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Abstract

Quality and process performance in the cement
industry’s raw meal production 

Marcus Ahlqvist och Gulnaz Hamad

During this work, one of Europe's most modern cement factories is studied, with the
capacity to produce around 2.6 million tons of cement per year. The purpose of the
thesis is to describe the variation in the outcome of raw meal and identify which
causes of variation are possible to reduce. Involuntary variations in the quality of the
input raw meal can result in a lack of clinker quality, which in turn can result in a
significant loss of revenue. The work is based on theories relating to Total Quality
Management, process management and cement production. A method combination of
quantitative and qualitative methods has been applied for data collection and data
analysis, where the quantitative data collection is based on historical data gathered
from the reference organization. The conclusions outlined are that the process being
studied has the opportunity to perform world-class. The main contributing factor is
the method for control where the system lacks control limits that lead to over
compensation. Also, material variation in the case of changes of raw material piles is a
significant cause of the variance in the raw meal. Provided that the control system is
switched on prematurely after a raw material pile change has been carried out, the
effect of the change can be worsened. Furthermore, the results indicate that 80% of
the total variation in the raw meal’s lime saturation is created by raw material pile
changes.
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Sammanfattning 
 
Under detta arbete studeras en av Europas mest moderna cementfabriker med kapacitet att 
producera runt 2,6 miljoner ton cement per år. Syftet med examensarbetet är att beskriva 
variationen i utfallen av råmjöl och identifiera vilka orsaker till variation som är möjliga att minska. 
Oavsiktliga variationer av kvalitet i råmjölet kan resultera i bristande klinkerkvalitet, som i sin tur 
kan medföra en betydande intäktsförlust. Arbetet utgår från teorier om offensiv kvalitetsutveckling, 
Six sigma, processledning och cementproduktion. En metodkombination av kvantitativa och 
kvalitativa metoder har tillämpats för datainsamling och dataanalys, där den kvantitativa 
datainsamlingen baserats på historiska data från referensorganisationen. De slutsatser som redogörs 
för, är att processen som studeras har möjlighet till att prestera i världsklass. Huvudsakliga 
bidragande orsaken är metoden för styrning där systemet saknar styrgränser som leder till 
överstyrning. Även materialvariation vid byten av råmaterialslimpor är en betydande orsak till 
variansen i råmjölet. Förutsatt att styrsystemet kopplas på för tidigt efter ett genomfört limpbyte 
kan effekten av ett limpbyte förvärras. Vidare tyder resultaten på att 80% av den totala variationen 
i råmjölets kalkmättnad skapas av limpbyten.  

Nyckelord: cementindustri, duglighet, kalkmättnad, kvalitet, process, processprestanda, råmjöl, 
standardavvikelse, variation, variansbidrag. 
 



Förord 
 
Vi vill rikta ett stort tack till cementfabriken för det enorma stödet under arbetets gång. Stort tack 
till handledare vid fabriken samt nyckelpersoner som bidragit med kunskap, erfarenhet och tid. 
Särskilt vill vi tacka Ann-Kristin Askengren som social handledare för engagemang och stöd. Utan 
dig hade detta varit nästintill ogenomförbart. 

Slutligen vill vi rikta ett enormt tack till ämnesgranskare Raine Isaksson som med sin enorma 
expertis och erfarenhet inom branschen har inspirerat, stöttat och utmanat oss genom hela arbetet.  

 
 

Gulnaz Hamad 
Visby, juni 2019 

Marcus Ahlqvist 
Visby, juni 2019 
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1. Introduktion 
I avsnittet för introduktion beskrivs studien som utförs under examensarbetet. Bakgrunden beskrivs 
under inledning medan studiens fokus beskrivs under problembeskrivning, syfte och 
frågeställningar. Avslutningsvis beskrivs arbetets avgränsningar.  

1.1 Inledning 

För de flesta organisationer ökar trycket på förbättrad produktivitet, kvalitet och hållbar utveckling. 
Cementindustrin tillhör kategorin högteknologiska organisationer som globalt producerar mer än 
4 miljarder ton cement per år i ungefär 5000 olika cementverk omkring världen (Isaksson, 2016b). 
Cementet – ett hydrauliskt bindemedel i den moderna betongen – är grunden med vilken industrins 
anläggningar och miljontals bostadslägenheter och villagrunder har kunnat byggas och utformas. 
Cementtillverkningen inom Sverige har under hela den industrialiserade tiden från slutet av 1800-
talet spelat en central roll för utvecklingen av byggmaterialet betong (Cementfabriken, 2019). 
Betong är det viktigaste grundmaterialet inom byggnads- och anläggningsverksamhet, det utgör 
den främsta byggnadsingrediensen i världen och har spelat en nyckelroll som byggmaterial i hela 
civilisations- och urbaniseringshistorian.  

Modern cement – eller Portlandcement – har andra egenskaper med olika cementsorter än den 
cement som användes av grekerna och romarna under antiken (Cementfabriken, 2019). Cement 
produceras i produktionsanläggningar som i allmänhet befinner sig nära råmaterialkällor, på grund 
av kortare transportsträckor som leder till lägre transportkostnader. I cementindustrin sintras olika 
råmaterial blandat i korrekt proportion vid hög temperatur i en roterugn för att producera 
cementklinker. Cementtillverkning kännetecknas av en högenergi- och resurskrävande 
produktionsprocess (Supino, 2016). Klinkerförbränningsprocessen är det viktigaste steget i 
cementtillverkning när det gäller energi och miljöprestanda (Supino, 2016). Världscementindustrin 
är en av de viktigaste källorna till koldioxidutsläpp och beräknas svara för cirka 5% av de 
antropogena koldioxidutsläppen globalt (Supino, 2016). 

Cementprocessen börjar med att hantera och proportionera en blandning av råmaterial som utsätts 
för malning, homogenisering och sedan pyrobehandling i roterugn (Pani & Mohanta, 2016). 
Kvaliteten på råmjöl och klinker som produceras bestämmer huvudsakligen cementkvaliteten. 
Oavsiktliga variationer i kvaliteten på det ingående råmaterialet och typ av bränsle, dess askhalt 
och askans innehåll som används för ugnen kan resultera i bristande klinkerkvalitet, som i sin tur 
kan medföra en betydande intäktsförlust (Pani & Mohanta, 2016). Under detta arbete studeras en 
av Europas mest moderna och miljöanpassade cementfabriker med ett avancerat mätningssystem 
samt kapacitet att producera runt 2,6 miljoner ton cement per år (Cementfabriken, 2019).  

1.2 Problembeskrivning 

Examensarbetet utgår i processen att tillverka råmjöl på cementfabriken som medverkat i studien. 
Råmjölstillverkningen är det första steget av cementtillverkningsprocessen vilken börjar med 
hantering av en blandning av råmaterial. Blandningen beror på cementsorten som tillverkas och 
består vanligtvis av råmaterial rikt på kalciumkarbonat CaO (såsom kalksten och märgelsten), 
kiseldioxid SiO2, järnoxid Fe2O3 och aluminiumoxid Al2O3 (Truedsson, 2004). Råmaterialet 
omvandlas till råmjöl i råkvarnarna och är ett avgörande skede för kvaliteten på klinkern. Råmjölets 
kemiska sammansättning är viktig för cementkvaliteten men även för att roterugnarna ska fungera 
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på bästa sätt. Omvandlingen av råmjöl till klinker är känd som pyrobehandling. Problemställningen 
i arbetet är rotad i variationen av kvalitet i råmjöl. En minskad variation av kvalitetsparametrar som 
kalkmättnadsgrad (KM) i råmjöl (RM) kan innebära en minskad variation av kvalitet i klinker samt 
minskad energiåtgång i roterugnen, som i sin tur ökar produktionskapaciteten. En ytterligare effekt 
av en minskad energiåtgång är att cementfabriken minskar deras negativa miljöpåverkan. 
Variationen av KM påverkar även malbarheten och kvaliteten på cement. En minskad variation 
skulle hjälpa cementfabriken närmare deras mål för hög kapacitet och att tillverka cement med liten 
variation av kvalitet. Under arbetet undersöks prestandan i en av cementfabrikens råkvarnar.  

Ett antal förmodade orsaker till variationen av kvalitet har identifierats. Huvudsakligen är det 
styrningen av råmjölstillverkningen, där det finns problem både med den automatiska och den 
manuella styrningen. Frågan är vilken inverkan dagens materialstyrning har på variationen av KM 
i råmjöl. Även materialproblem har identifierats, bland annat sandslam som består av mald sand 
och vatten där variationen förmodas komma från att vattenhalten är svår att styra.  

Ifall rätt åtgärder för att ta tillvara på processens potential kan identifieras, finns utrymme för ökad 
lönsamhet. Centralt för att definiera rätt åtgärder är att dessa inte negativt påverkar processens 
förmåga att producera cement med godtagbar kvalitet. Målet är en stabil och effektiv process med 
liten variation som uppfyller ställda kvalitetskrav.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att beskriva variationen i utfallen av råmjölet och identifiera vilka 
orsaker till variation som är möjliga att minska. 

1. Hur definieras processen?  
2. Hur väl presterar processen i relation till mål? 
3. Finns det urskiljbara orsaker till variationen? 
4. Hur ser uppdelningen av variansbidrag ut? 
5. Hur mycket skulle en förbättrad KM-variation i råmjöl kunna minska klinkerns KM-variation? 
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2. Teori 
I teoriavsnittet beskrivs teorin som ligger till grund för arbetets teoretiska ramverk samt begrepp 
och kunskap som ska vara av nytta för att besvara arbetets frågeställningar. Arbetet bottnar i 
teorier som rör offensiv kvalitetsutveckling, processledning och processförbättring. Inledningsvis 
beskrivs relevant teori för cementprocessen som studeras, för att vidare beskriva teorin som ligger 
till grund för undersökningen i cementfabriken. Avslutningsvis diskuteras tidigare forskning för ett 
bredare perspektiv på arbetets undersökning.  

2.1 Den teoretiska bakgrunden 

Under avsnittet för den teoretiska bakgrunden grundar sig teori bland annat på processen som 
studeras samt dess väsentliga tekniska begrepp. Avsnittet djupdyker även i teorier inom offensiv 
kvalitetsutveckling, processledning samt förändringsarbete. 
2.1.1 Processen och tekniska begrepp 

 ”En process kan definieras som ett nätverk av aktiviteter, som upprepas i tiden, och vars syfte är 
att skapa värde åt någon extern eller intern kund” (Bergman & Klefsjö, 2012, s 457). 
Cementprocessen är vid första anblick relativt enkel med ett fåtal råvaror som ska malas och hettas 
upp i en ugn varpå den färdiga produkten mals till lämplig finhet innan cementet är färdigt för 
användning (Truedsson, 2004). Studeras processen närmare visar det sig att tillverkningen är 
relativt komplicerad och innehåller flera steg och parametrar som kan påverka cementkvaliteten på 
den färdiga produkten i varierande omfattning. Den generella cementtillverkningsprocessen 
illustreras nedan i figur 1.  

 
Vid tillverkning av cement används ett antal råvaror, exempelvis kalksten, sand, lera, flygaska, 
bauxit, masugnsslagg och järnmalm. Den kemiska sammansättningen i råvarorna varierar 
kontinuerligt, vilket innebär att noggrann provtagning och proportionering krävs för att 

Figur 1 – Cementtillverkningsprocessen (Japan Cement Association, 2019). 
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slutprodukten råmjöl ska uppfylla kvalitetskrav. Således är det av stor vikt att hålla en så jämn 
kvalitet in i processen som möjligt för att undvika driftstörningar. Korrigeringen sker genom att 
olika tillsatsmaterial doseras i avvägningar och matas in i råkvarnen tillsammans med kalksten 
(Supino, 2016). För att förstå de bakomliggande faktorer som styr cementprocessen från råvara till 
färdig produkt beskrivs grundläggande och relevanta kemiska beteckningar. Vid beskrivning av 
cementprocessen används vanligtvis grundämnenas oxider, exempelvis CaO (kalciumoxid), Al2O3 
(aluminiumoxid) och Fe2O3 (järnoxid). Beskrivningen är en förenklad syn av verkligheten då 
oxider vanligen ingår som en beståndsdel i komplexa kemiska föreningar (Truedsson, 2004). De 
vanligaste grundämnen som ingår i cementkemin:  
Kalcium (Ca) – Huvudbeståndsdelen i cement. Återfinns som kalciumkarbonat (CaCO3) i stor 
utsträckning i kalksten. Krita är exempel på ren kalkstenssort med hög halt av kalciumkarbonat. 
Kisel (Si) – En viktig beståndsdel i cement som förekommer i sand, kvarts och i vissa leror. 
Aluminium (Al) – En av jordens vanligaste metaller som återfinns i hög koncentration i leran bauxit.   
Järn (Fe) – Finns i järnmalmerna magnetit och hematit, i aska samt i vissa leror. Närvaron av järn 
är nödvändig för att bilda klinkermineralet Ferrit.  
Vissa kalkstensfyndigheter har exempelvis hög kalciumhalt medan halten av förorenade leror och 
oxider är låg (Cementfabriken, 2019). Den rena formen av kalksten passar i cementprocessen men 
behöver blandas med mer förorenad kalksten, exempelvis märgel och olika lermineral för att det 
färdiga cementet ska bli optimalt. Grovt förenklat innehåller cementklinkertillverkningens 
råmaterial följande kemiska huvudbeståndsdelar, illustrerat i tabell 1: 

Grundämne Kemisk förening Beteckning Andel  
Kalcium Kalciumoxid CaO  64–67 % 
Kisel  Kiseldioxid  SiO2 20–25 % 
Aluminium Aluminiumoxid Al2O3 3–7 % 
Järn Järnoxid Fe2O3 2–4 % 

Tabell 1 – Kemiska beståndsdelar i råmjöl – cementklinkertillverkningens input (Cementfabriken, 2019). 

För att undvika allt för stor variation i råmjölet lagras och homogeniseras detta i särskilda 
råmjölssilor, vilket även fungerar som ett mindre buffertlager i produktionskedjan. Vidare har 
pyrobehandlingen fyra steg: förvärmning, kalcinering, sintring och kylning. Föruppvärmningen av 
den råa blandningen sker i en multi-stegs cyklonförvärmare. Dessa cykloner är anordnade i ett torn 
ovanför matningsänden av ugnen. Ett finmalet råmjöl underlättar för de kemiska reaktionerna i 
ugnen och är bra för bränsleekonomin.  

Råmjölets råmaterialblandning styrs på historiska data mot en bestämd vägd blandning av 
råmaterial genom att applicera vissa beräkningsmoduler, bland annat kalkmättnadsgrad (KM), på 
det färdiga råmjölet. Truedsson (2004, s 10) menar att försöka styra råmjölet med stickprov är 
meningslöst och kan förstärka variationer i stället för motsatsen. Den viktigaste av 
styrparametrarna: Kalkmättnad KM, på engelska Lime saturation factor (LSF), beräknas enligt 
följande formel, formel 1: 

!" =	
100 ∙ ()*

2,8	./*0 + 1,18	230*4 + 0,65	780*4
≈ 95 − 99 

Formel 1 – Beräkningsmodul för kalkmättnadsgrad (KM) (Cementfabriken, 2019). 
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Styrningen sker för att klinkern ska uppnå det målvärde för KM som man har för klinkern, normalt 
mellan 95–99 % (Truedsson, 2004).  Lägre värden kan leda till långsammare klinkerreaktioner och 
hållfasthetsutveckling medan högre värden kan leda till försvårad förbränning i ugnen och ger 
upphov till högre mängd fri kalk. Truedsson förklarar att styrningen av råmjölet bör ske på ett 
sådant sätt att KM har en standardavvikelse mätt efter råkvarn som är mindre än 3,5 för att kunna 
nå målsättningen mindre än 1,5 för KM på ugnsmjölet genom silohomogenisering. Ugnsmjölet 
som matas in till ugnssystemet bör ha rätt kemisk sammansättning styrt av KM och ha låg 
standardavvikelse (Truedsson, 2004). Beräkningsmoduler som silikatmodul (SIM) och 
aluminatmodul (ALM) används också vid beräkningar av den kemiska sammansättningen. 
 

Under förbränningsprocessen genomgår beståndsdelarna, grovt förenklat, en omvandling till de 
fyra klinkermineralerna Alit, Belit, Celit och Ferrit (Truedsson, 2004). Klinker framställs genom 
att råmjöl upphettas till en temperatur runt 1 450 °C. Figur 2 nedan illustrerar en schematisk 
skildring av de kemiska processer som sker i ugnen när sammansmältning sker av råvarorna.  

 
Figur 2 – Schematisk skildring av kemiska processer som sker under pyrobehandling. Illustration av 

Truedsson (2004). 

Klinkerkvaliteten undersöks genom laboratorieanalyser, en gång per timme. Ugnsoperatörerna 
justerar och styr ugnsdriftsparametrarna baserat på informationen från laboratoriet (Truedsson, 
2004). Effekten av alla viktiga klinkerkvalitetsparametrar beskrivs kortfattat i tabell 2 nedan (Pani 
& Mohanta, 2016): 

Kvalitetsparameter  Effekt 
Fri kalk (fCaO) Den avser den mängd kalciumoxid som finns i cementklinkern. En ökning 

av klinkerfri kalk betyder en minskning av kiseloxid, vilket slutligen 
resulterar i mindre styrka i betongen. 

Alit (C3S) Reagerar snabbt med vatten och har störst betydelse för tidig 
tryckhållfasthetsutveckling. 

Belit (C2S) Reagerar långsamt med vatten och har betydelse för 
tryckhållfasthetsutvecklingen efter 28 dygn. 

Ferrit (C4AF) Detta har liten effekt på styrka men bidrar till cementens mörka färg. 

Aluminat (C3A) Detta reagerar snabbt med vatten och orsakar tidig 
tryckhållfasthetsutveckling och minskad bindetid. Låga proportioner av 
C3A leder till mer motståndskraft mot sulfat. 
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Kalkmättnadsfaktor 
(KM) 

Detta är förhållandet mellan kalk, järn, aluminium och kiseloxid. Hög KM 
i klinker indikerar hög andel alit till belit. Detta hålls vanligen mellan 0,92 
och 0,98. Värden som är högre anger möjlig närvaro av fri kalk. 

Tabell 2 – Effekten av viktiga kvalitetsparametrar (Pani & Mohanta, 2016). 

