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Sammanfattning 

Försöksplanering är en metod för att ta fram hur olika faktorer samverkar i processer. Meto-

den kan användas inom tillverkningsindustrin för att komma fram till hur olika faktorer i pro-

cessen kan justeras för att förbättra utfallet med avseende på att minska kvalitetsbrister. Att 

minska kvalitetsbrister kan också leda till ekonomiska besparingar. Försöksplanering kan an-

vändas med problemlösningsmetodiken DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Con-

trol). 

Syftet med detta examensarbete är att illustrera hur försöksplanering praktiskt kan användas 

med problemlösningsmetodiken DMAIC för att uppnå ekonomiska besparingar hos ett 

tillverkande företag. 

För att uppnå syftet har en fallstudie genomförts på BDX industri AB:s brikettfabrik i 

Svartöstan, Luleå. På brikettfabriken binds briketter ihop av restprodukt från SSAB:s 

stålproduktion och levereras åter till stålproduktionen.  

Fallstudien genomfördes som ett DMAIC-projekt. Fallstudien inleddes med att undersöka 

besparingspotentialer i produktion. Därefter identifierades försöksfaktorer som utifrån den 

identifierade besparingspotentialen bedömdes som intressanta att undersöka. Sedan 

utfördes ett första faktorförsök där alla identifierade försöksfaktorer ingick i försöksplanen. 

Efter det genomfördes ett faktorförsök med de faktorer som i första försöket visade sig ha 

effekt på briketternas hållfasthet. Ett verifieringsförsök genomförs också för att styrka 

resultatens reproducerbarhet.  

Resultatet av fallstudien visar att genom att höja fukthalten till rekommenderad nivå så kan 

cementmängden sänkas och därmed uppnås en kostnadsbesparing.  

BDX Industri AB rekommenderas att se över möjligheterna att höja fukthalten till 

rekommenderad nivå vilket gör det möjligt att sänka cementmängden och därigenom 

kostnaderna. Ytterligare rekommenderas att undersöka hur mycket härdkammartiden kan 

minskas och på så sätt uppnå en effektivare produktion av briketterna. 

En studie som är gjord på svenska företag visar att 77 % aldrig använt försöksplanering i sin 

verksamhet. Examensarbetet föreslår att vidare studera orsakerna till varför företag inte 

använder försöksplanering i större utsträckning samt vad som krävs för att fler företag ska 

börja använda metoden. 
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Abstract 

Design of experiments is a method to investigate how different factors affect a process. The 

method is able to be used within the manufacturing industry to achieve how to adjust differ-

ent factors in a process in order to improve the results i.e. reduce the number of quality de-

viations. To reduce the quality deviations could also affect cost savings. Design of experiments 

could be used together with the problem solving method DMAIC (Define, Measure, Ana-

lyze, Improve, Control). 

The purpose of this thesis is to illustrate how Design of Experiments could be used together 

with DMAIC to achieve cost savings in manufacturing companies.  

In order to reach the purpose a case study has been performed at the briquette factory of 

BDX industri AB in Svartöstan in Luleå. In the briquette factory, briquettes are made of residue 

from the steel production in SSAB. 

The briquettes are then delivered to the steel production in SSAB. The case study is performed 

as a DMAIC-project. The case study started to investigate the savings potential in the produc-

tion. Then the parameters, which were expected to affect the saving potentials, were identi-

fied.  In the next step all identified parameters were included in a factor experiment. Next, a 

factor experiment was performed with all parameters included which affected the hardness 

of the briquettes according to the first factor experiment. The results then were verified with 

further factor experiments to confirm the reproducibility of the results. 

The results of the case study show that increasing the moisture content to the recommended 

level will make it possible to decrease the cement content and thereby decrease the cost 

which means a cost saving. The cost savings has also been practically verified. 

BDX industry AB is recommended to investigate the possibilities to increase the moisture level 

to the recommended level which makes it possible to decrease cement content and thereby 

the costs. 

Further it is recommended to investigate how much the curing chamber time could be de-

creased in order to achieve a more effective production of the briquettes. 

A study of Swedish companies shows that 77 % of the companies have never used factor ex-

periments in their business. This thesis proposes to study the reasons why the companies do 

not use factor experiments to a greater extent and what is required for companies to start 

using the method.  
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1 INLEDNING 
 I detta kapitel presenteras bakgrunden till examensarbetet tillsammans med problemformu-

lering och syfte. Examensarbetets koppling till Sex sigma tydliggörs och fallstudien och dess 

mål presenteras.  

1.1  BAKGRUND 
De senaste årtiondena har inneburit förändringar för många västerländska företag i form av 

hårdare konkurrens från tillverkande företag som är verksamma i låglöneländer. Berger (1997) 

menar att en organisations förmåga att arbeta med ständiga förbättringar blivit en 

uppmärksammad kompentens hos företag under de senaste åren. Ständiga förbättringar kan 

dock omfatta ett brett spektrum av områden inom en organisation, däribland 

tillverkningsprocesser vilket just detta arbete kommer att inrikta sig mot. 

Ett av koncepten inom ständiga förbättringar är Sex sigma, vars syfte är att uppnå ekonomiska 

besparingar för företag (Breyfogle, 2003). Salvonen och Haikonen (2007) menar att Sex sigma 

uppnår sitt syfte genom att arbeta mot ständiga processförbättringar utifrån ett systematiskt 

tillvägagångssätt. Vidare menar de att ständigt förbättrade processer inom ramen för Sex 

sigma bidrar till att öka företagens affärsmässiga prestationer. 

En studie gjord av Bergquist och Albing (2006) visar att en stor del av de svenska företagen 

inte använder sig av centrala metoder inom Sex sigma så som försöksplanering, statistisk 

processtyrning och duglighetsanalys. Lägst är användande av verktyget försöksplanering. Av 

de svarande företagen har 77 % aldrig någonsin använt försöksplanering i sin verksamhet och 

14 % av de svarande hade någon enstaka gång testat försöksplanering. Resterande 7 % 

använder försöksplanering till och från i sina processer. Dock använde inga av de tillfrågade 

företagen försöksplanering systematiskt.  

Det kan tyckas underligt att 77 % av de tillfrågade företagen aldrig använt försöksplanering 

då Bergman och Klefsjö (2007) beskriver att försöksplanering är ett verktyg som har stor tyngd 

inom förbättringsprogrammet Sex sigma. Vidare beskriver Klements och Litchner (1994) att 

försöksplanering har bidragit till att produkter och processer kan förbättras på ett mera 

systematiskt sätt. Enligt Antony et al. (2003) verkar ingenjörer sakna förståelse för vilken 

möjlighet försöksplanering har för att lösa kvalitetsproblem. Bland annat visar en studie av 

Tanco et al. (2010) att en av orsakerna till att inte fler företag använder försöksplanering kan 

bero på det låga engagemanget från ledningen samt att det finns en låg medvetenhet eller 

kompetens om statistiska metoder hos ingenjörer. 

Under utförande av experiment kan försöksplanering användas som ett av verktygen för att 

undersöka vilken effekt faktorer har på produkten eller processens prestation (Sexton et al., 

2006). För att öka kunskapen om företagets processer och produkter och därmed 

förutsättningar för förbättringar menar Bergman och Klefsjö (2007) att man måste planera 
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och utföra försök. Väl planerade försök ger kunskap om vilka parametrar som påverkar 

produkter och processer och vilka värden man ska välja på dessa parametrar för att få en så 

bra produkt eller process som möjligt till lägsta möjliga kostnad (Montgomery, 2009). 

Ett tillvägagångssätt att arbeta med kvalitetsverktyg inom Sex sigma, så som försöksplanering, 

är att använda sig av problemlösningsmetodiken, DMAIC. Denna metodik är då själva 

strukturen för förbättringsarbetet. Enligt Salvonen och Haikonen (2007) innehåller DMAIC 

fem faser vars mål är att implementera processförbättringar. De fem faserna sammanfattas 

Define-Measure-Analyze-Improve-Control. Vidare anser Salvonen och Haikonen (2007) att de 

olika faserna driver förbättringsarbetet framåt och hjälper till att upptäcka grundorsaker till 

fel i processer. DMAIC är enligt Berardinelli (2012) en strukturerad problemlösningsmetod där 

varje fas i DMAIC bygger på den föregående med målet att skapa långsiktiga lösningar på 

problem.  

I detta examensarbete illustreras hur försöksplanering i kombination med problemlösnings-

metodiken DMAIC kan genomföras i praktiken hos ett tillverkande företag för att uppnå 

ekonomiska besparingar. Författaren vill därigenom få kunskap om DMAIC och försöks-

planeringens för- och nackdelar i praktiken. Företaget som valdes till att genomföra studierna 

hos var BDX Industri AB. Fördelarna med att välja just det företaget var att författaren tilläts 

genomföra försöken i en fullskalig produktion.  

1.2  PROBLEMFORMULERING 
Examensarbetet kommer genom en illustration av praktisk tillämpning, på ett tillverkande fö-

retag, söka svar på frågan: Vilka resultat kan uppnås när försöksplanering och DMAIC används 

på ett tillverkande företag? 

1.3  SYFTE 
Syftet med detta arbete är att genom en fallstudie illustrera hur förbättringsverktyget 

försöksplanering i kombination med problemlösningsmetodiken DMAIC i praktiken kan 

användas på ett tillverkande företag för att uppnå ekonomiska besparingar. 

1.4  MÅL MED FALLSTUDIEN 
Målet med fallstudien är att förbättra BDX:s tillverkningsprocess av restprodukts-briketter 

genom tillämpning av DMAIC och försöksplanering. Processförbättringarna ska leda till 

ekonomiska besparingar för företaget. Processförbättringarna får dock inte orsaka någon 

försämrad kvalitet på briketterna. Briketternas viktigaste kvalitetsdimension är deras 

hållfasthet vilken mäts genom ett så kallat TTH-test. En hög hållfasthet hos briketterna är 

viktig för kunden. TTH-testens värde ger briketterna ett TTH-tal som också blir briketternas 

kvalitetsindex. 
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Initialt undersöks vilka faktorer som påverkar TTH-värdet. Kännedom om vilka faktorer som 

påverkar TTH samt hur de påverkar kan ge möjlighet att optimera processen ur ett 

ekonomiskt perspektiv samtidigt som TTH håller en godkänd nivå. 

Målet med fallstudien har brutits ner i tre delmål. Efter DMAIC studien och 

försöksplaneringen ska: 

1. faktorer som påverkar briketternas TTH-värde ha identifierats. 

2. det ha kartlagts hur dessa faktorer påverkar TTH-värdet. 

3. ett förbättringsförslag formulerats som bidrar till ekonomiska besparingar utan att 

briketternas kvalitet försämras. 
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2 FÖRETAGS-, PRODUKT- OCH PROCESSBESKRIVNING 
I det här kapitlet ges en introduktion av BDX vilket är företaget som fallstudien omfattar. I 

kapitlet beskrivs den aktuella produkten, restproduktbriketterna, och den studerade proces-

sen, brikettfabriken.   

