassade modellen inte förklarar data väl. Nyckelpersonen på SCA Munksund bekräftar att 

lägre förklaringsgrader är vanligt förekommande när regressionsmodeller skapas för 

tillverkningsprocessen. SCA Munksunds tillverkningsprocess har förhållandevis stora 

variationer i jämförelse med andra processer och av den anledningen får lägre förklaringsgrader 

än normalt accepteras. 

I Bilaga K, Figur K1.1 till K1.4 återfinns plottarna som har använts som underlag till en 

residualanalys. Normalfördelningsplotten tyder på normalfördelade residualer, med undantag 

för två uteliggare. De två uteliggarna representerar delförsök 1 och 11, vilket utgjordes av 

centrumpunkter. Pure Error i Tabell 4.8 kunde indikera på att ett mindre processkifte hade skett 

under experimentet, vilket kan bekräftas av de två uteliggarna i normalfördelningsplotten.  

Plotten för residualerna kontra predikterade värden visade på en slumpmässig spridning, med 

undantag för ett mätvärde. Uteliggaren är delförsöket som fick lägst sprängstyrka och är 

anledningen till att mätvärdet skiljer sig från de övriga. Box-Cox-plotten rekommenderar ingen 

transformation, vilket stärker indikationerna på att residuerna tillhör en normalfördelning. 

I plotten för residualerna kontra körordningen kan en liten, uppåtgående trend ses fram till 

delförsök 6, som utgör den mittersta centrumpunkten. Efter centrumpunkten, kan en 

nedåtgående trend ses. Trenden kan bero på svängningar i processen, men mätningarna är för 

få för att kunna dra slutsatser om ett eventuellt mönster. Sammanfattningsvis tyder 

residualanalysen på att residualerna kan ge ett giltigt modellantagande för sprängstyrkan.  

4.4.2.2 Experiment 1 - Kommentarer och avvikelser 

På grund av produktionsproblem vid tiden för experimentet kunde det inte genomföras på den 

förutbestämda hastigheten på pappersmaskinen, experimentet genomfördes därför på 909,6 

m/min istället för 930 m/min. Den lägre hastigheten innebär att sprängstyrkan kan ha förbättrats 
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eftersom styrkorna i kraftlinern gynnas av en lägre hastighet. I syfte att identifiera faktorer som 

är signifikanta påverkar däremot inte hastigheten, eftersom alla delförsök kördes på samma 

hastighet.  

Vid experimentet kunde inte den höga eller låga nivån för Faktor A: Läppläge vertikal topplåda 

nås. Den förutbestämda låga nivån 13,50 mm blev 13,60 mm och den förutbestämda höga nivån 

19,70 mm blev 19,60 mm. De nya nivåerna utgjorde låg respektive hög nivå för de kommande 

delförsöken. Skillnaden mellan förutbestämd och verklig nivå var däremot så liten att den var 

försumbar, skillnaden ansågs inte påverka sprängstyrkan mer än marginellt.  

Produktionsproblemet innebar även att den höga nivån (8,00 kg/min) för Faktor B: Alun bas 

inte gick att nå. Den högsta doseringen av alun under experimentet var 5,7 kg/min, vilket också 

fick utgöra den höga nivån för alla delförsök. Nyckelpersonen på SCA Munksund påstår att 

5,7 kg/min är en mycket hög dosering och doseringen är tillräcklig för att kunna dra slutsatser 

från experimentet. Ett extra experiment behövs därmed inte för att verifiera aluns påverkan på 

sprängstyrkan, eftersom att det är svårt att spänna ut intervallet mer. Den höga nivån för alun 

(8,00 kg/min) är en extrempunkt vid 930 m/min, medan experimentet genomfördes på 909,6 

m/min. Den höga nivån för alun är därför inte realistisk vid en lägre maskinhastighet. 

Vid experimentet byttes Faktor C: Koncentration inloppslåda bas ut mot Faktor C: 

Utströmning, bas eftersom Utströmning är enklare att ändra och operatören menade att 

faktorernas betydelse är detsamma, men mäts i olika enheter. Faktorernas höga och låga nivå 

skiljer sig däremot åt. För Koncentration inloppslåda bas var låg nivå 5,00 g/l och hög nivå 

7,40 g/l. Vid experimentet var den lägsta nivån för Utströmning, bas 122 m3/min (vilket 

motsvarar 6,4 g/l för Koncentration inloppslåda) och den högsta nivån 140 m3/min (vilket 

motsvarar 6,7 g/l för Koncentration inloppslåda) på grund av produktionsproblem, och 

nivåerna valdes därför till hög och låg nivå. Intervallet för försöksnivåerna var inte lika breda 

som planerat och kan därför ha påverkat utfallet. 

Under experimentet observerades den negativa korrelationen mellan sprängstyrkan och SCT-

CD. Vid delförsök 4 uppmättes sprängstyrkan till det högsta värdet under experimentet, 774 

kPa, och SCT-CD uppmättes till 3,08 kN/m. SCT-CD var inte i riskzonen för utsorteringsgräns 

(≤ 3,00 kN/m) trots sambandet mellan styrkemåtten.  

4.4.3 Experiment 2 - SCT-CD 

I Tabell 4.10 presenteras försöksplanen för SCT-CD. Försöksplanen är hämtad från Design 

Expert 9. Likt försöksplanen för sprängstyrkan så har försöksplanen för SCT-CD åtta 

randomiserade delförsök och tre centrumpunkter som frångått randomiseringsprincipen för att 

kunna se om det sker ett processkifte under experimenten. Experimentet utfördes den 23 april 

2017. 
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Tabell 4.10: Den randomiserade försöksplanen för responsvariabeln SCT-CD innehållande tre centrumpunkter i 

delförsök 1, 6 och 11 samt utfallet för responsen från experimentet.  

Random-

isering 

Delförsök Faktor A: 

Läppläge vertikal 

topplåda 

[mm] 

Faktor B: 

Utloppsdiff. 

topp 

[m/min] 

Faktor C: 

Utloppsdiff. 

bas 

[m/min] 

Respons 

SCT-CD 

[kN/m] 

10 1 16,60 24,80 12,80 2,97 

1 2 13,60 19,00 5,00 3,08 

3 3 13,60 30,60 5,00 2,99 

7 4 13,60 30,60 20,60 2,96 

2 5 19,60 19,00 5,00 3,11 

9 6 16,60 24,80 12,80 3,01 

6 7 19,60 19,00 20,60 3,04 

8 8 19,60 30,60 20,60 2,97 

5 9 13,60 19,00 20,60 3,00 

4 10 19,60 30,60 5,00 3,02 

11 11 16,60 24,80 12,80 2,99 

 

4.4.3.1 Experiment 2 - Analys i ANOVA 

För att analysera resultatet av experimentet användes programvaran Design Expert 9.  Figur 

4.6 visar en halvnormalplott över samtliga huvudeffekter och samspelseffekter vid 

experimentet. Som kan ses i Figur 4.6 tycks den negativa effekten B: Utloppsdifferens topp 

vara skild från de övriga effekterna.  

 

Figur 4.6: Huvudeffekten B avviker tydligt från de övriga huvudeffekterna, samspelseffekterna samt bruseffekter 

som kan ses som gröna trianglar i halvnormalplotten. Huvudeffekten kan därför anses vara signifikanta.   

I Figur 4.6 avviker huvudeffekten B: Utloppsdifferens topp från de övriga effekterna. Effekten 

är skild från bruseffekternas linje vilket tyder på en effekt skild från noll. Ur Tabell 4.11 kan 
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det utläsas att huvudeffekten B: Utloppsdifferens topp är signifikant eftersom effekten har ett 

p-värde som understiger 0,10 och har ett förhållandevis högt F-värde. Vid val av effekter till 

den anpassade modellen exkluderades de som hade ett p-värde som översteg 0,10. De övriga 

huvudeffekterna i Tabell 4.11 och samspelseffekterna har förhållandevis höga p-värden och 

relativt låga F-värden vilket gör att de inte tas med i den anpassade modellen. 

Tabell 4.11: ANOVA-tabell för den anpassade modellen mot responsen SCT-CD.  

Källa till variation Kvadrat-

summa 

Antal 

frihetsgrader 

Medelkvadrat-

summa 

F-

värde 

p-

värde 

Modell 0,019 7 2,784∙ 10-3 2,85 0,2099 

A: Läppläge 

vertikal topplåda 

7,372∙ 10-5 

 

1 7,372∙ 10-5 

 

0,075 

 

0,8014 

 

B: Utloppsdifferens 

topp 

7,371∙ 10-3 1 7,371∙ 10-3 7,55 0,0709 

C: Utloppsdifferens 

bas 

2,599∙ 10-3 

 

1 2,599∙ 10-3 

 

2,66 

 

0,2014 

 

AB 1,142∙ 10-6 1 1,142∙ 10-6 1,169∙ 

10-3 

0,9749 

AC 7,686∙ 10-5 1 7,686∙ 10-5 0,079 0,7973 

BC 6,125∙ 10-4 1 6,125∙ 10-4 0,63 0,4863 

ABC 1,125∙ 10-4 1 1,125∙ 10-4 0,12 0,7567 

Lack of Fit 2,131∙ 10-3 1 2,131∙ 10-3 5,33 0,1473 

Pure Error 8,000∙ 10-4 2 4,000∙ 10-4   

 

Den anpassade regressionsmodellen i naturliga variabler för responsen SCT-CD kan ses i 

Formel 4.2. Formeln kan användas för att prediktera responsen för givna nivåer av faktorn. 

𝑆𝐶𝑇 − 𝐶𝐷 = 3,17 − 6,25 ∙  10−3B                                                 (4.2) 

Den anpassade regressionsmodellens p-värde för Lack of Fit är 0,15 vilket inte indikerar på en 

bristande modell. Kvadratsumman för Pure Error är liten i förhållande till modellens 

kvadratsumma vilket indikerar att ett mindre processkifte har skett under experimentet. 

Den anpassade regressionsmodellen förklaringsgrader kan ses i Tabell 4.12. Modellen kan 

förklara 47 % av variationen samtidigt som den justerade förklaringsgraden, som anpassas efter 

antalet faktorer samt antalet frihetsgrader, är 41 %. Den justerade- och predikterande 

förklaringsgraden skiljde sig mer än 20 % vilket tyder på att den anpassade 

regressionsmodellen inte förklarar data för responsvariabeln SCT-CD väl. Som tidigare 

beskrivet i Avsnitt 4.4.2, får lägre förklaringsgrader än normalt accepteras. Lägre 

förklaringsgrader är vanligt förekommande för regressionsmodeller av tillverkningsprocessen 

hos SCA Munksund, eftersom tillverkningsprocessen har förhållandevis stora variationer i 

jämförelse med andra processer. 
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Tabell 4.12: Den anpassade modellens olika förklaringsgrader för responsen SCT-CD. 

Typ av förklaringsgrad Värde 

R2 0,47 

R2
adj 0,41 

R2
pred 0,18 

 

I Bilaga K, Figur 1.5 till K.1.8, återfinns plottarna som har använts som underlag för analys av 

modellens residualer. Normalfördelningsplotten tyder på normalfördelade residualer som inte 

uppvisar ett avvikande mönster och som följer den räta linjen. Mätvärderna uppvisar en 

slumpmässig spridning i plotten för residualerna kontra predikterade värden.  Box-Cox-plotten 

rekommenderar ingen transformation, vilket stärker indikationerna på att data tillhör en 

normalfördelning. I plotten för residualerna kontra körordningen går det inte att tyda någon 

trend eller mönster, vilket tyder på att mätvärderna sprider sig slumpmässigt, dock visar 

plottarna på en stor spridning. En stor spridning tyder på variation i tillverkningsprocessen 

under tiden för experimentet. Sammanfattningsvis tyder residualanalysen på att residualerna 

kan ge ett giltigt modellantagande för SCT-CD.  