Vad som även har effekt för cementets egenskaper är vid vilken temperatur som klinkern bränns 
samt vilka olika slags bränslekällor som används till ugnen (Taylor, 2012). En högre 
bränntemperatur gör klinkern tät och svårare att mala och påverkar även styrkan. Lägre 
temperaturer kan få dessa effekter eftersom det krävs minst 1 250 C för att alit (C3S) ska kunna 
bildas genom en reaktion mellan belit (C2S) och fri kalk (CaO) (Truedsson, 2004). Temperaturen 
är kritisk även i samband med kylning, där en långsam kylning riskerar att klinkermineralerna 
återfår sina mindre reaktiva egenskaper som påverkar styrkan (Taylor, 2012). Det kan med andra 
ord påpekas att det teoretiskt förekommer flera påverkande orsaker till cementkvalitetens variation.   

Den färdiga cementproduktens kvalitetsegenskaper mäts genom tryckhållfastheten som mäts i 
MegaPascal (MPa) och utgörs av den högsta trycksänkning som materialet kan utstå (Truedsson, 
2004). Provtagning görs med fastställd frekvens mellan 1 till 28 dygn och provmetoden är enkel 
att utföra och tillförlitlig. Tryckhållfasthet är en egenskap som ger en bra bild över cementens 
kvalitet (Truedsson, 2004). I takt med att andelen alit C3S ökar i den klinker som används så ökar 
tryckhållfastheten (Taylor, 2012).  

Den europeiska standarden EN 197–1 definierar och ger specifikationer av 27 olika typer av 
gemensamma cement, indelade i fem generella kategorier (Europeiska kommissionen, 2000). 
Gränser för olika andelar av klinker i cement styrs genom denna europeiska standarden. Standarden 
föreskriver indelningen av fem huvudgrupper cement och preciserar ett antal undergrupper med 
specifika kriterier för hur stor andel klinker och andra råmaterial som gäller. Ett så kallat Portland-
kompositcement, CEM II, ska innehålla minst 65% portlandsklinker (Truedsson, 2016). 

Kontinuerlig processövervakning är nödvändig för att säkerställa rätt produktkvalitet. Även om 
processvariabler som temperatur, tryck, flöde etc. övervakas kontinuerligt av tillförlitliga 
hårdvarusensorer, är väldigt få pålitliga hårdvarusensorer tillgängliga för direktmätning (Pani & 
Mohanta, 2016). Direktövervakning av klinkerkvalitet är inte tillgänglig. Ändock driver 
operatörerna ugnen nära optimala förhållanden. Detta på grund av erfarenheten som uppnåtts under 
åren (Pani & Mohanta, 2016). Processdata som finns tillgängliga i cementfabriksdatabaser är ofta 
kontaminerade med mätfel. Detta gör att manuell styrning ofta är lika bra som automatisk, beroende 
på operatörens erfarenhet bakom rattarna.  

Outliers är observationer som avviker signifikant från normala värden. Outliers kan uppstå på 
grund av mekaniska fel, processtörningar, instrumentfel, nedbrytningar och/eller mänskligt fel 
(Pani & Mohanta, 2016). Oavsett vilken avvikelse som finns i ett dataurval försämras 
tillförlitligheten och noggrannheten, det blir kontaminerat. Eftersom ett industriellt dataurval 
innehåller information från flera olika processvariabler (multivariat dataset), av vilka många 
sannolikt kommer att korreleras, är detektionstekniker för enstaka outliers (univariata) i stor 
utsträckning ineffektiv. Univariata tekniker som tillämpas på multivariata dataset kan resultera i 
maskering eller ”swamping” effekter, dvs vissa multivariata outliers kan inte detekteras. Det kan 
även hända att riktiga värden misstas för outliers (Pani & Mohanta, 2016).  
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2.1.2 Offensiv kvalitetsutveckling 

Övergripande handlar offensiv kvalitetsutveckling, även kallat Total Quality Management (TQM), 
om att skapa ökad kundtillfredsställelse med lägre resursåtgång. Med andra ord handlar TQM om 
att ”ständigt sträva efter att uppfylla, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till 
lägsta möjliga kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete i vilket alla är engagerade och 
som har fokus på organisationens processer” (Bergman & Klefsjö, 2012, s 38). Företag som på ett 
innovativt och systematiskt sätt har arbetat med kvalitetsutveckling har ofta nått framgångar. 
Bergman och Klefsjö (2012, s 23) ser kvalitet hos en produkt som ”…dess förmåga att 
tillfredsställa, och helst överträffa kundernas behov och förväntningar” och menar att effektivitet 
avser hur processen nyttiggör företagets resurser för att producera produkten till ett önskvärt 
resultat. Under undersökningen av detta arbetes process översätts kvalitetsegenskaperna till kvalitet 
på råmjölet och klinkern i kalkmättnadsgrad samt effektiviteten i förhållande till krav på prestanda. 

Den klassiska kvalitetsutvecklingen bygger på att förebygga fel, minska avfall, förbättra 
driftseffektiviteten, minska variationen etc., och utnyttjar en rad förbättringsmetoder, system, 
verktyg och tekniker (Bergman & Klefsjö, 2012). Kvalitetsutveckling som en förbättringsfilosofi 
med inriktning på kundernas behov har funnits på global nivå sedan 1980-talet (Isaksson, 2016b). 
Det har sina rötter i 1980-talets kvalitetshanteringstänkande, förstärkt av senare utveckling, till 
exempel Six Sigma och Lean Management. Lean Production myntades inom ramen för 
forskningsprogrammet IMVP (International Motor Vehicle Program) som studerade bilindustrin i 
en stor internationell studie (Olhager, 2013, s 459). Med Lean Production menas att företagets 
resurser används effektivt och att fler resurser än vad som krävs för en effektiv produktion inte 
används (Olhager, 2013, s 460). Detta är inte liktydigt med resursminimering, utan ett smart 
utnyttjande av resurserna.  Lean Management har sitt ursprung i Toyota Production Systems och 
har under de senaste 10–15 åren blivit en ledande kvalitetsfilosofi (Fredriksson & Isaksson, 2018, 
s 1). Bergman och Klefsjö (2012) samt Fredriksson och Isaksson (2018) ser Six Sigma och Lean 
som en del av konceptet för kvalitetsutveckling, med innehåll som ett antal principer, metoder och 
verktyg som liknar dem inom kvalitetsutveckling (Isaksson, 2015), vilket diskuteras närmare i 
senare kapitel. Aqlan och Al-Fandi (2018) menar att processförbättring fokuserar på att identifiera, 
analysera och förbättra organisationens processer där de vanligaste metoderna är Lean och Six 
Sigma. Detta inkluderar förbättring av kvalitet, avlägsna avfall och upprätthålla de uppnådda 
förbättringarna.   

Bergman och Klefsjö (2012, s 68) menar att varje justering, omarbetning eller kassation innebär en 
minskning i produktivitet och kvalitet. Joseph Juran var en av de första som funderade över 
kostnader kopplat till kvalitetsarbete, kvalitetsbristkostnader, och definierade dessa som ”de 
kostnader som orsakas av defekta enheter, ofullkomliga processer eller förlorade 
försäljningsintäkter” (Bergman & Klefsjö, 2012, s 71). Kostnader för kvalitetsbrister inom den 
svenska industrin uppskattas till 10 – 30 % av företagens omsättning (Bergman & Klefsjö, 2012, s 
72). Det är av den anledningen viktigt att systematiskt spåra fel och identifiera åtgärder som skulle 
sänka dessa kostnader.  

Grundprinciperna i offensiv kvalitetsutveckling är exempelvis att fokusera på kundbehov, att 
basera beslut på fakta och att arbeta med processer (Bergman & Klefsjö, 2012). Värderingar som 
väger tungt inom offensiv kvalitetsutveckling finns sammanfattade i vad som kallas för 
hörnstensmodellen, illustrerad i figur 3. Hörnstensmodellen är en visualisering av offensiv 
kvalitetsutveckling som framställts av två svenska forskare inom kvalitetsteknik, Bo Bergman och 
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Bengt Klefsjö (2012). Modellen kan ses som en helhet av andra kvalitetsprinciper och ger en enkel 
förklaring till centrala begrepp inom såväl Lean som Six Sigma. Det centrala inom offensiv 
kvalitetsutveckling är att ledningen måste bistå med engagemang för ett ständigt pågående 
kvalitetsarbete, men även att sätta kunderna och deras behov i centrum, vilket är grunden för 
offensiv kvalitetsutveckling. 

 

Figur 3 – Hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2012:40). 

En av de viktigaste hörnstenarna i offensiv kvalitetsutveckling för detta arbetes undersökning är att 
“arbeta med processer”, se figur 3 (Bergman & Klefsjö, 2012, s 44). Bergman och Klefsjö (2012, 
s 44) menar att processer ska tillfredsställa kunderna genom det som produceras med så lite resurser 
som möjligt. Organisationens olika processer är beroende av varandra och bildar ett system. Ett 
mer långsiktigt systemtänkande – förmågan att se helheten och hur olika delar påverkar varandra 
– är därför nödvändigt för framgång och är en viktig del av den offensiva kvalitetsutvecklingen 
(Bergman & Klefsjö, 2012, s 51). Isaksson (2006) tar vidare konceptet av att arbeta med processer 
och introducerar en generisk processbaserad systemmodell (PBSM), där Isaksson menar att det är 
viktigt att identifiera vad som kommer in i processen (input) och resultatet – vad som kommer ut 
ur processen (output) samt var processen börjar och slutar. En process transformerar alltså vissa 
instorheter, input till vissa utstorheter, output för att tillfredsställa sina kunder med det som 
produceras och samtidigt använda så lite resurser som möjligt. Modellen beskriver processens 
huvudprocesser, ledningsprocesser, stödprocesser och vilka resurser som innefattas, och diskuteras 
närmare vid senare metod-kapitel.  

Enligt principerna för offensiv kvalitetsutveckling är ”att basera beslut på fakta” en viktig hörnsten. 
Det gäller att basera beslut på fakta som är väl underbyggda, och att inte låta slumpfaktorer ha en 
avgörande betydelse (Bergman & Klefsjö, 2012, s 42). För att göra det krävs bland annat fakta-
insamling och strukturering, analysering, kunskap om variation och förmåga att skilja verkliga 
orsaker från brus. Att förstå variationer utgör en viktig del av att “basera beslut på fakta” menar 
även Isaksson (2016b). Ett förslag för att systematiskt hantera och reducera variation är att använda 
statistisk processtyrning (SPS), som har sina rötter i 1920-talet och borde vara till stor hjälp i 
processindustrier som cementproduktion (Isaksson, 2016b). Utan att förstå variationen kan beslut 
på alla nivåer vara felaktiga i form av att reagera när situationen är slumpmässig och inte reagera 
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när den inte är slumpmässig. I båda fallen är resultatet en oönskad ändring, vilket leder till lägre 
kvalitet och lägre produktivitet.  

Ledningen har en viktig roll vid arbetet med kvalitetsutveckling och måste tydligt och starkt 
engagera sig, varav hörnstenen ”utveckla ett engagerat ledarskap”. Det finns många definitioner av 
ledarskap. Kotter (1987) menar att ”ledarskap är att utan tvång påverka en grupp människor i en 
given riktning”. En väsentlig del av ledarskapet består av att förklara, beskriva och argumentera 
och därigenom kommunicera olika frågeställningar för att skapa delaktighet, förståelse och 
övertygelse (Bergman & Klefsjö, 2012, s 403). Bergman och Klefsjö menar att ”ledarskap är lika 
med kommunikation” (2012, s 403).  

Demings syn på ledarskap bygger på mänskliga värderingar och ideal som är lockande i dagens 
demokratiska samhälle (Bergman & Klefsjö, 2012, s 407). Under 1980-talet, den svåra 
konkurrenssituationen i USA, utvecklade Deming en lista med fjorton punkter som betonar en 
förnyad syn på ledarskap. Även den statistiska processtyrningen och processynen har starkt 
betonats av Deming. Deming menar vidare att de fjorton punkterna inte enbart avser ledarskap 
inom industrin utan har en generell tillämpning (1993). För en mer detaljerad förklaring av de 
fjorton punkterna hänvisas till Demings uppsats (1993). Deming förklarar hur dessa fjorton punkter 
för att förändra ledarskapet bygger på vad han kallar för ”profound knowledge”. 

Deming betonar att det alltid lönar sig att vidga det system som betraktas och att försöka frångå att 
enbart betrakta den egna organisationen, egna avdelningen eller funktionen som det studerade 
systemet. Genom att tillsammans förbättra och effektivisera hela systemet kan alla vinna. Han 
kallade sitt kunskapssystem för ”profound knowledge”, på svenska på djupet-förstådd kunskap 
eller förbättringskunskap, vilka beskrivs kort nedan (Bergman & Klefsjö, 2012, s 52): 

(1) Förståelse för variation. I alla verksamheter och i alla sammanhang finns variation och vi 
behöver därför begrepp, arbetssätt och verktyg som beskriver och hanterar variation. 

(2) Psykologi. Organisationer består av människor och därför behövs en grundläggande 
förståelse för vad som driver, engagerar och motiverar människor.  

(3) Kunskapsteori. Eftersom vi har olika förståelse kommer vi att tolka verkligheten olika. Det 
är därför viktigt att ständigt arbeta med förbättringar och öka vår förståelse. 

(4) Systemförståelse. Allting försiggår i system och dessa system är ofta mycket komplexa. Det 
är därför viktigt att förstå helheten av systemet för att hantera denna typ av komplexitet, 
vilket är en viktig kompetens i samband med förbättringsarbete och grundläggande för ett 
framgångsrikt arbete med offensiv kvalitetsutveckling. 

De externa kundkraven på kvalitet ökar hela tiden samtidigt som nya tekniska lösningar och nya 
former för affärsverksamhet skapas (Bergman & Klefsjö, 2012, s 46). Detta ökar pressen på att 
ständigt arbeta med att försöka förbättra kvaliteten liksom processerna. Att ”arbeta ständigt med 
förbättringar” är en viktig hörnsten inom offensiv kvalitetsutveckling. “Den som slutar att bli bättre 
slutar snart att vara bra” (Bergman & Klefsjö, 2012, s 46). Symbolen för ständiga förbättringar 
illustreras av den så kallade förbättringscykeln, eller PDSA-cykeln ”Plan – Do – Study – Act” 
cykeln, se figur 4 nedan, som inspireras av Deming. 
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Figur 4 – Förbättringscykeln (PDSA-cykeln) inspirerad av Deming (1993) (Bergman & Klefsjö, 2012:46). 

I den första fasen ”plan” identifieras problem som syftar till förbättringar (Bergman & Klefsjö, 
2012, s 228). När ett problem är identifierat krävs att orsaker fastställs. Stora problem behöver 
brytas ner till mindre för att vara hanterbara. Det gäller att sammanställa data på ett sätt som 
avslöjar källor till fel och variation och planera för att åtgärda eller eliminera dessa. I ”do”-fasen 
påbörjas arbetet med datainsamling, eller genomförandet av åtgärderna eller åtgärdsprogrammet 
vid mer omfattande processer. Vidare i ”study”-fasen utförs dataanalysen eller studeras utfallet 
eller effekten av åtgärden. Slutligen är det viktigt att återigen studera effekterna av 
förbättringsarbetet, det vill säga utfallet av genomförandet av förbättringsarbetet och tillämpningen 
av PDSA-cykeln. Detta görs i ”act”-fasen. Nu när loopen är avslutad, är det viktigt att analysera 
hur arbetet med problemlösning fungerade så att även sättet att lösa problem förbättras (Bergman 
& Klefsjö, 2012, s 229). Act-fasen handlar nämligen om att konstatera om det blev bättre eller inte 
och utifrån det agera, dvs bestämma nästa problem att angripa. Vanligen påbörjas då en ny loop, 
där planering sker för hur problemet ska angripas följande gång. PDSA-cykeln är en iterativ metod 
som bidrar till ett minskat motstånd till förändringar då den involverar och engagerar samtliga 
intressenter.  

2.1.3 Processledning 

Hörnstenen “arbeta med processer” har utvecklat arbetssättet processledning, vars tillämpning 
började bli populärt under 1980-talet som en central del inom kvalitetsutveckling (Benner & 
Tushman, 2001, s 3). Processledning kan ses som en systematisk metod för att organisera, leda och 
ständigt förbättra ett företags processer (Isaksson, 2016b, s 15). I arbetet med processledning 
behövs verktyg för att kartlägga processer samt mäta och styra dem, exempelvis med processkartor, 
linjediagram och duglighetsmått (Bergman & Klefsjö, 2012, s 422). Att fokusera på processer 
innebär att fokus flyttas från de enskilda produkterna till de aktivitetskedjor som skapar dem samt 
till frågeställningen “hur produceras resultatet?” (Bergman & Klefsjö, 2012, s 459).  

Allt värdeskapande sker i processer, vilka kan ses som nätverk av aktiviteter som konverterar input 
till output (Isaksson, 2006). För flera processer finns en stor potential för förbättring och det kan 
därför vara värt mödan att vara systematisk vid beskrivandet av processen för att förstå den och 
fånga förbättringsmöjligheterna (Bergman & Klefsjö, 2012, s 465). Genom att visualisera, styra 
och förbättra de värdeskapande processerna kan företaget uppnå bättre resultat (Isaksson, 2016a). 
Resurser och energi ska läggas på ständiga och förebyggande processförbättringar istället för att 
rädda kritiska situationer med tillfälliga lösningar (Bergman & Klefsjö, 2012, s 460). Varje separat 
avvikelse från det förväntade resultatet bidrar med viktig information om processen och bör 
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utvärderas och sammanställas. Informationen kan leda till förbättrad kunskap om processen och 
förståelse för bakomliggande orsaker till variation i processresultatet (Bergman & Klefsjö, 2012, s 
460). 

Vanligen finns flera olika orsaker till variation, som tillsammans bidrar till processresultatets totala 
variation. Det kan i dessa fall vara omöjligt, i varje fall svårt, att identifiera de enskilda orsakernas 
bidrag. Enskilda stora bidrag till variation har ofta urskiljbara orsaker. Variationen av resultatet 
kallas logiskt nog urskiljbar variation. De övriga mindre bidragen skapar tillsammans slumpmässig 
variation, eller naturlig variation (Bergman & Klefsjö, 2012, s 224). Figur 5 illustrerar att även 
om alla urskiljbara orsaker till variation elimineras kommer processens väntevärde variera 
”naturligt”. Det kan bero på variationer mellan olika skift, olika maskiner eller varierande material 
(Bergman & Klefsjö, 2012, s 285).  