2.1 BDX 
BDX Företagen AB är verksamt inom entreprenad och logistikbranschen över hela landet och 

har Norrbotten och Västerbotten som huvudmarknad. BDX har en omsättning på 2700 MSEK 

med totalt 300 anställda. Bolaget har 370 aktiva leverantörer och förfogar därmed över 1 700 

maskiner och fordon samt 2 000 förare (BDX, 2013). 

BDX Företagen är indelat i tre divisioner: Division Anläggning, Division Logistik samt Division 

Specialbolag. 

 

FIGUR 2.1: ÖVERSIKT AV BDX BOLAGSSTRUKTUR 

Inom divisionen för specialbolag finns dotterbolaget BDX Industri AB. BDX Industri AB utför 

tjänster åt industrier med specialinriktning på återvinning. Inom de flesta industriprocesser 

förekommer någon form av bi- eller restprodukter som ”blir över” efter olika produktionssteg. 

Dessa bi- och restprodukter har tidigare deponerats utan någon form av bearbetning. BDX 

uppdrag omfattar ofta omhändertagande av processavfall, slam, aska, farligt och icke farligt 

avfall (BDX, 2013). År 2013 omsatte BDX Industri AB 124 MSEK och hade 26 anställda 

(Allabolag, 2013). 

I Svartöstan, Luleå, har BDX Industri en restproduktfabrik där briketter binds ihop av järnhal-

tiga restprodukter från SSABs stålproduktion. Briketterna levereras åter till stålproduktionen 

där de förbränns i verkets masugn. Brikettfabriken hade 2013 en årsproduktion på cirka 

200000 ton briketter. Brikettfabrikens omsättning är omkring 40 MSEK. Brikettfabriken körs 

med 5-skift och är därmed i drift dygnet runt. Vid tidpunkten för examensarbetets utfö-

rande anser BDX att de producera maximal kapacitet. 

BDX 
företagen AB

Division 
anläggning

Division 
logistik

Division 
Specialbolag

BDX industri 
AB
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2.2  PRODUKTBESKRIVNING 
Restproduktbriketterna som tillverkas väger omkring 0,5 kg och är cirka 7 cm långa och 6 cm 

breda, se bild 2.1.  

 

  BILD 2.1 RESTPRODUKTBRIKETTER 

Skrotmixen är en blandning av malt stålskrot och innehåller till drygt 50 % järn (Fe), knappt 

20 % kalciumoxid (CaO), 5 % kiseloxid (𝑆𝑖𝑂2), 5% Magnesiumoxid (MgO), en liten andel kol (C) 

på 2-3 % samt små mänger av ytterligare cirka 10 ämnen. Briketterna tillverkas i satser om 

cirka 2 ton. För innehåll i varje sats, se tabell 2.1. 

 

TABELL 2.1 NUVARANDE RECEPT FÖR RESTPRODUKTSBRIKETTERNA I VARJE SATS  

 
 Skrotmix Hyttsot Filter-

stoft 

Cement Vatten Avsvav-

ling 

Total 

vikt 

Nuva-

rande 

(kg) 

1100 200 250 
220-

240 
30-100 100 

1900-

1990 

 

TTH-test 

För att testa briketternas hållfasthet tas stickprov varje dygn som genomgår ett så kallat TTH-

test. TTH-test är ett tumblertest enligt ISO 3271. Testet simulerar sönderfall och nedbrytning 

orsakade av slag, stötar och nötning. Metoden är ofta förekommande för att testa hållfast-

heten hos järnmalmspellets men används på SSAB för att mäta hållfastheten hos briketterna. 
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TTH -trumman består av en 5 mm tjock stålplåt med en inre diameter på 1000 mm och en 

längd på 500 mm. Trumman roteras 200 varv med en hastighet av 25 varv/min. Materialet 

från trumman siktas sedan på 6.3 mm. Fraktionerna vägs ut för att beräkna viktprocent som 

är större än 6.3 mm, vilket representerar TTH-värdet.  

 

 

BILD 2.2 TTH-TRUMMAN 

2.3  PROCESSBESKRIVNING 
Briketterna tillverkas av både torra och fuktiga material. De torra materialen filterstoft och 

cement lagras i silos och de fuktiga materialen lagras i materialfickor som ligger i anslutning 

till fabriken. I fabrikens kontrollrum finns ett datorprogram som styra vilka mängder av de 

olika ingredienserna som satsen ska innehålla. Den önskade sammansättningen ställs in i 

datorprogrammet. 

Materialen transporteras till en blandningskammare där materialet torrblandas. Efter 

torrblandningen på 10 sekunder tillsätts vatten vartefter det nu våta materialet blandas. 

Våtblandningen varar i 60 sekunder. Varje sats väger knappt 2000 kg och blir till drygt 4000 

briketter. 
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BILD 2.3 BLANDNINGSKAMMAREN 

Ett transportband transporterar den blandade massan till en materialficka inne i fabriken. 

Materialfickan är placerad över brikettmaskinen och portionerar ut brikettmassa till 

brikettmaskiner med 15 sekunders intervaller. Den uppmätta mängden material fördelas i 

378 brikettformar och kompakteras huvudsakligen genom vibration i formen men även till 

viss del på grund av trycket från stampen. 

 

BILD 2.4 BRIKETTMASKINEN 

De färdiga briketterna transporteras via en robotfingervagn till en härdkammare som har en 

temperatur på mellan 25 och 40 °C. Briketterna förvaras i härdkammaren i 24 timmar 

vartefter de genomgår ett TTH-test. Efter att briketterna transporterats ut från 

härdkammaren går de vidare till ett utomhus lager där de ligger i 4 veckor för ytterligare 

härdning. 
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Figur 2.2 Översiktligt flödesschema genom brikettfabriken 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
Kapitlet presenterar den teori användas i examensarbetet.  Huvudsakligen diskuteras Sex 

sigma, DMAIC och Försöksplanering. Slutligen ges också en kort beskrivning av arbetsgångar 

som finns tillgängliga i litteraturen vid arbete med dessa verktyg och metoder. 

3.1  SEX SIGMA 
Motorola introducerade under 1980-talet förbättringsprogrammet Sex sigma vilket var 

namnet på deras förbättringsarbete som fokuserade på att minska oönskad variation i 

processer (Breyfogle, 2003). 

Enligt Bergman och Klefsjö (2007) är oönskad variation en viktig källa till kostnader och 

missnöjda kunder. Reducering av variationen hos de parametrar som påverkar viktiga 

egenskaper för kunden kan bidra till dramatisk förbättring av resultatet. Reduceringen av 

variation kan också leda till förbättrad leveranssäkerhet. Parker (2003) menar att om 

prestandan på processer förbättras så bidrar det till att tre ytterligare aspekter uppfylls. 

Kostnaderna minskas, kundtillfredsställelsen ökar samt att en ökad omsättning uppnås och 

därigenom en ökad vinst. 

Magnusson et al. (2003) menar att Sex sigma syftar till att uppnå förbättrade processer 

genom att identifiera processens problem och arbeta med att fastställa grundorsaker till 

dessa samt att därefter ta fram förbättringar till dessa. För att uppnå detta är enligt 

Mehrjerdi (2011) ledningens engagemang en nödvändighet för att arbete med Sex sigma ska 

kunna leda till några förbättringar. Därför har ledningen ett ansvar att få alla medarbetare att 

se värdet i att arbeta med förbättringar. 

Den grekiska bokstaven σ (sigma) används för att identifiera variation. En sigmanivå anger 

processens standardavvikelse. Högre sigmanivån är ett tecken på att processen producerar 

färre defekter. Enligt Mehrjerdi (2011) har en godkänd Sex sigmanivå uppnåtts när 

sannolikheten är lika med 3,4 defekter per miljon möjligheter. Det medför att en process 

som är normalfördelad samt är i statistisk jämvikt bör ha ett avstånd från processens 

medelvärde till närmaste toleransgräns som är sex gånger processens standardavvikelse för 

att processen ska vara godkänd. 

 

3.2  PROBLEMLÖSNINGSMETODIKEN DMAIC 
Parker (2003) ser DMAIC som en viktig metod inom Sex sigma. I DMAIC utreds ett problem 

som blivit identifierat av en organisation och en uppsättning verktyg och tekniker utnyttjas 

på ett logiskt arbetssätt för att sedan komma fram till en hållbar lösning (Shankar, 2009). 

Den framtagna lösningen ska eliminera eller minimera problemet och därmed placera 

organisationen i en konkurrenskraftig position (Shankar, 2009).  
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DMAIC är indelat i fem faser vilka tillsammans utgör en arbetsgång för förbättringsarbete. De 

fem olika faserna står för Define - Measure - Analyze – Improve – Control. I denna arbetsgång 

är olika arbetssätt och verktyg lämpliga att använda i de olika faserna (Shankar, 2009). 

 Tabell 3.1 är hämtad från Montgomery (2009) och beskriver de olika faserna i DMAIC samt 

vad som ingår i dem. 

 

TABELL 3.1  DMAIC-CYKELNS OLIKA AKTIVITETER (MONTGOMERY, 2009. S. 46) 

Define Measure Analyze Improve Control 

Problem- 

formulering 

Bestäm vad som 

ska mätas 

 

Analysera data Identifiera 

lösningar 

Standardisera  

processen  

Beräkna  

besparingspotential 

 

Samla in data  Identifiera 

grundorsaker 

Välj lösning  Utforma och planera  

styrning 

Identifiera  

kunder samt  

deras behov 

 

Utvärdera  

mätsystem 

Testa orsaks-

hypoteser 

Testa lösning Slutlig uppföljning 

Konstruera  

övergripande  

flödesscheman 

 

Definiera  

nuläget 

Bestäm  

problemets 

grundorsak 

Verifiera  

resultat 

Slutrapportering och 

överlämnande 

Planera projekt 

 

    

 

3.3  FÖRSÖKSPLANERING 
Att observera en process är en viktig del av att lära sig en process. För att förstå olika 

faktorers påverkan på en process är det inte tillräckligt med att endast observera processen. 

Observationen bör kombineras med olika nivåer på i faktorerna i processen för att förstå 

orsak-verkan-samband. Experiment bör utföras så att ingående variabler till processen 

varierar för att och observera processens utgående resultat. Ett experiment kan definieras 

som ett test eller en serie av delförsök där de ingående faktorerna förändras för att studera 

ändringar i den utgående responsvariabeln. Därmed tillhandahålls information om hur 

ingående faktorer påverkar den utgående faktorn(Montgomery, 2009). 

