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Abstract 
Deposits can be formed in the paper machine due to sticky materials from wood and recycled paper. 

These deposits get stuck on process equipment and cause the product quality to deteriorate and the 

efficiency of the paper machine is reduced. The purpose of this thesis is to increase the 

understanding about deposits among machine operators, and to suggest methods that can be used 

to reduce the amount of deposits formed in Bravikens paper machines.  

To fulfill the purpose of the thesis a pre-study, a literature review and interviews with machine 

operators and production staff, were carried out. These methods led to the planning and creation of 

an education about deposits for machine operators. 

The education about deposits for machine operators consisted of an interactive lecture to introduce 

the subject of deposits and a subsequent discussion. This approach was chosen to give the machine 

operators the opportunity to discuss their work situation on the paper machines related to their new 

knowledge about deposits. The education was carried out with hopes of finding new ways to manage 

the formation of deposits in the paper machines. According to the evaluation of the education, all 

machine operators considered the purpose of the education to be fulfilled.    

Bravikens thermomechanical pulp, TMP, system should be developed to reduce the amount of sticky 

material reaching the paper machine from TMP. More analysis of the whitewater system is needed 

to determine which method of development that could be implemented to reduce costs and increase 

functionality of the paper machine. 

In order to develop the methods of handling deposits, Braviken should continue their work with 

competence development among the employees. Enhanced competence increases awareness of the 

problem among machine operators and it facilitates communication between employees who are 

working to reduce deposit formation. Improved communication also facilitates learning and 

contributes to the overall competence development at Braviken paper mill.   

Keywords: Deposits, machine operators, paper machine, communication and competence 

development. 
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Sammanfattning 

Avsättningar kan bildas i pappersmaskinen på grund av klibbigt material från veden och 

returpappret. Dessa avsättningar fastnar på processutrustning och medför att slutproduktens kvalité 

försämras samt att pappersmaskinens verkningsgrad reduceras. Syftet med detta examensarbete är 

att öka förståelsen om avsättningar bland maskinoperatörer samt ge förslag på metoder som kan 

användas för att reducera mängden avsättningar på Bravikens pappersmaskiner.  

För att uppfylla syftet med examensarbetet har en förstudie, en litteraturstudie och intervjuer med 

maskinoperatörer och personal från Bravikens produktionssektioner, genomförts. Dessa metoder låg 

till grund för planering och skapande av en utbildning om avsättningar för maskinoperatörer. 

En utbildning med maskinoperatörer genomfördes för att uppfylla syftet med examensarbetet. 

Utbildningen innehöll en interaktiv föreläsning för att introducera ämnet avsättningar och ett 

diskussionsavsnitt. Detta upplägg valdes för att ge maskinoperatörerna möjlighet att diskutera deras 

arbetssituation på pappersmaskinen relaterat till deras nya kunskaper om avsättningar. Utbildningen 

genomfördes i hopp om att hitta nya sätt att hantera avsättningsbildningen. Utvärderingen av 

utbildningen visade att alla deltagande maskinoperatörer ansåg att syftet med utbildningen 

uppnåddes.  

För att utveckla Bravikens hanterande av avsättningar bör Bravikens anläggning för att tillverka 

termomekanisk pappersmassa, TMP, utvecklas för att minska mängden klibbigt material som tar sig 

vidare till pappersmaskinen, PM. Mer analyser på bakvatten bör också utföras för att avgöra vilken 

utvecklingsmetod som är möjlig att införa med avseende på kostnad och funktion.  

Arbetet med att utveckla avsättningshanteringen bör också fortsätta genom kompetensutveckling för 

de anställda på Braviken. Detta ökar medvetenheten om problematiken bland maskinoperatörerna 

och förbättrar kommunikationen mellan de olika personalgrupper som arbetar för att minska 

avsättningsbildningen. Den förbättrade kommunikationen i sin tur underlättar även lärande och 

bidrar till kompetensutveckling på Bravikens pappersbruk.  