 

Figur 5 – Naturlig variation över tid. Egen illustration inspirerad av Bergman och Klefsjö (2012:286). 

Isaksson (2016b) skriver att ett alternativ för tillämpning av systematisk variationsreducering är 
statistisk processtyrning (SPS), som även Oakland diskuterat (1996): ”Chefer förstår ofta inte de 
processer de hanterar, har ingen kunskap om omfattningen av deras processvariation eller vad 
som orsakar det, och ändå försöker de att "kontrollera" processer genom att vidta frekventa 
åtgärder”. Det är förmodligen en del av den mänskliga naturen att vilja agera och kontrollera, 
vilket kan indikera att det finns en allmän tendens att överstyra när det gäller variationer. Statistisk 
processtyrning går ut på att med en statistisk utgångspunkt minska så många variansbidrag som 
möjligt i en process och är en vital del av det ständiga förbättringsarbetet. (Bergman & Klefsjö, 
2012, s 223). Genom att använda ny information från processen kan nya orsaker till variation 
identifieras som urskiljbara och elimineras. På så sätt kommer processens variation att minska, 
kostnaderna för kvalitetsbrister minska och kvaliteten att förbättras (Bergman & Klefsjö, 2012, s 
226). Ifall ett statistiskt synsätt på processen inte anammas kan den slumpmässiga variationen alltså 
misstas för den urskiljbara variationen. Resultatet blir att försöka kompensera för det på olika sätt, 
vilket istället kan öka variationen i processen. Att styra och kompensera för naturlig variation kallas 
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att styra i bruset. Orsakerna till variation, stora som små, kan många gånger hänföras till något av 
de sju M:en (Bergman & Klefsjö, 2012, s 244):  

• Management 
• Människa 
• Metod 
• Mätning  

 
• Maskin  
• Material  
• Miljö  

Centralt vid statistisk processtyrning är målet att åstadkomma en process i statistisk jämvikt, vilket 
innebär att det inte finns någon urskiljbar variation i processen (Bergman & Klefsjö, 2012, s 252). 
En regel som ofta tillämpas är att styrgränser sätts till väntevärdet ± 3 standardavvikelser (<). 
Styrgränser beräknas för att användas i ett styrdiagram med syfte att avgöra om den aktuella 
processen är stabil. En process som orsakar ett rörelsemönster inom dessa gränser är stabil, och ur 
ett statistiskt perspektiv i statistisk jämvikt (Bergman & Klefsjö, 2012, s 252). När en process 
tillverkar enheter som uppfyller kundens behov och förväntningar, eller om utfallet av en enskild 
enhet håller sig inom de gränser som framgår av de krav som kunden ställer, betraktas processen 
som duglig. De gränser som framgår av kundens krav är processens toleransgränser (Bergman & 
Klefsjö, 2012, s 252). 

Symbolen för Sigma (σ) är ett mått av processvariation (Fredriksson & Isaksson, 2018). Six Sigma 
som metod kan användas både inom tillverkning och tjänster för att förbättra processprestanda, 
minska kostnaderna och öka intäkterna. Även enligt Bergman och Klefsjö (2012) är Six Sigma en 
metod som bygger på statistiska verktyg och stödjer principen om att basera beslut på fakta 
(Fredriksson & Isaksson, 2018). Six sigma främjar av pragmatiska skäl användningen av ett enda 
mått för mätning av processprestanda, duglighet; DPMO (defects per million opportunities) 
(Magnusson, et al., 2016, s 48). Att mäta processprestanda görs med duglighetsmått. DPMO är ett 
mått på andelen defekta enheter per en miljon enheter (Magnusson, et al., 2016, s 53). Six Sigma 
sett som en processförbättringsfilosofi, bygger på att minska variationen i processer med 
kontinuerliga förbättringar. Motorola lanserade filosofin 1987 som ett strategiskt initiativ för 
styrning, och sedan 1990-talet har användningen av Six Sigma ökat (Fredriksson & Isaksson, 2018). 
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2.2 Tidigare forskning 

Isaksson (2016b) menar att SPS bör vara särskilt lämplig för tillverkningsorganisationer med ett 
stort antal kontrollparametrar. Cementtillverkning är en processindustri som finns i praktiskt taget 
alla länder i världen och som skulle kunna gynnas väl av statistisk processtyrning. Ändå verkar 
användningen av SPS vara obefintlig (Isaksson, 2016b). Detta kan indikera att den 
förändringskompetens som krävs för att överföra SPS-kunskap till praktiken kan vara mycket hög. 
Detta tyder på att det generellt skulle kunna vara ett problem vid överföring av 
kvalitetsutvecklingskunskap från teori till praktik. Den alternativa förklaringen är att teorin inte är 
användbar, men detta skulle gå emot stor forskning som visar fördelarna med att tillämpa 
kvalitetsutveckling (Isaksson, 2016b, s 4). Det kan vara så att det inte skrivs så mycket i 
vetenskapliga publikationer, men att SPS fortfarande används. Författaren har dock besökt och 
arbetat med cirka 30 cementfabriker men har aldrig stött på en SPS-användning (Isaksson, 2016b). 
Indikationen är att SPS inte används i cementindustrin.  

Isaksson (2015, s 11) lyfter i en artikel, om ett arbete på en cementfabrik, särskilt fram 
materialproblem och menar att det är intressant att undersöka om klinkerproduktionen kan leverera 
det som krävs, både kvantitativt och kvalitativt. Isaksson påstår att volymen inte är några problem, 
men att kvaliteten i klinkern har förändrats. Dock finns i Isakssons arbete ingen ytterligare tid för 
att vidare undersöka detta. Den varierande kvaliteten i klinker gör att produktionskapaciteten och 
kvaliteten av cement varierar och det finns ett antal identifierade orsaker till att klinkerkvaliteten 
varierar, bland andra; råmjölets kemiska sammansättning; råmjölets enhetlighet 
(standardavvikelse); förbränningsförhållanden och askhalt i bränslet (Gilián, 2018, s 3).  

Giliáns (2018) avhandling ämnade att undersöka de faktorer som påverkar variationen hos råmjölet 
och att föreslå hur råmjölets kvalitet kan förbättras. Från testet som genomfördes under projektet 
kunde slutsatsen dras att repeterbarheten av provberedningen och analysen är mycket bra. Dock 
verkade det som om den stora variationen i råmjölssammansättningen (KM) beror på förändringar 
i råmateriallimporna (mestadels märgelstenshögarna). Ändarna av märgelstenslimpan innehåller 
mycket högre mängd segregerade stora partiklar än resten av limpan och har olika kemiska 
sammansättningar. Genom att avlägsna lite material från limpans ändar med en hjullastare kunde 
råmjölets homogenitet förbättras avsevärt vid slutet av 2018. 

I ett arbete skriven av Malin Wahlberg (2018) identifierades potentialen för en ökad kapacitet i 
cementfabrikens cementmalningsprocess, där särskild uppmärksamhet tillägnats den ingående 
klinkerns kvalitet och dess påverkan på cementkvarnarnas kapacitet och det färdiga cementets 
kvalitetsegenskaper. Även i detta arbete lyfter Wahlberg (2018) teorier som offensiv 
kvalitetsutveckling, processförbättring och cementproduktion. Med fokus på den roll som klinkern 
spelar för cementmalningsprocessen var fokus för arbetet snarare att förbättra processernas kvalitet 
än processernas effektivitet. Detta var en medveten avgränsning som grundar sig på ett intresse för 
att närmare undersöka vilka egenskaper hos de ingående materialen som har betydelse för 
malbarheten i cementkvarnarna. Klinkerns kalkmättnadsgrad (KM) hade för detta arbete bedömts 
som en faktor som påverkar malbarheten och därmed en viktig kvalitetsindikator för både 
cementkvarnarnas kapacitet och cementkvalitet. Slutsatserna från den genomförda studien 
indikerar på att de studerade processerna inte uppfyller ställda krav och inte är i statistisk jämvikt. 
Wahlberg (2018) menade att processerna karaktäriseras av stor oönskad variation med målvärden 
som avviker från medelvärde. Fynden är ännu mer signifikanta då den ingående klinkerns kvalitet 
studeras, där orsaker till variation i klinkerns kvalitet kan förklaras av råmjölets variation och 
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variation av andelen aska i bränslet som används under pyrobehandlingen. Även olika perspektiv 
på hur kvalitetsbegreppet definieras inom organisationen har identifierats som en källa till oönskad 
variation. Förbättringspotentialen i cementmalningsprocessen uppskattade Wahlberg till 5 %, 
vilket motsvaras av en produktionsökning med 5 ton cement i timmen (2018). Förslagen till fortsatt 
arbete är således att undersöka råmjölets variation mer djupgående. Ännu ett förslag är också att 
basera fortsatt sådan forskning på försök så att inverkan från överstyrning och andra faktorer kan 
undvikas.  
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 3. Metod 
Metodavsnittet redogör för arbetets genomförande och metoder som tillämpats för att besvara 
frågeställningarna. Inledningsvis diskuteras arbetets undersökningsstrategi- och metod. Vidare 
förklaras val av kvalitativa och kvantitativa metoder samt respektive metoder för datainsamling 
och dataanalys mer djupgående. Avslutningsvis diskuteras validitet, reliabilitet samt etiska 
ställningstaganden. 

3.1 Design av studien  

Genom att beskriva relationer och vad som händer i processen kan vad som påverkar processen 
upptäckas och förbättringsmöjligheter utforskas. Genom att förklara relationer och orsaker till 
händelser kan problem förklaras (Denscombe, 2018, s 93). Enligt Denscombe (2018) skiljer 
forskningsmetodiken på tre vanliga forskningsansatser som beskriver hur teori och empiri ska 
behandlas i förhållande till varandra. För att besvara frågeställningarna utgår detta arbete från en 
abduktiv ansats vilket alternerar mellan teori och empiri. Den abduktiva ansatsen är en kombination 
av de induktiva och deduktiva ansatserna som anses lämpa sig arbetets struktur (Denscombe, 2018, 
s 26). Det deduktiva tänkandet påstås experimentellt, där det utgår från accepterade, generella 
principer och uppfattningar för att sedan tillämpa dessa och förklara det studerade materialet 
(Denscombe, 2018, s 23). På så sätt utgår den deduktiva ansatsen från teori och utifrån denna 
härleds sedan hypoteser och idéer. Det induktiva tänkandet utgår däremot från observationer och 
det studerade materialet som sedan stödjs med hjälp av teori. En kombination av dessa ansatser 
passar arbetet eftersom den abduktiva processen alternerar mellan teori och den empiri som uppstår 
genom insamlad information, alltså går teori och empiri hand i hand i detta arbete.  

Arbetet baseras på platsbesök på cementfabriken, dataanalys och intervjuer över en tidsperiod som 
sträcker sig mellan 25 mars – 9 juni 2019. Genomförandet bygger på tillgång till 
områdeskompetens, vilket sker genom kommunikation och intervjuer med nyckelpersoner. 
Nyckelpersonerna är erfarna processingenjörer samt kvalitetsingenjörer, arbetsledare och en 
produktionschef på cementfabriken. Under genomförandet bidrar även ämnesgranskaren från 
universitetet med värdefull kunskap och vägledning med erfarenhet inom kvalitetsteknik samt 
expertområde inom cementindustrin. Den processdata som arbetet baserar sig på erhålls via 
cementfabrikens databas med befintlig statistik. Metoderna för datainsamlingen beskrivs 
noggrannare i nästkommande avsnitt. 

Arbetet kategoriseras dels utifrån övergripande teoretiska begrepp, dels genom att studera 
materialet och se om nya kategorier behöver skapas för att besvara frågorna.  Teorier ses inte som 
”rätt eller fel” utan som olika sätt att få syn på det som framstår vara något sorts djupare mönster 
som inte framträder vid en vardaglig bedömning. Under den abduktiva processens gång utvecklas 
dels det empiriska materialet successivt, dels korrigeras och förfinas teorin för att bättre passa det 
empiriska materialet, vilket illustreras av figur 6. Diverse metoder har tillämpats för att besvara 
arbetets frågeställningar. Tillvägagångssättet är grundad på en metodkombination av kvantitativa 
och kvalitativa metoder. Kvantitativa metoder har varit lämpliga för datainsamling och analys 
genom statistiska bearbetnings- och analysmetoder av befintlig statistik medan kvalitativa metoder 
har varit lämpliga för ett tolkande angreppssätt och en helhetssyn som kan ge förståelse för 
orsakssamband bakom kvantitativa resultat (Denscombe, 2018, s 219). Valet av en 
metodkombination gjordes således för att styrka och utvärdera resultatet som uppstått från data och 
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för att skapa en större bredd för att minimera att utesluta viktig information. Användningen av 
metoderna illustreras i figur 6.  

Den kvantitativa forskningen bygger på mätningar och siffror, d.v.s. faktorer som enkelt 
kan kvantifieras, som hjälper att basera beslut på statistisk analys. Kvantitativ forskning tillämpas 
där analysprocessen är tydligt åtskild från datainsamlingsprocessen, se figur 6. I början av arbetet 
formuleras frågor för att därefter samla relevant data. Därefter analyseras data med hjälp av 
deskriptiv statistik (Rydén, 2015, s 9), vilket söker efter mönster som framställs i tabeller, grafer 
och diagram. Forskningsmetoder som experiment har använts och är en empirisk undersökning 
utformad för att under kontrollerade tillstånd undersöka förhållanden mellan specifika faktorer och 
identifiera orsaker (Denscombe, 2018, s 101). Meningen är att isolera enskilda variabler och i detalj 
studera effekterna. Genom att isolera faktorer i situationen blir det möjligt att fastställa vilka 
faktorer som faktiskt orsakar det observerade resultatet.  

 
Figur 6 – Metoddesign enligt PDSA-cykeln. Egen illustration inspirerad av Bergman och Klefsjö 

(2012:290). 

Den kvalitativa forskningen passar för frågor som handlar om människors upplevelser eller syn på 
verkligheten, där det troligen finns fler än en sanning. I analytiska sammanhang fungerar 
kvalitativa metoder när forskaren i förväg inte vet tillräckligt om ämnet och kräver en djupare 
förståelse. Eftersom processen som studeras är komplex används den kvalitativa forskningen för 
att på djupet försöka begripa hur, vad och varför saker och ting sker. Figur 6 illustrerar hur arbetet 
utgår från den kvalitativa forskningen med intervjuer, observationer och teorisökning för att 
upptäcka problem och möjligheter. Med hjälp av kvalitativa data kunde en kartläggning av 
processen upprättas samt en orsaksanalys i form av ett fiskbensdiagram. Resultatet låter i sin tur 
definiera vad vidare forskning behöver inriktas mot. Detta är dock en framväxande och upprepad 
process i den kvalitativa forskningen, där analysen sker under datainsamlingen (Denscombe, 2018, 
s 25).  

Arbetet utnyttjade även en duglighetsstudie som omfattar steg som tydligt kopplas till 
förbättringscykeln i figur 6. Det blir allt vanligare att genomföra duglighetsstudier i industrin 
(Bergman & Klefsjö, 2012, s 289) som ett arbetssätt för att mäta och analysera en produktegenskap 
för att avgöra processens förmåga att uppfylla de specifikationer som ställts. Resultatet från 
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studierna bidrar till att rikta uppmärksamhet på vilka processer som först och främst bör förbättras. 
Vidare illustreras metodvalen för respektive frågeställning i figur 7. Dessa metoder för 
datainsamling och dataanalys diskuteras vidare i nästkommande avsnitt.   

3.2 Datainsamlingsmetod  

De kvantitativa mätvärden som arbetet baseras på erhålls via cementfabrikens databas som 
innehåller historiska data på mätningar från olika delar i cementtillverkningsprocessen samt data 
från den manuella provtagningen. De datainsamlingsmetoder som alltså varit aktuella för arbetet 
är främst insamling av relevanta mätvärden från den studerade processen samt semistrukturerade 
intervjuer och brainstorming. Insamlingen av samtliga kvantitativa och kvalitativa data har 
avgränsats till en av två råkvarnar i råmjölstillverkningen, råkvarn 8. Valet av att studera råkvarn 
8 har sin bakgrund i att mätsystemet anses vara tillförlitligare vilket i sin tur innebär säkrare resultat.  

Insamlingen av de kvantitativa data och urvalet framgår av tabell 3. Mätvärden och processdata 
har exporterats till kalkylprogrammet MS Excel för att kunna analysera materialet. Tidsintervallet 
för de insamlade data avser 1 januari 2018 till 1 januari 2019. Urvalet valdes i samråd med 
nyckelpersoner på cementfabriken samt ämnesgranskare och utvecklades under arbetets gång 
baserat på vilken typ av data som ansågs relevant för fortsatt arbete. Nyckelpersoner har även 
försett arbetet med relevanta dokument och driftförutsättningar. Provtagningsrutiner skiljer sig åt i 
delarna av tillverkningsprocessen, där utfallen i råmjölskvalitet genereras av ett samlingsprov. 
Detta prov samlar råmjöl under 55 minuter från vilket ett homogent provstycke tas ut och skickas 
med rörpost till ett laboratorium för automatisk provtagning. I detta arbete har ett entimmes-
medelvärde använts för samtliga mätvärden, för att begränsa underlag och underlätta klarheten i 
diagram.  
Datamaterial Urval 

Information om drift och 
limpbyten 

1. Värden för ”kvarn i drift” och för ”limpbyten”.  

Mätvärden för råmjölskvalitet 2. KM, SIM och ALM. CaO, SiO2, Fe2O3 och Al2O3.  
Mätvärden för och 
materialinmatning 

3. Kvartssand, kalksten, märgelsten, järnmalm och sandslam. 

Driftförutsättningar  4. Riktvärden, alarmgränser och andra specifikationsgränser 
samt eventuella grundinställningar, för urval 1, 2, 3. 

Logg för ändringar i 
driftförutsättning 

5. Logg-förda datum, inom det studerade tidsintervallet, för 
ändringar i värden i urval 4. 

Mätvärden för klinkerkvalitet 6. KM 
Driftförutsättningar 7. Riktvärden och specifikationsgränser för urval 6 

Tabell 3 – Urval i den kvantitativa datainsamlingen. 