Enligt Parker (2003) är försöksplanering processen att planera experiment så att 

ändamålsenlig data blir insamlad och minimalt med experiment blir utförda för att förvärva 
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den nödvändiga informationen. Därefter bör lämpliga statistiska metoder användas för att 

analysera insamlad data.  

Att använda ett statistiskt tillvägagångssätt vid experimentets design är nödvändigt för att 

kunna dra meningsfulla slutsatser från data. Enligt Parker (2003) består försöksplanering 

huvudsakligen av två delar: utformning av experiment och statistisk analys av insamlad data.  

Bergman (1992) menar att det huvudsakliga syftet med försöksplanering är att: 

 Erhålla kunskap om den undersökta processen samt kvalitetspåverkande faktorer 

och samspel mellan dessa. 

 Utforma en teoretisk modell över den aktuella processen, utifrån vilken en optimal 

parameterinställning kan hittas. 

 Utforma en stabil och mer robust process med reducerad variation och känslighet 

mot störningar. 

 Reducera tillverkningskostnaden för produkten. 

 

Resultatvariabeln  

Enligt Bergman (1992) bör responsvariabeln vara den variabel som försöket har som mål att 

förbättra. Montgomery (2009) menar att när man väljer responsvariabel ska man vara säker 

på att den valda variabeln ger användbar information om den undersökta processen. 

  

Olika typer av faktorer 

Påverkande faktorer är alla de faktorer som anses kunna påverkar responsvariabeln. Påver-

kande faktorer kan indelas i försöksfaktorer, konstanshållna faktorer och störfaktorer. För-

söksfaktorer är de faktorer som i experimentet är intressanta och studera. Konstanthållna 

faktorer är faktorer som väljs att hålla konstanta under experimentet då de anses ointres-

santa för experimentets syfte. Störfaktorer är de faktorerna som inte är möjliga att hålla på 

en konstant nivå under experimentet. Störande faktorer kan därför inverka på experimen-

tets utfall vilket inte är önskvärt. Risken för att störfaktorer ska påverka resultatet kan mini-

meras med hjälp av randomiserade körordning av försöken. (Montgomery, 2009)    

 

Centrumpunkter 

Tvånivåers faktorförsök antar att det finns ett linjärt samband mellan faktorernas två nivåer 

vilket inte alltid behöver vara fallet. Tvånivåers faktorförsök kan fortfarande vara applicer-

bart trots avvikelserna från ett linjärt samband om avvikelsen är inom rimliga gränser. Cent-

rumpunkter läggs till försöksplanen för att motsvara nivån mitt emellan låg och hög nivå för 

försöksfaktorerna. Detta görs bland annat för att undersöka om kurvatur kan misstänkas. 



16 

 

Kurvatur innebär att centrumpunkternas värde avviker från den linjära förklarande mo-

dellens värde vilket innebär att sambandet inte är linjärt. (Montgomery, 2009) 

 

 

 

Randomisering 

Att randomisera innebär att körordningen på försöken görs i en slumpmässig ordning. Där-

med minskar risken att störfaktorer som varierar med tiden ska orsaka felaktiga slutsatser 

på grund av försöksordningen. (Montgomery, 2009) 

 

Sekventiell försöksplanering 

Om en studie endast innefattar ett stort omfattande experiment kräver det att experimen-

tet ger svar på de forskningsfrågor som formuleras om inte kan resultatet bli till en besvi-

kelse. Det framkommer alltså inte tillfredställande svar på forskningsfrågorna trots förbru-

kad tid, material och andrar resurser.  Det är därför en risk att under en studie endast ge-

nomföra ett stort omfattande experiment från början av studien såvida det inte finns för-

kunskaper om faktorernas inverkan. Därför är sekventiell försöksplanering att föredra då 

detta tillvägagångsätt innehåller en mindre serier experiment där varje försök har sina speci-

fika mål. Montgomery (2009) förespråkar att man inte ska investera mer än 25 % av sin bud-

get i första försöket. Ofta är det första försöket mer till för att lära sig om experimentet och 

då bör det finnas tillgängliga resurser för de slutliga målen med experimenten. 

 

3.4 TVÅ-NIVÅERS FAKTORFÖRSÖK 
I en försöksplan undersöks alla möjliga kombinationer av de olika nivåerna på faktorerna för 

att undersöka vilken effekt de har på responsvariabeln (Montgomery, 2009). 

Att undersöka faktorerna på två olika nivåer är, enligt Montgomery (2009), en vanligt före-

kommande form på försöksplanen. De olika nivåerna kan vara kvantitativa så som två vär-

den av till exempel temperatur, tryck eller annan variabel. Nivåer kan också vara av kvalita-

tiva så som två operatörer mot två maskiner. Två nivåers faktorförsök är speciellt använd-

bara i tidiga stadier av experimentella arbeten för att undersöka många faktorer. Faktorerna 

bör vara fixa och körordningen på försöksplanen randomiserad. 

Den enklaste försöksplanen i två nivåers faktorförsök är en försöksplan med endast två fak-

torer. Låt säga faktor A och B på två olika nivåer en hög (+) och en låg (-). En fullständig för-

sökplan blir i det fallet fyra delförsök där faktor A och B utförs i alla fyra kombinationer av 

nivåer för att se vilken effekt de olika kombinationerna har på responsvariabeln. Ett sådant 

försök är ett så kallat 22 faktor försök. Vill man ha ett tvånivåers faktorförsök där man är in-

tresserad av att undersöka 3 faktorer kallas försöket för 23 försök. Det går även att inklu-

dera fler faktorer i tvånivåers faktorförsök. Att ha fler försöksfaktorer innebär att antalet 
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delförsök i försöksplanen ökar vilket i de flesta fall innebär ökar kostnaderna. Därför kan 

man om man bedömer att risken för samspelseffekter är liten reduceras försöksplanen, vil-

ket kallas reducerad försöksplan. (Montgomery, 2009) 

Montgomery (2009) menar att det faktum att försöksplanen involverar flera faktorer gör det 

möjligt att även studera samspelseffekterna av faktorerna på responsvariabeln. Samspelsef-

fekterna är huruvida nivån på en faktor påverkar effekten av den andra faktorn.  

 

3.5  DUGLIGHETSANALYS 
Processduglighets syfte är att mäta hur väl en process producerar i förhållande till 

toleransgränserna. Två vanliga duglighetsindex är Cpk och Cp.  

Cp index definieras som förhållandet mellan toleransområdets bredd och processens 

spridning. Cp indexet tar ingen hänsyn till skiftningar i processen. Indexet antar att idealt 

läge råder där processen är på det önskade målet mitt emellan de två gränsvärdarna 

därmed blir det ett mått på spridning men inte på centreringen. (Oakland & Followell, 1990 

s.133) 

 

�̂�𝑝 =
𝑈𝑆𝐿 − 𝐿𝑆𝐿

6�̂�
 

 

Cpk-index mäter hur stor andel av processens mätvärden som faller utanför gränsvärdena 

och ger därmed en mer sannolik bild över om processens centrering. (Oakland & Followell, 

1990 s.134) 

�̂�𝑝𝑘 = 𝑚𝑖𝑛 [
𝑈𝑆𝐿 − �̂�

3�̂�
,
�̂� − 𝐿𝑆𝐿

3�̂�
  ] 

 

3.6  STYRDIAGRAM 
Styrdiagram är vida använt i industrin som ett verktyg att övervaka processer. Avvikelser kan 

genom styrdiagram bli upptäckta.  Styrdiagram anses vara en viktig del inom statistisk pro-

cesstyrning. (Xie et al., 2002) 

 

Principen grundar sig på att processer alltid har en vis mån av slumpmässig variation. Ett ex-

empel kan vara kvaliteten på ingående material exempelvis miljöfaktorer så som fuktighet, 

temperatur, vibration och att produkten behandlas av olika människor. Slumpmässig variat-

ion är inte kontrollerbar och inte heller identifierbar. Därför är liten variation inom vissa 
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gränser tillåten. För att göra det kan vi successivt markera processens gång och ta beslut ba-

serat vad som har blivit observerat under lång tid. (Xie et al., 2002) 

 

Då det finns många typer av styrdiagram och olika sätt att konstruera dem är de vanligaste 

stegen summerade nedan (Xie et al., 2002). 

1. Erhåll en serie av mätvärden från en process genom att observera processen. 

2. Beräkna processens medelvärde och använd det som centerlinjen (CL). 

3. Beräkna standardavvikelsen. 

4. Beräkna övre styrgränsen (UCL) och den undre styrgränsen (LCL) baserad på medel-

värdet plus respektive minus tre standardavvikelser eller 3-sigma. 

5. Markera mätvärdena på varandra följande i grafen. 

6. Om något mätvärde faller utanför styrgränserna, kontrollera orsaken och besluta om 

de ska tas bort. Om nödvändigt modifiera CL, UCL eller LCL. 

7. Fortsätt markera mätvärden i grafen så länge nya mätvärden erhålls. 

 

 

FIGUR 3.1  GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER VID STYRDIAGRAM MED TRADITIONELLA 3-

SIGMA GRÄNSER (XIE ET AL. 2002, FIGUR S. 3) 

 

Styrdiagram brukar delas upp i två huvudtyper. Styrdiagram för variabeldata samt för attri-

butdata. Variabeldata mäter någon form av kontinuerligt mått till exempel längd, tid, eller 

livslängd. Ibland klassificeras enheter som felaktiga eller felfria och i andra fall vill man räkna 

antalet felaktigheter per enhet, dessa kallas attributdata (Bergman & Klefsjö, 2007). I det här 
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examensarbetet presenteras styrdiagram som behandlar variabeldata, ett så kallat shewart-

diagram.  

3.7  TEORETISKA ARBETSGÅNGAR ÖVER DMAIC OCH FÖRSÖKSPLANERING 
Det finns forskning över hur arbete med Sex sigma bedrivs. Bland annat förslag på hur arbets-

gången kan se ut under DMAIC-projekt. Det finns även litteratur som beskriver hur faktorför-

sök kan planeras under arbete med försöksplanering. Figur 3.2 visar ett tänkbart flödes-

schema över arbetsgången under en DMAIC-studie. 

 

 

 

FIGUR 3.2 MODELL ÖVER HUR ARBETSPROCESSEN KAN SE UT UNDER ETT DMAIC-PROJEKT 

ENLIGT PARKER, (2003)   
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Hur arbetsgången under försöksplanering kan se ut visas i figur 3.3. Figuren går i en cirkel 

vilket tyder på att resultatet från ett försök lämpligen kan användas och ligga till grund för ett 

nytt försök. Detta ligger till grund för sekventiell försöksplanering vilket tillämpas under 

fallstudien i detta examensarbete. 

Figur 3.4 visar planeringen av ett faktorförsök.  Många av aktiviteterna som finns beskrivna i 

figuren användas i fallstudien och går att återfinnas i figur 4.1 vilken visar arbetsgången av 

fallstudien i examensarbetet.  