4.4.3.2 Experiment 2 - Kommentarer och avvikelser 

Vid tiden för experimentet hade det varit problem med låga värden för både sprängstyrka och 

SCT-CD. Värdena hade varierat kring de undre toleransgränserna under hela den 

produktionstid som gått för ytvikten KL170. Det som tros ha påverkat de låga värdena hos 

styrkemåtten var ingående material i processen. Bland annat var det ett relativt högt pH i 

massan vilket leder till att kraftlinern inte blir lika torrt som normalt i torkpartiet. pH-värdet 

var däremot inte så högt att experimentet inte kunde genomföras. Vidare anade operatörerna 

vid pappersmaskinen att kvaliteten hos de returmaterial som blandades i massan var av 

varierande kvalitet. Det är känt att mycket vit kraftliner i returmaterialet påverkar styrkorna 

negativt.  

Vid de test av försöksfaktorer som utfördes, se Avsnitt 4.3.2, var utloppsdifferensernas lägsta 

nivåer annorlunda än vid experimentet. Det innebär att försöksnivåerna för experimentet 

styrdes av de värden där differensen mellan Faktor B Utloppsdifferens topp och Faktor C 

Utloppsdifferens bas var noll. Jämfört med test av försöksfaktorer var differensen noll när den 

låga nivån för Utloppsdifferens topp var -5,00 m/min och för Utloppsdifferens bas 2,00 m/min. 

Operatören vid pappersmaskinen anade att inloppslådan för toppen hade förändrats i 

funktionalitet sedan testet av försöksfaktorer.  

Då de låga försöksnivåerna styrdes av värdet där differensen mellan Utloppsdifferens topp och 

Utloppsdifferens bas var noll, vilket innebar att hela försöksintervallen förflyttades. Det vill 

säga att de höga nivåerna för faktorerna förflyttades lika många enheter i positiv riktning. De 

höga nivåerna hade inte kontrollerats via test före experimentet. Utloppsdifferenserna på de 

höga nivåerna varierade under experimentet och gick därmed inte att hålla konstanta. För 

Utloppsdifferens bas varierade den höga nivån ± 2 enheter och vid Utloppsdifferens topp ± 5 

enheter. 

Vid experimentet 2, likt experimentet för sprängstyrkan i Avsnitt 4.4.2.2, kunde inte den höga 

eller låga nivån för Faktor A: Läppläge vertikal topplåda nås. Den förutbestämda låga nivån 

13,50 mm blev 13,60 mm och den förutbestämda höga nivån 19,70 mm blev 19,60 mm. De 
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nya nivåerna utgjorde låg respektive hög nivå även för delförsöken i experimentet för SCT-

CD. Skillnaden mellan förutbestämd och verklig nivå var däremot så liten att den var 

försumbar. 

Den negativa korrelationen mellan SCT-CD och sprängstyrkan observerades under 

experimentet. Vid delförsök 5 uppmättes SCT-CD till det högsta värdet under experimentet, 

3,11 kN/m, och sprängstyrkan uppmättes till 745 kPa. Sprängstyrkan var inte i närheten av 

utsorteringsgräns (≤ 675 kPa) trots korrelationen mellan måtten. 

4.4.4 Förbättringsförslag 

Med 10 % signifikansnivå förefaller Alun bas som signifikant, vilket gör att det med 90 % 

konfidensgrad går att uttala sig om att faktorn påverkar sprängstyrkan i kraftlinern. 

Motsvarande för styrkemåttet SCT-CD är Utloppsdifferens topp signifikant och påverkar 

utfallet med 90 % konfidensgrad. De anpassade regressionsmodellerna ger även en indikation 

på hur de övriga faktorerna Läppläge vertikal topplåda och Utströmning bas bör ställas in för 

ökad styrkepotential.  

I Figur 4.7 kan en visualisering över hur samtliga huvudeffekter rekommenderas att ställas in 

för ökad sprängstyrka ses. Inställningarna innebar en ökning av sprängstyrkan med 2,4 % i 

förhållande till normal nivå under experimentet. Det högsta värdet på 761,08 kPa för 

sprängstyrkan finns i kubens fyra nedre hörn.  

Figur 4.7: En visualisering av den anpassade regressionsmodellen i tre dimensioner. I hörnen av kuben anges 

responsen sprängstyrka värde, i kPa, beroende om det är hög eller låg nivå hos effekterna. 

Regressionsmodellen inkluderar endast Alun bas men Läppläge vertikal topplåda och 

Utströmning bas ställs in för att uppnå andra gynnsamma effekter. Det hörn som väljs är 

inringat i Figur 4.7 och är det som är mest produktionsekonomiskt gynnsamt, Läppläge vertikal 

topplåda och Utströmning bas bör ställas in på låg nivå. En låg nivå av båda faktorerna medför 

en minskad elförbrukning eftersom att mindre energi krävs för att torka pappret i torken, samt 

att risken för kross i presspartiet minskar. Således väljs det hörn där: 

 A: Läppläge vertikal topplåda är inställd på dess låga nivå, 13,60 mm. 
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 B: Alun bas är inställd på dess låga nivå, 0,00 kg/min. 

 C: Utströmning bas är inställd på dess låga nivå, 122 m3/min 

 

På motsvarande sätt kan en visualisering över hur de tre huvudeffekterna rekommenderas att 

ställas in för ökad SCT-CD ses i Figur 4.8. I regressionsmodellen ingår endast Utloppsdifferens 

topp men de icke signifikanta faktorerna kan ställas in för att uppnå produktionsmässigt 

gynnsamma effekter. Inställningarna i det inringade hörnet innebar en ökning av SCT-CD med 

1,3 % i förhållande till normal nivå under experimentet. Läppläge vertikal topplåda bör ställas 

in på låg nivå för att minska energiförbrukningen och därmed minska produktionskostnaderna. 

Inställningen för Utloppsdifferens bas kan väljas till antingen hög eller låg nivå då faktorn 

varken påverkar produktionsekonomin eller utfallet av SCT-CD.  Det högsta värdet på 3,16 

kN/m för SCT-CD återfinns vid hörnen där: 

 A: Läppläge vertikal topplåda är inställd på dess låga nivå, 13,60 mm. 

 B: Utloppsdifferens topp är inställd på dess låga nivå, 19,00 m/min. 

 C: Utloppsdifferens bas är inställd på dess låga nivå, 5,00 m/min eller dess höga nivå 

20,60 m/min. 

Figur 4.8: En visualisering av den anpassade modellen i tre dimensioner. I hörnen av kuben anges responsen 

SCT-CD värde, i kN/m, beroende om det är hög eller låg nivå hos effekterna. 

4.5 Control 

I Control-fasen presenteras framtagningen av ett standardiserat körsätt för operatörerna, ett 

standardoperationsblad (SOB). Fasen presenterar även ett förslag på en EVOP-tillämpning. Det 

standardiserade körsättet syftar till att fastställa att de nya processinställningarna efterföljs, 

medan EVOP istället handlar om hur SCA Munksund ständigt kan förbättra sin process och 

utöka processkännedomen. Syftet med fasen är att bibehålla samt vidareutveckla resultatet från 

Improve-fasen. 

4.5.1 Standardoperationsblad (SOB) 

Ett SOB innehåller stegvisa instruktioner som skapas för att hjälpa operatörer att utföra 

rutinoperationer. SOBet, se Bilaga L, innehåller de mest betydelsefulla inställningarna som 
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görs på pappersmaskinen vid uppstart och drift av KL170. Utöver de mest betydelsefulla 

inställningarna, har SOBet kompletterats med inställningar som har en påverkan på 

styrkepotentialen. Driftvärden för inställningarna består av resultatet från test av 

försöksfaktorer och experiment, samt rekommendationer från erfarna processoperatörer. 

SOBet syftar till att bevara kunskapen om vilka faktorer som påverkar styrkepotentialen så att 

resultatet kan efterlevas i operatörsrummet. I orsak-verkan diagrammet som kan ses i Bilaga C 

tydliggjordes det att SCA Munksund saknar ett standardiserat arbetssätt för hur 

pappersmaskinen ska köras och samtliga operatörer ”kör på känsla”. Bristen på ett 

standardiserat arbetssätt leder till variation i styrkepotentialen vilket ett SOB kan hjälpa att 

förhindra till viss del. Som kan utläsas i Bilaga L rekommenderas operatörerna hos SCA 

Munksund att genomföra EVOP-cykler i samband med tillverkning av en studerad ytvikt. I 

exemplet används Microsoft Excel för ifyllnad och beräkning av effekter vilket även kan 

standardiseras med hjälp av SOB.  

4.5.2 EVOP-tillämpning  

Utfallet från experimenten, se Avsnitt 4.4.2 och Avsnitt 4.4.3, kan med fördel användas som 

grund för en EVOP-tillämpning hos SCA Munksund. De inställningar som presenteras enligt 

resultatet från regressionsmodellerna i Avsnitt 4.4.4 bör användas i syfte att verifiera samt 

undersöka ytterligare ökning av styrkepotentialen. Eftersom faktorerna Alun bas och 

Utloppsdifferens topp med 90 % säkerhet påverkar styrkepotentialen i en kraftliner 

rekommenderas följande nivåer att ställas in som första referenspunkt i EVOP-tillämpningen: 

 Alun bas på 0,00 m/min 

 Utloppsdifferens topp på 19,00 m/min 

Försöksnivåerna bör ställas in på ett sådant sätt att utfallet hos de studerade responserna inte 

underskrider de ställda utsorteringsgränserna. Ytterligare responser, förutom sprängstyrka och 

SCT-CD kan mätas vilket också är en av fördelarna med EVOP. En rekommendation är att 

SCA Munksund har en person som är ansvarig över utveckling och tillämpning av EVOP, 

exempelvis om en ny fas med nya referenspunkter ska genomföras.  

EVOP kan integreras med SCA Munksunds befintliga databas för att på så sätt kunna fylla i de 

online-mätningar som sker frekvent i tillverkningen. Det är fördelaktigt att försöka hålla 

tillämpningen så enkel som möjligt, exempelvis genom en standardiserad fil i Microsoft Excel 

som är åtkomlig via SCA Munksunds intranät. Förslagsvis fylls medelvärdena för varje cykel 

i av maskinoperatörerna som styr processen enligt de SOB som visas i Avsnitt 4.5.1.  

  



49 

 

5. Slutsatser och rekommendationer  
I kapitlet beskrivs kortfattat examensarbetets slutsatser utifrån examensarbetets syfte och den 

praktiska tillämpningen. Avslutningsvis ges rekommendationer för hur SCA Munksund bör 

arbeta fortsättningsvis för att kunna öka styrkepotentialen i deras kraftlinertillverkning. 

5.1 Examensarbetets syfte 

Examensarbetet har syftat till att exemplifiera hur statistiska verktyg och metoder kan tillämpas 

inom en tillverkande industri för att nå ökad processkännedom. För att uppnå syftet med 

tillhörande delmål tillämpades problemlösningsmetodiken DMAIC för att illustrera hur ett 

komplext produktionsproblem kan angripas. 

I den första fasen Define definierades problemet och examensarbetets responsvariabler. I den 

andra fasen, Measure, användes statistiska verktyg för att klargöra processens nuläge. I 

Analyze analyserades historisk processdata i syfte att identifiera kausala samband genom ett 

antal statistiska verktyg. Med statistiska verktyg kunde antalet potentiella försöksfaktorer på 

ett systematiskt sätt reduceras ner från 270 stycken till sex försöksfaktorer. Vissa av faktorernas 

extremnivåer var okända och testades därför i fasen Analyze, där den statistiska metoden 

försöksplanering tillämpades. Genom faserna Define, Measure och Analyze uppnåddes därmed 

delmål ett och två. I fasen Improve uppnåddes delmål tre och fyra eftersom ett experiment 

planerades, genomfördes och analyserades efter en framtagen försöksdesign samt att lämpliga 

processinställningar gavs. De lämpliga processinställningarna sammanställdes i ett 

standardiserat körsätt i fasen Control. 