Figur 7 – Design av studien utifrån frågeställningarna, egen illustration. 
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Experiment är beroende av exakt och detaljerad observation av förändringar (Denscombe, 2018, 
101). Ett experiment utfördes för att basera beslut på fakta och skilja verkliga orsaker från brus. 
Genom att utestänga faktorn för styrning gick det att observera effekten på kvalitetsproblemet och 
fastställa om den orsaken faktiskt orsakar det observerade resultatet. Experimentet utfördes under 
30 timmar och det innebär att 30 mätvärden registrerades för urval 2, 3 och 4; se tabell 3. Dessa 
värden kunde också överföras till MS Excel. Under perioden för experimentet producerades 
ungefär 13 000 ton råmjöl. 

Samtliga kvalitativa data har varit observationer av processen ute i fabriken, brainstorming om 
orsaker till variation i råmjölet, dynamiska och ostrukturerade intervjuer om processens aktiviteter 
och flöde. Majoriteten av de kvalitativa data som samlats in har handlat om allmän information om 
processen; hur den drivs, styrs, underhålls, förändrar sig, förbättrar sig, mäts och presterar. Detta 
är sådan form av data som över tid begrips enklare, genom analys, upprepning och repetition. Över 
tid kan det ses som löpande, ostrukturerade intervjuer genom fysiskt befinnande inne på 
driftkontoret och i driftcentralen där de intervjuade, urvalet, innefattar involverade medarbetare i 
den studerade processen (Denscombe, 2018, s 68). Sammanlagt har djupare kommunikation skett 
med fem personer från produktionsavdelningen, se tabell 4.   

Tabell 4 – Översikt av intervjuer och intervjuform. 

Förutsättningarna för observationerna var liknande, att ohindrat kunna iaktta och uppmärksamma 
orsaker och samband i processen. ”Genom att finnas bland och vara verksam tillsammans med 
medarbetare får forskaren särskilda möjligheter att erhålla kunskaper om villkoren för den process 
som forskningen gäller” (Denscombe, 2018, s 297). Observationer bygger till skillnad från 
intervjuer, på direkta visuella evidens och inte på vad den intervjuade väljer att berätta. Iakttagaren 
befinner sig närmare den studerade processen och ser den med egna ögon (Denscombe, 2018, s 
293). Sammanställningar av observationer har antecknats och har fungerat som ett komplement till 
intervjuerna. 

3.3 Dataanalys 

De kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoderna som användes genererade en del 
information som vidare krävs att strukturera, gruppera och analysera. Analysmetoderna är 
uppdelade i de kvantitativa samt de kvalitativa.  

3.3.1 Kvalitativ dataanalys 

För att dokumentera och skapa struktur i analyssteget används Isakssons (2006) generiska 
processbaserade systemmodell (PBSM) som processkarta. Inledningsvis sätts gränssnittet till 
processen som undersöks och relevanta processparametrar listas upp. Den kvalitativa 
datainsamlingen har varit grunden i försöket att definiera processen. Därav har processkartan, 

Intervjuobjekt Intervjuform 

Processingenjör 1 Löpande ostrukturerade intervjuer 
Processingenjör 2 Brainstorming 
Kvalitetsingenjör Löpande ostrukturerade intervjuer, brainstorming 
Arbetsledare  Brainstorming 
Produktionschef  Brainstorming 
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liksom datainsamlingen, uppfodrats kontinuerligt och progressivt. En PBSM definierar en process 
efter dess input, huvudprocesser, stödprocesser, ledningsprocesser, resurser, drivkrafter och 
framförallt dess output och outcome; se figur 8. Output definieras som processens resultat och 
outcome som utfallet, effekten av resultatet. Isaksson (2006) menar att processens outcome är 
intressentens tillfredsställelse. Resurserna för den studerade processen kategoriseras med 
fiskbensdiagram och de så kallade ”sju M:en”, 7M (Bergman & Klefsjö, 2012, s 244). De olika 
M:en står för typiska kategorier av orsaker som påverkar utfallet; management, människa, metod, 
mätning, maskin, material och miljö. Till följd av intervjuerna kunde en PBSM uppföras och 
kvalitetsproblemet visualiseras i form av ett fiskbensdiagram.  

 
Figur 8 – Generisk PBSM, egen design inspirerad av Isaksson (2006). 

Fiskbensdiagram, även kallat Ishikawadiagram eller orsak-verkan-diagram, är ett av de sju 
förbättringsverktygen inom kvalitetstekniken som tillämpas för att identifiera orsaker till problem 
(Bergman & Klefsjö, 2012, s 242). Ett fiskbensdiagram är ett diagram där problemet eller 
kvalitetsfelet visas längst till höger varpå ett sträck dras från kvalitetsproblemet åt vänster med 
orsaker till att kvalitetsproblemet uppstår benade ut, se figur 9. Fiskbensdiagram är en systematisk 
analysmetod som hjälper till att bena ut orsaker till att kvalitetsproblem uppstår. Det kan finnas 
flera ”under”-orsaker, men alla kategoriserades efter de 7M:n (Bergman & Klefsjö, 2012, s 244). 
Isaksson (2016a) menar att olika orsaker har samband med den process som studeras och menade 
att de interna resurserna kan utgöra en checklista vid kvalitativa analyser av orsaker till problem. 

 

Figur 9 – Fiskbensdiagram enligt de 7 M:n, ett av de sju förbättringsverktygen (Bergman & Klefsjö, 
2012:245). 
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3.3.2 Kvantitativ dataanalys 

Den kvantitativa dataanalysen baserar sig på dataurvalet listat i tabell 3 på sida 17. Den kvalitativa 
analysen gav en viss förförståelse för processen, exempelvis att KM är den kvalitetsparameter i 
råmjöl som är mest avgörande för nästkommande process och att ett stort variansbidrag kommer 
från den kemiska föreningen SiO2, men detta återkommer vi till. Sådan förståelse för processen har 
i viss mån påverkat riktningen i den kvantitativa analysen, främst avseende vilka data att studera 
djupare, men också gett klarhet och förståelse om den enorma mängd värden som har studerats i 
analysen. Metoderna som varit till stöd under den kvantitativa analysen är framförallt beskrivande 
statistik, eller deskriptiv statistik, som med bland annat central- och spridningsmått hjälper beskriva 
urvalet av data (Rydén, 2015, s 9). 

Det är viktigt att kunna illustrera data grafiskt. Ofta förenklas då tolkningen av resultatet (Bergman 
& Klefsjö, 2012, s 249). Sambandsdiagram har använts för att bestämma korrelationer mellan 
råmjöl och klinker (Bergman & Klefsjö, 2012, s 248). Vid sambandsanalys görs åtskillnad mellan 
korrelation och regression. Korrelationsanalys visar om det finns ett linjärt samband och regression 
visar vilket samband som passar bäst (Magnusson et al., 2016, s 173). Linjediagram används för 
att visualisera variationer över tid, se trender och bedöma samband (Bergman & Klefsjö, 2012, s 
249). Styrdiagram används för att uppskatta och beräkna processens duglighet och prestanda samt 
visa förändringar som funktion av tiden (Bergman & Klefsjö, 2012, s 252). Även cirkeldiagram är 
ett användbart verktyg för att visualisera andelar av helheten (Magnusson et al., 2016, s 174). Detta 
presenteras genom kvantitativa jämförelser mellan bland annat spridningsmått som 
standardavvikelse (std.av) samt duglighetsmått som Cpk och riktvärden för std.av och Cpk 

(Magnusson et al., 2016, s 53). 

Den automatiska provtagningen registrerar kontinuerligt utfall av råmjöl, även om råkvarnen inte 
är i drift. Dock är varje utfall av KM registrerat med ett värde för råkvarnsdrift, där 1 = råkvarn i 
drift. Det är endast värden genererade när kvarnen är i full drift som detta arbete hanterar. MS Excel 
har kunnat utnyttjas för att säkerställa detta, där varje rad som inte innehåller 1 för drift har sorterats 
bort. Denna sortering reducerade de från början 8760 raderna (notera 8760, det är antalet timmar 
på ett år), bestående av 18 kolumner, till 6788 rader, fortfarande bestående av 18 kolumner som 
representerar varsin studerad processparameter. Excelfilen som innehöll denna samling data, 18 
kolumner á 6788 värden, kallar vi arbetets rådata.  

Ur den kvalitativa analysen framgick att utfall av råmjöl bör uppfylla villkoret [85 < KM < 115] 
för att inte misstänkas vara mätfel, outliers. I första analysen av rådata noteras 17 värden som inte 
uppfyller detta krav. Vidare uppskattades en std.av och ett medelvärde av KM i råmjöl baserat på 
rådata, vilka användes för att analysera villkoret. Nämnvärt är att KM < 85 = medelvärdet minus 
(lite drygt) sex standardavvikelser och KM > 115 plus (lite knappt) fem och en halv 
standardavvikelse, räknat med KM-värden från rådata.  

Som del av den kvantitativa analysen genomfördes en känslighetsanalys genom tillämpning av 
beräkningsmodulen för KM (se formel 1 på sida 4) på påverkande faktorer, de kemiska 
föreningarna (Bergman & Klefsjö, 2012, s 283). Bland annat kontrollerades vad skillnaden i KM 
blir när det beräknas av de kemiska föreningarnas medelvärden under en period och när ena 
kemiska föreningen adderas med sin egen std.av.  
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Vidare diskuteras en process förmåga att producera enheter med utfall som ligger inom uppsatta 
gränser. Detta brukar kallas för en process duglighet eller kapabilitet (Bergman & Klefsjö, 2012, s 
279). Duglighet hos en process bestäms av utfallens statistiska fördelning, som när en process är i 
statistisk jämvikt kan beskrivas med en normalfördelning (Magnusson et al., 2016, s 54), se figur 
10.  

 

Figur 10 – Processvariation som är normalfördelad i ett Gaussdiagram. 
Det gula representerar processens ackumulerade utfall över en godtyckligt lång tidperiod (Magnusson et 

al., 2016:54). 

För att bedöma en process duglighet finns ett antal olika så kallade duglighetsmått, eller 
kapabilitetsindex, möjlighetsindex och prestandaindex som de också kallas. I detta arbete används 
Cp, Cpk och DPMO som beräknas med hjälp av ett medelvärde (µ), spridningsmåttet 
standardavvikelse (s) och de övre och undre toleransgränserna Tö och Tu. Möjlighetsindexet Cp är 
ett mått på processens möjligheter att producera enheter inom satta gränser. Desto större värde på 
Cp desto mindre är sannolikheten att en enhet hamnar utanför gränserna. Detta innebär att 
variationsområdet blir desto smalare och toleransområdet desto bredare, i relation till hela ytan 
under en Gauss-kurva. Bergman och Klefsjö (2012, s 281) rekommenderar att Cp ska uppfylla 
villkoret Cp ≥ 4/3 = 1,33, och menar att ännu högre krav ställs i Six Sigma. Nackdelen med Cp är 
att måttet inte tar hänsyn till om utfallen är centrerade, det vill säga hur väl medelvärdet stämmer 
överens med målvärdet. Detta gör det korrigerade duglighetsindexet Cpk som mäter avståndet 
mellan processens medelvärde och närmaste toleransgräns i förhållande till tre standardavvikelser. 
Skillnaden mellan måtten Cp och Cpk visualiseras i figur 11 nedan. Den sista kurvan i figur 11 
visualiserar fördelen med Cpk som tar hänsyn till centreringen av utfallen med hjälp av sina båda 
bråk; se formel 3.  

 
Figur 11 – Tre Gauss-kurvor som visualiserar skillnaden mellan duglighetsmåtten Cp och Cpk.  

De två första visar hur Cp inte tar hänsyn till utfallens centrering. 
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För att beräkna duglighetsmåtten för processen har formlerna nedan använts; se formel 2 – formel 
5.  Vid bedömning av processens duglighet har sedan beräknade värden jämförts mot riktvärden 
eller målvärden. Det visar sig att cementfabriken har många relevanta interna målvärden men då 
det saknas finns ofta riktvärden att hämta från processledningsteori. Till exempel finns riktvärden 
för duglighetsmått, där möjlighetsindexet Cp bör uppfylla villkoret Cp ≥ 4/4 = 1,33 (Magnusson et 
al., 2016, s 53). Detta innebär att formel 2 ≥ 4/4 = 1,33.  

(> = 	
?ö −	?A
6<

 

Formel 2 – Möjlighetsindexet Cp, ett mått på processens spridning i relation till toleransområdets bredd 
(Bergman & Klefsjö, 2012:280). 

Eftersom Cpk endast är korrigerat i den mening att det också tar hänsyn till centringen, där 
avstånden från övre och undre toleransgränserna till medelvärdet mäts i förhållande till tre 
standardavvikelser, istället för avståndet mellan övre och undre toleransgräns i förhållande till sex 
standardavvikelser (Bergman & Klefsjö, 2012, s 282), kan argumenteras för att det minsta av Cpk 
(Cpk min) också bör uppfylla villkoret Cpk min ≥ 4/3 = 1,33. 

(>B	CDE 		= F	
?ö − 	G
3<

	; 	
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Formel 3 – Korrigerade duglighetsindexet Cpk är lika med den minsta av ovan kvoter och ett mått på 
processens förmåga att producera enheter inom Tu och Tö (Bergman & Klefsjö, 2012:281). 

För att beräkna duglighetsmåttet DPMO beräknas först en sannolikhet för att en enhets utfall skulle 
hamna utanför en uppsatt gräns. Finns det två toleransgränser, en övre och en undre, beräknas 
sannolikheten för att enheten ska passera respektive gräns. Summan av de två sannolikheterna blir 
den totala sannolikheten för att en enhet blir defekt. Sannolikheten motsvarar den totala ytan, arean 
under en Gauss-kurva som befinner sig utanför undre och övre toleransgränsen. För att bestämma 
denna yta används ett prestandaindex; se formel 4 och formel 5. Prestandaindexets värde kan sedan 
i en konverteringstabell (Magnusson, et al., 2016, s 453) konverteras till ett värde som istället 
motsvarar en yta, antal utfall. Multipliceras värdet för den beräknade ytan med en miljon så fås ett 
resultat ut som motsvarar måttet DPMO. 

K(?ö) =
?ö − 	µ
<

 

Formel 4 – Prestandaindex, ett värde som motsvarar en yta under en Gauss-kurva (Magnusson et al., 
2016:55). 

 

K(?A) =
µ −	?A
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Formel 5 – Prestandaindex, ett värde som motsvarar en yta under en Gauss-kurva (Magnusson et al., 
2016:55). 
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3.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validitet handlar om att välja rätt metod för att studera frågeställningarna och hänvisar till 
relevansen, noggrannheten och precisionen i data (Denscombe, 2018, s 386). För datainsamling i 
den kvantitativa delen av studien väljs dataanalysmetoder med känd och acceptabel validitet och 
reliabilitet för det syfte som önskar nås. Säkerställning av den samtidiga validiteten görs, det vill 
säga att det egna resultatet bör stämma överens med resultatet från undersökningar gjorda av andra. 
Liknande undersökningar inom likartade områden tycks styrka att validiteten för resultatet är 
relativt hög då upptäckterna visar relation i diverse avseenden. På grund av detta styrks även 
relevansen för datainsamlings- och analysmetoderna. Validitet och reliabilitet i studier med 
kvalitativ inriktning handlar om att kunna skildra att insamling och bearbetning av data har skett 
på ett systematiskt och hederligt sätt (Denscombe, 2018, s 433). För att möjliggöra kvalitet på 
resultatet har kommunikation skett kontinuerligt med medarbetare från olika funktioner samt 
ämnesgranskare för att spegla så många perspektiv som möjligt. De ostrukturerade intervjuerna 
påvisade en gemensam bild av det aktuella läget där primära kvantitativa data styrker bilden. 
Vidare kan mätinstrumentens precision diskuteras, vilket dock kontrollerats under arbetets gång. 
Samtliga mätvärden, urvalet, som studerats uppfyller kraven för ett minimum på 30 observationer 
för regelrätt statistisk analys (Denscombe, 2018, s 77). Mätvärdena ska dessutom överföras felfritt 
till kalkylprogrammet för analys, vilket det kan finnas en viss osäkerhet om som kan ha påverkat 
resultatet. Eftersom flera aspekter av resultaten inte skilde sig avsevärt, antas att inga större 
påverkande felmatningar gjorts.  

Reliabiliteten handlar om att mäta på rätt sätt och hänvisar till huruvida forskningsinstrumenten är 
neutrala till effekten och om det skulle vara konsekvent ifall användningen skedde vid olika 
tillfällen (Denscombe, 2018, s 388).  Trovärdigheten på mätningarna som samlades ansågs viktiga 
i arbetet för att spegla de verkliga förhållandena. Mätvärdena för den kvantitativa datainsamlingen 
anses tillräckligt konsekventa för att omsättas i resultat då relationer upptäckts med tidigare arbeten 
inom specialområdet cementtillverkning. Den kvalitativa datainsamlingen- och analysen för 
cementindustrin har ett tolkande förhållningssätt och till följd av förkunskapsbristen krävs ett öppet 
perspektiv. Återigen påvisar tidigare forskning på relationer mellan resultaten som bevisligen är 
reproducerbara.  

Generaliserbarheten hänvisar till möjligheten att tillämpa resultaten på liknande exempel av 
händelser (Denscombe, 2018, s 422). Med andra ord handlar den pragmatiska validiteten om i fall 
den kunskap som upptäcks är användbar. Sannolikt är att flera aspekter av data som behandlats kan 
återfinnas i kategorin för tillverkningsindustrin, karaktäriserat av fokus på processer och tillgång 
till enorma mängder data. Av den anledningen är metodiken i undersökningen generaliserad och 
användbar för sådana specifika processer.  
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3.5 Etiska ställningstaganden 

För att skydda medverkande i undersökningar har Vetenskapsrådet (2002) sammanställt 
forskningsetiska principer, vilket arbetet genomförs i enlighet med i största möjliga utsträckning. 
När forskning involverar människor gäller följande krav: 

Informationskravet; medverkande ska informeras om forskningen och ge sitt samtycke för 
medverkan. Redan vid förfrågan om undersökning tillgavs information om undersökningens 
generella syfte och samarbetsavtal undertecknades av inblandade parter. Information tilldelades 
om att användningen av informationen endast nyttjas för uppsatsens syfte och för presentation vid 
Uppsala Universitet. 