 

 

 

 

 

FIGUR 3.3  ARBETSPROCESSEN FÖR FÖRSÖKSPLANERING ENLIGT PARKER (2003) 
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FIGUR 3.4  VANHATALO & BERGQUIST (2007) 13 STEG FÖR HUR ETT FAKTORFÖRSÖK KAN 

PLANERAS 

  

1. Formulera problemet och definera målet

2. Samla in relevant bakgrundsinformation

3. Välj kontrollstrategi för processen 

4. Välj responsvariabel

5. Bestäm försöksvariabler, konstanta variabler samt störande variabler. Bestäm även nivån på 
variablena

6. Spefificera normal nivå mätprecision 

7.  Lista kända och misstänkta faktorsamspel

8. Välj experimentets design och dess procedur.

9.  Skissa på analystekniker 

10. Tänk över begränsningar och svårigheter som kan uppkomma under experimentet

11. Utse ansvarig för samordningen av experimentet

12. Om möjligt, utför ett pilotexperiment

13. Se över och revidera stegen ovanför.
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4 METOD  
I detta kapitel presenteras den metod som används för att uppnå examensarbetets syfte och 

mål. Forskningsstrategi, validitet, reabilitet och DMAIC-studiens arbetsgång presenteras.  

4.1  FORSKNINGSSTRATEGI 
Forskningsstrategi ger en beskrivning om vilka tillvägagångssätt som kan användas för att 

samla in data. Yin (2003) anser att det finns fem traditionella forskningsstrategier. Dessa 

undersökningsstrategier är: experiment, enkätundersökning, arkivanalys, historia och 

fallstudie.  

Strategierna begränsas inte av forskningsansats utan samtliga kan användas för en 

undersökande beskrivande eller förklarande ansats. Yin (2003) har skapat en tabell som 

beskriver inom vilka situationer respektive strategi kan vara lämplig, se tabell 4.1.  

Eftersom syftet med det här examensarbetet är att illustrera hur DMAIC-metoden och 

försöksplanering kan fungera i praktiken, har författaren kommit fram till att en fallstudie är 

en lämplig forskningsstrategi att använda. Att genomföra en fallstudie på ett reellt 

tillverkande företag, där DMAIC-metodikens struktur följs med inslag av försöksplanering som 

ett huvudsakligt verktyg, bör kunna uppnå syftet. 

Försöksplanering bygger till stor del på genomförande av experiment vilket innebär att det 

också kommer att vara en del av forskningsstrategin. Även en arkivstudie görs när duglighet 

och processens statistiska jämvikt undersöks genom att analysera historisk data.    

 

TABELL 4.1 FORSKNINGSSTRATEGI BEROENDE PÅ UNDERSÖKNING OCH SITUATION (YIN, 

2009, TABELL S.8) 

Strategi Typ av undersöknings-

fråga 

Kräver kontroll av bete-

endemässiga händelser 

Fokuserar på sam-

tida händelser 

 Experiment Hur varför? Ja Ja 

 Enkätstudie Vem, vad, var, hur 

många, hur mycket? 

Nej 

 

Ja 

 

 Arkivstudie Vem, vad, var, hur 

många, hur mycket? 

Nej Ja/Nej 

 Historik Hur, varför? Nej Nej 

 Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 
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4.2 DATAINSAMLING 
Data brukar delas in i kvalitativ och kvantitativ data. Kvalitativ datainsamling handlar om att 

gå in mer på djupet av frågorna och genomförs ofta genom intervjuer. Kvantitativ data foku-

serar på numerisk data vilken ofta samlas in med enkätundersökningar och analyseras med 

hjälp av statistik och matematiska metoder. (Saunders et al. 2009) 

 

Under examensarbetets gång  har både kvalitativ och kvantitativ data insamlats. Examensar-

betet innehåller i större utsträckning kvantitativ data då stora mängder kvantitativ data in-

samlats i den genomförda fallstudien. Mestadels har den data erhållits genom utförda faktor-

försök. Även historisk data har insamlats. Den genomförda duglighetsanalysen är baserad på 

historisk data från de dagliga mätningar av TTH-värde som BDX utför. 

 

Intervjuer har genomförts med personal på BDX för att identifiera försöksfaktorer vilket kan 

anses som kvalitativ datainsamling. Intervjuer genomfördes med en fokusgrupp bestående av 

chefen för BDX industri AB, chefen över brikettfabriken, logistik- och ekonomiansvarig på BDX 

industri AB och projektledare på BDX industri AB.  

 

 

4.3  ARBETSGÅNG UNDER FALLSTUDIE 
Författaren har upprättat ett flödesschema (figur 4.1) för att beskriva fallstudiens arbetsgång. 

Inspiration till arbetsgången över fallstudien kommer först och främst av teorier från 

Montgomery (2009) där han ger förslag på tillvägagångsätt i både DMAIC-metodiken samt 

försöksplanering. Vidare finns inslag i modellen av Parker (2003) förslag på hur 

tillvägagångssättet av försöksplanering kan se ut. Modellen innehåller även aktiviteter för hur 

försöken kommer att planeras vilka är hämtade från Vanhatalo och Bergquists (2007) mall 

över hur faktorförsök kan planeras. 
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FIGUR 4.1 ARBETSGÅNG FÖR FALLSTUDIEN I EXAMENSARBETET  
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4.4  VALIDITET OCH RELIABILITET 
Validitet redogör för att man verkligen mäter det man vill mäta (Saunders et al., 2009). En hög 

validitet står för att det som var avsett att mätas verkligen mäts. Reliabilitet beskriver hur 

pålitliga resultaten och mätningarna är. Med en hög reliabilitet ska oberoende mätningar 

kunna göras och ge samma resultat vid olika mättillfällen. 

Ett vanligt problem som uppstår under fallstudier är att veta om resultatet är generaliserbart 

i andra sammanhang än i studiens vilket kallas extern validitet. Den externa validiteten kan 

stärkas genom att få samma resultat i flera fallstudier (Yin, 2003). Det här examensarbetet 

har dock endast genomfört en fallstudie, däremot har flera försök gjorts som visat samma 

resultat vilket stärker validiteten.  

 

Informationen som är inhämtad från BDX har hämtats från personer på företaget med olika 

befattningar för att få en bred bild av företagets verksamhet. Faktorförsökens reliabilitet 

stärktes genom användning av replikat, alltså upprepningar av försöken. Replikat gjordes dock 

inte i första försöket vilket vore önskvärt då en viss variation mellan replikaten upptäcktes i 

andra försöket. 
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5  FALLSTUDIE - DMAIC 
I detta kapitel presenterasexamensarbetets fallstudie. Kapitlet går igenom de fem DMAIC-fa-

serna, Define, Measure, Analyze, Improve och Control. 

5.1  DEFINE 
 

Målet med DMAIC-studien är att minska produktionskostnader vid tillverkandet av 

kvalitetsgodkända restproduktsbriketter. Det finns mer eller mindre kostsamma faktorer i 

produktionen av briketter. Ett steg i ledet att minska produktionskostnaderna är att erhålla 

kunskap om vilka faktorer som påverkar briketternas kvalitet och hur de påverkar briketternas 

kvalitet samt till vilken grad. Att erhålla kunskap om faktorernas påverkan på briketternas 

kvalitet ger förutsättningar till att reducera de kostsamma faktorerna i största möjliga mån 

och maximera de mindre kostsamma faktorer. Därmed optimeras produktionen utifrån ett 

ekonomiskt perspektiv. 

Målen kommer därför delas upp i tre delmål vilka också beskrevs i inledningen. Efter DMAIC 

studien och försöksplaneringen ska: 

 faktorer som påverkar briketternas TTH-värde ha identifierats. 

 det ha kartlagts hur dessa faktorer påverkar TTH-värde.  

 ett förbättringsförslag formulerats som bidrar till ekonomiska besparingar utan att 

briketternas kvalitet försämras. 

 

5.2  MEASURE 
 

Montgomery (2009) anser försöksplanering vara en effektiv metod för att studera hur 

ingående faktorer kan påverka en utgående faktor. Därför kommer experiment att 

genomföras i syfte att uppnå fallstudiens mål.    

För att få kännedom om möjliga faktorer som kan utgöra försöksfaktorer i försöksplanen bör 

alla tänkbara påverkande faktorer identifieras. Dessa faktorer identifieras med hjälp av en 

fokusgrupp med anställda på BDX industri AB. 

Fyra anställda deltog i fokusgruppen, chefen för BDX industri AB, chefen över brikettfabriken, 

logistik- och ekonomiansvarig samt en projektledare. Författaren agerade moderator och 

strävade efter att agera neutralt och inte påverka deltagarna i någon riktning. 

Frågeställningen som intervjun utgick ifrån var; vilka faktorer påverkar briketternas TTH-



27 

 

värde? . Deltagarna hade olika befattningar inom företaget och  därmed olika erfarenheter 

och synpunkter på vilka faktorer som kan påverka briketternas TTH-värden. Under intervjun 

utformades ett fiskbensdiagram baserat på deltagarnas svar ( figur 5.2) vilket grafiskt 

illustrerar vad som tros påverka briketternas TTH-värde. Fiskbensdiagrammet 

sammanställdes i en tabell (tabell 5.1) som också beskriver de nuvarande inställningar samt 

hur varje faktor tros påverka TTH-värdet. Även uppgifterna i tabell 5.1 baseras på intervjuer 

genomförda av moderatorn med  fokusgruppen. 

Efter intervjun skrev författaren ner en sammanfattning över vad som framkommit, om varje 

faktor, under intervjun. Sammanfattningarna om faktorerna presenteras nedan. Utifrån 

bedömningarna om faktorernas påverkan på TTH-värdet samt dess ställ- och mätbara har 

faktorerna kategoriserats som försöksfaktorer, konstanthållna faktorer eller störande 

faktorer.  Faktorer som bedömts ha liten påverkan på TTH-värdet eller inte är ställbara men 

ändå håller konstant nivå har valts till konstanthållna faktorer. Faktorer som bedöms påverka 

TTH-värdet men inte är mätbara eller ställbara kategoriseras som störande faktorer.  De 

faktorer som var ställ- och mätbara samt bedömdes påverka TTH-värdet valdes till 

försöksfaktorer.   

 

 

FIGUR 5.4 FISKBENSDIAGRAM ÖVER IDENTIFIERANDE PÅVERKANDE FAKTORER PÅ BRIKET-

TERNAS TTH-VÄRDE 
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Försöksfaktorer  

Utifrån figur 5.4 väljs lämpliga försöksfaktorer ut. Kriterierna för försöksfaktorer är enligt 

Montgomery (2009) att de bör vara ställbara, mätbara samt tros ha en påverkan på respons-

variabeln. Därför valdes försöksfaktorer med hänsyn till dessa kriterier. Nedan följer en be-

skrivning av utvalda försöksfaktorer samt ett sammandrag av dem finns i tabell 5.1 

 

Brikettmassans fukthalt 

Fukthalten mäts för att bestämma vilken mängd vatten den slutliga brikettmassan innehåller. 