Nyckelord: Avsättningar, maskinoperatörer, pappersmaskin, kommunikation och 

kompetensutveckling.  
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1. Förkortningar och begrepp   
Additiv Kemikalier som bland annat kan tillsättas för att förbättra papprets 

egenskaper eller förbättra produktionen.  

Anjoniskt skräp Organiska anjoner som till exempel lignin och hemicellulosa som

  reducerar additivens effektivitet.   

Bakvatten  Vatten som har separerats från pappersbanan i en pappersmaskin. 

 

Barktrumma  Processutrustning som används för att avskilja bark från ved. 

 

Beklädnad Processutrustning som används för att separera vatten från 

pappersbanan. Exempel på detta är vira och filt. 

 

Bentonit  Jordart som används för att göra klibbiga partiklar mindre klibbiga. 

  Bentonit stabiliserar även retentionssystemet. 

 

Bestruket papper Papper som har ytbehandlats med fyllmedel eller specialpigment för att  

förbättra dess tryckegenskaper. 

 

Biocid  Ett ämne som motverkar tillväxten av mikroorganismer. 

 

DIP  Förkortning av deinked pulp. Pappersmassa framställt på returfiber. 

    

Dispergeringsmedel En kemikalie som separerar agglomererade partiklar.  

 

Dubbeldiskraffinör Processutrustning som används för att mekaniskt sönderdela ved och  

flis för att erhålla separerade fibrer. Dubbeldiskraffinörer består av en 

fast del och två roterande diskar.  

 

Extraktivämne Grupp av ämnen som delvis frigörs från veden under 

massatillverkningen. Dessa ämnen kan ge problem i 

pappersmaskinerna.  

 

Fettsyror  Extraktivämnen som frigörs från veden.  

 

Fines En storleksfraktion av en fiber som passerar en 200 mech(200 

maskor/tum) vira. 

 

Fixeringsmedel Kemikalie som används för att fästa klibbiga partiklar till fiber. 

 

Flockningsmedel Kemikalie som används för att öka bildningen av fiberansamlingar. 
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Flotation Delsteg i processen för att tillverka returfibermassa. Luft strömmas 

genom en massasuspention av  

returfiber, kemikalier och tvål. Trycksvärta fastnar i skummet som bildas 

av tvålen och därmed kan trycksvärta separeras från 

returpappersmassan. 

 

FMK  Förkortning för färdigmassakar. 

 

Formation   Beskriver hur fibrerna flockar sig i pappersbanan.  

   

Fyllmedel  Ämne som tillsätts till pappersmassan för att förbättra papprets 

  egenskaper eller för att minska kostnaden för massan.  

 

Harts  Typ av extraktivämne. 

 

Impressafiner Processutrustning som tvättar pappersmassan i processen för att 

tillverka TMP. Typ av skruvpress. 

 

Kalander Processutrustning i PM som förbättrar papprets ytegenskaper som att 

klämma pappret genom valsar. Se bilaga 10.2. 

 

Katjoniskt behov Andelen katjonisk laddning som krävs för att neutralisera laddningen i  

  pappersmassan.  

 

Kolloidal partikel Partiklar som är finfördelade i ett annat ämne. Partikelstorleken kan 

variera mellan 1 nm och 1 µm.  

  

Makrostickies  Mikrostickies som har agglomerat till större partiklar. Kallas 

med annat ord för sekundära stickies. 

 

Mikroflotation Används för att rena processvattnet i DIP-processen.  

 

Mikrostickies  Små klibbiga partiklar som härstammar från DIP. Kallas med annat ord  

  för primära stickies. 

 

PM  Förkortning för pappersmaskin. 

 

PM52  Förkortning för pappersmaskin 52, namn för specifik maskin på  

Braviken. 

 

PM53 Förkortning för pappersmaskin 53, namn för specifik maskin på 

Braviken. 