Samtyckekravet; vid observation i en avdelning måste samtliga involverade informeras om att de 
medverkar till den utsträckning och de villkor som de själva önskar, vilket var av stor vikt för 
forskarna att främja. Samtycket undertecknades med kontrakt för externa examensarbeten vid 
Uppsala Universitet om gemensamt ägande till resultaten som åstadkommits inom ramen för 
arbetet, men även att ingen oönskad information framkommer i presentationen av arbetet.  

Konfidentialitetskravet; handlar om offentlighet och sekretess och om att inte avslöja någons 
identitet om de inte gett tillstånd. Då arbetet gjordes tillsammans med en av de mest moderna 
fabrikerna i Europa krävs vaksamhet gällande känslig information som sprids. På grund av detta 
valdes fullständig anonymitet gällande organisationen, men även deltagarna, med fiktiva namn, för 
att inte avslöja identiteter. Data som behandlas förvaras skyddat och bearbetas endast av forskarna 
för arbetet och medverkande. Arbetet godkänns av samtliga medverkande innan arkivering vid 
Uppsala Universitet och möjlig uppladdning till databasen DiVA. Vid arbetets avslut raderas 
samtliga data. 

Nyttjandekravet; medverkandes tillstånd krävs för att få utnyttja materialet i undersökningen och 
uppgifter får endast användas för forskningsändamål och inget annat. Informanterna upplystes om 
att användningen endast syftade till examensarbetet. Nyckelpersoner på organisationen har uttalat 
intresse för resultatet och informeras personligen genom presentation. Rapporten görs även 
tillgänglig för samtliga på organisationen via intern databas samt beskrivning till DiVA-portal.  

Objektivitet; hänvisar till frånvaron av vinkling i forskningen och utmärks genom opartiskhet och 
neutralitet gällande forskarens inverkan på datainsamlings- och analysprocesserna samt på 
resultatet. Till följd av en otillräcklig sakkunskap inom det specifika studerade området krävdes 
stöd från erfarna nyckelpersoner på cementfabriken samt ämnesgranskare, vilket kan ha ett 
inflytande på objektiviteten. Objektiviteten i förhållande till forskarnas bristande förkunskaper får 
tas i beaktande, oberoende av forskarnas personliga önskan för fullständig neutralitet.   
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3.6 Metoddiskussion 

Genom att tillämpa en form av triangulering kan metodkombination användas för att validera fynd 
och öka träffsäkerheten eller ge en mer omfattande redogörelse för det som undersöks (Denscombe, 
2018, s 236). Som tillvägagångssätt är metodkombinationen snarare problembaserad än 
teoribaserad. Forskningsstrategier och forskningsmetoder har sina starka och svaga sidor, men en 
klok kombination av dessa gör det möjligt att använda olika starka sidor. Kombinationen av dessa 
kan däremot utvidga tidsramen för forskningsdesign och datainsamling (Denscombe, 2018, s 237) 
samtidigt som utveckling behövs i färdigheter i såväl kvalitativa som kvantitativa tillvägagångssätt. 
Dataanalyserna medför även ett behov av att jämföra och integrera resultaten på ett sätt som 
troligtvis är mer utmanande än om endast en metod används (Denscombe, 2018, s. 237).  

Den kvalitativa forskningen tycks fungera som ett komplement till den kvantitativa genom att få 
en förståelse för komplexiteten av den studerade processen och tillåta mer än en giltig förklaring. 
Metoderna anses flexibla och kan gå på djupet för att ge en bättre helhetsförståelse. Intervjuer är 
en passande metod för att alstra data som baseras på erfarna medarbetarnas prioriteringar, åsikter 
och idéer (Denscombe, 2018, s 292). De har möjlighet att identifiera vad som anses vara de centrala 
faktorerna. Vid ostrukturerade intervjuer kan justeringar av undersökningens inriktning göras och 
det möjliggör en undersökningsinriktning som utvecklas och förändras under arbetets gång 
(Denscombe, 2018, s 269). Den tidigare beskrivna förbättringscykeln för metoddesign anses också 
av den anledningen passande för arbetets tillvägagångssätt. En nackdel med ostrukturerade 
intervjuer är dock att de kan vara tidskrävande eftersom sådana intervjuer producerar data som har 
en relativt öppen form. Det innebär att databearbetningen- och analysen vanligtvis är ”baktung” 
(Denscombe, 2018, s 294). Renskrivningen av ostrukturerade intervjudata är en omfattande 
arbetsuppgift som måste utföras då data redan samlats in. Vidare är fördelarna med metoden 
experiment att de kan upprepas med ett identiskt tillvägagångssätt. Och förknippas med ”strikt” 
vetenskap och en känsla av objektivitet och opartiskhet gällande slutsatserna (Denscombe, 2018, s 
115). 

Kvantitativa analyser fungerar i princip bättre med stora datamängder och det är i allmänhet en god 
praxis att samla in en så stor mängd kvantitativa data som möjligt. Processen som studeras 
genererar mätvärden varje timme dygnet runt, vilket innebär en enorm mängd historiska 
mätvärden. Den kvantitativa analysen betraktas således vara aktuell för hur den studerade 
processen är strukturerad, med rikliga mängder data. Grunden till arbetets resultat baseras på 
kvantitativa data, mätningar, som kan vara precisa och objektiva. Resultaten anses producerats 
sakligt och inte knutna till forskarens värderingar eller subjektiva tolkningar. Presentationen av 
data med hjälp av diagram och tabeller är samtidigt ett effektivt sätt att kommunicera sina resultat. 
Även om analysen av kvantitativa data framstår teknisk och vetenskaplig finns dock fortfarande 
möjlighet att på subtila sätt påverka resultaten. Annorlunda omdömen och val vid analys av data 
kan leda till ett omedvetet påverkat resultat. Tillsammans med ämnesgranskare och nyckelpersoner 
bedöms noggrannheten och logiken av den statistiska analysen.  

Ett kritiskt förhållningssätt har tillämpats till informationen hämtad från litteratur. Men vid tydliga 
korrelationer inom specialområdet ansågs litteraturen tillförlitlig och användbar till hög grad. En 
bred bild har försökt skapas med intresse för nyare forskning vilket ledde till studier inom 
annorlunda områden. Huvudsaklig forskning efter litteratur gjordes via universitetsbibliotekets 
katalog.  
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4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras empirin. Dessutom besvaras och presenteras frågeställningarna i en 
logisk ordningsföljd. Övergripande är strukturen i detta avsnitt baserad på frågeställningarnas 
ordningsföljd. Det börjar med information om processen som studeras och hur systemgränsen har 
definierats för att sedan beskriva utfallen i variation. 

4.1 Processen 

Processen att tillverka råmjöl, i den skala som det görs på cementfabriken, är en komplex process 
med många styr- och kontrollparametrar. Råmjöl (RM) är krossad och mald, pulverfin sten och ser 
ut som grått vetemjöl. Processen som studeras karaktäriseras med stora flöden av material, som har 
stor men kontrollerad variation. Kvarnen i processen, råkvarnen, har en produktionskapacitet på ca 
420 ton råmjöl per timme. Kvaliteten i råmjöl bestäms i huvudsak utefter utfallen i tre egenskaper; 
kalkmättnad (KM), silikatmodul (SIM) och aluminatmodul (ALM); som i arbetet kallas 
kvalitetsparametrar. KM, SIM och ALM är egentligen beräkningsmoduler som avgörs av råmjölets 
sammansättning av kemiska föreningarna CaO, SiO2, Al2O3 och Fe2O3. För att styra 
sammansättningen matas bland annat kvartssand, kalksten, märgelsten och järnmalm in i kvarnen. 
Systemgränsen för den studerade processen innefattar aktiviteter från och med materialinmatning 
(input) till och med utfallet av kvalitetsparametrarna i råmjölet (outcome). Notera här att 
huvudsaklig fokus i arbetet ligger i utfallen av råmjölets KM. Nämnvärt är att det har visat sig att 
en betydande del av KM-variationen kommer från aktiviteter utanför processens systemgräns, 
närmare bestämt från så kallade limpbyten. Detta förklaras vidare på nästa sida. Figur 12 är en 
visualisering av processen i form av en PBSM. 

 
Figur 12 – Processbaserad systemmodell (PBSM) enligt processen att framställa råmjöl baserad på Isaksson 

(2006). 
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I brottet lagras råmaterialet i avlånga limpor, från vilka transportband matar in det i kvarnen för att 
separeras till varsina fickor. I limpan är den kemiska sammansättningen av råmaterialet mycket 
likformig, tack vare limpans utformning. Dock gör utformningen att ändarna av limpan blir mycket 
olikformig då de större, tyngre stenbitarna ramlar ned och samlas vid limpans fot (Gilián, 2018, s 
23). Effekten av detta är att limpornas ändar medför mycket mer CaO in i kvarnen än vanligt. Det 
tar ungefär en vecka för råkvarnen att arbeta igenom en limpa, följaktligen sker ett limpbyte ungefär 
en gång per vecka. Limpbyten är den tidigare nämnda orsaken, som ligger utanför den studerade 
processens systemgräns, men som står för en betydande del av variationen som uppkommer i 
råmjölet.  

På grund av råmaterialets oregelbundenhet är styrning av materialinmatningen avgörande för att 
uppnå önskade utfall. Det krävs mycket erfarna operatörer för att göra detta manuellt. I den 
studerade råkvarnen är styrningen huvudsakligen automatisk men det är inte ovanligt att operatörer 
kopplar på den manuella styrningen vid strul. Den automatiska styrningen reglerar parametrar för 
att alltid gå mot riktvärdet. Det innebär att så fort en parameter utfaller över eller under sitt 
riktvärde, så styr systemet för att kompensera för den avvikelsen. Mätning av råmjöl, bland annat 
av kvalitetsparametrar KM, SIM och ALM, görs en gång per timme vilket innebär att styrning, 
justering av flöde in i råkvarnen, görs en gång per timme. 

Nytillverkat råmjöl transporteras från råkvarnen till silos, och på grund av att inloppet i silo sker 
upptill och uttag nedtill, genomgår råmjölet en homogeniseringseffekt, där variationen av KM, SIM 
och ALM jämnas ut och följaktligen minskas. När råmjöl tas ut ur silo kallas det istället för 
ugnsmjöl, på grund av att det nu ska in i ugnsprocessen. Homogeniseringseffekten fungerar desto 
bättre desto högre lagernivån är i silon. Att minska variationen i råmjölet skulle ha en stor inverkan 
på dels ugnsmjölet, men främst på driften av roterugnen.  

Att svara på frågan hur ser processen att tillverka råmjöl ut med några meningar är inte möjligt om 
svaret förväntas generera någon som helst förståelse om den. Detta avsnitt 4.1 är ett svar, som 
endast tillsammans med efterföljande avsnitt skulle kunna generera viss förståelse utifrån ett 
kvalitetsfokuserat perspektiv. I avsnitt 5 Analys besvaras frågan tydligare.   

4.2 Variation och prestanda i processen 

Följande avsnitt kommer att presentera empiri i två primära kategorier; rådata och utan outliers. 
Rådata innehåller datasamlingen som uppfyller villkoret [råkvarn i drift = 1]. Utan outliers 
innehåller datasamlingen som uppfyller både villkoret [råkvarn i drift = 1] och [85 <KM <115]. 
Dessutom kommer empiri presenteras från en kategori som innehåller 10 perioder á 30 timmar på 
varandra följande genererade utfall. Dessa perioder uppfyller samma villkor som kategorin utan 
outliers. I båda kategorierna antar värdena en normalfördelning och i tabell 5 presenteras de första 
värden som beskriver variationen av KM i råmjölet. Figur 13 visualiserar fördelningen av värden. 

 
Tabell 5 – Medelvärde, standardavvikelse och varians av KM i kategori rådata och i kategori utan 

outliers. 

KM Rådata Utan outliers
Medel (μ) 101,192 101,234
std.av (σ) 2,583 2,244
V (σ2) 6,674 5,034
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Figur 13 – Fördelning av värden i respektive kategori. 

I kategorin rådata finns det 13 KM-värden som utfaller [KM < 85] och 56 värden som utfaller 
[KM< μ - 3σ]. I samma kategori är det fyra värden som utfaller [KM > 115] och 41 värden som 
utfaller [KM > μ + 3σ]. Uppenbarligen saknar kategorin utan outliers utstickare, eller så kallade 
outliers. Dock innehåller utan outliers 77 värden som utfaller [KM < μ - 3σ] och 56 värden med 
utfall [KM > μ + 3σ]. Notera att μ ± 3σ inte är synonymt med Tö /Tu i detta fall. Istället har 
cementfabriken uppfört en övre och undre alarmgräns (AG). Dessa ligger på riktvärdet ± 5 KM-
enheter. Antag att μ = riktvärdet (och normalfördelning), då skulle AGövre och AGundre vara [μ + 
1,94σ] respektive [μ – 1,94σ], dvs μ ± 1,94σ för kategorin rådata. Med samma antagande i 
kategorin utan outliers skulle alarmgränserna anta μ ± 2,23σ. Detta sammanfattas och visualiseras 
vidare i tabell 6. 

 

Tabell 6 – Antal värden som i respektive kategori ligger utanför specifikationsgränser. 

Med en process som karaktäriseras av stor naturlig spridning är de uppmätta standardavvikelserna 
(se σ i tabell 6) rimliga i sammanhanget. I och med att båda datakategorier räknar med avvikelser 
genererade vid limpbyten förstärks rimligheten i de relativt stora standardavvikelserna i utfallen. 
Påminnelsevärt är att båda kategorier avser tidsintervallet 18/01/01 till 18/12/31. För att skapa en 
visuell tolkning av utfallen av KM presenteras två linjediagram som ritar upp detta; se figur 14. 
Notera att Tö och Tu i diagrammen är lika med riktvärdet för KM ± 5 AGövre respektive AGundre. 
Nämnvärt är att skalan på y axeln är stor och att utstickarna ofta består endast av ett utfall. Däremot 
vill vi lyfta fram utfallens spridning inom toleransområdet och menar att den är särskilt intressant. 
Observera att riktvärdet har ändrats ett antal gånger under intervallet.  
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Figur 14 – Utfall i KM över tid i respektive kategori. Här observeras skillnaden i kategorier – outliers.  

Utfallens spridning inom toleransområdet i respektive diagram ovan förmodas vara den 
huvudsakliga orsaken till den stora standardavvikelsen, men det går inte att ignorera utstickarna. 
Uppenbarligen resulterade kategorin utan outliers, i färre sådana och följaktligen i mindre 
spridning. Dock är den absoluta skillnaden mellan standardavvikelserna inte stor (0,34). 
Cementfabriken har interna riktvärden för std.av i KM. För råmjöl delas de upp i fyra nivåer med 
varsin kvalitativ kvalificering. Tabell 7 visualiserar detta. Sett till hela intervallet, som beräknade 
värden (tabell 5) och diagrammen (figur 14) ovan gör, uppnår båda kategorier riktvärdet ”Good” 
för std.av i KM. 

 
Tabell 7 – Riktvärden för KM-std.av i råmjöl. 

Med vetskap om att limpbyten orsakar stora variationspålägg studerades datasamlingen som 
innehåller 10 perioder á 30 timmar på varandra följande genererade utfall, kallat för perioderna. 
De ingående perioderna är slumpmässigt valda men samtliga på varandra följande timmar är ”i 
limpan”, det vill säga innehåller ej värden genererade under limpbyten. Nämnvärt är att 
tidsintervallen mellan perioderna inte har någon logisk ordningsföljd. Perioderna summeras i tabell 
8. Notera att raderna är medelvärden från respektive period. Observera std.av i KM mellan 
perioderna markerat i grönt och medelvärdet av standardavvikelserna i perioderna markerat i gult.  

 
Tabell 8 – Summering av perioderna. Varje period innehåller 30 rader av värden. 
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Ur figur 14 framgår ingen tydlig skillnad i spridning av KM mellan kategorierna. Den stora 
skillnaden mellan dem är att den ena saknar utstickare. Detta stärkts av de beräknade std.av. För 
att vidare bedöma den tidigare framlyfta spridningen inom toleransområdet presenteras nedan 
beräknade duglighetsmått Cp, Cpk och DPMO avseende båda kategorier. Detta görs även avseende 
perioderna för jämförelses skull. Som förmodat är både Cp och Cpk högre för utan outliers, som 
inte ska blandas ihop med std.av som ”desto lägre desto bättre”. Cp och Cpk betraktas som desto 
bättre desto högre. Effekten av att dessa värden blir högre är nämligen att området vilket utfallen 
hamnar inom, variationsområdet, blir mindre och i kontrast toleransområdet större. Detta innebär 
alltså att desto högre värden Cp och Cpk antar, desto lägre är sannolikheten för att en enhet blir 
defekt; desto lägre DPMO. De beräknade värdena listas i nedan tabell 9. Notera även att 
sannolikheten för att en enhet ska hamna utanför Tö och Tu benämns P(Tö) respektive P(Tu). 
Observera att Cpk min är lika med det minsta av Cpk 1 och Cpk 2. Om sannolikheten för att en enhet 
blir defekt är P(Tö) + P(Tu) = 2×(17 × 10-7), och multipliceras med en miljon, så blir resultatet av 
DPMO = 3,4. I kategorin perioderna är DPMO = 32, vilket är en prestanda i världsklass.  

Tabell 9 visar på en signifikant skillnad i prestanda mellan produktion inklusive limbyten och 
produktion exklusive limpbyten. Både rådata och utan outliers inkluderar limpbyten, men 
perioderna visar prestandan i processen vid produktion utan limpbyten.  