En ökad fukthalt antas öka briketternas TTH-värde. I nuläget hålls fukthalten kring 13 %. Detta 

tros vara en optimal nivå att hålla då den anses ge en god hållfasthet och inte göra massan 

för blöt vilket kan orsaka problem med att produktionsutrustning kletar igen. Idag anser BDX 

att en ökad fukthalt skulle ge ett ökat TTH-värde men att risken för produktionsproblem är 

överhängande om en blötare massa används. Hur mycket en ökande fukthalt ökar briketter-

nas TTH-värde är okänt. Det också okänt på vilka nivåer fukthalten orsakar problem i produkt-

ionen. 

  

Mängd cement  

Cement används som bindemedel i briketterna. Mängden cement har en avgörande roll för 

TTH-värdet och enligt BDX är det tydligt att en ökad mängd cement ökar briketternas hållfast-

het. Detta tros ske inom vissa nivåer och det är okänt var TTH-ökningen avtar.  

 

Tid i härdkammaren 

Härdkammaren anses ha en påverkan på TTH-värdet där en ökad tid i härdkammaren torde 

ge en snabbare ökning av briketternas TTH-värde. Baserat på erfarenhet antar personalen 

som dagligen jobbar i brikettfabriken att 5 timmars ökning i härdkammaren borde ge ungefär 

10 procentenheters ökning av TTH.  

 

Formens vibration 

Det är relativt oklart vilken påverkan formens vibration har på briketternas TTH-värde. Vib-

rationerna används för att få briketternas massa på plats i formen. Hypotetiskt kan tänkas att 

en ökad vibration packar massan bättre och därmed gör briketterna starkare. Under mötet 

framkom ytterligare en hypotes att om formen vibrerar för mycket kan vattnet pressas ut från 

massan vilket troligen inte kommer ge ett bra TTH-värde. 

 

Tid i blandaren 

Tid som ingredienserna blandas gör blandningen mer homogen vilket antas öka TTH-värdet. 

En ökning av blandarens tid torde öka TTH-värdet. 
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TABELL 5.1 INFORMATION AV VALDA FÖRSÖKSFAKTORER 

Försöksfaktorer Mätbar Ställbar 
Nuvarande 

nivå 
Misstänkt påverkan på TTH 

Mängd cement JA JA 230-250 kg Mer cement ökar TTH-värdet. 

Vibration i formen JA JA 1,2 s 

Vibration bidrar till att massan 

packas i formen, därmed borde 

ökad vibration kunna öka TTH-

värdet. 

Tid i blandaren 

(torrblandning och 

blötblandning) 

JA JA 
T:10-15 s 

B:60-70 s 

Längre tid ger troligen en bättre 

blandning och således ett ökat 

TTH-värde, oklart dock om ök-

ningen är märkbar. 

Tid i härdkammaren JA JA 22 timmar 
Längre tid i härdkammaren tros 

öka TTH-värdet. 

Fukthalt massa JA JA 12,5-13,5 % Ökad fukthalt ökar TTH-värdet 

 

Störande faktorer 

Som störande faktorer identifierades temperatur i härdkammaren och volym i blandaren. Ne-

dan följer en beskrivning av störande faktorer samt ett sammandrag av dem finns i tabell 5.2 

 

 

 

 

Temperaturen i härdkammaren 

Temperaturen i härdkammaren kan variera vid olika höjder i kammaren. Det kan skilja ungefär 

10 grader från golvet till taket. Det är i nuläget inte möjligt att ställa in temperaturen så att 

den är jämn över hela härdkammaren. För att minimera påverkan från de olika temperatu-

rerna i härdkammaren kommer varje prov, som utgör underlag för resultatet i varje delexpe-

riment, innehålla briketter från alla nivåer av härdkammaren. 

   

Volym i blandaren 
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Volymen i blandaren bör påverka TTH-värdet. Blandaren blandar optimalt vid en viss volym 

(1900-2000 kg) och eftersom mängden cement och vatten kommer att varieras mellan två 

nivåerna kommer volymen i blandaren också att variera. Volymen kommer att variera bero-

ende på fukthalt och cementmängd. Volym kan därmed inte anses som ställbar i försöket.  

 

 

TABELL 5.2 INFORMATION OM IDENTIFIERADE STÖRANDE FAKTORER 

Störande fak-

torer 
Mätbar Ställbar Nuvarande nivå Misstänkt påverkan på TTH 

Temperatur i 

härdkammaren 
JA NEJ Mellan 25-40°C 

Högre temperatur i härdkam-

maren höjer TTH 

Volym i  

blandaren 
JA NEJ 1990 kg 

Ökad volym tros ge ökat TTH-

värde tills den uppnår optimalt 

läge 

  

Konstanta faktorer 

Som konstanta faktorer identifierades mängden avsvavling, hyttsot och filterstoft. Nedan föl-

jer en beskrivning av konstanta faktorer samt ett sammandrag av dem finns i tabell 5.3 

 

Mängd avsvavling 

Mängd avsvavling kan tänkas påverka TTH-värdet till en mindre grad. Detta har att göra med 

att ballastblandningen blir mer homogen. Denna faktor kommer dock att hållas konstant där-

för att det är en faktor som BDX och SSAB vill hålla på den rådande nivå. 

 

Hyttsot 

Det finns uppgifter om att andelen hyttsot i briketterna ska minskas. SSAB har beslutat om att 

injicera hyttsotet direkt i masugn istället för att binda det i briketterna. I framtiden kommer 

briketterna endast innehålla en liten del hyttsot från 0-5 %. Med anledning av att hyttsot tro-

ligen inte kommer användas som ingrediens i framtiden kommer hyttsot hållas på konstant 

nivå under försöket. 

 

Filterstoft 

Eftersom filterstoftet inte anses påverka TTH-värdet i någon större utsträckning kommer 

denna faktor att hållas konstant under experimentet för att inte utgöra någon påverkan på 

volymen i blandaren. 
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TABELL 5.3  INFORMATION OM IDENTIFIERADE KONSTANTHÅLLNA FAKTORER 

Konstanthållna  

faktorer 
Mätbar Ställbar 

Nuvarande 

nivå 
Misstänkt påverkan på TTH 

Mängd hyttsot JA JA 150-500 kg 

En ökad mängd hyttsot kan 

utgöra en liten ökning av 

TTH. 

Mängd avsvavling JA JA 150-200 kg 
Oklar men ökad avsvavling 

tros kunna öka TTH-värdet. 

Mängd filterstoft JA JA 0-200 kg 
Oklart om det påverkar 

TTH-värdet i någon riktning 

 

Faktorförsök 1  

Första faktorförsöket genomfördes för att undersöka vilken påverkan de identifierade för-

söksfaktorerna har på briketternas TTH-värde. För att korta ned försökstiden användes en 

reducerad försöksplan. I detta fall användes en reducerad försöksplan 25−2. Försöket innehöll 

även 4 centrumpunkter för att urskilja om någon kurvatur kunde finnas. Försöksplanen inne-

höll totalt 12 delförsök.  

 

Nivåer 

Tabell 5.4  presenterar vilka försöksfaktorer som undersökts samt deras höga respektive låga 

nivå. Samtliga höga nivåer tros ge ett ökat TTH-värde. De olika nivåerna valdes i samråd med 

BDX och hade skillnader som troligen skulle ge identifierbara utslag hos responsvariabeln. 
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TABELL 5.4  NIVÅERNA UNDER FAKTORFÖRSÖK 1 

 
Nuvarande 

nivå 
- + 

Nivå som tros 

ge högst TTH-

värde 

Fukthalt på brikett-

massan 
13,00% 12,00% 15,00% + 

Tid i härdkammaren 24h 24h 29h + 

Mängd cement 230kg 190kg 250kg + 

Tid i blandaren 70s 70s 120s + 

Formens vibrations-

tid 
1,2s 1,2s 2s + 

 

Genomförande och resultat 

Faktorförsök 1 genomfördes den 21 oktober 2013 under normala produktionsförhållanden. 

Tidsåtgången för att tillverka alla delförsök och föra in dem i härdkammaren var cirka 8 tim-

mar. Dagen efter, 22 oktober 2013, togs briketterna ut ur härdkammaren för testning av TTH-

värdet vilket tog cirka 10 timmar. Mätvärdena analyserades i programvaran Design Expert för 

att undersöka om det fanns några försöksfaktorer som kunde antas ha en signifikant påverkan 

på TTH-värdet. Delförsöken genomfördes i slumpmässig ordning. Delförsöken samt deras 

TTH-resultat visas i tabell 5.5. 
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TABELL 5.5 INSTÄLLNINGARNA UNDER VARJE DELFÖRSÖK SAMT DERAS TTH-RESULTAT 

Prov 
Körord-

ning 

A= Cement- 

mängd 

B= Tid i 

blan-

dare 

C= Verk-

lig Fukt-

halt 

D = Tid i 

härdkam-

mare 

E=Vibration i 

formen 

TTH-

värde 

1 4 190kg 70s 11,40% 28 2,4s 18 

2 8 250kg 70s 11,10% 24 1,2s 22 

3 12 190kg 120s 11,80% 28 1,2s 15 

4 10 250kg 120s 10,40% 24 2,4s 19 

5 6 190kg 7s 14,60% 24 2,4s 73 

6 7 250kg 70s 15,00% 28 1,2s 85 

7 11 190kg 120s 14,70% 24 1,2s 72 

8 1 250kg 120s 14,90% 28 2,4s 83 

9 5 220kg 95s 12,80% 26 1,8s 56 

10 2 220kg 95s 13,70% 26 1,8s 60 

11 9 220kg 95s 13,50% 26 1,8s 64 

12 3 220kg 95s 13,40% 26 1,8s 54 

 

Analys av resultatet 

Under försöket var fukthalten svår att kontrollera då den inte höll sig till de planerade nivå-

erna. Med anledning av detta genomfördes två analyser en med de verkliga nivåerna och en 

med de planerade nivåerna. Variansanalysen för de verkliga värdena visas i tabell 5.6 samt 

variansanalysen för de planerade nivåernas värden visas i tabell 5.7 

 

I analysen med de planerade nivåerna har cementmängden ett p-värde på 0,12. Den ger 

tendenser på att vara aktiv men endast med en signifikansnivå på 12 %. Analysen med de 

verkliga värdena har cementmängden ett lågt p-värde och en signifikansnivå på 1,5 %. Ef-

tersom båda analyserna pekar åt samma håll och den senare analysen ger ett lågt p-värde 

bör man anta att cementmängden är aktiv. Figur 5.5 visar halvnormalfördelningsdiagram-

met över TTH-resultaten från faktorförsök 1.   
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Halvnormalfördelningsdiagrammet antyder att faktor C, fukthalten, kan anses vara aktiv då 

den markant skiljer sig från normalfördelningslinjen. Till viss del synes även faktor A, cement-

mängden, avvika från normalfördelningslinjen. Sammantaget visar diagrammet att fukthalt 

har en hög påverkan på briketternas TTH-värde. Cementmängden påverkade också TTH-vär-

det men inte i lika stor utsträckning som fukthalten.  