 

Pressparti  En del av pappersmaskinen. Se bilaga 10.2. 
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Retention  Andelen fibrer och finmaterial som hålls kvar i pappersbanan.  

 

Retentionsmedel Kemikalie som tillsätts till pappersmassan för att underlätta att en 

högre andel material hålls kvar i pappret.  

 

Schaber  Avskrapningsverktyg på valsar.  

  

Singeldiskraffinörer Maskiner som sönderdelar veden mekaniskt med hjälp en 

  roterande disk.   

 

Skivfilter  Förtjockningssteg av pappersmassan i DIP- och TMP-processen. 

 

Skruvpress  Processutrustning som avvattnar pappersmassan med hjälp av en skruv. 

    

Stickies  Härstammar från DIP. Består av bland annat limmer.   

 

Talk   Ämne som används för att göra klibbiga partiklarna mindre klibbiga. 

 

TMP Förkortning för termomekanisk pappersmassa. Pappersmassa 

tillverkad på färsk ved. 

 

Torkparti  En del av pappersmaskinen. Se bilaga 10.2. 

 

Turbiditet Ett mått på ljusspridningen av partikelytor. Används för att mäta 

mängden kolloidalt material i massan.  

 

Utskott  Kasserad massa och papper som återanvänds och blir ny pappersmassa. 

 

Vattenglas  Natriumsilikat som används i DIP-processen. 

 

Vira  Väv som möjliggör avvattning av pappersbanan.  

 

Virvelrenare  Tvättningssteg som medför att tungt material sjunker till botten  

  och separeras från massan med hjälp av centrifugalkrafter.  

 

Våtparti  En del av pappersmaskinen. Se bilaga 10.2. 

 

Zeta-potential Elektriska laddningen av kolloidala partiklar. 
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2. Inledning 
På Bravikens pappersbruk produceras tidningspapper, bokpapper och magasinpapper. Historiskt sett 

har pappersbruket producerat stora mängder tidningspapper. På senare år har produktionen av bok- 

och magasinpapper ökat och produktionen av tidningspapper minskat.1 Enligt Skogsstyrelsens 

Skogsstatistisk årsbok 2013 skiljer sig exportpriserna mellan tidningspapper och annat tryckpapper 

avsevärt. Tidningspapper exporterades för 4469 kr per ton år 2008 och annat tryckpapper har en 

exportkostnad på 6500 kr per ton papper.2 Tidningspapper har ett lägre pris än annat tryckpapper 

vilket ställer höga krav på råmaterialet, kvalitetsmässigt och kostnadsmässigt, vid tillverkning av 

tidningspapper för att erhålla produktionsvinster. Höga krav ställs på processen för att erhålla en 

effektiv produktion samt erhålla en hög verkningsgrad på pappersmaskinerna. Pappersbruk strävar 

efter ett högt utbyte men för pappersbruk som säljer lågkostnadsprodukter är effektiviseringen och 

optimeringen av processen mer betydelsefull.3 

Avsättningar är ett fenomen som kan medföra att pappersbruk får produktionsförluster i form av 

försämrad papperskvalitet och reducerad verkningsgrad på pappersmaskinen. Avsättningar består av 

klibbiga partiklar och bildas på processutrustning i massa- och pappersprocessen. Dessa avsättningar 

ökar i storlek och till slut kan avsättningarna lossna från processutrustningen och därmed orsaka hål 

och svarta fläckar i slutprodukten. Avsättningarna kan orsaka avbrott på PM och i värsta fall även 

haverier. Förutom reducerad kvalitet på slutprodukten medför avsättningar förlorad tid i form av 

städning av processutrustning, ökad förslitning av maskinbeklädnader och en kostnad för kemikalier 

som tillsätts för att förindra klibbiga partiklar från att bilda avsättningar. Även kostnader för 

reklamationer av papper kan till viss del bero på avsättningar i massa- och pappersprocessen. 