4.3 Orsaker till variation 

Värden som har presenterats hittills kan ses som att vara del av en analys av huvudproblemet 
”Variation av råmjölets kalkmättnad”; se figur 15. Vidare kommer det visa sig att ”material” och 
”metod” är orsakskategorierna som arbetet studerat djupare. Detta avsnitt har sin grund i den 
kvalitativa analysen, i den mening att därigenom har förståelse skapats för processen och dess 
ingående aktiviteter. Dock har det byggts upp av kvantitativa data, liksom tidigare avsnitt. 
Förståelsen för processen avgjorde vilka orsaker till variationen av KM som undersöktes. Samtliga 
identifierade orsaker till variation visualiseras i fiskbensdiagrammet i figur 15. Orsakerna är 
kategoriserade efter 7M (Bergman & Klefsjö, 2012, s 243). Notera att vi ser en skillnad i orsaken 
”perspektiv på kvalitet” mellan kategorierna ”människa” och ”management”. Att det finns olika 
uppfattningar, syn och/eller perspektiv på kvalitet, hör till människa. I management handlar det om 

Tabell 9 – Sammanfattning av duglighetsmått. 
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förståelsen för att skildringar i uppfattning existerar och menar att det bör finnas en intern, 
gemensam definition av kvalitet. Annars endast påstås att samma sak är vad som diskuteras. 

Kategorierna ”material” och ”metod” undersöktes vidare. Inom dessa kategorier identifierades ett 
antal problem; se figur 15. Inom ”metod” var styrningen av råkvarnen det intressanta. Senare 
presenteras ett försök där råkvarnen producerar råmjöl utan styrning i 30 timmar. Inom ”material” 
handlade det främst om oregelbundenhet i råmaterialen. Det visade sig även att problem finns med 
tillsatsmaterialet sandslam som orsakar variation i KM. Problemet med sandslammet är att 
sandinnehållet varierar och effekten av det är att SiO2 halten varierar. Nämnvärt är att en del SiO2 
kommer från limporna, och inte enbart från sandslammet.  

Arbetet har fokuserat på kategorierna ”material” och ”metod”. Inom material finns problem med 
råmaterialets sammansättning och dess inverkan på de kemiska föreningarna som avgör bland 
annat KM. Inom ”metod” finns det problem med styrningen av kvarnen, eller närmare bestämt 
inmatningen av råmaterial. Det finns även problem med mellanlagringen före input till den 
studerade processen, närmare bestämt limpbyten. Råmaterialets oregelbundenheter har sin största 
inverkan på andelen CaO i termer av spridning, som i sig inte gör så mycket eftersom KM inte är 
särskilt känsligt mot avvikelser i andel CaO. Däremot är KM mycket känsligt mot variation i andel 
SiO2 och bortsett från kategorin rådata, har den befintliga variationen i andel SiO2 motsvarat 
ungefär 40–60% av den totala variationen i KM. Dock kommer variationen i andel SiO2 inte bara 
från sandslammet, utan också från inmatningen av märgelsten. Problemet med sandslammet är 
blandningen mellan vatten och den malda sanden, egentligen är det endast sanden som man vill åt. 
Vattnet dunstar direkt men måste vara med i blandningen för att uppnå bättre hanterbarhet.  

Inom ”metod” finns problem med den automatiska styrningen med ett styrsystem som inte verkar 
ha några styrgränser, som i sin tur är känslig mot små avvikelser och styr på alla variationer. Detta 
leder till att systemet försöker kompensera för en avvikelse som utan styrning hade kompenserat 
för sig själv av naturliga, slumpmässiga skäl, exempelvis abnormiteter i råmaterialet (Bergman & 

Figur 15 – Fiskbensdiagram, egen illustration inspirerad av Bergman och Klefsjö (2012:243). 
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Klefsjö, 2012, s 224). Effekten av detta är att systemet snarare överkompenserar som i sig medför 
variation och således ökar standardavvikelsen i bland annat KM.  

Slutligen verkar det som att en del av variationen i KM beror på förändringar i råmateriallimporna 
(mestadels märgelstenshögarna). Ändarna av märgelstenslimpan innehåller mycket högre mängd 
segregerade stora partiklar, större hårdare stenar som i regel har högre CaO-halt, än resten av 
limpan. Genom att avlägsna lite material från limpans ändar med en hjullastare kunde råmjölets 
homogenitet förbättras vid slutet av 2018 (Gilián, 2018). 

4.4 Variansbidrag 

För att räkna på variansbidrag, i arbetet sett som andel av total variation, används variansen, det 
vill säga standardavvikelsen i kvadrat (σ2). Vi benämner variansen i KM V(KM) och låter den till 
exempel vara lika med variansbidrag a V(a) + variansbidrag b V(b), för att beskriva den med 
ekvationen V(KM) = V(a) + V(b). Detta återkommer vi till på nästa sida. Nedan tabell 10 listar 
medelvärde, std.av och varians av respektive processparameter i respektive kategori. Observera 
den radikala skillnaden i såväl KM som CaO mellan rådata och perioderna.  

 

Tabell 10 – Medelvärde, std.av och varians i respektive kategori. 
 

För att bestämma variansbidraget, till exempel V(SiO2) på V(KM), har en känslighetsanalys 
genomförts för respektive kategori med hjälp av formeln; !" =	 NOO∙PQR

0,S	TDRUVN,NS	WXURYVO,Z[	\]URY
. Detta 

har inte gjorts endast för SiO2, utan för alla kemiska föreningar i formeln. Observera att den största 
konstanten i bråket är den framför SiO2 (faktorn 100 i täljaren är där enbart för att kvoten ska 
resultera i en procentsats). Resultatet som utfaller från formeln när variablerna antar sina 
medelvärden (se tabell 10), minus resultatet som utfaller när värdet för SiO2 ökar med en std.av; 
resulterar i en skillnad i KM som har orsakats enbart av en förändring i värdet för SiO2. Detta 
beskriver vi ytterligare i en ekvation; KM(SiO2) – KM(SiO2 + 1σ); där KM(SiO2) är lika med 
utfallsvärdet av formeln när variablerna antar endast medelvärden, och KM(SiO2 + 1σ) är lika med 
utfallsvärdet av formeln med den enda skillnaden att värdet för SiO2 adderas med sin egen std.av.  
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Nedan presenteras tabell 11 som resultatet av känslighetsanalysen för samtliga kategorier. Som 
tidigare nämnt och som kan observeras i tabellen är variansen i KM olika i respektive kategori. 
Högst upp till vänster står ”KM enligt µ” vilket är resultatet som utfaller från formeln när 
variablerna antar sina medelvärden. Precis under den raden anges V(KM) i kategorin. Variansen i 
KM i kategorin rådata är 6,674 och i kategorin utan outliers är den 5,034. Observera att 
känslighetsanalysen utförs ”i båda riktningar”, det vill säga µ ± 1σ, och att tabellerna är uppdelade 
likaså. Notera att ”Diff = σ” är lika med skillnaden mellan ”KM enligt µ” och (till exempel) ”KM 
enligt CaO + 1σ”. Värdet för ”Diff = σ” visar standardavvikelsen med vilken till exempel SiO2 
påverkar KM. Detta värde kan kvadreras för att erhålla motsvarande varians; se kolumn ”V(σ2)” 
(tabell 11). Notera även att kolumnen ”% av V(KM)” endast representerar tillhörande kategori och 
innebär till exempel att i rådata kommer ca 28% av variansen i KM från alternerande andelar av 
CaO i råmjölet.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Procentsatserna bekräftar systematisk variation av KM men framför allt att det finns urskiljbara 
orsaker till det; variation i CaO och framförallt variation i SiO2. Detta ledde till försöket så kallat; 
utan styrning. Försöket utan styrning var ämnat för att kvantifiera den automatiska styrningens 
inverkan på variansen i KM. Hypotesen var nämligen att den automatiska styrningen i vissa fall 
ökar utfallens variation, särskilt vid produktion i en limpa. Bakgrunden till hypotesen låg i 
vetskapen om att styrningen alltid sker mot riktvärdet, utan styrgränser, även om avvikelsen i 
utfallet orsakades av en tillfällig abnormitet i sammansättningen av exempelvis kalkstenen som 
matades in under timmen som utfallet representerar och som styrningen agerar utefter, dvs att styra 
i bruset. För att undersöka hypotesen låstes inmatningsflödet av samtliga material och ”kratzerns” 
(en Kratzer överför råmaterialet från limporna till transportbanden som går till fickorna i 
råkvarnen) positionering säkerställdes till att vara i en limpa. Därefter observerades utfallen i KM, 
SIM och ALM samt CaO, SiO2, Fe2O3 och Al2O3 över 30 timmar. Alltså registrerades 30 värden 
för bland annat KM utefter vilka processens prestanda bedömdes; se tabell 12.  
 

Tabell 11 – Resultatet av känslighetsanalysen för ”rådata”, ”utan outliers” och ”perioderna”. 
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Tabell 12 – Sammanställning av försöket ”utan styrning” (representerar 30 timmar produktion).  

Liksom tidigare, utfördes för utan styrning en känslighetsanalys för att avgöra inverkan av denna 
periods variation av CaO, SiO2, Fe2O3 och Al2O3 på KM. Resultatet redovisas i nedan tabell 13. 
Notera att V(SiO2) under försöket motsvarar ungefär 60% av variansen i KM.  

 
Tabell 13 – Resultat av känslighetsanalysen för ”utan styrning”.  

För att jämföra försöket mot något görs det mot perioderna, se tabell 15. Perioderna består av 
medelvärden från tio perioder, det vill säga medelvärden av 300 timmar. Optimalt hade varit om 
utan styrning också hade 300 ackumulerade timmar. Istället blir det 30 timmar utan styrning i limpa 
gentemot 300 timmar med styrning i limpa. Till en början presenteras nivåerna på vilka flödet av 
materialinmatningen låstes; se tabell 14.  

 

Tabell 14 – Låsta inmatningsnivåer i försöket ”utan styrning”.  

Beräknad Riktvärde

μ 101,43 101,00

σ 1,02 < 2,0

3σ 3,05 < 6,0

Tö 106,00 ---

Tu 96,00 ---

Z(Tö) = (Tö - μ)/σ 4,50 5,52

Z(Tu) = (μ - Tu)/σ 5,35 5,52

P(Tö) 3,40 × 10
-6

17 × 10
-7

P(Tu) 4,41 × 10
-8

17 × 10
-7

DPMO 3,44 3,40

Cp = Tö - TU /6σ 1,64 1,33

Cpk 1 = (Tö - μ)/3σ 1,50 1,33

Cpk 2 = (μ - Tu)/3σ 1,78 1,33

Cpk min 1,50 1,33

Utan 
styrning

KM enligt μ 101,425

V(KM) 1,031
V (σ2) % av V(KM) V (σ2) % av V(KM)

KM (CaO + 1σ) 101,643 KM (CaO - 1σ) 101,207
Diff = σ -0,218 0,048 4,613 Diff = σ 0,218 0,048 4,613

KM (SiO2 + 1σ) 100,644 KM (SiO2 - 1σ) 102,218
Diff = σ 0,781 0,610 59,185 Diff = σ -0,793 0,629 61,051

KM (Al2O3 + 1σ) 101,306 KM (Al2O3 - 1σ) 101,544
Diff = σ 0,119 0,014 1,364 Diff = σ -0,119 0,014 1,370

KM (Fe2O3 + 1σ) 101,380 KM (Fe2O3 - 1σ) 101,469
Diff = σ 0,045 0,002 0,192 Diff = σ -0,045 0,002 0,193

65,354 67,227

Utan styrning

Utan styrning Kvartssand Kalksten Märgelsten Järnmalm
Låst inmatning (t/h) 12,50 154,40 286,50 1,64
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Sedan fortsätter tabell 15 med att presentera medelvärde μ(KM), std.av σ(KM) och varians V(KM). 
Skillnaden i medelvärde μ(KM) mellan utan styrning och perioderna är standardavvikelsen med 
vilken styrningen påverkar KM (101,443 – 101,150 = 0,28). Detta värde i kvadrat resulterar i 
motsvarande varians (0,08), dvs variansbidraget av styrningen till V(KM). Härigenom följer det 
logiska argumentet att styrningens variansbidrag V(styrning) inte borde vara del av V(KM) i utan 
styrning. I kontrast borde V(styrning) vara en del av variansen i perioderna. Observera att 
V(styrning) motsvarar ca 6% av V(KM) i detta fall. Observera att inmatningen i perioderna står 
för ungefär 24% av variansen i KM (se tabell 11), i kontrast till ungefär 67% i utan styrning (se 
tabell 13).  

Eftersom V(SiO2) framgår som det störta variansbidraget till V(KM) var det intressant att 
undersöka varför andelen SiO2 varierar. Det första som slår är inmatningen av sand men också 
inmatningen av råmaterialet. Sanden som används består av ungefär 99,5% SiO2, kalkstenen ca 
4,26% och märgelstenen ca 12,8% (detta är interna riktvärden för SiO2-andel i materialen). Även 
när kratzern är i en limpa varierar inmatningen kraftigt (se tabell 8) men frågan är vilket material 
som har störst inverkan på andelen SiO2 och i synnerhet med dess befintliga variation, det vill säga 
hur känsligt SiO2 är mot avvikelser i inmatningen av sand, kalk- respektive märgelsten. Det visar 
sig att inmatningen av sand motsvarar i genomsnitt 2,2% av den totala inmatningen medan kalksten 
i genomsnitt motsvarar ca 18% och märgelsten 79% av totalen. Standardavvikelsen för andelarna 
är 0,4 respektive 4,4 respektive 4,8 procentenheter. Med detta kan vi uppskatta hur mycket varje 
material bidrar till variationen av SiO2 baserat på en standardavvikelse; se tabell 18. Produkten av 
andel SiO2 i material och std.av för materialets andel av total inmatning, uppskattar bidraget av 
materialets std.av till SiO2-variationen. Notera att summan av andelarna inte är lika 100%. Den 
förmodade orsaken till detta är att riktvärden har använts för andel SiO2-innehåll i brist på korrekta 
värden, vilket har en negativ inverkan på noggrannheten men det innebär inte att beräkningarna är 
förkastliga. 

 

Tabell 16 – Uppskattning av variansbidrag till V(SiO2). 

 

Sand (t/h) Andel sand Kalksten (t/h) Andel kalksten Märgelsten (t/h) Andel märgel Järnmalm (t/h) Summa (t/h)
9,755 2,3% 89,609 20,9% 327,908 76,4% 2,208 429,479
9,763 2,3% 87,428 20,3% 331,644 77,0% 1,942 430,778
9,745 2,4% 83,579 20,2% 318,193 77,1% 1,279 412,795
7,861 1,9% 80,334 19,3% 326,609 78,4% 1,733 416,536
8,108 1,9% 76,269 18,1% 334,917 79,5% 1,747 421,042

12,985 3,1% 100,066 23,6% 308,129 72,7% 2,391 423,571
10,931 2,6% 88,846 21,0% 320,203 75,8% 2,175 422,156

8,846 2,1% 67,806 15,9% 347,048 81,5% 1,963 425,663
6,915 1,7% 40,515 10,0% 355,456 87,9% 1,642 404,527
8,515 2,1% 45,434 11,1% 353,878 86,4% 1,622 409,450

Medel μ 9,342 2,2% 75,988 18,1% 332,399 79% 1,870 419,600
Std.av σ 1,727 0,4% 19,428 4,4% 15,662 4,8% 0,332 8,626

SiO2 i material (%) 99,5 4,26 12,8

1σ inverkan på SiO2 38,88% 18,88% 60,93%

Tabell 15 – Beräkning av V(styrning) baserat på data från kategorierna ”utan styrning” och ”perioderna”. 

μ(utan styrning) μ(perioderna) Diff = σstyrning V(styrning) V(KM)perioderna V(styrning) som % av V(KM)
101,43 101,15 0,28 0,08 1,35 5,95
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4.5 Variationens inverkan på klinker 

Ett rimligt resonemang som uppstår här är att om inga faktorer påverkar klinkern under 
bränningsprocessen kommer std.av av KM i klinker vara densamma som std.av av KM i råmjölet. 
Dock finns vetskap om ett antal faktorer som påverkar KM i råmjölet under dess förädlingsprocess 
till klinker. Det börjar med homogeniseringseffekten från silon som minskar std.av i KM. Ut ur 
silon kommer ugnsmjöl som transporteras upp till ett cyklontorn. Där uppe påbörjar ugnsmjölet 
cyklonprocessen, eller förvärmningsprocessen, som går ut på att ugnsmjölet faller ned genom fem 
cykloner (ca 80m totalt) och förvärms, eller kalcineras. Fallet genom cyklonerna tar ca två minuter 
och kalcinerat ugnsmjöl kallas vidare hetmjöl som är förberett för en inloppstemperatur på ca 800 
C° i roterugnen. Vetskap finns på cementfabriken att en betydande andel av variationen av KM i 
klinker orsakas av ett varierande askinnehåll i bränslet som används till uppvärmningen av 
roterugnen (maxtemperatur når ca 1450° C). Nämnvärt här är att kol innehållsmässigt är det 
”askrikaste” bränslet som används i cementfabriken. Kol är även det bränsle som har minst 
variation av askinnehåll och som dessutom är dyrast. Ett annat vanligt bränsle som används är så 
kallade pellets av återvunnen plast, vars askinnehåll inte är lika homogent. Detta gör det svårt att 
bedöma såväl askans inverkan på variationen av KM i klinker, som inverkan av den i råmjölet 
befintliga variationen av KM. Hypotesen var ändock sådan att det bör finns ett linjärt samband 
mellan variationen (spridningen) av KM i råmjöl mätt efter råkvarn, och av KM i klinker mätt efter 
roterugn.  

 
Figur 16 - Utfall av KM i råmjöl (RM) och i klinker året 2018. RM ligger ständigt i överkant. 

För att undersöka inverkan av en minskad std.av i råmjölet på std.av klinker används kategorin 
utan outliers. I figur 17 ritas utfallen av både råmjöl och klinker upp i ett linjediagram. Visuellt 
framstår utfallen följa varanda väl, vilket tyder på att det finns ett linjärt samband mellan dem. 
Kurvorna följer dock inte varandra perfekt vilket stärker misstankarna om att det inte är endast 
råmjölets std.av som påverkar klinkerns std.av. I figur 18 är två sambandsdiagram uppritade. I båda 
representeras KM i klinker av y-axeln och KM i råmjöl representerar x-axeln. Notera att 
diagrammet uppe till vänster (i) avser utfall per timme för både klinker och råmjöl, medan det uppe 
till höger (ii) avser fyra perioders (fyra timmar) rullande medelvärde och 12 perioders rullande 
medelvärde för klinker respektive råmjöl. Det nedre diagrammet (iii) avser rullande medelvärd per 
åtta perioder och 24 perioder för klinker respektive råmjöl. Samtliga diagram i figur 18 påvisar ett 
linjärt samband mellan KM i råmjöl och KM i klinker. Visserligen är det näst intill obefintligt sett 
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till diagram (i). Däremot uppträder ett relativt signifikant samband i dragram (ii). Detta med 
avseende på korrelationskoefficienten R2 som i diagram (i) är lika med 0,0858, i diagram (ii) är 
lika med 0,4447 och i diagram (iii) är lika med 0,3726. Ekvationen y = kx + m är generisk för 
linjära funktioner där koefficienten framför ”x” (k) bestämmer lutningen på kurvan. Desto större 
värde desto ”brantare lutning”. Såväl korrelationekoefficienten R2 som lutningen (k) är störst i 
diagram (ii).  