 

 

 

 

 

   Tabell 5.6 ANOVA-analys baserat på de verkliga nivåerna 

Source 
Sum of 

squares 
Df 

Mean 

square 
F - value 

p-value 

Prob>F Remarks 

Model 7260.25 2 3630.13 87.83 < 0.0001 significant 

A-

Cementmängd 
120.13 1 120.13 2.91 0.1224  

C-Fukthalt 7140.12 1 7140.12 172.74 < 0.0001  

 

FIGUR 5.5  HALVNORMALFÖRDELNINGSDIAGRAM ÖVER RESULTATEN FRÅN FAKTOR-

FÖRSÖK 1 DÄR A ÄR CEMENTMÄNGDEN OCH C ÄR FUKTHALTEN 
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Det är av betydelse då det indikerar att den billigare råvaran, vatten, stärker TTH-värdet mer 

än det dyrare cementet. Det är av stor vikt att undersöka detta vidare samt titta på hur mycket 

det går att höja respektive sänka de två faktorerna, alltså hur mycket går det att sänka ce-

mentmängden mot en ökad fukthalt. Ett av proverna visar att en minskning av cementmäng-

den till 190 kg samt en ökad fukthalt till ca 15 %, skulle ge ett TTH-värde på 72 %.  

Det visade sig finnas begränsningar för att höja fukthalten då en för hög fukthalt gav problem 

i produktionen. Materialet blev blött och kletade fast i vissa delar i produktionen bland annat 

i materialfickan ovanför brikettpressen. Detta kunde orsaka produktionsstopp men också att 

formen inte blev helt fylld. Det blöta materialet orsakade också att det fastnade på stampen 

i brikettpressen. Det hela kunde orsaka brickor som såg ut liknande den på Bild 5.1. Eftersom 

fukthalten var svårkontrollerad var det problematiskt att konstatera vilken övre gräns av fukt-

halten som orsakar produktionsproblemen. 

Faktorförsöket visar också att ingen av de övriga faktorerna har någon signifikant betydelse 

för responsvariabeln. Det är ett intressant resultat eftersom härdkammartiden i nuläget är en 

flaskhals och det är av stort intresse att kunna reducera härdkammartiden. Om det visar sig 

att härdkammartiden har en låg påverkan på TTH är det av intresse. Eftersom de testade ni-

våerna var 24 timmar och 29 timmar kan man endast anta att resultatet gäller för det inter-

vallet. Det återstår att undersöka om ytterligare reducering av härdkammartid påverkar TTH-

värdet i lika låg utsträckning. Undersökningen bör göras för att se om det går att minska härd-

kammartiden från dagens normala nivåer. 
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Övriga faktorer så som vibration i formen och tid i blandaren hade varit av intresse att vidare 

undersöka om det hade visat sig att de hade påverkar TTH-värdet. Då de inte påverkar TTH-

värdet valdes  redan efter det här faktorförsöket att inte gå vidare med dem och de har i de 

senare försöken hållits konstanta.  

 

 

 

Tabell 5.7 Variansanalys över de verkliga nivåerna 

Source 
Sum of 

squares 
Df 

Mean 

square 
F-value 

p-value 

prob> F Remarks 

Model t 7341,42 2 3670,71 113,5 < 0.0001 significant 

A-

Cementmängd 
294.16 1 294.16 9.10 0.0145  

C-Fukthalt 7221.29 1 7221.29 223.47 < 0.0001  

  

BILD 5.1 TILL VÄNSTER: DÅLIG FÖRDELNING PÅ BRICKAN ORSAKAD AV HÖG FUKTHALT. TILL HÖGER: 

EN BRICKA MED BRA FÖRDELNING 
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Slutsats 

Eftersom fukthalten visade sig ha en större effekt på TTH än cementmängden är det intressant 

att ytterligare utreda huruvida det är möjligt att sänka cementmängden mot att ha en högre 

fukthalt.  Eftersom härdkammartiden anses vara en flaskhals är det av vikt att utreda den 

vidare och undersöka om tiden kan reduceras från nuvarande nivå utan att få någon bety-

dande minskning av TTH-värdet. 

 

5.3  ANALYZE 
Under analyze-fasen analyseras resultat som framkom i faktorförsök 1. Även om antalet för-

söksfaktorer minskar rör det sig fortfarande om undersökningar hur ingående faktorer kan 

påverka utgående faktor. Eftersom Montgomery 2009 anser att försöksplanering är en effek-

tiv metod för att undersöka detta kommer analysfasen bestå av ytterligare ett faktorförsök.  

 

Faktorförsök 2 

Avsikten med faktorförsök 2 var att vidare analysera de intressanta faktorer som framkom 

under faktorförsök 1.  Under faktorförsök 2 studerades möjligheterna att sänka cementmäng-

den i utbyte mot en ökad fukthalt samt möjligheterna att minska härdkammartiden från nu-

varande nivåer. Då endast två faktorer undersöktes, användes en fullständig försöksplan, 22. 

En 22 försökplan innehåller få delförsök därav användes 3 replikat, per inställning, för att öka 

reliabiliteten. Försöksplanen innehöll totalt 12 delförsök. 

 

Nivåer 

I syfte att studera möjligheterna att sänka cementmängden från nuvarande nivå genomfördes 

faktorförsök 2 med en låg nivå cementmängd (190 kg) samt en högre nivå (220 kg). Fukthalten 

hade låg nivå 13,5 % och en hög nivå 14,5 %. På grund av svårigheter med att fukthalten blev 

de verkliga genomsnittliga nivåerna 13,7 % respektive 14,7 %. Nivåerna under faktorförsöket 

visas i tabell 5.8.  

 

Parallellt med försöken har härdkammartiden också testats. Varje delförsök har testats efter 

19 timmar i härdkammaren och ett till prov har sedan tagits efter 22 timmar.  På detta sätt 

undersöktes huruvida det är stor skillnad av att minska härdkammartiden med 3 timmar.  
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TABELL 5.8 NIVÅERNA UNDER FAKTORFÖRSÖK 2 

 

 

Genomförande och resultat 

Faktorförsök 2 genomfördes november 2013 under normala produktionsförhållanden. Tidsåt-

gången att tillverka alla delförsök och föra in dem i härdkammaren var cirka 6 timmar. Efter-

kommande dag togs briketterna ut ur härdkammaren för testning av TTH vilket tog cirka 9 

timmar. Tabell 5.9 visar alla delförsök samt deras TTH-resultat vid 19 respektive 22 timmar. 

Utifrån tabell 5.10 kan utläsas att den genomsnittliga ökningen i TTH mellan 19 och 22 timmar 

är 1,9 %.  

 

 

TABELL 5.9 ALLA DELFÖRSÖK OCH DERAS TTH-RESULTAT 

Försök Cement (kg) Fukthalt (%) 
Verklig fukt-

halt (%) 

TTH-värde 

19 timmar 

TTH-värde 

22 timmar 

1 190 14,5 14,84 49,1 45,8 

2 190 14,5 14,8 49,6 46,7 

3 190 14,5 14,5 43,9 56,7 

4 220 14,5 14,5 51,2 50,7 

5 220 14,5 14,7 58 58,1 

6 220 14,5 14,8 61,3 61 

7 190 13,5 13,61 47,3 52,3 

8 190 13,5 13,7 43,3 42 

9 190 13,5 13,6 38,5 44 

10 220 13,5 13,77 49,9 52,8 

11 220 13,5 13,65 45 44,05 

12 220 13,5 13,6 44,5 48,9 

 

Försöksfak-

torer 
Låg nivå (-) Hög nivå (+) 

Cement 190 kg 220 kg 

Fukthalt 13,70% 14,70% 
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TABELL 5.10 GENOMSNITTLIGA VÄRDEN AV REPLIKATEN FÖR VARJE INSTÄLLNING 

Fukt (%) 
Cement 

(kg) 

TTH efter 

19 h 

TTH efter 

22 h 

Ökning av 

TTH 

13,5 

(13,6) 
190 43 46,1 3,1 

13,5 

(13,7) 
220 46,5 48,6 2,1 

14,5 

(14,7) 
190 47,5 49,7 2,2 

14,5 

(14,7) 
220 56,5 56,6 0,1 

 

Analys 

Variansanalysen, tabell 5.11, bekräftar resultatet i faktorförsök 1 som visade att cement-

mängden och fukthalten är aktiva. Cementmängden är aktiv på en 15 % signifikansnivå samt 

fukthalten på en 8 % signifikansnivå. Därav kan, i likhet med faktorförsökt 1, konstateras att 

fukthalten är mer aktiv än cementmängden. Under försöken konstaterades att inget stopp i 

produktionen uppstod trots körningar med en hög nivå på fukthalten vilket indikerar att samt-

liga testade inställningar är möjliga att köra rent produktionsmässigt även om risken är större 

med blött material. 

 

Utifrån tabell 5.10 kan utläsas att låg cementmängd och låg fukthalt ger ett lågt genomsnittligt 

TTH-värde. En hög cementmängd och låg fukthalt ger godkända genomsnittliga TTH-värden. 

Dock ger motsatsen, en låg cementmängd och en hög fukthalt, något högre genomsnittliga 

TTH-värden. Det blir alltså en prioriteringsfråga huruvida önskvärt det är att ha mindre blött 

material eller mindre andel cement.  Sista inställningen där båda faktorerna var på höga 

nivåer ger markant bättre TTH-värde emellertid används då mycket cement och materialet är 

blött.  

Eftersom det av ekonomiska skäl är önskvärt att ha en så låg cementmängd som möjligt men 

ändå godkända briketter finns orsak att fortsatt analysera inställningen, en låg cementmängd 

och en hög fukthalt. Tabell 5.9 visar att den inställningen ger ett genomsnittligt TTH-värde på 

49,7 efter 22 timmar i härdkammaren.  

Ett bra genomsnittligt TTH-värde beror också på vilken spridning processen har. Eftersom det 

inte finns något uttalat krav på spridning blir det svårt att avgöra huruvida värdet är bra. 

Räknar man ut Cpk för inställningen blir det 0,22 vilket är lågt men sett till nulägesanalysen så 

har tidigare Cpk varit lågt. Att räkna ut ett Cpk på endast 3 mätvärden ger frågan om det är ett 
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tillförlitligt Cpk. 