Defekter som kan skapas i pappret på grund av avsättningar kan leda till ett försämrat rykte hos 

kunder vilket kan leda till att färre kunder erhålls.4 

2.1 Om examensarbetet 
Examensarbete genomfördes inom programmet Civilingenjör och Lärare (300 hp) som är ett 

samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan och Stockholms universitet, Stockholm. 

Examensarbetet har utförts under vår och sommar 2014, under 20 veckor, i samarbete med Holmen 

Paper Braviken(utvecklingsavdelningen). Examensarbetet, SA210X, har handletts på KTH av en 

huvudhandledare, av en biträdande handledare på Stockholms Universitet och av en extern 

handledare på Holmen Paper Braviken.  

I detta examensarbete ingick att undersöka avsättningsfenomenet och därefter utreda potentiella 

applicerbara metoder för att reducera avsättningsbildningen, att skapa ett utbildningsmaterial om 

avsättningar och att utbilda maskinoperatörer på Bravikens pappersmaskiner. Detta examensarbete 

möjliggjorde en användning av både tekniska och pedagogiska kunskaper som erhållits under min 

utbildning.  

                                                           
1
 Holmen.com 

2
 Skogsstyrelsen.se 

3
 Engstrand, Johansson 2009. 402 

4
 Allen 2000. 265-266 
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2.1.1 Om Holmen Paper Braviken 
Holmen Paper Braviken är ett pappersbruk utanför Norrköping tillhörande Holmenkoncernens 

(Holmen AB) affärsområde Holmen Paper. Totalt har Holmen AB ca 4000 anställda i Sverige, England 

och Spanien. Övriga divisioner i Holmen är Holmen Skog, Holmen Energi, Holmen Timber och Holmen 

Iggesund Paper board. Bravikens pappersbruk har ca 400 anställda. I Braviken finns det två 

pappersmaskiner och produktionen är inriktad på magasinpapper, tidningspapper och bokpapper. 

Pappersbruket tillverkar bland annat pappersmassa mekaniskt vilket innebär att ved mals ner för att 

frigöra fibrer. Fibrer blandas sedan med vatten och kemikalier för att skapa pappersmassa. En stor 

del av pappersmassan innehåller finmaterial och en del av massaprocessen sker vid låg 

koncentration. Denna sorts pappersmassa kallas för termomekanisk pappersmassa (TMP). På 

Bravikens pappersbruk blandas TMP med pappersmassa från återvunnet papper, returpappersmassa, 

DIP. Andelen TMP och DIP som används för att tillverka papper beror på vilken produkt som 

tillverkas.5  

2.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att öka förståelsen om avsättningar bland maskinoperatörer 

samt ge förslag på metoder som kan användas för att reducera mängden avsättningar på Bravikens 

pappersmaskiner.  

2.3 Mål 
Målet med detta examensarbete är att undersöka hur ett underlag kan tas fram för att förbättra 

hanteringen av avsättningarna på Bravikens pappersbruk. 

2.4 Frågeställningar 
För att uppnå målet med detta examensarbete har följande frågeställningar formulerats och 

besvarats.  

 Vad orsakar avsättningarna för problem på Bravikens pappersbruk? 

 Hur arbetar Braviken idag för att förebygga bildningen av avsättningar på PM? 

 Vad har maskinoperatörerna för förkunskaper och erfarenheter om avsättningar? 

 Vad bör förmedlas under en utbildning med maskinoperatörer samt under vilka former bör 

denna utbildning genomföras? 

 Hur kan en diskussion om hanteringen av avsättningar på Braviken uppmuntras bland 

maskinoperatörerna? 
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3. Teori 
I detta avsnitt beskrivs den teoretiska bakgrunden till bildningen av avsättningar, vilka typer av 

avsättningar som kan bildas och vilka parametrar som kan påverka bildningen av dessa.  