 

 

Figur 17 - Sambandsdiagram av utfall i KM mellan råmjöl och klinker. 

Om korrelationskoefficienten R2 = 0,4447 är representativt för sambandet mellan råmjöl och 
klinker innebär det att ungefär 45% av variationen av KM i klinker förklaras av variationen av KM 
i råmjöl. Dock minskar std.av av KM i råmjöl efter silohomogenisering vilket innebär att en 
blandningsfaktor mellan råmjöl och ugnsmjöl behöver beräknas. Denna är definierad som kvoten 
mellan KM-std.av i råmjöl och ugnsmjöl (σRM/σUM). I kategorin utan outliers är denna kvot lika 
med 1,166 (2,244/1,924) och innebär att std.av i råmjöl är större än den i ugnsmjöl med en faktor 
på 1,166. Detta innebär att ca 45% av std.av av KM i råmjölet blir std.av av KM i klinkern minskat 
med blandningsfaktorn; O,^[	×	0,0^^

N,NZZ
= 	0,866. Detta förutsatt att det endast vore råmjölet som 

påverkar std.av i klinkern. Vidare skulle det innebära att om std.av i råmjölet minskar med en KM-
enhet, från till exempel 2,244 till 1,244, så skulle std.av i klinkern minska med; O,^[	×	0,0^^

N,NZZ
−

	O,^[	×	N,0^^
N,NZZ

= 	0,386 KM-enheter.  
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5. Analys 
För att djupare utforska empirin redogörs i detta avsnitt vidare analys av resultatet för att återigen 
besvara frågeställningarna. Analysen sätts i relation till det teoretiska ramverket, tidigare 
forskning samt de internt ställda kvalitetskraven och förklarar innebörden av de uppnådda 
resultaten. På motsvarande sätt som i resultatavsnittet presenteras analysen för att kunna besvara 
frågeställningarna i en logisk ordningsföljd. En ansträngning till att förklara de mönster som 
uppfattas görs. 

5.1 Analys av processen  

Fabriken är uppbyggd av jättelika betongstrukturer med ett oerhört antal rör slingrandes mellan 
varandra. Flöden mäts i hundratals ton/h och varje timme registrerar mer än 20 värden för olika 
processparametrar bara för den, i jämförelse med helheten, lilla studerade delprocessen; att tillverka 
råmjöl. Figur 12 visualiserar processen, processparametrar samt systemavgränsningen i form av 
en PBSM som framställts med hjälp av den kvalitativa datainsamlingen. Utifrån ett 
kvalitetsfokuserat perspektiv analyseras relevanta aktiviteter för den studerade processen.  

Systemgränsen innefattar aktiviteter från och med råmaterialinmatning (input) till och med utfallet 
av kvalitetsparametrarna i råmjöl (outcome). Med den antal processparametrar som processen 
täcker har det gynnat att anamma ett systemtänkande för att beskriva och förstå hur de olika delarna 
i helheten påverkar varandra (Bergman & Klefsjö, 2012, s 51). Input och output är ett av de första 
resultaten som utforskades med stor angelägenhet gällande undersökningens påverkande faktorer. 
Både Isakssons forskning pekade på materialproblem (2015) samtidigt som Wahlberg (2018) också 
lyfte råmjölets sammansättning som grundläggande anledning till variationen i klinkers kvalitet. 
Av den anledningen fokuserade arbetet vidare på inmatningen av just CaO, SiO2, Al2O3 och Fe2O3. 
Såsom klinkerns kvalitet, mäts råmjölets kvalitet med avseende på kalkmättnadsmodul (KM), 
silikatmodul (SIM) samt aluminatmodul (ALM), vilka i sin tur definierar processens output. 
Utifrån den processbaserade systemmodellen definierades dessa kvalitetsparametrar som de interna 
kundkraven på kvalitetsprestanda (Bergman & Klefsjö, 2012, s 252). Samtidigt är outcome 
effekten på vidare ugnsprocess, dvs. "ugnstillfredsställelse". Exempelvis produktionens jämnhet 
men även ugnskapacitet och energiförbrukning.  

Huvudprocessen definierades med tre delprocesser; vägning och matning, malning samt transport 
till råmjölssilor, vilka till en viss grad framstår ha en effekt på kvaliteten. Även stödprocessen 
provtagning, mätning och styrning verkar ha en viss inverkan på resultatet. Med grund till Giliáns 
avhandling (2018) valdes dessa processaktiviteter dock bort då slutsatsen visade på en mycket bra 
repeterbarhet.  

Styrningen av flöde justeras en gång per timme och den automatiska styrningen reglerar parametrar 
endast mot riktvärdet, således har styrningen av råmaterial in i processen en avgörande effekt på 
variationen av kvalitet ut ur processen. Eftersom arbetet fokuserade på råmjölets sammansättning, 
vilket avgörs av inmatningen till råkvarnen, valdes en djupdykning inom stödprocessen styrning. 
Detta visade sig ha en större inverkan än förmodat och valdes därför att undersökas. 

En betydande del av variationen i KM visar sig genom den kvalitativa dataanalysen även påverkas 
av aktiviteter utanför processens systemavgränsning. Råmateriallimpornas påverkan på variation i 
råmjölssammansättningen valdes därför att vidare utforskas kvantitativt. Detta även med grund till 
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Giliáns (2018) undersökning om innehållet av högre mängd segregerade partiklar i änden av 
råmateriallimporna (i synnerhet märgelstenslimporna), där ett försök utfördes för att åtgärda 
problemet med hjälp av hjullastare. Genom den kvalitativa undersökningen uppkom dock 
funderingar över åtgärdsmetoden, då avlägsnandet av större partiklar från limpans ände endast 
skulle resultera i segregerade partiklar på annat håll. Detta ansågs kunna bli en av arbetets mest 
angelägna frågor.  

Olhager (2013, s. 54) delar upp effektivitet i två delar, inre och yttre. Olhager menar att yttre 
effektivitet handlar om att ”göra rätt saker”, medan inre effektivitet handlar om att ”göra saker 
rätt”. I detta arbete har fokus snarare legat på att undersöka hur bra cementfabriken ”gör sakerna 
rätt” i förhållande till processens aktiviteter. Detta har vi kallat för processduglighet eller 
processprestanda. För att uppnå total kvalitet i hela värdekedjan, på lång sikt, måste båda delar av 
effektivitet uppnås.   

5.2 Analys av variation och prestanda 

En process vars utfall orsakar ett rörelsemönster inom sitt medelvärde ± tre standardavvikelser (σ) 
är stabil, och ur ett statistiskt perspektiv ansedd vara i statistisk jämvikt (Bergman & Klefsjö, 2012, 
s 252). Dessutom finns kriterier som att trender av sju på varandra ökande eller minskande värden 
ej får förekomma om en process ska klassas som stabil, eller om värden utfaller utanför en 
specifikationsgräns. Den studerade processen framstår vara stabil i limporna, däremot blir 
processen genast instabil vid limpbyten. Samtidigt är slutsatsen från Wahlbergs (2018) genomförda 
studie om klinker- och cementprocessen att de studerade processerna inte uppfyller ställda krav 
och inte är i statistisk jämvikt.  

Desto längre tidsintervall som studeras, desto större är variationen av utfallen. Detta förmodas i 
huvudsak orsakas av att antalet värden genererade under limpbyten då också ökar. Outliers är 
observationer som avviker signifikant från normala värden. De kan uppstå på grund av orsaker som 
inte är typiskt eller normalt för processen, eller representativt för normal drift, till exempel 
mekaniska fel, processtörningar, instrumentfel, nedbrytningar och/eller mänskliga fel (Pani & 
Mohanta, 2016). Outliers kontaminerar alltså datasamlingen i den mening att både tillförlitligheten 
och noggrannheten förkastas. Minskningen i standardavvikelsen av KM, som orsakades av 
bortsorteringen av 17 värden från kategorin rådata till utan outliers (2,58 till 2,24), tyder på att 
värdena avvek signifikant från normala värden. Detta innebär att rådata kan vara kontaminerade 
av icke-representativa avvikelser, vilket kan ha påverkat samtliga utförda beräkningar baserade på 
den datasamlingen och haft en inverkan även på deras tillförlitlighet och noggrannhet. Detta 
förklarar också prestandanivåökningen i processen i termer av Cp (0,65 till 0,74), Cpk (0,62 till 0,71) 
och DPMO (53600 till 26900).  

Riktvärdet för duglighetsmåttet Cp antar i arbetet värdet 1,33. Denna nivå ska enligt Bergman och 
Klefsjö (2012, s 281) vara fullt rimlig för moderna processinriktade industrier och innebär att 
toleransområdet är 33% större än ”sex σ”. Cp tar dock inte hänsyn till centreringen av utfallen, det 
vill säga medelvärdet. Om medelvärdet är högt över riktvärdet har värden som utfaller större än 
medelvärdet närmare till den övre toleransgränsen jämfört med mindre värden än medelvärdet har 
till den undre toleransgränsen. Centreringen tar Cpk hänsyn till genom att mäta avståndet från övre 
och från undre toleransgräns till medelvärdet och sätta respektive avstånd i förhållande till ”tre σ”. 
Berman och Klefsjö menar att det minsta förhållandet bestämmer värdet för Cpk och att riktvärdet 
är detsamma som för Cp (1,33). Varken rådata eller utan outliers uppnår riktvärdet för dessa mått. 
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Beräknat värde för Cpk i rådata (0,62) och utan outliers (0,71) innebär att ”tre σ” är 38% respektive 
29% större än avståndet från övre toleransgräns till medelvärdet. DPMO-värdet för rådata och 
utan outliers översätter sedan detta till ett värde för antalet enheter som kommer utfalla defekt utav 
en miljon tillverkade enheter; 53 600 respektive 26 900. I detta fall är en defekt enhet lika med ett 
värde som utfaller utanför en toleransgräns men i praktiken är det inte fallet för råmjöl eftersom 
homogeniseringen minskar variationen.  

Truedsson (2004) förklarar att styrningen av råmjölet bör ske på ett sådant sätt att KM har en 
standardavvikelse mätt efter råkvarn som är mindre än 3,5, för att kunna nå målsättningen mindre 
än 1,5 för KM på ugnsmjölet genom silohomogenisering. Cementfabrikens eget riktvärde för std.av 
i KM mätt efter råkvarn är mindre än 2,0. Eftersom en limpa tar ungefär en vecka att arbeta igenom 
och ett limpbyte knappt en timme, är produktion i limpa det normala förhållandet för processen. 
Därav är det särskilt intressant att jämföra variationen av utfallen i limpan, vilket perioderna och 
utan styrning gör. I de kategorierna uppnås utan tvekan Truedssons (2004) riktvärde mindre än 3,5 
men också det interna riktvärdet för std.av mindre än 2,0. Med samma toleransområde som i rådata 
och utan outliers blev nu Cpk lika med 1,34 för perioderna och 1,50 för utan styrning. Detta innebär 
i perioderna att avståndet från medelvärdet till undre toleransgräns är 134% större än ”tre σ”. I 
utan styrning är avståndet från övre toleransgräns till medelvärdet 50% större än ”tre σ”. Detta 
översätts till värden för DPMO 32 för perioderna, och lika med 3,44 för utan styrning. Att erhålla 
1,34 till och med 1,50 i Cpk, samt ungefär 32 i DPMO innebär en processprestanda i världsklass 
och att ”sakerna görs på rätt sätt”, sett ur effektivitetssynpunkt (Olhager, 2013, s 54). 

Spridningen i inmatning av kalksten och märgelsten i perioderna, 19,43 t/h respektive 15,66 t/h, är 
anmärkningsvärt stor. Det kan finnas två orsaker till detta. Antingen varierar utformningen av 
limporna kraftigt, eller är kategorin metod orsaken, dvs styrningen. När limpbyten sker ökar 
spridningen av KM signifikant. Dock finns variationen kvar ett tag in i limpan, där råmaterialet 
enligt cementfabriken ska vara mycket väl homogeniserat. Frågan är när styrsystemet kopplas på, 
efter limpbytet. Det kan alltså vara så att styrsystemet kopplas in för snabbt efter att limpbytet är 
genomfört. Påföljden blir då att styrsystemet i råkvarnen styr i bruset. Alternativt beror det på att 
recepten för limpan, det vill säga metoden som används för att lägga ut den, inte fungerar tillräckligt 
bra.  

5.3 Analys av orsaker  

Variationen av råmjölets kvalitet orsakas av ett antal olika problem vilka har kategoriserats efter 
7M (Bergman & Klefsjö, 2012, s 244). Arbetet har fokuserat på kategorierna ”material” och 
”metod”, inom vilka extra uppmärksamhet har tillbringats problem med råmaterialet och dess 
inverkan på KM, det automatiska styrsystemet och limpbyten. Problemet med det automatiska 
styrsystemet kan man säga var oidentifierat i början av arbetet och bottnade i en hypotes om 
överkänslighet mot små avvikelser. Detta skulle innebära att systemet försöker kompensera för en 
avvikelse som utan styrning hade kompenserat för sig själv av naturliga, slumpmässiga skäl, till 
exempel abnormiteter i råmaterialet (Bergman & Klefsjö, 2012, s 224). Effekten av detta är att 
systemet snarare överkompenserar, som i sig medför extra variation och således ökar 
standardavvikelsen i bland annat KM. Under arbetet har detta visat sig vara ett problem och dess 
omfattning har succesivt beräknats och kvantifierats. Problemet med limbyten är än idag en surdeg 
för cementfabriken och handlar om att de medför klumpar av råmaterial med oönskad kemisk 
sammansättning in i kvarnen. Om det automatiska styrsystemet är påslaget under ett limpbyte, så 
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är den första effekten av klumparna att styrningen försöker kompensera för den ökade mängden 
CaO, där sannolikheten är hög för överkompensering. Detta leder till den första effekten som är 
variation av till exempel KM.  Den största orsaken till råmjölets variation av kvalitet är att andelen 
SiO2 varierar. SiO2 tillsätts av dels sandslam, dels kalksten, dels märgelsten. Sanden i 
sandslammet är ren silikat-sand med mer än 95% SiO2-innehåll, dock sjunker denna andel till 
ungefär 80% när sanden antar ”slam-format”. Kalkstenen innehåller ungefär 5% SiO2 och 
märgelstenen ca 12%.  

Vidare lyfts även från fiskbensdiagrammet, figur 15, olika perspektiv och förståelse för 
kvalitetsbegreppet. Även om arbetet inte täcker delar av människa- och managementorsakerna, 
tycks det finnas goda argument för att analysera den uppkomna orsaken till variation i kvalitet. 
Bergman och Klefsjö (2012, s 25) menade, efter Garvins kvalitetsförklaringar, att de fem olika 
perspektiven behöver angripas och förstås på ett gemensamt sätt. Ifall ett gemensamt 
kvalitetsperspektiv inte anammas riskerar det finnas olika synsätt som kan hamna i konflikt. De 
perspektiv som tydligt kan skiljas sinsemellan är det användar- och produktbaserade perspektivet 
samt det produktions- och värdebaserade perspektivet. Det användar- och produktbaserade 
perspektivet kopplas till marknadens behov och kvalitet i form ökad prestanda och tilltalande 
kvalitetsegenskaper som i sin tur driver intäkter. I kontrast kopplas det produktions- och 
värdebaserade perspektivet till kvalitetsförbättringar till en lägre kostnad genom effektivare 
resursanvändning. Med detta åsyftas att dessa perspektiv bör kopplas ihop gemensamt och stärka 
de drivkrafter som styr kvalitetsförbättringar. Kvalitet bör alltså få en gemensam innebörd för 
samtliga delar av verksamheten, så att helheten strävar efter en gemensam bild.  

Enligt den kvalitativa dataanalysen framstår att utbildning, kompetensutveckling, rutiner samt 
frihet under ansvar är en stor del av den organisatoriska kulturen. Det verkar dock brista när det 
kommer till större förändringar i termer av tidsbrist. Ny kunskap hinner inte integreras till 
verksamhetens operationer och ibland inträffar missförstånd. Tidsbrist för betänkande, 
reflekterande och handlande på nya kunskaper ses som de största hindren samtidigt som 
förändringskulturen framstår motsträvig. Dessa indikatorer pekar ännu en gång på olika perspektiv 
på kvalitetsbegreppet och bör med en gemensam uppfattning kunna integrera ny kunskap på ett 
mer effektivt sätt.  

5.4 Analys av variansbidragen 

Beräkningen för variansbidrag gick ut på att sätta det i relation till V(KM), dvs få ut ett förhållande. 
Variansbidragen som i huvudsak har undersökts är känsligheten mot variationer i andel CaO, SiO2, 
Al2O3 och Fe2O3. Dessa benämns V(CaO), V(SiO2), V(Al2O3) och V(Fe2O3). Vidare har ett 
variansbidrag i termer av eventuell överstyrning undersökts. Detta benämns V(styrning) och ska 
motsvara styrningens bidrag till variationen av råmjölets KM. Genom känslighetsanalyserna pekar 
resultaten på att SiO2 verkar vara en betydande orsak till KM-variansen. Detta verkar komma från 
variationen i inmatningen av sand (se värden från försöket utan styrning). Med styrning är SiO2- 
bidraget mindre, dock varierar andelarna för kalksten och märgel kraftigt vilket pekar på att det är 
styrningen som ställer till det. Detta stärks ytterligare i och med att cementfabriken menar att 
limporna är jämna. 