Genom försöksplanering kunde anpassade regressionsmodeller som förklarar sprängstyrkan 

och SCT-CD skapas som ger information om hur styrkepotentialen kan förbättras. Resultatet 

exemplifierar hur DMAIC och statistiska metoder och verktyg kan användas inom en 

tillverkande industri för att uppnå en ökad processkännedom.  Metoden belyser styrkan i att 

använda statistiska verktyg i en miljö med stora datamängder. Tillvägagångssättet innebar att 

flera försöksfaktorer med tillhörande försöksnivåer kunde identifieras, vilka hade störst 

påverkan på de eftersökta responsvariablerna. Således har examensarbetet kunnat illustrera hur 

DMAIC kan tillämpas för att angripa ett komplext produktionsproblem. Förhoppningen är att 

resultaten kan komma till nytta för tillverkande industrier inom samma bransch, som inser 

nyttan i att känna sin egen process.  

5.2 Praktisk tillämpning  

Examensarbetets syfte applicerades praktiskt vid SCA Munksunds kraftlinertillverkning för att 

uppnå en ökad processkännedom inom de delprocesser som påverkar styrkepotentialen. För att 

kunna ge rekommendationer till lämpliga processinställningar för önskat utfall av 

sprängstyrkan och SCT-CD, identifierades faktorer som hade störst påverkan. Identifieringen 

av faktorerna skedde genom en gedigen analys med ett flertal statistiska verktyg av historisk 

data, vilket resulterade i att 270 potentiella försöksfaktorer kunde reducerades ner till tre 

försöksfaktorer för respektive responsvariabel. Lämpliga processinställningar för 

försöksfaktorerna bestämdes genom kontroll av historisk data, statistisk analys samt genom 

test av försöksfaktorerna.  

Som resultat av experimenten kunde regressionsmodeller skapas för att beskriva 

responsvariablerna. Regressionsmodellerna gav även information för lämpliga 
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processinställningar för försöksfaktorerna som förbättrar processutfallet. Slutsatsen för 

sprängstyrkans försöksfaktorer blev följande: 

 A: Läppläge vertikal topplåda bör ställas in på låg nivå, 13,60 mm. 

 B: Alun bas bör ställas in på låg nivå, 0,00 kg/min. 

 C: Utströmning bas bör ställas in på låg nivå, 122 m3/min. 

SCT-CD:s försöksfaktorer bör ställas in på nivåerna i enlighet med: 

 A: Läppläge vertikal topplåda bör ställas in på låg nivå, 13,60 mm. 

 B: Utloppsdifferens topp bör ställas in på låg nivå, 19,00 m/min. 

 C: Utloppsdifferens bas bör ställas in på låg eller hög nivå, 5,00 m/min eller 20,60 

m/min. 

5.3 Rekommendationer till SCA Munksund 

I SOBet, Bilaga L, har doseringen för försöksfaktorn Alun bas minskats från normal dosering 

på 1,55 kg/min till 0 kg/min för bassiktet eftersom en låg nivå påverkar sprängstyrkan positivt. 

Förändringen i dosering skulle innebära en besparing på 143 700 SEK per år. Vid undersökning 

kunde andra kvalitetsparametrar inte antas påverkas nämnvärt av förändringen i doseringen av 

alun. SOBet visar även att Läppläge vertikal topplåda och Utströmning bas bör ställas in på 

låg nivå, 13,6 mm respektive 122 m3/h. En låg nivå av båda faktorerna medför en lägre 

energiförbrukning eftersom att mindre energi krävs för att torka pappret i torken, samt att risken 

minskar för kross i presspartiet. 

Analys med hjälp av tidsserieplottar, autokorrelationsfunktioner och partiella 

autokorrelationsfunktioner visade att SCA Munksunds processdata är autokorrelerad. 

Vetskapen om autokorrelation hos data ger möjlighet att beräkna duglighetmått för 

kvalitetsparametrar på ett korrekt sätt. SCA Munksund arbetar med att ständigt minska 

variationer i processen men beräknar inte i dagsläget något duglighetmått. Måttet ger dels en 

ökad processkunskap men kan även ge indikationer på om arbetet med reduceringen av 

variationer också leder till förbättringar. En rekommendation är att SCA Munksund fortsätter 

att beräkna de duglighetsmått som presenteras inom examensarbetet för att kunna mäta 

framgångar vid arbetet att minska variation inom tillverkningsprocessen, samt använder det till 

benchmarking mellan SCA Munksund och SCA Obbola för att kunna utbyta 

produktionsmässiga förbättringar. 

En rekommendation till SCA Munksund är att genomföra verifieringsförsök för båda 

experimenten i enlighet med de uppställda försöksplanerna. Pappersmaskinen har höga nivåer 

av variationer som kan påverka processens utfall. Experimenten bör genomföras igen i syfte 

att kunna säkerställa och verifiera resultatet.  

Experimenten har exemplifierat hur statistiska metoder och verktyg kan nyttjas för att förbättra 

utfallet av styrkepotentialen, och ligger till grund för hur SCA Munksund kan använda dem för 

att uppnå 10 % av besparingspotentialen. För att minska kvalitetsbristkostnaderna måste SCA 

Munksund fortsätta att minska variationerna i hela processen och inte bara i pappersmaskinen. 

Mängden kassationer per år på grund av bristande styrkepotential och processens 

duglighetsmått ger tydliga incitament till varför SCA Munksund bör fortsätta att arbeta med 

det problem som examensarbetet har lagt grund för att lösa.  
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Då traditionella experiment kan anses vara kostsamma att planera och genomföra 

rekommenderas SCA Munksund att kontinuerligt ta tillvara på information i 

tillverkningsprocessen. Kontinuerlig information fås exempelvis genom att integrera en 

EVOP-tillämpning i befintliga arbetssätt och datasystem, förslagsvis med en standardiserad fil 

i Microsoft Excel för hög användarvänlighet. Dels för att minska variation i tillverkningen totalt 

sett men även för att säkra resultaten av en EVOP tillämpning är det rekommenderat med 

standardiserade instruktioner. En kombination av SOB och EVOP som ständigt uppdateras kan 

därför ses som en fördel att implementera i tillverkningen för en kontinuerlig 

processförbättring.  

En ytterligare rekommendation, som stärks av teori, är att operatörerna i tillverkningsprocessen 

har ansvar att utföra EVOP-cykler och att ansvarig över processutveckling sköter uppföljning 

och bestämmer vilka nya faser som ska genomföras. Ökad förståelse för tillverkningsprocessen 

kan bli ett resultat genom att involvera förbättringsarbete vid organisationens olika nivåer.  
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6. Diskussion 
I kapitlet diskuteras examensarbetets arbetsgång så som planering, genomförande och analys 

av experiment till valet av verktyg och metoder. Resultatens validitet och reliabilitet värderas 

för att läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning om examensarbetets giltighet. 

Avslutningsvis ges förslag på fortsatta studier hos SCA Munksund.  

6.1 Experimenten 

Examensarbetets huvudsakliga metodval har varit en fallstudie grundat vid experiment som 

planerats, utförts och analyserats enligt en strukturerad problemlösningsmetodik. För att kunna 

uppnå syftet med examensarbetet har problemlösningsmetodiken DMAIC bidragit till ett 

strukturerat arbetssätt. DMAIC har även bidragit med en tydlig arbetsstruktur som har 

underlättat vid val av statistiska verktyg, eftersom det finns ett stort antal att välja bland. 

Verktygen inom försöksplaneringen har varit central för att kunna uppnå syftet med 

examensarbetet. Genom statistiska verktyg och metoder har arbetet med att uppnå syftet 

grundat sig mer vid fakta än subjektiva bedömningar.  

6.1.1 Planering 

Examensarbetets avgränsning att endast studera delprocesserna som benämns som 

pappersmaskinens styrning kan ha lett till att resultatet begränsats. Hade samtliga processer 

undersökts kunde det ha lett till identifiering av andra försöksfaktorer som eventuellt också 

påverkar styrkepotentialen i större utsträckning. Avgränsningen ansågs dock vara nödvändig 

på grund av de datamängder som fanns tillgängliga för pappersmaskinen. Variation i det 

ingående materialet kan exempelvis påvisa ett varierat utfall hos responserna under 

experimenten.  

Vid analys av historisk data fanns många potentiella försöksfaktorer med mätningar över en 

lång tid att tillgå. VIP- och koefficientplott i SIMCA var effektiva verktyg för att i ett tidigt 

stadie av analysen kunna reducera ner antalet möjliga försöksfaktorer. Verktygen är visuella 

vilket kan anses ha underlättat analysen. Multipel regressionsanalys kunde användas till 

reducering av möjliga försöksfaktorer i ett senare stadie, som däremot resulterade i ett för högt 

antal möjliga försöksfaktorer. För sprängstyrkan fanns 14 möjliga försöksfaktorer i den 

multipla regressionsmodellen och 16 stycken för SCT-CD. De slutliga försöksfaktorerna 

valdes i samråd med nyckelperson och i jämförelse av intervjusvar. Hade andra val gjorts bland 

de möjliga försöksfaktorerna kan resultatet av examensarbetet sett annorlunda ut.  

De test av möjliga försöksfaktorer som utfördes hade gett ett säkrare resultat om ett OFAT 

screeningförsök genomförts istället. Testet innehöll inga replikat vilket innebar att resultatet 

hade en låg reliabilitet. Eftersom antalet möjliga försöksfaktorer var många fanns inte 

möjligheten för upprepade tester. Testet var mer tillförlitligt för val av nivåer för 

försöksfaktorer än jämförelse med historiska mätpunkter. Den höga nivån för försöksfaktorn 

Alun bas grundade sig vid jämförelse mot historiska värden, vilket under experimentet inte 

gick att nå.  

6.1.2 Genomförande 

Vid genomförandet av båda experimenten var det svårt att hålla likartade inställningar för 

nivåerna för flertalet av försöksfaktorerna. Inställningarnas varierande nivåer kunde ses visuellt 

under försöken, vilket inte leder till misstankar om att variationen var ett resultat av 

missvisande mätutrustning. Försöksfaktorernas nivåer hade, trots icke uppnådda nivåer, relativt 
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breda försöksintervall vilket medförde att utfallet ändå kunde ge signifikanta effekter. 

Nivåinställningar för försöksfaktorerna kan vara ett resultat av den variation som de störande 

faktorerna bidrar till, så som exempelvis kvaliteten på den ingående massamixen vid processen. 

Då experimenten pågick under en lång tid förväntades det att de störande faktorerna skulle ha 

en negativ påverkan under experimenten. Av den anledningen togs strategier fram för att 

hantera de störande faktorerna för att kunna minimera deras inverkan på resultatet.  

6.1.3 Resultat  

Genom experimenten i examensarbetet har ökad kunskap om styrkemåtten sprängstyrka och 

SCT-CD nåtts. Experimentet resulterade i regressionsmodeller som ökar processkunskapen. 

SCA Munksund antog att försöksfaktorn Alun bas inte påverkade sprängstyrkan i större 

utsträckning, experiment kunde däremot påvisa att det är en effekt som till störst del förklarar 

sprängstyrkan i regressionsmodellen. Experiment kunde visa att faktorn Utloppsdifferens bas 

inte påverkar styrkepotentialen med de inställningar som den i dagsläget körs på 

pappersmaskinen, något som SCA Munksund påstått att den gör. Faktorer som SCA Munksund 

har antagit påverka SCT-CD i stor utsträckning, exempelvis Utloppsdifferens topp har via 

experimenten kunnat bekräfta påståendet, eftersom effekten i regressionsmodellen till störst 

del förklarar SCT-CD.  