3.1 Avsättningar 
Avsättningar är hydrofoba substanser som skapar problem i massa- och pappersprocessen. 

Avsättningar bildas i olika former och fastnar på processutrustning i massa- och pappersprocessen.6 

Problemen som uppstår på grund av avsättningar påverkar PMs effektivitet och slutproduktens 

kvalitet.7 Avsättningar delas in i fyra olika typer, mikrobiologiska, organiska olösliga i vatten, 

oorganiska och utfällningar av organiska vattenlösliga komponenter.8  

Pappersmaskiner kan konstrueras på många olika sätt och olika pappersmassor kan användas för att 

tillverka papper. Procenthalten av respektive massa kan variera då olika massor kan blandas för att 

tillverka papper. Till dessa massor tillsätts olika ämnen för att erhålla vissa pappersegenskaper. På 

grund av variationer i produktionssystem och ämnen som tillsätts till pappersmassan är avsättningars 

sammansättning beroende av många parametrar.9 Sammansättningen av de bildade avsättningarna 

är beroende av den råvara och de additiv som används under tillverkningen av pappersmassa och 

papper. Exempel på partiklar som kan bilda avsättningar är hartser och extraktivämnen som 

härstammar från veden och stickies som härstammar från returpappersmassan. Även fyllmedel från 

returpappersmassan, avsvärtningskemikalier och blekningskemikalier kan bidra till att förorena 

pappersmassan och bidra till avsättningsbildningen.10  

På grund av ökad recirkulation av processvatten på pappersbruk ökar även mängden partiklar som 

kan bilda avsättningar i pappersmassan.11 Då koncentrationen av sådant material ökar, ökar även 

sannolikheten att avsättningar bildas.12   

3.1.1 Komponenter 

Avsättningar består normalt av fyllmedel (kalciumkarbonat), extraktivämnen (fria hartsyror, 

hartssyror i saltform, fettsyror, glycerider) och ibland stickies.13 Partiklar som kan bilda avsättningar 

kan uppträda i olika former i processen. De kan till exempel uppträda som kolloidala partiklar som 

sedan kan agglomerera till större partiklar.14  

3.1.2 Organiska avsättningar 

3.1.2.1 Extraktivämnen  

Ämnen som frigörs från veden under massa- och pappersprocesserna är bland annat lignin, 

hemicellulosa och cellulosa. Utöver dessa ämnen frigörs extraktivämnen.15 Extraktivämnena som 
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frigörs från veden har olika egenskaper. De kan vara fettlösliga (lipofila) eller vattenlösliga. De lipofila 

ämnena kan skapa problem senare i pappersprocessen i form av avsättningar.16 Extraktivämnen 

definieras som ämnen som är extraherbara med hjälp av neutrala lösningsmedel som aceton och 

tetrahydrofuran(THF).17 Extraktivämnen har olika inverkan på pappret. Hål, fläckar och ränder kan 

bildas på den färdiga produkten. Avsättningar kan också orsaka avbrott på PM.  Även 

bindningsstyrkan i pappret och papprets egenskaper vid tryckning påverkas.  

3.1.2.1.1 Fenoliska ämnen 

Fenoliska extraktivämnen är vattenlösliga och kan hittas i acetonextrakt från TMP. Exempel på 

fenoliska extraktivämnen är gallussyra och pinosylvin.18 Fenolliknande extraktivämnen bidrar till att 

avloppsvattnet från pappersbruk förorenas.19   

3.1.2.1.2 Alifatiska ämnen 

Fettsyror och fettalkoholer är exempel på extraktivämnen som är alifatiska(ej cykliska kolväten). 