Råmaterialets oregelbundenheter har sin största inverkan på V(CaO) som i sig påverkar KM. 
V(CaO) påverkas av råmaterialet i den mening att andelen varierar över tid, som i sig inte gör så 
mycket eftersom KM inte är särskilt känslig mot avvikelser i andel CaO. Däremot är KM mycket 
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känslig mot variation i andel SiO2, eller V(SiO2. V(Al2O3) och V(Fe2O3) har inte visat sig nämnvärt 
stora i någon kategori, alltså har de ingen nämnvärd inverkan på V(KM). Variansbidragen är olika 
stora i olika kategorier på grund av att olika driftförhållanden råder. Desto fler limpbyten en 
kategori innehåller och som studeras, desto större kommer V(CaO) att visa sig och som följd bidra 
till allt större del av V(KM). Det verkar dessutom som att desto större bidraget är från V(CaO) 
desto mindre blir bidraget från V(SiO2), vilket är logiskt eftersom om en andel blir större måste en 
annan bli mindre.  

Det framgår tydligt att det största variansbidraget till V(KM) är V(SiO2). Kategorin rådata har 
tidigare påståtts bestå av outliers, närmare bestämt 17 mätfel. Påminnelsevärt är här att 
bortsorteringen av de 17 mätfelen utgör kategorin utan outliers, dvs att den enda skillnaden mellan 
kategorierna rådata och utan outliers är 17 värden. Dock tyder våra beräkningar på att V(CaO) 
utgör ca 28% av V(KM) i rådata, vilket kan innebära att de så kallade outliers inte är mätfel, snarare 
värden som har kommit från stora avvikelser i CaO-inmatning. När kratzern närmar sig ett limpslut 
följer snart därefter ett limpbyte och när detta sker ökar alltid mängden CaO som matas in. Alltså 
kan de 17 värdena faktiskt kunna vara representativa. Överst i tabell 17 listas V(KM) för respektive 
kategori och under följer uppdelningen av dess variansbidrag i andelar.  

 
Tabell 17 – Sammanfattning av variansbidrag till V(KM) i repektive kategori. 

Kategorin perioderna består av data som representerar cementfabrikens normala förutsättningar 
för drift. Det vill säga när råmaterialet hämtas mitt i limpan, istället för i limpändar, och när 
processens parametrar visar utfall inom specifikationsgränser. De enskilda perioderna består av 30 
entimmes-medelvärden (på varandra följande) genererade under normala förutsättningar för drift. 
I nedan figur 19 visualiseras uppdelningen av variansbidrag till V(KM) i perioderna, vilka skulle 
kunna argumenteras för att representera uppdelningen av variansbidrag till KM vid normala 
driftförutsättningar. Notera att den automatiska styrningen har varit påkopplad i perioderna. 
Dessutom visas i figur 19 hur uppdelningen av variansbidrag ser ut för V(SiO2), bestående av 
sandinmatning V(sand), kalksteninmatning V(kalk) och märgelstensinmatning V(märgel).  
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Figur 18 – Uppdelning av variansbidrag till KM vid produktion ”i limpa”. 

5.5 Analys av klinker  

Gilián (2018) drar slutsatsen att den befintliga variationen i råmjölet är den största orsaken till 
variation av kvalitet i klinker. Detta argumenterar vi också för. Dessvärre lyckades vi inte påvisa 
en starkare korrelation mellan råmjöl och klinker än R2 = 0,4447 vilket innebär att vi endast lyckats 
påvisa att variationen av råmjölet bidrar med ca 45% av variationen av klinker. Vidare innebär 
detta att vi faktiskt inte har kunnat bevisa att råmjölet bidrar mest till variationen av klinker. 
Däremot har vi bevisat att det finns ett linjärt samband mellan dem. Vidare påstår han att den största 
orsaken till variation av råmjölets kvalitet är råmaterialets oregelbundenhet och lyfter särskilt fram 
märgelstenslimpan som det stora variansbidraget till V(SiO2).  

Att R2 = 0,4447 innebär egentligen inte ett signifikant samband och den förmodade orsaken till att 
koefficienten blir så låg är det befintliga bruset i processen, det vill säga ugnens naturligt varierande 
driftförutsättningar. Exempelvis att askinnehållet i bränslet varierar kraftigt under kort tid försvårar 
arbetet med att identifiera och påvisa ett starkare samband. Med detta menar vi att sambandet 
förmodligen är starkare än korrelationskoefficienten visar; i figur 19 se diagram (ii).  
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6. Diskussion 
Under avsnittet för diskussion bedöms faktorer som analyserats och sätts i relation till åsikter och 
synpunkter. De analyser och kopplingar som framkommit tas ställning till. 

Större delen av arbetet går ut på att fokusera på processer och begripa hur organisationens olika 
aktiviteter är beroende av varandra. Förmågan att se helheten och hur alla aktiviteter påverkar 
varandra är en viktig aspekt av den offensiva kvalitetsutvecklingen (Bergman & Klefsjö, 2012, s 
51).  Med hjälp av Isakssons generiska processmodell (2006) beskrivs helheten, åtminstone för den 
delprocess som arbetet fokuserade på. En av de större utmaningar under arbetet har trots det varit 
att integrera helhets- och systemtänkandet samtidigt som arbetet avgränsat sig till att betrakta 
enbart en specifik delprocess av flera. Detta har dock behövts göra för att hinna uppnå grundliga 
resultat för den studerade delprocessen inom tidsramen för arbetet. Ifall flera delprocesser 
undersökts samtidigt finns möjlighet för att annorlunda resultat uppnåtts, dock är det svårt att bilda 
en hypotes kring detta. Frånsett den reflektionen anses frågeställningen för fokus på 
aktivitetskedjor ”hur produceras resultatet?” förses stor uppmärksamhet för den delprocess som 
studerats (Bergman & Klefsjö, 2012, s 459), där slumpfaktorer inte tillåtits ha en avgörande 
betydelse (Bergman & Klefsjö, 2012, s 42). Valet av en metodkombination för genomförandet av 
arbetet gjordes för att skapa en bredare förståelse och att minimera risken för att utesluta viktig 
information, vilket anses ha fungerat bra kombinerat med systemtänkandet. Ifall enbart den 
kvantitativa analysen hade använts hade det förmodligen resulterat i uteslutning av viktig 
information om processens olika delar, även utanför processens avgränsningar.  

Råmjölet är uppenbarligen det första halvfabrikatet i aktivitetskedjan som skapar processen att 
tillverka cement och är mycket betydande för kvaliteten genom hela kedjan. Både Wahlberg 
(2018), Isaksson (2015) och Gilián (2018) pekade på materialproblem för råmjöls-och 
klinkertillverkningen. Vi är övertygade om att cementfabriken ”gör rätt saker”, det vill säga förser 
dess kunder med ett högkvalitativt cement som tillfredsställer deras behov. Det vi har undersökt är 
hur väl de ”gör sakerna rätt”, dvs bedömer duglighet och prestanda (Bergman & Klefsjö, 2012, s 
252). Vi tror dock att de beräknade variansbidragen för rådata och utan outliers inte är 
allmängiltiga oavsett tidsintervall. Vi tror endast att värdena för rådata och utan outliers i till 
exempel tabell 11 är representativa för dem själva, det vill säga att vi anser angivna andelar i 
tabellerna relativt allmängiltiga för tidsintervall ungefär lika med 8760 timmar och där den enda 
sorteringen är efter råkvarn i drift =1. 

Hypotesen var tidigare att en minskad variation av kalkmättnadsgrad i råmjöl kan innebära en 
minskad variation av kvalitet i klinker samt minskad energiåtgång i roterugnen, som i sin tur ökar 
produktionskapaciteten. Variationen av KM påverkar även malbarheten och kvaliteten på cement. 
En minskad variation skulle hjälpa cementfabriken närmare målet för hög kapacitet och att tillverka 
cement med en i världsklass liten variation av kvalitet. Resultatet förmår delvis bekräfta 
sambanden, vilket även kan kopplas till att Wahlberg (2018) i sitt arbete kunde verifiera sambanden 
mellan klinker- och cementkvaliteten. Wahlberg (2018) menade samtidigt att de studerade 
processerna (för klinker och cement) inte uppfyllde de ställda kvalitetskraven och inte var i 
statistisk jämvikt. Av den anledningen valdes vidare djupdykning i råmjölets kvalitet. Utifrån 
resultaten av de flesta urval anses råmjölsprocessen duglig och verkar uppnå de internt ställda 
kvalitetskraven. Cpk samt DPMO visar på en processprestanda i världsklass och att ”sakerna görs 
på rätt sätt”. Detta påvisas dock endast för perioder i ”jämn” drift, alltså när inmatningen av 
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råmaterial till råkvarn sker i en råmateriallimpa. Med detta i beaktande påvisas att delar i processen 
inte är i statistisk jämvikt och ger upphov till stora störningar för processen som en helhet.  

Utifrån Wahlbergs (2018) förslag att basera forskning på försök så att inverkan från styrning också 
bedöms utfördes ett försök som påvisar styrningens inverkan av råmaterialen in i processen. Detta 
förutsätter i och för sig att rådata endast innehöll 17 värden från limpbyten, annars finns det 
fortfarande kvar värden från limpbyten i nuvarande sortering av utan outliers. Det rimliga vore att 
värdena som sorterades bort faktiskt var mätfel, eller outliers. En betydande del som påverkar 
råmjölssammansättningen, som enkelt kopplas till råmateriallimporna, är det faktum att 
kalkmättnaden är mycket känslig mot variation i andel SiO2. Variationen i andel SiO2 orsakas både 
av sandslammet och inmatningen av kalk- och märgelsten. Den huvudsakliga orsaken visade sig 
närmare bero på variationen i märgelstensinmatningen med ungefär 60 % av den totala variationen 
i SiO2, vilket ännu en gång stärker materialproblemet som en bov till variansen av KM. Genom att 
resurser och energi läggs på utveckling av råmateriallimpornas utformning och utjämning av 
andelen SiO2 i sanslammet istället för att rädda kritiska situationer i processen med tillfälliga 
lösningar bör kostnaderna för kvalitetsbrister sjunka (Bergman & Klefsjö, 2012, s 460). 

Med hänsyn till tidigare forskning samt intervjuer och observationer från arbetet framstår att 
vetskapen som genererats inte är främmande. Cementfabriken har uttryckt uppfattningar och 
aningar om större delen av de huvudorsaker som framstår, dessutom att kännedomen till och med 
har funnits en längre period. Arbetet har följaktligen satt siffror på urskiljbara variationer som en 
kvantitativ vägledning för cementfabriken. Således bör under dessa förhållanden diskuteras vad 
som orsakar att vetskapen finns men inte aktivt ageras på. En industri som styrs av hårda krav och 
utsätts för extern påtryckning från omvärldens institutioner bör kunna ha en anpassningsförmåga 
gällande processförbättringar (Bergman & Klefsjö, 2012, s 468). Cementfabrikens 
anpassningsförmåga gällande extern påtryckning har bevisats med ansträngningar för minskad 
klimatpåverkan genom övergång till alternativa bränslen.  

Vad som kan diskuteras är således att fokus framstår endast investeras på högt prioriterade åtgärder 
eller kritiska situationer med tillfälliga lösningar. Teoretiskt lyfts särskilt fram att skapa en 
organisationskultur för kvalitetsförbättringar genom ett engagerat ledarskap (Bergman & Klefsjö, 
2012, s 50). Ett engagerat ledarskap är inom den offensiva kvalitetsutvecklingen grunden för att 
skapa förutsättningar för delaktighet med ”egen insikt och övertygelse” (Bergman & Klefsjö, 2012, 
s 50). Återigen kopplas de olika perspektiven på kvalitet in som en av huvudorsakerna för olika 
uppfattning och prioriteringar. Utifrån dessa infallsvinklar kan missförstånd uppstå som begränsar 
innovativa tankesätt samt kvalitetsförbättringar.   
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7. Slutsatser 
Slutligen redovisas de slutsatser som dras utifrån arbetets syfte och frågeställningar. Även 
rekommendationer och förslag för fortsatta undersökningar presenteras. 

7.1 Slutsatser utifrån frågeställning 

• Hur ser processen ut?   

Under arbetet studerades en av Europas mest moderna cementfabriker med ett avancerat 
mätningssystem samt kapacitet att producera runt 2,6 miljoner ton cement per år (Cementfabriken, 
2019). Den studerade delprocessen för att tillverka råmjöl är en relativt komplex process med flera 
parametrar som tillsammans förhåller sig till varandra för att skapa ett optimalt utfall av 
kalkmättnad i råmjölet. Processen karaktäriseras av stora flöden av råmaterial där oavsiktliga 
variationer i kvaliteten på det ingående råmaterialet kan resultera i bristande klinkerkvalitet, som i 
sin tur kan medföra en betydande intäktsförlust (Pani & Mohanta, 2016). Ifall rätt åtgärder för att 
ta tillvara på processens potential identifieras samtidigt som problem aktivt angrips finns utrymme 
för ökad lönsamhet. Målet är en stabil och effektiv process med liten variation som uppfyller ställda 
kvalitetskrav.  

• Hur väl presterar processen i relation till mål? 

När normala förutsättningar (perioderna) för drift råder presterar den studerade processen i 
världsklass; Cp = 1.44; Cpk = 1,34 och DPMO 32; och i relation till internt satta mål presterar 
processen excellent.  Dock sjunker prestandanivån radikalt vid limpbyten (utan outliers) ; Cp = 
0,74; Cpk = 0,71 och DPMO = 26900; och i relation till internt satta mål presterar processen good.  

• Finns det urskiljbara orsaker till variationen? 

Arbetets resultat påvisar att det finns urskiljbara orsaker till variation i processen för 
råmjölstillverkning. Enligt kategorin för 7M har huvudorsakerna identifierats endast för 
kategorierna ”Material” och ”Metod”. Den i huvudsak bidragande orsaken är en kombination av 
material och metod, nämligen inmatningen av råmaterial från råmateriallimporna. Utformningen, 
eller metoden, för limporna bevisas påverka råmjölssammansättningen (KM) avsevärt med ett 
material som till följd av utformningen inte fördelas på ett jämnt sätt. Ett materialproblem som är 
särskilt urskiljbar är tillsatsmaterialet sandslam som består av mald sand och vatten där variationen 
förmodas komma från att vattenhalten är svår att styra. Den främsta bidragande orsaken är metoden 
för styrning där systemet saknar styrgränser som leder till överstyrning. Förutsatt att styrsystemet 
kopplas på för tidigt efter ett genomfört limpbyte kan effekten av ett limpbyte förvärras. 

• Hur ser uppdelningen av variansbidrag ut? 

Uppdelningen av variansbidrag kan delas upp i två lägen; 1) med styrning och 2) utan styrning. 
Läget med styrning indikerar en variation av KM som direkt orsakas av variation i andel material, 
dvs mineralogin. Den förmodade orsaken till detta är limpbyten samt styrsystemet. Läget utan 
styrning, med fasta materielmängder, indikerar detsamma. Dock förmodas den bidragande 
variationen i detta läge komma från sandslammet. Detta med utgångspunkten att limporna har 
ungefär samma kemiska sammansättning. Den alternativa förklaringen är att limporna uppvisar 
stor variation vilket är mindre sannolikt. 
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Det största upptäckta variansbidraget för V(KM) är V(SiO2) med ett bidrag på ungefär 50–60%. 
V(SiO2) utgörs i sin tur av V(sand), V(kalk) och V(märgel) med variansbidrag på ungefär 39%, 
19% respektive 60%. Med andra ord bidrar V(märgel) till 30% av variationen i KM, dvs V(KM). 
Samtidigt är bidraget mindre med styrning, men där varierar andelarna för kalksten och märgel 
kraftigt vilket pekar på att styrningen är rotorsaken till att KM varierar.  

• Hur mycket skulle en förbättrad KM-variation i råmjöl kunna minska klinkerns KM-variation? 

Variationen i råmjölets KM bidrar till minst 44,47% av variationen i klinkerns KM. Om 
standardavvikelsen i råmjölets KM minskar med en KM-enhet, så skulle standardavvikelsen i 
klinkerns KM minska med minst 0,386 KM-enheter.  

7.2 Avslutande diskussion och förslag på fortsatt forskning 

Det hade varit intressant att gå vidare med att undersöka den automatiska styrningen i råkvarn 8. 
Detta med fokus på utfall i KM. Målet med undersökningen är att bestämma styrningens inverkan 
på variationen av KM i termer av variansbidrag. Därefter vore det även intressant att försöka 
minska styrsystemets känslighet mot avvikelser i styrparametrar eftersom den alltid styr efter 
riktvärdet, oavsett storlek på avvikelsen. Detta kan likställas med att utvidga styrgränser. Det 
automatiska styrsystemet saknar styrgränser vilket innebär en stor risk för överstyrning. För att 
utvärdera effekten föreslås jämförelse med minst 10 perioder á 30 timmar med styrning. Vidare 
föreslås att börja göra detta för produktion i limpor och bortse från limpbyten.  

Det vore intressant att fortsätta analysera råmjölets inverkan på klinkern. Detta för att veta exakt 
hur mycket klinkerns std.av skulle minska om KM i råmjöl minskade sin std.av med en enhet. Om 
det kunde bekräftas finns gott om interna, generiska, beräkningar för såväl förbättring inom 
energiförbrukning som förbättring inom kapacitet för klinkerproduktion. Differensen mellan KM i 
råmjöl och KM i klinker ser ut att variera systematiskt vilket innebär att det finns skäl att studera 
hur askinnehållet i bränslet kan styras. Kvalitativa analyser indikerar att det på cementfabriken ofta 
råder tidsbrist. Trots det har nyckelpersoner framgått otroligt dedikerade och engagerade i arbetet 
och alltid välkomnat oss med ett glatt bemötande. Ändock visar det sig att många antingen är i ett 
pågående projekt, avslutar eller snart påbörjar ett nytt. Om siffrorna kan bedömas, bestämmas och 
översättas i ekonomiska termer, så har man underlag att sedan presentera inför management i hopp 
om mer resurser, kanske främst i termer av manhours, till projekt.  

Limpbyten verkar ha en stor effekt men frågan är ifall detta skulle kunna vara en kombination med 
överstyrning. Ifall styrningen kopplas på när materialet fortsatt är inhomogent från limporna kan 
effekten av ett limpbyte eventuellt förlängas. Ifall den totala variansen av KM i råmjöl är 5 och den 
i limpan är 1 blir limpans bidrag ca 80%, vilket anses stort.  
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