I de signifikanta regressionsmodellerna för båda styrkemåtten finns samtliga försöksfaktorer 

med som förklarar responserna. Det är även faktorer som framkom och stöds av intervjusvar 

och personlig kommunikation. Resultatet kan utöver nyttan av en ökad processkännedom, 

användas till att minska produktionskostnader. Kostnadsberäkningar enligt slutsatser från 

experimenten tyder på att besparingspotential finns i tillverkningsprocessen.  

Svårigheter att ställa in och hålla konstanta nivåer samt de försöksintervall som användes vid 

experimenten kan antas ha påverkat resultatet. Faktorernas effekter kan ha blivit mindre tydliga 

vilket har lett till större p-värden. Vid analys i ANOVA påvisas även experimentella brus och 

att möjliga processkiften vilket stödjer antagandet om en viss variation i processen under 

experimenten.  På grund av att resultaten inte kunde verifieras med upprepande experiment och 

samtidigt påvisades experimentellt brus är reliabiliteten och validiteten låg.  

Verifieringsförsök av experimenten kunde inte genomföras trots att det var önskvärt eftersom 

experimenten var begränsade i tid och antalet delförsök. För att kunna uppskatta det 

experimentella bruset användes enligt rekommendation i teorin tre centrumpunkter i respektive 

experiment. Vid placering av centrumpunkterna i försöksdesignen frångicks dock 

randomiseringsprincipen. Centrumpunkterna placerades i stället som första, sjätte och sista 

delförsök för att kunna påvisa eventuella processkiften. Användningen av centrumpunkter kan 

anses vara de metodval som gjort att experimentens resultat har kunnat analyserats. 

Centrumpunkterna verifierade, likt duglighetsanalysen för autokorrelerade data, att det finns 

variation inom tillverkningsprocessen.   

6.2 Reliabilitet och validitet 

Examensarbetet visar på hur verktygen och metoderna sammantaget kan integreras med en 

strukturerad problemlösningsmetodik inom tillverkningsindustrin. De statistiska metoder och 

verktyg som tillämpas används sammantaget inom området för försöksplanering. 

Examensarbetets tillvägagångssätt anses därför vara applicerbara i pappers- och 

massaindustrin eftersom det kan anses vara väl beprövade statistiska metoder och verktyg. 

Examensarbetet har skapat en grund för fortsatta studier inom ämnet då regressionsmodellerna 
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med signifikanta faktorer kunnat ge ytterligare kunskap om styrkepotentialen. Vid en analytisk 

generalisering har dock SCA Munksund en unik pappersmaskin som exempelvis inte är likadan 

vid någon av organisationens andra fabriker. Det gör att värdena och de specifika 

inställningarna i examensarbetet endast är applicerbara hos SCA Munksund. 

Det empiriska materialet har under arbetet haft en varierande tillförlitlighet. Vid analys av 

datamaterialet i SIMCA kunde programvaran varna för mätdon som periodvis eller helt saknade 

mätvärden, eller för mätdon vars mätvärden hade noll i varians. Saknade mätvärden eller noll 

i varians indikerade på mätfel i mätdonen eller att de var inaktiva. Funktioner i SIMCA gjorde 

även att det enkelt att identifiera orimliga mätvärden. Mätvärden som kunde ifrågasättas på 

grund av anledningar nämnt ovan, togs bort från datamaterialet för att kunna säkerställa en viss 

kvalitet som användes till vidare analys.  

Vid vidare analys av datamaterialet kunde ett antal potentiella försöksfaktorer från den multipla 

regressionsanalysen anses vara signifikanta. Vid experimenten bekräftades det att det fanns 

försöksfaktorer som var signifikanta, vilket indikerar på att försöksfaktorerna har en betydande 

påverkan på styrkepotentialen. Resultaten medförde att tillförlitligheten till datamaterialet 

kunde anses vara hög. Även responsvariablernas mätmetod var tillförlitlig, eftersom 

mätmetoden för sprängstyrkan följer ISO 2759:2001(E) och mätmetoden för SCT-CD följer 

ISO 9895:2008(E). 

Validiteten kunde undersökas genom kontroll av försöksfaktorernas inställningar under 

experimentet. Under experimentet ställdes försöksfaktorernas nivåer in med en mycket hög 

precision, vid kontroll av försöksfaktorernas nivåer i databasen gick det att se att inställningen 

inte stämde överens med det verkliga utfallet. Det kan antingen bero på brister i mätdonen, 

eller så är precisionen för inställningarna inte så hög som den tros vara.  Reliabiliteten för 

försöksfaktorerna har inte undersökts mer än att de är angivna i databasen med ett antal 

decimalers noggrannhet vilket tyder på mätningar med god precision. Repeterbarheten för 

responsvariablerna undersöktes och kan anses vara förhållandevis god, för sprängstyrkan är 

repeterbarheten under 6,7 % och för SCT-CD under 3,0 %. 

Genomgående har litteratur styrkts med dubbla eller fler källor där möjlighet har funnits för att 

öka validiteten för arbetet. En del författare har fått större utrymme, då tillgången till fler 

vetenskapliga källor inom vissa områden har varit begränsade. 

6.3 Förslag på fortsatta studier 

I fallstudiens fas Analyze reducerades 270 potentiella försöksfaktorer ner till sex 

försöksfaktorer. I steg 4 av reduceringen genomfördes en multipel regressionsanalys vilket 

resulterade i regressionsmodeller. Regressionsmodellerna gav upphov till 27 signifikanta 

faktorer för sprängstyrkan och 22 signifikanta faktorer för SCT-CD. Ett förslag är att SCA 

Munksund undersöker de faktorer som återfinns i Tabell 4.2, som inte undersöktes i 

examensarbetet i syfte att hitta försöksfaktorer som kan användas till experiment för att 

fördjupa kunskapen om styrkepotentialen ytterligare.  

Vid analys av experimentet 1 framkom det att Alun bas rekommenderas att hållas på en låg 

nivå för att öka sprängstyrkan. Doseringen kan därför minska från 1,55 kg/min till 0 kg/min på 

basskiktet utan att andra kvalitetsparametrar når gränser för utsortering. Det skulle leda till en 

kostnadsbesparing på 143 700 SEK/år för ytvikten KL170. Ett förslag på vidare studier inom 

ämnet är att undersöka signifikansen för alun på andra ytvikter, totalt 18 stycken, för att 
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eventuellt kunna uppnå fler kostnadsbesparingar. Experimentet undersökte endast doseringen 

av alun på kraftlinerns basskikt, en möjlighet är att undersöka utfallet av att minska doseringen 

även på kraftlinerns toppskikt. 

Under experiment 1 gjordes en intressant observation, att ju mer alun som tillsattes, desto bättre 

blev värdet för kvalitetsparametern Cobb60. Ett förslag är att SCA Munksund skulle kunna 

utreda sambandet mellan doseringen av alun och Cobb60, förslaget kan med fördel undersökas 

genom en EVOP-tillämpning. 
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     strenght. Genève: The International Organization for Standardization. 

International Standard. (2008). ISO 9895:2008(E): Paper and board – Compressive strength – 
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Bilagor 

Bilaga A – Intervjumall 

Frågor som berör responsvariablerna: sprängstyrka och SCT-CD  

1. Vilken del av processen arbetar du i och hur länge har du arbetat där? 

___________________________________________________________________________ 

2. Var i processen anser du att sprängstyrka respektive SCT-CD påverkas? 

___________________________________________________________________________ 

3. Hur påverkar den specifika delprocessen sprängstyrkan respektive SCT-CD? 

___________________________________________________________________________ 

4. Vilka åtgärder kan tillämpas för att reglera någon av styrkorna, i den specifika delen 

av processen? Dvs. Vad kan man göra under körningen för att försöka förbättra 

spräng resp. SCT-CD? 

___________________________________________________________________________ 

5. Vad tror du är den eller de främsta delarna av processen där styrkorna kan förbättras? 

___________________________________________________________________________ 

6. Vad brukar den normala nivån uppmätas till, när KL170 produceras, för sprängstyrka 

(kPa) respektive SCT-CD? Inom vilka intervall kan dessa responser varieras? 

___________________________________________________________________________ 

7. Hur mäts sprängstyrkan och SCT-CD och inom vilka intervall? 

___________________________________________________________________________ 

Frågor som berör kontrollerbara variabler 

8. Vad är normalnivån och mellan vilka intervall kan varje delprocess (exempelvis 

utloppsdifferens, andel stärkelse) ställas in, som kan förändra sprängstyrkan och SCT-

CD i KL170? 

___________________________________________________________________________ 

9. Med vilken precision kan intervallen ställas in och hur mäts de? 

___________________________________________________________________________ 

10. Vilken effekt har dessa inställningar för sprängstyrkan och SCT-CD? 

___________________________________________________________________________ 

Frågor som berör konstanthållna faktorer 

11. Vilka faktorer anser du kan hållas konstanta, dvs. på dess normala nivå, vid 

undersökningar av sprängstyrka respektive SCT-CD? 

___________________________________________________________________________ 
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12. Vilka är dess normala nivå och hur mycket brukar de variera kring denna nivå 

(intervallet)? 

___________________________________________________________________________ 

13. Med vilken precision kan dessa intervall ställas in och hur mäts de? 

___________________________________________________________________________ 

14. Hur kan dessa konstanthållna faktorer påverka, om de påverkar, sprängstyrka 

respektive SCT-CD? 

___________________________________________________________________________ 

Frågor som berör störande faktorer 

15. Vilka delar/faktorer inom delprocessen kan påverka sprängstyrka respektive SCT-CD 

utan att du som operatör gör någon specifik inställning? Dvs. vad kan störa utfallet av 

sprängstyrka respektive SCT-CD? 

___________________________________________________________________________ 

16. Hur mäts störande faktorer i delprocessen? Med vilken precision? 

___________________________________________________________________________ 

17. Kan de störande faktorerna begränsas på något specifikt sätt? (ex. Att massan tas från 

ett torn)  

___________________________________________________________________________ 

18. Vilken effekt får störande faktorer på sprängstyrka respektive SCT-CD? 

___________________________________________________________________________ 

Frågor som berör kända och misstänkta samspel 

19. Finns det några kända eller misstänka samspel? (t.ex. Om man bakar en kaka och man 

tillsätter bakpulver i degen så händer det ingenting förens man sätter kakan i ugnen, 

alltså är värme och bakpulver ett samspel). 

___________________________________________________________________________ 

Frågor som berör begräsningar för experimentet 

20. Hur enkelt är det att ändra på kontrollerbara faktorer (exempelvis utloppsdifferensen)? 

___________________________________________________________________________ 

21. Under hur lång tid är det möjligt att experimentet kan göras? 

___________________________________________________________________________ 

22. Hur många körningar kan göras? 

___________________________________________________________________________ 

23. Finns det några begränsningar i randomisering? 
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___________________________________________________________________________ 

24. Finns det kostnader att ta hänsyn till för kontrollerbara faktorer? (Exempelvis att öka 

utloppsdifferensen) 

___________________________________________________________________________ 
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Bilaga B – Sammanställning av intervjuer 

Intervjufråga Intervju 1 Intervju 2 Intervju 3 Intervju 4 Intervju 5 

1 Vilken del av processen arbetar du i och hur länge har du arbetat där? 

 Mälderiet, 23 år Pappersmaskinen Produktionsledning, 

blockingenjör PB, 9 

år 

Driftledning, 

produktionschef, 20 

år 

Processoperatör 35 år 

Produktionstekniker 4 år 

Produktionsingenjör 1 år 

Frågor som berör responsvariabler 

2 Var i processen anser du att sprängstyrka respektive SCT-CD påverkas? 

Utströmning, malning 

(andel wellinblandning, 

andel utskott, andel 

stärkelse) och pressning. 