Gällande härdkammartiden visar försöken att 3 timmars skillnad i härdkammartid ger en 

relativt låg ökning av TTH. Avgörande för hur resultatet bör tolkas är hur man ställer en lägre 

cykeltid på briketterna mot det något lägre TTH-värdet.                                                                                                                                        

 

TABELL 5.11 VARIANSANALYS ÖVER TTH–RESULTATEN FRÅN FAKTORFÖRSÖK 2 

Source 
Sum of 

squares 
Mean Square 

F 

value 
P-value Remarks 

Model 173.33 86.67 3.31 0.0834 
not signifi-

cant 

A-Cement 65.33 65.33 2.50 0.1484  

B-Fukthalt 108.00 108.00 4.13 0.0727  

 

Slutsats 

Faktorförsök 2 indikerar att det är möjligt att minska cementmängden om fukthalten höjs från 

nuvarande nivå. Försöket indikerar att det går att höja fukthalten till i genomsnitt 14,7 % utan 

att orsaka produktionstopp. Dock gäller försöket endast enstaka satser och bör verifieras ge-

nom att köra inställningar under en längre tid. Vidare hade det varit av intresse att genomföra 

en duglighetsanalys på fler mätvärden med denna inställning. Enligt proven har härdkammar-

tiden en liten inverkan på TTH-värdet efter 19 timmar. Vidare bör övervägas om den låga 

ökningen av TTH, som sker efter 19 timmar, är värd den längre produktionstiden.  

 

5.4  IMPROVE 
Under analyze-fasen framkom resultat som troligen kan bidra till förbättringar. Under im-

prove-fasen ska resultatet i analyze-fasen verifieras.   

 

Verifieringsförsök 

Verifieringsförsöket bör besvara följande frågor: 

 Är inställningen möjlig att köra utan att orsaka stopp i produktion? 

 Kommer TTH-värdena under försöket ligga på en godkänd nivå? 
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Nivåer 

Eftersom tidigare faktorförsök 2 visade att 14,7 % fukt och 9,9 % andel cement kan ge god-

kända briketter utan att kleta igen i produktion bör inställningarna verifiera över en längre tid. 

Inställningarna under verifieringsförsöket var 14,6 % fukthalt och 190 kg cementmängd.  
 

Genomförande och resultat 

Faktorförsök 1 genomfördes den 21 oktober 2013 under normala produktionsförhållanden. 

Provresultaten är inhämtade under ett 3 timmars produktionsintervall. Under de 3 timmarna 

uppmättes en relativt jämn fukthalt runt 14,60 %. Lägsta uppmätta fukten låg på 14,33 % och 

den högsta låg på 14,81 %. TTH-värdet hamnade i genomsnitt på 54,4 med lägsta värdet på 

47,8 och högsta på 58,7. Samtliga provvärden sammanfattas i tabell 5.12.  
 

Analys 

Ett genomsnittligt TTH-värde på 54,4 kan anses som godkänt då det ligger en bra bit över 

gränsvärdet på 45. Det är också bra att inget mätvärde ligger under 45. Det lägsta uppmätta 

TTH-värde ligger nästan 3 TTH-enheter över 45. Medelvärdet under verifieringsförsöket blev 

högre än under faktorförsök 2. Faktorförsök 2 gav ett medelvärde på 49,7. Vad det beror på 

är oklart, dock kan konstateras att verifieringsförsöket innehåller 3 gånger fler prover vilket 

torde ge ett  noggrannare medelvärde. I verifieringsförsöket visade sig fukthalten vara jäm-

nare än i tidigare försök.  

 

Cpk för processen med de här inställningarna, baserat på resultaten från verifieringsförsöket, 

blir 0,8. Detta är inte 1,33 som Oakland och Followell (1990) förespråkar men kan för en pro-

cess som inte har höga krav anses som tillräckligt.  
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TABELL 5.12 RESULTAT UNDER VERIFIERINGSFÖRSÖKET 

Mätningar under 3 tim-

mar 
TTH-värden 

Prov 1 55,8 

Prov 2 56,8 

Prov 3 51,4 

Prov 4 58,7 

Prov 5 55,6 

Prov 6 48,5 

Prov 7 57,5 

Prov 8 47,8 

Prov 9 57,9 

 

 

Slutsats 

Baserat på verifieringsförsöket bör nivån på fukthalten öka till omkring 14,7 %. Under 3 tim-

mar upptäcktes inga tendenser till igenkletning. Det kan inte med säkerhet styrkas att inställ-

ningarna  är möjlig att köra under ett helt dygn vilket är önskvärt. Dock var uppfattningen från 

produktionspersonalen att inga tendenser till igenkletnig fanns och att produktionen bör 

kunna köra inställningarna under ett helt dygn.   

 

 

5.5  CONTROL 
Control-fasen ger förslag på hur företaget bör arbeta för att upprätthålla förbättringar genom 

uppföljning och styrning. Förslag ges på att öka fokus på fuktmätningar samt införande av 

styrdiagram över TTH-mätningar. 

 

Öka fokus på fuktmätningarna  

Det framgår i analyze-fasen att det torde vara möjliga att använda minskad cementmängden 

om fukthalten ökar. Under försökens gång har dock framkommit svårigheter med att hålla 

fukthalten på en konstant nivå. Det är viktigt att fukthalten håller en jämn nivå då det finns 

risker att för igenkletning i produktion vid för hög fukthalt och risk för låga TTH -värden vid 
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för låg fukthalt. För att kunna hålla en jämn fukthalt är det nödvändigt att lägga större fokus 

på fuktmätningarna. Fallstudien begränsar sig till att enbart rekommendera ett större fokus 

på fuktmätningar dock finns inga konkreta förslag hur företaget bör arbeta med fuktmät-

ningar.  

 

Styrdiagram 

För att kontroller processen bör man även försöka arbeta mot en stabil process. Värdena av 

de dagliga TTH-mätningarna bör sätta in i ett styrdiagram för att se hur processen varierar 

dag från dag. Det blir då tydligare att se hur processen ligger i förhållande till styrgränserna 

och arbeta mot att stabilisera processen med hjälp av t.ex. förändringar av fukten. Varje prov-

grupp bör bestå av två prover (n=2) som tas under en dag. Styrgränsen räknas ut enligt föl-

jande formel: 

𝑈𝐶𝐿 = �̅� +
3𝜎

√2
 

𝐿𝐶𝐿 = �̅� −
3𝜎

√2
 

𝐶𝐿 = �̅�  

 

Om värdena under 9 dagar skulle vara enligt tabell 5.13 så kommer uträkningen av styrgränser 

samt centrumlinje vara enligt uträkningarna nedan. 

 

TABELL 5.13 EXEMPELVÄRDEN ÖVER TTH-MÄTNINGAR 

Dag Mätvärden 

Medel-

värde av 

mätvärde 

4 mars 43; 47 45 

5 mars 47; 44 45,5 

6 mars 53; 50 51,5 

7 mars 45; 49 47 

8 mars 48; 52 50 

9 mars 54; 49 51,5 

10 mars 42; 40 41 

11 mars 47; 48 47,5 
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σ = 3,9        �̅�= 47,4 

UCL = 47,4 + 3*3,9/ 2^0,5 =55,6 

CL= 47,4 

LCL = 47,4 - 3*3,9/ 2^0,5 =39,07 

Detta hade gett ett styrdiagram enligt figur 5.6 

 

FIGUR 5.6 STYRDIAGRAM ÖVER DE UPPMÄTTA TTH-VÄRDENA 

Efter ytterligare tre dagar där värderna 45, 46, och 49 tillkommer ser styrdiagramet ut enligt 

figur 5.7. 
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FIGUR 5.7 STYRDIAGRAM ÖVER UPPMÄTTA TTH-VÄRDEN 

 

Med ett styrdiagram kan processens gång följas på ett överskådligt sätt och det kan upptäckas 

om processen börjar dra åt något håll. Detta ger en bättre kontroll över processen. Styrdia-

grammet bör vara lättillgängligt och uppsatt någonstans där även operatörerna kan följa det. 

Detta tros kunna bidra till att deras engagemang för processen ökar.  

 

 

 

 

 

 

6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

45 45,5

51,5

47

50

51,5

41

47,5

45
46

49

35

40

45

50

55

60

CL

UCL

LCL

TTH-värden



46 

 

Kapitlet sammanfattar reflektioner kring genomförandet av försöksplanering i kombination 

med problemlösningsmetodiken, DMAIC, på ett tillverkande företag. Vidare sammanfattas re-

sultatet av DMAIC-studien samt besparingsberäkningar. Därefter presenteras rekommendat-

ioner som syftar till att ge en bild av hur företaget bör jobba för att uppnå besparingen samt 

förslag på fortsatt arbete.  

6.1 FÖRSÖKSPLANERING OCH DMAIC I PRAKTIKEN 
Målet med fallstudien har bland annat varit att ta reda på vilka faktorer som påverkar TTH-

värdet samt hur de påverkar TTH-värdet. Författaren anser att arbetet har gett en bild av vilka 

faktorer som påverkar sam hur de påverkar TTH-värdet. Försöksplaneringen tros ha varit den 

största bidragande orsaken till att detta mål uppnåtts. Försöksplaneringens förmåga att sor-

tera ut aktiva och inaktiva faktorer upplevdes som effektivt och en stor orsak till att resultat 

kunde uppnås på kort tid och med små resurser. Författaren anser att förstudien samt pro-

blemdefinieringen inte hade blivit lika bra utan att följa DMAIC-metoden. Författaren upp-

levde också att DMAIC-metodiken bidrog till att problemlösningen strukturerades och det 

blev därmed lättare att lösa problemet. Författaren upplevde att verktyget försöksplanering 

på ett bra sätt kan integreras med DMAIC -metoden för att uppnå processförbättringar och 

kostnadsbesparingar. 

 

Under fallstudiens gång återkom svårigheter med att ställa in variabler. Fukthalten valdes till 

en försöksvariabel då den ansågs vara ställbar och mätbar. Dock hade svårigheterna med att 

mäta fukthalten underskattas.  Enligt Montgomery (2009) bör faktorerna som väljs till för-

söksfaktorer vara ställbara och mätbara. Med tanke på svårigheterna med att hålla en jämn 

fukthalt är det oundvikligt att frågan uppkommer huruvida fukthalten kan anses vara ställ- 

och mätbar och därigenom vara en försöksfaktor. I den här fallstudien ansågs fukthalten vara 

för viktig i experimentet för att kategoriseras som en störande faktor. Fukten är svår att ställa 

in på tiondels procent och det är dessa inställningar som krävs för att experimentet ska fun-

gera. Mätningar av försöksfaktorerna borde ha gjorts initialt för att komma fram till hur de 

ska göras för att fungera tillfredsställande.  

 

Ett försök tog cirka 8 timmar.  För att komma fram till en slutsats genomfördes ytterligare ett 

försök på cirka 8 timmar. Detta tar produktionstid i anspråk. Om företag mäts på sin effekti-

vitet, alltså hur mycket de kan producera inom en viss tid, och ett försök upptar ungefär ett 

dygn i produktionstid kan försöken upplevas som ett störningsmoment mot effektiviteten. 