Inkommande 

kvalitet, malning 

(andel 

wellblandning, 

andel utskott, andel 

stärkelse) och 

pressning.  

Kokeri, mälderi, 

pappersmaskin 

Grundläggande 

massaegenskaper 

(råvaran), malning, 

pressning, viraparti, 

torkning. 

Massabruket – bra tvättning 

Kvarnar – malning 

Utloppslådor - 

utströmning/formation 

3 Hur påverkar den specifika delprocessen sprängstyrkan respektive SCT-CD?  

 Ökad mängd stärkelse 

ger mer styrka, mängden 

well minskar styrkan, 

ökad malning ökar 

styrkan. 

Ökad malning ökar 

styrkan, ökad 

mängd vatten ökar 

styrkan, 

utloppsdifferens, 

massamix. 

Malning, 

inloppslåda, 

kemikalier, 

sträckning, torkning 

med fler. 

Malning ger 

bindningsstyrka och 

uträtning av fiber, 

vilket ökar spräng 

och SCT. 

Pressning utvecklar 

bindningsgrad och 

bindningsstyrka. 

Positivt med hög 

densitrering för både 

SCT och spräng. 

Beroende på 

fiberriktningen i 

viran kan SCT och 

spräng ökas eller 

minskas. Drag i 

Dåligt tvättad massa (lutig 

massa) är svår att avvattna, 

vilket leder till att det är 

svårt att få rätt massamix. 

Svårt att optimera malning i 

kvarnarna, vilket leder till 

problem att köra tillräckligt 

med vatten genom 

maskinlådor. Det leder till 

dålig formation och man 

måste jobba mycket med 

utströmning. 
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torningen aktiverar 

fibernätverk i 

medriktning, detta 

ger högre spräng. 

4 Vilka åtgärder kan tillämpas för att reglera någon av styrkorna, i den specifika delen av processen? 

 Operatörer kan ändra 

inställningar för t.ex. 

malning och 

utströmning. 

Operatörer kan 

ändra inställningar. 

Öka och minska well 

bland annat. 

Övermalning, 

fiberförkortning 

vilket ger sämre 

spräng och SCT. 

Utloppsdifferensen ger den 

största inverkan på 

styrkorna, öka eller minska 

utloppsdifferensen. 

5 Vad tror du är den eller de främsta delarna av processen där styrkorna kan förbättras?  

 Utströmning och 

malning. 

Utströmning, 

malning, pressning. 

Malning samt rätt 

kappatal och lite 

variation på kappatal 

samt bättre 

returfibermätning. 

Om medelnivån ska 

lyftas måste vi jobba 

med hela 

värdekedjan, råvara - 

renseri – lut - 

kokeri/tvätt - mälderi 

- PM. 

Malning, utströmning, 

formation, kvarnar, 

maskinlådor. 

6 Vad brukar den normala nivån uppmätas till, när KL170 produceras, för sprängstyrka respektive SCT-CD? Inom vilka 

intervall kan dessa responser varieras?  

 SCT-CD: 3,0 Nm2/kg. 

Sprängstyrka: 675-710 

kPa. 

Detta finns i SOP 

(maskininställning 

vid byta av ytvikt). 

Se svar 7. Kan ej dessa siffror. 1002 spr (medel) ca 740 

kPa, larmgräns 730 kPa, 

utsorteringsgräns 710 kPa. 

1001/1002 SCT (medel) ca 

3,1, larmgräns 3,2, 

utsorteringsgräns 3,0. 

1001 spr (medel) ca 740, 

larmgräns 695, 

utstorteringsgräns 675.  

7 Hur mäts sprängstyrkan och SCT-CD och inom vilka intervall?  

 Via profilstation, kan 

mäta alla intervall. 

Via profilstation, 

kan mäta alla 

intervall. 

Via profilstation, se 

utsorteringsgränser 

samt kolla intervall i 

Sprängmätare - 

oljefyllt membran 

Mäts i profilstationen, 

sprängstyrkan med 

genomtryckning av arket 
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ProdInfo. Kolla data 

i Simca, se 

grupperingar. 

pressar linern tills 

den spricker. 

SCTmätare, mäter 

kompressionsstyrkan 

med kort 

inspänningsläge. 

från båda sidorna. SCT är 

ett beräknat värde. 

Frågor som berör kontrollerbara variabler 

8 Vad är normalnivån och mellan vilka intervall kan varje delprocess ställas in, som kan förändra sprängstyrkan och SCT-CD i 

KL170? 

 Ändras hela tiden 

utifrån provsvar från 

labbet. 

Ändras hela tiden 

utifrån provsvar 

från labbet. 

Utloppsdifferens kan 

varieras mycket. 

Samma gäller 

stärkelse och 

returfiberinnehåll och 

utskott. 

Utloppsdifferens: -10 

m/min till + 10 

m/min. 

Stärkelse: 5-10 

kg/ton. 

Utloppsdifferensen är 

normalt mellan 0 till ca +10 

m/min. 

9 Med vilken precision kan intervallen ställas in och hur mäts de?  

 Relativt lätt. Stärkelse kan ställas 

in exakt, 

utloppsdifferensen 

kan inte ställas in 

exakt. 

Mycket hög 

precision, mäts med 

laser samt kan ställas 

in genom att söka 0-

punkt. Stärkelse mäts 

i kg/ton. 

Vet ej. Precisionen på mätningen i 

maskinlådor som har 

formations/tryckutjämning 

är inte den lättaste då man 

vill veta trycket vid 

läppöppningen, mäts i 

m/min. 

10 Vilken effekt har dessa inställningar för sprängstyrkan och SCT-CD?  

 Sprängstyrkan och SCT-

CD kan öka respektive 

minska vid förändring 

av inställning. 

Sprängstyrkan och 

SCT-CD kan öka 

respektive minska 

vid förändring av 

inställning. 

Låg utloppsdifferens 

innebär bred bana 

vilket leder till hög 

SCT-CD och låg 

sprängstyrka. 

Stärkelse ökar 

bindningsstyrkan, 

detta ger bättre SCT-

CD och sprängstyrka. 

Normalt sett är denna 

inställning den som 

påverkar styrkorna mest. 

Frågor som berör konstanthållna faktorer  

11 Vilka faktorer anser du kan hållas konstanta, dvs. på dess normala nivå, vid undersökningar av sprängstyrka respektive SCT-

CD?  
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 Kappatalet Alla faktorer 

förutom de som 

nämnts i fråga 3. 

Pressning, malning, 

hastighet, retention. 

Allt som inte 

utvärderas. 

Kappatal och malning samt 

massamix. 

12 Vilka är dess normala nivå och hur mycket brukar de variera kring denna nivå (intervallet)?  

 Går att ställa in med 

decimaler. 

Går att ställa in med 

decimaler, finns 

nivåer att hitta i 

SOB. 

Sök i Prodinfo, 

använd Simca. 

- Kappatal varierar för olika 

produkter, WT kappa 60. 

Låga KL-ytvikter kappa 60-

80. Höga KL-ytvikter kappa 

90. Svårt att hålla konstant 

pga. många omställningar, 

malning och massamix kan 

variera mycket pga. 

massanivåer och 

produktion. 

13 Med vilken precision kan dessa intervall ställas in och hur mäts de? 

 Hög precision. Hög precision. Hög precision. - Kappa: ± 7,5 % av 

börvärde. 

Malning: MSR. 

Massamix: % av totala 

basmassaflödet. 

14 Hur kan dessa konstanthållna faktorer påverka, om de påverkar, sprängstyrka respektive SCT-CD?  

 - - Pressimpuls ändras 

med hastighet, 

sträckning ökar med 

hastighet. 

- Varierande kappatal 

påverkar maleffekt och 

massamix. 

Frågor som berör störande faktorer  

15 Vilka delar/faktorer inom delprocessen kan påverka sprängstyrka respektive SCT-CD utan att du som operatör gör någon 

specifik inställning? 

 Massakvalitet, kvalitet 

på well och returfibrer, 

utskott, mängd salt i 

vattnet. 

Massakvaliteten 

(rätt kappatal), 

intrimmade kokare, 

kvalitet på fibrer. 

Tvättning, kappatal. Förändringar i 

massaegenskaper 

(returfibern, 

barrsulfaten, ISO85). 

Kappatalsvängningar - 

varierande tvättresultat. 

Massamixvariationer pga. 
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Maskinbeklädnadens 

kondition (filtar, 

viror). Konc. 

variationer orsakade 

av felmätning.  

konc. variationer i 

returfiber/utskott.  

16 Hur mäts störande faktorer i delprocessen? Med vilken precision?  

 - - Tvättning med låg 

precision, kappatal 

mäts med hög, och 

luft låg. 

- Kappatal ± 7,5 %, 

tvättresultat mot 

ledningsförmåga lutcistern. 

Koncentrationer mäts av 

daglabb 1 %. 

17 Kan de störande faktorerna begränsas på något specifikt sätt? 

 Kommunikation med 

processen innan. 

Att en viss typ av 

virke används, helst 

färsk ved. 

Massa tas från 

samma HK-torn samt 

planering i god tid 

med massabruk och 

renseri. 

- Kappatal/tvättresultat - Ja. 

Koncentrationssvängningar 

är besvärligare då måste 

konc.givare kalibrerar med 

hjälp av 

daglab/instrumentavdelning. 

18 Vilken effekt får störande faktorer på sprängstyrka respektive SCT-CD?  

 Varierande. Varierande. Blir lägre, men 

främst varierande. 

Konc. variation leder 

till variation speciellt 

i malenergi vilket 

påverkar 

bindningsstyrka. 

Beroende på storlek av 

störning kan styrkorna 

variera ganska så mycket. 

Frågor som berör kända och misstänkta samspel  

19 Finns det några kända eller misstänka samspel? 

 Kanske kring 

kemikalierna. 

Vet ej. Pressning med 

hastighet, luft med 

hastighet. 

- Största delen av processen, 

PB består av samspel allt 

från massamix, malning, 

koncentration, 

kemikalieinblandning, 
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formning, pressning och 

torkning. 

 

Frågor som berör begräsningar för experimentet  

20 Hur enkelt är det att ändra på kontrollerbara faktorer? 

 Enkelt, men tar olika 

länge innan effekten 

syns. 

Enkelt, men tar 

olika länge innan 

effekten syns. 

Mycket enkel. Enkelt Mycket enkelt med 

knapptryckning i 

styrsystemet. 

21 Under hur lång tid är det möjligt att experimentet kan göras?  

 - Under hela 

körningen av 

KL170. 

Under ca 1 dygn. Så länge som vi inte 

kasserar kan ett test 

pågå utan fara för 

land och intäkt. 

Däremot bör tester 

begränsas i tid så att 

inte förändringar från 

tidigare processteg 

grumlar resultatet. 

Om man gör försiktiga 

ändringar så kan man testa 

sig fram till optimal 

utströmning utan att köra 

kass. 

22 Hur många körningar kan göras?  

 - 2 st per timme. 4-6 st. En hel dag, så länge 

som inte effekten för 

kund och intäkt 

äventyras orimligt. 

Så många ni orkar. 

23 Finns det några begränsningar i randomisering?  

 - Möjligen malning 

och massamix på 

grund av att dessa 

tar lång tid att 

ändra. 

Ja. Fullfaktor med 3 

variabler som max är 

min favorit. 

Nej, inte om ni håller er 

inom spannet för prima 

papper. 

24 Finns det kostnader att ta hänsyn till för kontrollerbara faktorer? 

 Ändra 

utloppsdifferensen 

Stärkelse, dyrt. 

Färskfibrer, dyrt. 

Ja, hanterbara. Den stora kostnaden 

för ett test är när vi 

Kan finnas både intäkter 

och kostnader med ett 
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(billigt), ändra 

malningseffekten (dyrt), 

ändra 

stärkelsekoncentrationen 

(dyrt), ändra pressens 

tryck (billigt). 

Well, dyrt. ställer produktionen i 

kasshögen. Risken 

för detta skall 

minimeras genom:  

- Välj produkt med 

generellt bra 

kvalitetsmarginal 

- Skapa inledningsvis 

kvalitetsmarginal 

- Några rullar i 

kasslägen för 

utvecklingens skull 

kan vi acceptera 

utströmningsförsök. Intäkt 

på optimal utströmning - 

ökad produktion. Kostnad 

om man går utanför fönstret 

och skapar kasspapper. 
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Bilaga C – Orsak-verkan diagram 
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Bilaga D – Klassuppdelning i historisk data 

 

Figur D.1: Ett spridningsdiagram ur programvaran SIMCA som visar en tydlig klassuppdelning i historisk data. 
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Bilaga E – Analys av historisk data 

 

Figur E.1: Koefficientplott för sprängstyrkan med samtliga studerade variabler. Y-axeln visar koefficienternas storlek och x-axeln varje potentiell försöksvariabels ID. 
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Figur E.2: VIP-plott för sprängstyrkan med samtliga studerade variabler. Y-axeln visar koefficienternas storlek och x-axeln varje potentiell försöksvariabels ID. 
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Figur E.3: Koefficientplott för SCT-CD med samtliga studerade variabler. Y-axeln visar koeffecienternas storlek och x-axeln varje potentiell försöksvariabels ID. 
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Figur E.4: VIP-plott för SCT-CD med samtliga studerade variabler. Y-axeln visar koeffecienternas storlek och x-axeln varje potentiell försöksvariabels ID. 
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Figur E.5: Koefficient-plott för sprängstyrkan efter reducering av variabler. Y-axeln visar koefficienternas storlek och x-axeln varje potentiell försöksvariabels ID. 
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Figur E.6: VIP-plott för sprängstyrkan efter reducering av variabler. Y-axeln visar koeffecienternas storlek och x-axeln varje potentiell försöksvariabels ID. 
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Figur E.7: Koefficientplott för SCT-CD efter reducering av variabler. Y-axeln visar koeffecienternas storlek och x-axeln varje potentiell försöksvariabels ID. 
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Figur E.8: VIP-plott för SCT-CD efter reducering av variabler. Y-axeln visar koeffecienternas storlek och x-axeln varje potentiell försöksvariabels ID. 
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Bilaga F – Normalfördelningsplott 

 

Figur F.1: Normalfördelningsplott med 95 % gränser för sprängstyrka, med 909 stycken mätpunkter. 

Sprängstyrkans mätvärden på x-axeln har dolts för att inte avslöja företagsinterna siffror.  

 

Figur F.2: Normalfördelningsplott med 95 % gränser för SCT-CD, med 909 stycken mätpunkter. Mätvärdena på 

x-axeln för SCT-CD har dolts för att inte avslöja företagsinterna siffror. 
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Figur F.3: Normalfördelningsplott med 95 % gränser för sprängstyrka med transformering lambda1 = -4,15. 

Sprängstyrkans transformerade mätvärden på x-axeln har dolts för att inte avslöja företagsinterna siffror. 

 

Figur F.4: Normalfördelningsplott med 95 % gränser för SCT-CD med lambda1 = -8,00. De transformerade 

mätvärdena på x-axeln för SCT-CD har dolts för att inte avslöja företagsinterna siffror. 

 

 

 

  



83 

 

Bilaga G – Analys av autokorrelation 

 

Figur G.1: Tidsserieplott för sprängstyrkan över tidsperioden 2016-05-30 till 2017-02-14. Sprängstyrkans 

mätvärden på y-axeln har dolts för att inte avslöja företagsinterna siffror. X-axeln visar antalet observationer. 

 

Figur G.2: Autokorrelationsfunktionen för sprängstyrkan. Tydligt positivt autokorrelerade data då 

autokorrelation upp till lag 13 kan urskiljas. På y-axeln ses autokorrelationskoeffecienten och x-axeln visar 

antalet lag. 
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Estimerad autokorrelation för sprängstyrka 

   Lower 95,0 % Upper 95,0 % 

Lag Autocorrelation Stnd. Error Prob. Limit Prob. Limit 

1 0,809053 0,0331679 -0,065008 0,065008 

2 0,698137 0,0504014 -0,0987851 0,0987851 

3 0,605567 0,0601055 -0,117805 0,117805 

4 0,514643 0,0664795 -0,130298 0,130298 

5 0,451953 0,0707267 -0,138622 0,138622 

6 0,39657 0,0738355 -0,144715 0,144715 

7 0,364793 0,0761427 -0,149237 0,149237 

8 0,329931 0,0780417 -0,152959 0,152959 

9 0,305724 0,0795614 -0,155938 0,155938 

10 0,27508 0,0808434 -0,15845 0,15845 

11 0,250145 0,0818666 -0,160456 0,160456 

12 0,222255 0,0827032 -0,162096 0,162096 

13 0,193147 0,0833577 -0,163378 0,163378 

14 0,159628 0,0838486 -0,164341 0,164341 

15 0,124029 0,0841822 -0,164994 0,164994 

16 0,0805296 0,084383 -0,165388 0,165388 

17 0,0550118 0,0844675 -0,165554 0,165554 

18 0,0384306 0,0845069 -0,165631 0,165631 

19 0,0327484 0,0845262 -0,165669 0,165669 

20 0,0208125 0,0845401 -0,165696 0,165696 

21 0,0129647 0,0845458 -0,165707 0,165707 

22 -0,00343455 0,0845479 -0,165711 0,165711 

23 -0,0104673 0,0845481 -0,165712 0,165712 

24 -0,0239439 0,0845495 -0,165714 0,165714 

 

 

Figur G.3: Tidsserieplott för SCT-CD över tidsperioden 2016-05-30 till 2017-02-14. Mätvärdena för SCT-CD på 

y-axeln har dolts för att inte avslöja företagsinterna siffror. X-axeln visar antalet observationer. 
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Figur G.4: Autokorrelationsfunktionen för SCT-CD. Tydligt positivt autokorrelerad data då autokorrelation upp 

ända till lag 24 kan urskiljas. På y-axeln ses autokorrelationskoeffecienten och x-axeln visar antalet lag. 

Estimerad autokorrelation för SCT-CD 

   Lower 95,0% Upper 95,0% 

Lag Autocorrelation Stnd. Error Prob. Limit Prob. Limit 

1 0,76613 0,0331679 -0,065008 0,065008 

2 0,684482 0,0489034 -0,0958491 0,0958491 

3 0,590082 0,0585011 -0,11466 0,11466 

4 0,561643 0,0647185 -0,126846 0,126846 

5 0,524791 0,0698751 -0,136953 0,136953 

6 0,512931 0,0740843 -0,145203 0,145203 

7 0,476741 0,0778932 -0,152668 0,152668 

8 0,473916 0,0810397 -0,158835 0,158835 

9 0,458764 0,0840333 -0,164702 0,164702 

10 0,456161 0,0867448 -0,170017 0,170017 

11 0,438355 0,0893447 -0,175113 0,175113 

12 0,436103 0,0916803 -0,17969 0,17969 

13 0,402757 0,0939346 -0,184109 0,184109 

14 0,382246 0,0958156 -0,187795 0,187795 

15 0,374481 0,0974787 -0,191055 0,191055 

16 0,34238 0,0990487 -0,194132 0,194132 

17 0,334634 0,100342 -0,196668 0,196668 

18 0,311828 0,101563 -0,199059 0,199059 

19 0,294588 0,10261 -0,201113 0,201113 

20 0,272599 0,103537 -0,202928 0,202928 

21 0,272874 0,104323 -0,20447 0,20447 

22 0,252108 0,105105 -0,206003 0,206003 

23 0,245353 0,105769 -0,207303 0,207303 

24 0,227011 0,106393 -0,208527 0,208527 
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Bilaga H – Multipel regressionsanalys 

H.1 Multipel regression – Sprängstyrka 

  Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-Value 

CONSTANT 321,363 66,1444 4,8585 0,0000 

Massaanalys topp 0,471864 0,164975 2,86021 0,0042 

Recirkulation basmassa -0,125318 0,0129152 -9,70313 0,0000 

Retentionsmedel till 

bas 

-1,05448 0,15616 -6,75256 0,0000 

Anpressning 3:e press 0,103133 0,0143512 7,18634 0,0000 

Alun, bas -12,2574 1,49114 -8,22014 0,0000 

Mäldlim till bas -0,0257142 0,00823365 -3,12306 0,0018 

Returfiber till 

mellankar bas 

-0,137931 0,015066 -9,15511 0,0000 

Bärcylinder -1014,66 97,0106 -10,4593 0,0000 

Total 

hastighetsdifferens 

-67,353 5,18194 -12,9976 0,0000 

Pressugvals 1:a övre 223,119 34,9168 6,39003 0,0000 

Vakuum suglåda 2:a 

undre 

-1,84429 0,237551 -7,76376 0,0000 

Påläggsmassa 

produktion 

3,54323 0,601794 5,88778 0,0000 

Utströmning bas  -6,59871 1,91394 -3,44772 0,0006 

Läppläge vertikal 

topplåda 

4,88608 0,773017 6,3208 0,0000 

 

Source Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F-Ratio P-Value 

Model 903184, 14 64513,1 118,13 0,0000 

Residual 436348, 799 546,118   

Total (Corr.) 1,33953E6 813    

 

R-squared = 67,4253 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 66,8546 percent 

Standard Error of Est. = 23,3692 

Mean absolute error = 18,3234 

Durbin-Watson statistic = 1,21622 (P=0,0000) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,391229 

 

Den anpassade, multipla linjära regressionsmodellen för sprängstyrkan:  

Sprängstyrka = 321,363 + 0,471864 ∙ Massaanalys topp - 0,125318 ∙ Recirkulation basmassa - 

1,05448 ∙ Retentionsmedel till bas + 0,103133 ∙ Anpressning 3:e press - 12,2574 ∙ Alun, bas - 

0,0257142 ∙ Mäldlim till bas - 0,137931 ∙ Returfiber till mellankar bas -1014,66 ∙ Bärcylinder 

- 67,353 ∙ Total hastighetsdifferens + 223,119 ∙ Pressugvals 1:a övre - 1,84429 ∙ Vakuum 

suglåda 2:a undre + 3,54323 ∙ Påläggsmassa produktion - 6,59871 ∙ Utströmning, bas + 4,88608 

∙ Läppläge vertikal topplåda  
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H.2 Multipel regression – SCT-CD 

  Standard T  

Parameter Estimate Error Statistic P-Value 

CONSTANT 2,81124 0,0759764 37,0016 0,0000 

Massaanalys bas 0,00283436 0,000346976 8,16874 0,0000 

Ånga till p-bruk 0,0036867 0,000477995 7,71285 0,0000 

Toppmassa till 

pappersmaskin 

0,00022164 0,0000428282 5,17511 0,0000 

Utloppsdifferens topp -0,00583169 0,00108573 -5,37123 0,0000 

Temperatur viragrop 

bas 

-0,00583399 0,00111398 -5,23707 0,0000 

Retentionsmedel till 

bas 

-0,00101369 0,000326673 -3,10308 0,0019 

Breddsträckvals 0,104156 0,0193673 5,37793 0,0000 

Total 

hastighetsdifferens 

-0,00739216 0,00120265 -6,14658 0,0000 

Retention basvira -0,111606 0,0158688 -7,03305 0,0000 

Sidoflöde förarsida 

baslåda 

0,00361488 0,000568546 6,35812 0,0000 

Läppläge horisontell 

baslåda 

0,00412502 0,00120385 3,42651 0,0006 

Läppläge vertikal 

topplåda 

0,0084711 0,00144142 5,87692 0,0000 

Strålhastighet Dantec 

Baslåda 

-0,0000204652 0,00000507833 -4,02991 0,0001 

Inloppslåda topp Giv 1 -0,0257591 0,00370603 -6,95059 0,0000 

Inloppslåda topp Giv 2 0,0254052 0,00365241 6,95573 0,0000 

Vakuum toppsuglåda 

40 

-0,00637624 0,00221261 -2,88177 0,0040 

 