Om detta upplevs som ett störningsmoment är det viktigt att define-fasen tydligt motiverar 

varför det är viktigt att genomföra försöksplanering. Finns potentialen med experimenten 

tydligt definierade tros det öka motivationen att riskera ett dygns produktion åt experimen-

ten. Eftersom det fanns risker med förlorad produktionstid var det nödvändigt med ett enga-

gemang från ledningen, något som Tanco et al. (2010) också beskriver.  
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Det bör dock understrykas att arbetet visar på verktygets effektivitet och användbarhet. Oav-

sett om det skulle finnas tvetydigheter huruvida arbetes förbättringsförslag går att implantera 

permanent i produktionen så har de olika faktorernas betydelse för processen framkommit 

genom försöksplaneringen.  Detta visade sig inte minst genom att det innan arbetets början 

fanns misstankar om att fukthalten hade en inverkan på TTH-resultat. Däremot var det inte 

känt i vilken omfattning eller hur mycket i förhållande till de andra faktorerna. Genom arbete 

med försöksplaneringen gavs en klar bild över vilken betydelse fukten hade för briketternas 

hållfasthet. Det fanns också innan fallstudien en tro att härdkammartiden var mycket viktig 

för briketternas hållfasthet. Första faktorförsöket visade dock att några extra timmar i härd-

kammaren inte hade någon stor betydelse för hållfastheten, vilket också verifierades i senare 

försök. Författaren anser alltså att examensarbetet visar att försöksplanering i praktiken kan 

bidra till processförbättringar genom att tydliggöra varje faktors betydelse i förhållande till 

andra faktorer. 

6.2 RESULTATET FRÅN FALLSTUDIEN 
Ökad cementmängd och fukthalt visar sig öka TTH-värdet vilket kan utläsas i tabell 6.1. Fukt-

halten har dock ett väsentlig större påverkan på TTH än cementmängden. Det är positivt ur 

besparingssynpunkt då vatten är en billigare råvara än cement. Det finns alltså anledning att 

sänka cementmängden och istället öka fukthalten. Försöken visar att fukthalten bör vara un-

der 15 % för att inte orsaka stopp i produktionen på grund av för blött material. De övriga 

identifierade faktorerna visade sig ha låg påverkan på TTH värdet. Det faktum att härdkam-

martiden visar sig ha en låg påverkan på TTH-värdet är av intresse då det ger möjlighet att 

minska härdkammartiden som är en flaskhals i processen.  

 

Tabell 6.1 Försöksfaktorer samt hur de påverkar TTH-värdet 

Faktor Påverkan på TTH 
Kan bidra till ekonomisk be-

sparing 

Tid i härdkamma-

ren 
Liten Ja 

Vibrations tid Liten Nej 

Tid i blandaren Liten Nej 

Cementmängd Stor Ja 

Fukthalt Stor Ja 

 

 

 

Rekommendation till BDX 

Rekommendationen från fallstudien är att med tiden sänka cementmängden till cirka 10 % 

(cirka 190 kg). Detta bör göras genom att öka fukthalten till att den ligger i genomsnitt på 
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cirka 14,7 % kanske till och med 14,5 %. Eftersom fukthalten är svår att kontrollera bör före-

taget upprätta mera systematiska fuktmätningar samt öka fokus på fuktmätningarna i verk-

samheten. Man bör också se över utrustningen av fuktmätningen. Företaget rekommenderas 

också att implementera styrdiagram över TTH-mätningar. Detta för att mer systematiskt 

kunna följa processen.  

 

Besparing 

När man går från 11,5 % till 10 % cement i briketterna kommer det innebära ungefär 2000 ton 

mindre cement varje år om man räknar på dagens årsproduktion. Den beräknade besparingen 

kommer då att uppgå till cirka 2 MSEK om året.  Det kan anses som en betydlig besparing för 

en verksamhet som omsätter drygt 40 MSEK om året. 

 

Förslag till fortsatt arbete på BDX 

Studien tyder på att härdkammartiden inte har stå stor påverkan på briketternas TTH-värde 

efter 19 timmar. Detta gör att cykeltiden för tillverkningen av briketterna troligtvis kan redu-

ceras. Vidare hade det varit av intresse att undersöka hur en minskad härdkammartid skulle 

påverka årsproduktionen.  



49 

 

7 DISKUSSION 
I detta kapital diskuteras examensarbetets genomförande och resultat. En diskussion förs 

kring de slutsatser som examensarbetet resulterat i men även hur författaren uppfattat 

DMAIC-metodiken och försöksplaneringens lämplighet som metod. Slutligen ger författaren 

förslag på fortsatta studier relaterade till området. 

Genomförande av fallstudien 

Fukthalten visade sig vara en svår faktor att kontrollera och försvårade därför slutsatserna i 

försöken. I det första faktorförsöket var det inte av samma vikt att fukthaltens mätvärden var 

precisa då författaren endast ville se om en högre nivå gav högre TTH än en lägre nivå. I de 

andra försöken var det av större intresse av mer exakta fukthalter. Fuktmätaren visade varie-

rande värden om fuktmätningarna gjordes direkt efter varandra. Därför gjordes fuktmätning-

arna med längre intervaller för att minska störningarna i fuktmätningarna.  

 

Försöksplanering och DMAIC 

Försöksplanering visade sig vara ett kraftfullt verktyg för att uppnå besparingar i tillverknings-

industrin. Efter första försöket visade resultatet tydligt vilka faktorer som påverkade TTH-vär-

det.  Försöket bekräftade antagandet att både fukten och cementen hade en stor inverkan på 

TTH. Försöket visade ytterligare att fukten hade en långt mycket större inverkan än cementen 

vilket inte hade antagits innan genomförandet av studien.  Faktorer som inte hade någon be-

tydelse kunde avskrivas och därmed tillhandahålla värdet av kunskap om att faktorer inte på-

verkade TTH-värdet. Detta i ett enda försök, vilket var möjligt då försöksplanering användes. 

 

DMAIC metodiken visade sig vara effektiv att använda för att strukturera upp problemet. Ar-

betet utgick ifrån en problemlösningsstruktur. En bra förståelse av problemet bidrog till ett 

lyckat resultat. 
 

Sex sigma och även det här arbetet har ett stort fokus på besparingar och besparingspoten-

tialer. De tydliga besparingsmöjligheterna som projektet resulterat i visar att projektets mål 

uppnåtts. Det bör dock noteras att den verkliga besparingen kan bli svår att mäta då förbätt-

ringarna inte implementerats under projektets gång. Det finns också en risk att negativa ef-

fekter på den beräknade besparingen upptäcks vid en implementering. 

 

Besparingen för tiden i härdkammaren är inte uträknad. Antagligen bör en simulering av fa-

briken eller åtminstone av härdkammaren genomföras för att få en bild av hur tiden i härd-

kammaren påverkar årsproduktionen. Det försvårar att dra slutsatser av resultatet om det är 

okänt vilken förbättring en reducering av tiden ger.   
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Metoddiskussion 

Första steget under fallstudien var att beräkna om det fanns någon besparingspotential.  

Detta omfattade inte bara direkta kostnaderna utan även indirekta kostnader så som kostna-

der för ombearbetning. Troligen framkom de mest väsentliga besparingsområdena. 

 

Första fasen i measure var att kartlägga nuläget. Författaren ansåg det som avgörande att ha 

en klar bild över vilken situation verksamheten befinner sig idag. Det är viktigt att veta vad 

nuläget för att  kunna bedöma vad som är en förbättring. 

Försöken som gjordes under measure-, analyze- och improvefasen byggde alla på varandra. 

Den information man fick ut av ett försök analyserades för att ta reda på hur nästa försök 

skulle genomföras. Ett sådant tillvägagångsätt ansåg författaren var mycket effektivt för att 

komma vidare med arbetet.  

I DMAIC- strukturen upplevdes Define-fasen och speciellt besparingsberäkningarna avgö-

rande för det fortsatta arbetet. Besparingspotentialen upplevdes som en motor för resten av 

arbetet. Besparingspotentialen var viktig motivation för BDX då de offrade mycket produkt-

ionstid åt experimentet. 

Duglighetsanalysen som utfördes gav en bild av hur processen levererar i förhållande till 

gränsvärdena. Man kan dock tycka att denna process är så svårstyrd att det inte går att jäm-

föra med ett Cpk på 1,33, vilken i det här fallet kanske mer kan ses som ett drömscenario. Cpk 

på 0.36 var däremot för lågt och gav en bra start i fallstudien då det motiverade till förbätt-

ringar. 

 

Fiskbensdiagrammet gav en bra struktur att föra diskussion kring. Det enda syftet som förfat-

taren upplevde med fiskbensdiagrammet var att det underlättade att komma på orsaker till 

ett ökat TTH-värde vid diskussionen kring olika kategorier. Hade man endast haft brainstor-

ming utifrån ingenting bedöms det ha varit svårare att komma på orsaker till ett ökat TTH-

värde. 

 

Vidare undersökning 

Denna rapport illustrerar hur försöksplanering i praktiken kan användas på ett tillverkande 

företag. Resultatet visar att verktyget kan ge upphov till förbättringar. Eftersom en studie 

gjord av Bergquist och Albing (2006) visar att 77 % av företagen i studien aldrig använt för-

söksplanering hade det varit nyttigt att studera orsakerna till att fler företag inte använder sig 

av försöksplanering samt vad som krävs för att fler företag ska börja använda verktyget. Beror 

det på en okunskap om verktyget, okunskap om användandet av verktyget eller finns andra 

orsaker till detta? 

 

Liknande fallstudier bör genomföras på andra typer av tillverkande företag. Detta för att illu-

strerar ytterligare hur försöksplanering och DMAIC kan användas i praktiken. Eftersom denna 
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rapport illustrerar försöksplanering i praktiken är det viktigt att det finns fler liknande arbeten 

för att få tillräckligt med information för att kunna dra generella slutsatser om för och nack-

delar med metodiken samt verktyget.  

 

Vidare borde undersökas hur försöksplanering i praktiken kan utföras när faktorer har en svår 

ställbarhet och mätbarhet men ändå är viktiga för experimentet och därmed bör utgöra för-

söksfaktorer. Det kan tänkas vara ett problem som uppstår inte bara i det här fallet, det vill 

säga att en faktor anses viktigt för experimentet men den kan mer anses vara en störande 

faktor än en försöksfaktor på grund av att det föreligger svårigheter med mätbarhet och ställ-

barhet. Författaren anser att vidare undersökning kring det problemet hade varit bra. Alltså 

hur kan försöksplanering utföras på ett bra sätt när det föreligger svårigheter med försöks-

faktorernas ställ och mätbarhet?   
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