Source Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F-Ratio P-Value 

Model 1,36514 16 0,0853214 72,57 0,0000 

Residual 0,855886 728 0,00117567   

Total (Corr.) 2,22103 744    

 

R-squared = 61,4644 percent 

R-squared (adjusted for d.f.) = 60,6175 percent 

Standard Error of Est. = 0,034288 

Mean absolute error = 0,0257848 

Durbin-Watson statistic = 1,35645 (P=0,0000) 

Lag 1 residual autocorrelation = 0,320472 

 

Den anpassade, multipla linjära regressionsmodellen för SCT-CD:  

SCT-CD = 2,81124 + 0,00283436 ∙ Massaanalys bas + 0,0036867 ∙ Ånga till p-bruk + 

0,00022164 ∙ Toppmassa till pappersmaskin - 0,00583169 ∙ Utloppsdifferens topp - 

0,00583399 ∙ Temperatur viragrop bas - 0,00101369 ∙ Retentionsmedel till bas + 0,104156 ∙  

Breddsträckvals - 0,00739216 ∙ Total hastighetsdifferens - 0,111606 ∙ Retention basvira + 
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0,00361488 ∙ Sidoflöde förarsida basmassa låda + 0,00412502 ∙ Läppläge horisontell basmassa 

låda + 0,0084711 ∙ Läppläge vertikal toppmassa låda - 0,0000204652 ∙ Strålhastighet Dantec 

Baslåda - 0,0257591 ∙ Inloppslåda topp Giv 1 + 0,0254052 ∙ Inloppslåda topp Giv 2 - 

0,00637624 ∙ Vakuum toppsuglåda 40 
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Bilaga I – Konstanthållna faktorer 

Konstanthållen faktor Önskvärd 

nivå  

Tillåten 

spridning 

Precision 

mätning 

Hur faktorn ska kontrolleras 

Massaanalys bas 44,63 º MSR ± 3,00 º MSR 10-14 º MSR Maskinstyrning 

Massaanalys topp 52,85 º MSR ± 3,00 º MSR 10-14 º MSR Maskinstyrning 

Arv kvot sågverksflis 56,70 % ± 10,00 % 10-14 % Maskinstyrning 

Toppmassa till kvarnar 3,96 % ± 2,00 % 10-14 % Maskinstyrning 

Basmassa till kvarnar 3,60 % ± 2,00 % 10-14 % Maskinstyrning 

Utskottsproduktion PB 4,58 ton/h ± 0,30 ton/h 10-12 t/h Maskinstyrning 

Toppmassa retur till F-kar 315,17 m3/h ± 10,00 m3/h 10-12 m3/h Maskinstyrning 

Recirkulation basmassa 166,08 m3/h ± 15,00 m3/h 10-12 m3/h Maskinstyrning 

Utskott till mellankar bas 230,00 m3/h ± 10,00 m3/h 10-12 m3/h Maskinstyrning 

Basmassa till kvarnar 583,41 m3/h ± 20,00 m3/h 10-12 m3/h Maskinstyrning 

Toppmassa till kvarn 1 679,75 m3/h ± 10,00 m3/h 10-12 m3/h Maskinstyrning 

Toppmassa till kvarnar 3,96 % ± 0,10 % 10-14 % Maskinstyrning 

Basmassa till kvarnar 3,96 % ± 0,20 % 10-14 % Maskinstyrning 

Utskott efter förrådskar 3,40 % ± 0,10 % 10-14 % Maskinstyrning 

Toppmassa till PM 474,99 m3/h ± 10,00 m3/h 10-12 m3/h Maskinstyrning 

Maskinhastighet 930 m/min ± 0,05 m/min 10-12 m/min Maskinstyrning 

Polymer till basmassa 0,22 kg/t ± 0,02 kg/t 10-15 kg/t Maskinstyrning 

Polymer till toppmassa 0,21 kg/t ± 0,02 kg/t 10-15 kg/t Maskinstyrning 

Retentionsmedel till bas 0,21 kg/t ± 0,10 kg/t 10-15 kg/t Maskinstyrning 

Retentionsmedel till topp 0,02 kg/t ± 0,02 kg/t 10-15 kg/t Maskinstyrning 

Anpressning 1:a press 99,97 kN/m ± 0,05 kN/m 10-14 kN/m Maskinstyrning 

Anpressning 2:a press 1100 kN/m ± 0,01 kN/m 10-14 kN/m Maskinstyrning 

Anpressning anpressvals 60 kN/m ± 0,01 kN/m 101 kN/m Maskinstyrning 

Anpressning 3:e press 1300 kN/m ± 0,01 kN/m 10-14 kN/m Maskinstyrning 

Kiselsyra till bas 3,00 kg/t ± 0,10 kg/t 10-14 kg/t Maskinstyrning 

Kiselsyra till topp 3,00 kg/t ± 0,10 kg/t 10-14 kg/t Maskinstyrning 

Alun till toppmassa  1,5 % ± 1,00 % 10-14 % Maskinstyrning 

Stärkelse till basmassa 10,02 kg/ton ± 0,01 kg/ton 10-12 kg/ton Maskinstyrning 
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Stärkelse till toppmassa 10,02 kg/ton 

 

± 0,05 kg/ton 10-12 kg/ton Maskinstyrning 

Maskinglatt linjetryck 64,94 kN/m 

 

± 0,01 kN/m 10-14 kN/m Maskinstyrning 

Maskinglatt belastning 316,04 bar ± 1, 00 bar 10-14 bar Maskinstyrning 

Koncentration maskinkar 3,08 % ± 0,10 % 10-14 % Maskinstyrning 

Returfiber till mellankar bas 440,36 m3/h ± 0,01 m3/h 10-12 m3/h Maskinstyrning 

Kungsvals 936,76 m/min ± 1,00 m/min 10-12 m/min Maskinstyrning 

Breddsträckvals 936,66 m/min ± 3,00 m/min 10-12 m/min Maskinstyrning 

Bärcylinder -0,4 % ± 0,10 % 10-12 % Maskinhastighet 

Total hastighetsdifferens 3,13 % ± 1,00 % 10-14 % Maskinstyrning 

Pressugvals 1:a övre 903,15 m/min ± 1,00 m/min 10-12 m/min Maskinstyrning 

1:a pickup 907,85 m/min ± 1,00 m/min 10-12 m/min Maskinstyrning 

2:a pickup 909,37 m/min ± 1,00 m/min 10-12 m/min Maskinstyrning 

Anpressvals 911,58 m/min ± 1,00 m/min 10-12 m/min Maskinstyrning 

Överföringsvals 912,95 m/min ± 1,00 m/min 10-12 m/min Maskinstyrning 

Pressvals 2:a D1 912,38 m/min ± 1,00 m/min 10-12 m/min Maskinstyrning 

Pressvals 2:a D2 912,35 m/min ± 1,00 m/min 10-12 m/min Maskinstyrning 

Pressvals 3:e D1 911,67 m/min ± 1,00 m/min 10-12 m/min Maskinstyrning 

Pressvals 3:e D2 911,33 m/min ± 1,00 m/min 10-12 m/min Maskinstyrning 

Vakuum pressvals 1:a undre -40,00 kPa ± 0,01 kPa 10-13 kPa Maskinstyrning 

Vakuum 2:a Pickup -38,00 kPa ± 0,01 kPa 10-13 kPa Maskinstyrning 

Vakuum 1:a Pickup zon 1 -45,50 kPa ± 0,01 kPa 10-13 kPa Maskinstyrning 

Vakuum 1:a Pickup zon 2 -26,98 kPa ± 0,01 kPa 10-13 kPa Maskinstyrning 

Vakuum anpressvals -38,00 kPa ± 0,01 kPa 10-13 kPa Maskinstyrning 

Vakuum överföringsvals zon 1 -40,00 kPa ± 0,01 kPa 10-13 kPa Maskinstyrning 

Utskottstorn 6,03 m ± 3,00 m 10-13 m Maskinstyrning 

Raffinör 3 665,20 kW ± 200,00 kW 10-12 kW Maskinstyrning 

Skumdämpning till filter  2,03 l/h ± 0,01 l/h 10-14 l/h Makinstyrning 

Basmassa från HK torn 3 4,94 % ± 0,01 % 10-14 % God kommunikation med tidigare processteg samt 

maskinstyrning 
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Inrriven utskott 1,51 t/h ± 0,01 t/h 10-14 t/h Maskinstyrning 

Påläggsmassa produktion 3,94 t/h ± 0,1 t/h 10-14 t/h Maskinstyrning 

pH inloppslådecirkulation bas 7,38 ± 0,3 10-14 Maskinstyrning 

Retention inloppslåda bas 5,55 g/l ± 0,5 g/l 10-14 g/l Prover tas ut manuellt under experimentet med jämna 

tidsintervall, kontrolleras i laboratorium efter försök 

Total retention 92,92 % ± 0,01 % 10-13 % Maskinstyrning 

Retention basvira 89,60 g/l ±1,00 g/l 10-18 g/l Prover tas ut manuellt under experimentet med jämna 

tidsintervall, kontrolleras i laboratorium efter försök 

Retention basvira 89,60 g/l ±1,00 g/l 10-18 g/l Prover tas ut manuellt under experimentet med jämna 

tidsintervall, kontrolleras i laboratorium efter försök 

Total retention 90,63 % ± 1,00 % 10-13 % Maskinstyrning 

Basmassa till blandningspump 3726,30 m3/h ± 0,01 m3/h 10-13 m3/h Maskinstyrning 

Sidoflöde DS baslåda 45,00 m3/h ± 1,00 m3/h 10-13 m3/h Maskinstyrning 

Sidoflöde FS baslåda 42,08 m3/h ± 1,00 m3/h 10-13 m3/h Maskinstyrning 

Sidoflöde FS topplåda 25,15 m3/h ± 1,00 m3/h 10-13 m3/h Maskinstyrning 

Sidoflöde DS topplåda 28,20 m3/h ± 1,00 m3/h 10-13 m3/h Maskinstyrning 

Läppläge horisontell baslåda 44,56 mm ± 1,00 mm 10-13 mm Maskinstyrning 

Läppläge vertikal baslåda 27,50 mm ± 1,00 mm 10-13 mm Maskinstyrning 

Läppläge horisontell baslåda 14,84 mm ± 1,00 mm 10-13 mm Maskinstyrning 

Virakanal bas 2,69 m ± 0,05 m 10-14 m Maskinstyrning 

Viragrop topp 3,89 m ± 0,05 m 10-14 m Maskinstyrning 

Differens spädning inloppslåda 

bas 

121,40 kPa ± 0,1 kPa 10-14 kPa Maskinstyrning 

Strålhastighet Dantec Baslåda 83,79 m/min ± 0,01 m/min 10-13 m/min Maskinstyrning 

Inloppslåda topp givare 1 113,62 kPa ± 2,00 kPa 10-12 kPa Maskinstyrning 

Inloppslåda topp givare 2 114,75 kPa ± 2,00 kPa 10-12 kPa Maskinstyrning  

Differens spädning inloppslåda 

topp 

120,06 kPa ± 1,00 kPa 10-12 kPa Maskinstyrning 

Differens spädning inloppslåda 

topp basvira 

45,75 kPa ± 20,00 kPa 10-13 kPa Maskinstyrning 

Polymer till skivfilter 0,00 kg/ton ± 0,00 kg/ton 10-9 kg/ton Maskinstyrning 
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Retentionsmedel till utskott 0,00 kg/ton ± 0,00 kg/ton 10-9 kg/ton Maskinstyrning 

Stärkelse till mäldlim 1464,65 l/h ± 5,00 l/h 10-10 l/h Maskinstyrning 

Vakuum toppsuglåda 40 -9,91 kPa ± 1,00 kPa 10-14 kPa Maskinstyrning 

Vakuum bassuglåda 23 -30,52 kPa ± 0,50 kPa 10-13 kPa Maskinstyrning 

Guskvals 902,99 m/min ± 1,00 m/min 10-12 m/min Maskinstyrning 

Nosvals 903,68 m/min ± 1,00 m/min 10-12 m/min Maskinstyrning 

Virareturvals nr 51 902,02 m/min ± 1,00 m/min 10-12 m/min Maskinstyrning 

Nosvals toppvira 903,67 m/min ± 1,00 m/min 10-12 m/min Maskinstyrning 

Övervira returvals 902,80 m/min ± 1,00 m/min 10-12 m/min Maskinstyrning 

Nosvals MB-former 903,70 m/min ± 1,00 m/min 10-12 m/min Maskinstyrning 

1:a Pickup 901,12 m/min ± 1,00 m/min 10-12 m/min Maskinstyrning 

Pressvals 2:a D1 912,38 m/min ± 1,00 m/min 10-12 m/min Maskinstyrning 

Pressvals 3:e D1 911,66 m/min ± 1,00 m/min 10-12 m/min Maskinstyrning 

Toppmassa till blandningspump 2,00 % ± 0,01 % 10-2 % Maskinstyrning 
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Bilaga J – Störande faktorer 

Störande faktor Mätprecision Strategi för minimal inverkan 

Ledningsform lutcistern 10-12 uS/cm God kommunikation med tvättningen, genom att tvätta massan väl kan effekten av störande 

faktorn minimeras 

Ånga 0,4 MPa till PB 10-7 t/h Konstant hastighet, malning, presstryck och massamix 

Ånga 0,4 MPa till PB 10-9 t/h Konstant hastighet, malning, presstryck och massamix 

Ånga till P-bruk 10-12 t/h Konstant hastighet, malning, presstryck och massamix 

Malenergi bas 10-12 kWh/t Konstant kappatal och flöde till pappersmaskin 

Malenergi topp 10-12 kWh/t Konstant kappatal och flöde till pappersmaskin 

Motor kvarn 1 10-12 kW Konstant kappatal och flöde till pappersmaskin 

Motor kvarn 2 10-12 kW Konstant kappatal och flöde till pappersmaskin 

Motor kvarn 3 10-12 kW Konstant kappatal och flöde till pappersmaskin 

Motor kvarn 4 10-12 kW Konstant kappatal och flöde till pappersmaskin 

Inloppslådecirkulation topp 10-12 Ms/cm Konstant utloppsflöde 

Inloppslådecirkulation bas 10-12 Ms/cm Konstant utloppsflöde 

Mäldlim till bas 10-14 kg/t Konstant massamix 

Mäldlim till topp 10-14 kg/t Konstant massamix 

Recirkulation basmassa 10-12 m3/h Kan ej påverkas och en viss variation får accepteras 

pH maskinkar topp 10-14  Genom att buffra pH kan vi hålla ett konstant pH-värde  

pH massa till förrådskar bas  10-14 Genom att buffra pH kan vi hålla ett konstant pH-värde 

pH utskott till utskottstorn  10-14 Genom att buffra pH kan vi hålla ett konstant pH-värde 

Kappatalsmätare 10-14 kappa God kommunikation med kokeriet. 

Vakuum suglåda 1:a övre 10-14 kPa Vakuum utgör endast en mätning och kan ej påverkas, en viss variation får accepteras 

Vakuum suglåda 1:a undre  10-14 kPa Vakuum utgör endast en mätning och kan ej påverkas, en viss variation får accepteras 

Vakuum suglåda 2:a övre  10-14 kPa Vakuum utgör endast en mätning och kan ej påverkas, en viss variation får accepteras 

Vakuum suglåda 2:a undre  10-14 kPa Vakuum utgör endast en mätning och kan ej påverkas, en viss variation får accepteras 

Vakuum suglåda 3:e undre  10-14 kPa Vakuum utgör endast en mätning och kan ej påverkas, en viss variation får accepteras 

Vakuum överföringsvals zon 

2  

10-14 kPa Vakuum utgör endast en mätning och kan ej påverkas, en viss variation får accepteras 

HK-torn 3 10-14 m God kommunikation med tidigare processteg 

HK-torn 2 10-14 m God kommunikation med tidigare processteg 
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HK-torn 1 10-14 m  God kommunikation med tidigare processteg 

pH tjockmassa till HK-torn 10-14 God kommunikation med kokeriet 

Redoxpot. Tvättv. till barr  10-12 V Kan ej påverkas och en viss variation får accepteras 

Fyllmedel retention 10-14 % Konstant retentionssystem 

Retention inloppslåda topp 1 10-14 g/l Konstant retentionssystem  

Retention inloppslåda topp 2  10-14 g/l Konstant retentionssystem  

Retention inloppslåda topp 3 10-14 g/l Konstant retentionssystem  

Fyllmedel retention 10-14 g/l Konstant retentionssystem 

Retention spädvatten topp 10-14 g/l Konstant retentionssystem 

Retention spädvatten topp 10-14 g/l Konstant retentionssystem 

Spädkvot bas 10-14 Varierar när utströmningen förändras, vilket måste accepteras då det ej kan påverkas 

Spädkvot topp 10-14 Varierar när utströmningen förändras, vilket måste accepteras då det ej kan påverkas 

Strålhastighet bas 10-14 m/min Varierar när utloppsdifferensen förändras, vilket måste accepteras då det ej kan påverkas 

Inloppslåda bas givare 1 10-14 kPa Påverkas under experimenten eftersom de innehåller försöksfaktorer som påverkar 

inloppslådorna, innebär variationer som måste accepteras 

Inloppslåda bas givare 2 10-14 kPa Påverkas under experimenten eftersom de innehåller försöksfaktorer som påverkar 

inloppslådorna, innebär variationer som måste accepteras 

Strålhastighet bas 10-14 m/min Beror på utloppsdifferensen, vid experiment för sprängstyrkan hålls utloppsdifferensen 

konstant. Vid experiment för SCT-CD är utloppsdifferensen för bas och topp försöksfaktorer, 

vilket gör att faktorn kommer få en variation som måste accepteras 

Strålhastighet bas Nyber 10-14 m/min Beror på utloppsdifferensen, vid experiment för sprängstyrkan hålls utloppsdifferensen 

konstant. Vid experiment för SCT-CD är utloppsdifferensen för bas och topp försöksfaktorer, 

vilket gör att faktorn kommer få en variation som måste accepteras 

Viragrop topp 10-14 º C Variationen kontrolleras under experimenten, inverkan minimeras genom att genomföra 

experimenten under lägsta möjliga experimenttid 

Banbredd 10-10 mm Utfallet måste accepteras eftersom faktor påverkas av maskinhastigheten, inverkan 

minimeras genom att hålla konstant maskinhastighet 
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Bilaga K – Analys av residualer 

 

Figur K1.1: Normalfördelningsplott över residualerna för Experiment 1 - Sprängstyrka.  

 

Figur K1.2: Residualerna mot predikterade värden för Experiment 1 - Sprängstyrka. 
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Figur K1.3: Rekommenderad transformation enligt Box-Cox plott för Experiment 1 - Sprängstyrka. Ingen 

transformation är rekommenderad. 

Figur K1.4: Residualerna i körordning, från delförsök ett till elva för Experiment 1 - Sprängstyrka.  
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Figur K1.5: Normalfördelningsplott över residualerna för Experiment 2 - SCT-CD.  

 

 

Figur K1.6: Residualerna mot predikterade värden för Experiment 2 - SCT-CD. 
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Figur K1.7: Residualerna i körordning, från delförsök ett till elva för Experiment 2 - SCT-CD. 

 

Figur K1.8: Rekommenderad transformation enligt Box-Cox-plott för Experiment 2 – SCT-CD. Ingen 

transformation är rekommenderad. 
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Bilaga L – SOB 

SOB  KL170 

Version: 1 Senast uppdaterad: 2017-05-17 

Maskinförare vid pappersmaskinen och mälderisten bör kontrollera vid uppstart av ytvikt 

KL170 att samtliga inställningar är uppnådda. Syftet är att skapa ett gemensamt och 

standardiserat sätt att tillverka KL170 för att minska variationen för bland annat utfallet av 

styrkepotentialen. Efter att samtliga inställningar är uppnådda genomförs och uppdateras 

EVOP cykler via extern fil i Microsoft Excel. SOBet bör uppdateras när inställningar som 

leder till ökad styrkepotential nås för att säkerställa att tillverkningsprocessen ständigt 

förbättras.  

 

Hastighet vira m/min 930 

Produktion t/h 61  

Toppytvikt g/m2 45 

Malgrad, topp º MSR 50 

Toppkvarnar Kw 1500 

Malgrad, bas MSR 45 

Baskvarnar Kw 1500 

Påläggsmassa, produktion t/h 5 

Returfiber, mellankar bas m3/h 440 

Massaanalys, topp º MSR 53 

Inloppslåda, topp 

Utströmning m3/min 85 

Utloppsdifferens m/min 19 

Inloppslåda, bas 

Utströmning m3/min 122  

Utloppsdifferens m/min 5 

Flöden, topp   

Sidoflöde, drivsida m3/h 25 

Sidoflöde, förarsida m3/h 28 

Läppläge, vertikal topplåda mm 13,60  

Flöden, bas   

Sidoflöde, drivsida m3/h 45 

Sidoflöde, förarsida m3/h 42 

Vacuum, bas 

3 & 4 kPa 0 

5 & 6 kPa 0 

7 & 8 kPa -1,5 

9 & 10 kPa -2,5 

11 kPa -3,5 

12 kPa -6 

13 kPa -7 

14 kPa -6 

15 kPa -7 

16 kPa -7 

17 kPa -6 

18 kPa -3 

19 kPa 0 
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20a kPa 0 

20b kPa 0 

21 kPa 0 

23 kPa -18  

24 kPa -15 

26a kPa -23 

26b kPa -24 

27a kPa -25 

27b kPa -27 

Vacuum, topp 

34 kPa -1,0 

35 kPa -1,5 

36 kPa -2,0 

37 kPa -2,5 

38 kPa -2,0 

41 kPa -3,5 

42 % 30 

43 kPa -1 

44 kPa -1 

45 kPa -1 

Presstryck 

1:a kN/m 100 

2:a kN/m 1300 

Anpressningsvals kN/m 60 

3:e kN/m 1300 

Pressugvals, 1:a övre m/min 900 

Drag, press 

1:a pick-up % 20 

Drag, tork 

1:a m/min 13 

1:b m/min 2 

Totalt drag % 3 

Kemikalier Bas Topp 

Alun 0 kg/min 1,5 kg/min 

Kieselsyra 3 kg/t 3 kg/t 

a-pam 0,2 kg/t 0,02 kg/t 

c-pam 0,2 kg/t 0,2 kg/t 

Stärkelse 8,0 kg/ton  8,0 kg/ton 

ASA lim 1 kg/ton 2 kg/ton 

Retention Bas Topp 

Total retention 90 g/l 87 g/l 

pH Bas Topp 

Mkt  7,7 – 8,3 

Inloppslådor 7,5 – 7,8 7,5 – 7,8 

Blandningskar, bas 7,0 – 7,5  

Tork 

1:a tork cylinder 10 % 1,7 

2:a tork cylinder 17 % 0,6 
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Driftgrupp 3 % 0,2 

Kalander, tryck kN/m 3,2 

 