Fettsyrorna finns närvarande i form av estrar. Fettsyrorna kan även finnas närvarande i form av 

glycerider och bildar mono-, di- och triglycerider. Fettsyrorna kan vara mättade eller omättade med 

en kolkedja innehållande 16 till 24 kolatomer. Fettalkoholerna kan förekomma som fria alkoholer och 

har en kolkedja innehållande 18 till 24 stycken kolatomer. I gran är omättad pinolensyra den mest 

förkommande fettsyran. Även oljesyra och linolsyra förekommer.20 

3.1.2.1.4 Terpener, terpenoider och steroler 

Terpener är föreningar som består av cykliska enheter innehållande fem kol. Antalet cykliska enheter 

kan variera. Terpener är en grupp av föreningar som inkluderar monoterpener (10 kolatomer), 

seskviterpener (15 kolatomer), diterpener (20 kolatomer) och triterpener (30 kolatomer).   

Monoterpener återfinns ofta i hartser från barrträd. Steroler är en sorts terpen som endast 

innehåller fyra kol i den cykliska enheten. 21 Terpenoider är en form av terpen som innehåller syre.22  

3.1.2.2 Hartser 

Organiska avsättningarna kan innehålla hartser som frigörs från veden under massaprocessen23. 

Hartser beskrivs som ämnen med låg molmassa och låg polaritet.24 Dessa består av en polär, hydrofil 

karboxsylsyragrupp och en hydrofob, opolär del som består av en kolvätekedja.25 Hartser består av 

fetter, fettsyror, hartsyror, steroler, fettestrar, estrar och terpener.26 Hartssyror medför att 

avloppsvattnet från pappersbruk som tillverkar mekanisk massa blir förorenat.27 Skillnader i 

hartssammansättning beror av årstid, träslag och det finns även variationer inom träslagen. TMP 

produceras under neutrala förhållanden (pH 6-7) vilket medför att hydrolysen av estrar inte sker och 
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därmed blir hartserna mycket olösliga i vatten.28 I TMP-processen frigörs hartser från veden och för 

att motverka avsättningsbildningen bör partiklar dispergeras. Hartser kan finnas i fibrerna eller på 

fiberytan. För att förhindra att avsättningar bildas är pH, hårdhet och temperatur viktiga parametrar 

att styra.29 Vid höga temperaturer bildas mindre avsättningar och vid högre pH bildas mer 

avsättningar.30  Dock varierar problemet med avsättningar över tid och över olika partier på PM vilket 

är en anledning till varför avsättningar är svåra att förebygga och styra. 

3.1.2.3 Lagring av ved 

Genom att lagra stockar och flis innan användning kan problem med klibbiga partiklar som hartser 

reduceras. Detta sker på grund av att hartser, glycerider och estrar i veden oxideras. Oxidationen 

leder till att extraktivämnen blir mer hydrofila. Oxidationen kan även medföra att koldioxid bildas.  

Fettsyror i veden kan reduceras med upp till 70 % om veden lagras i en månad innan det används för 

att tillverka pappersmassa. Dock minskar veden i vikt på grund av metaboliska processer.31 Under 

lagringsprocessen förångas flyktiga terpener, vilket leder till bättre kontroll av extraktivämnen.32 Då 

ved lagras mörknar veden på grund av att extraktivämnen reagerar med metalljoner och bildar 

färgade komplex.33 

3.1.2.4 Stickies   

Stickies är partiklar som har sitt ursprung i returpappersmassan, DIP. Stickies bildas av limmer i 

returpappersmassan.  Returpappret innehåller cirka 0,5 % limmer på grund av kuvert och post-it 

lappar som finns i råvaran. Stickies som bildas på grund av limmerna består ofta av 

styrenbutadiengummi (SBR), polyvinylacetat och naturgummi med mera.34 Dessa substanser är 

hydrofoba och de är olika svåra att dispergera beroende på under vilka förhållanden som 

returpappret tillverkades.35  

Limmer, smältlimmer och andra termoplastiska material smälter på grund av höga temperaturer i 

massaprocessen. Dessa partiklar blir klibbiga och kan sedan bilda agglomerat med fibrer eller annat 

klibbigt material.36 Mängden stickies varierar och den kemiska sammansättningen av stickies varierar 

vilket gör det svårt att hitta en analysmetod som alla stickies kan analyseras med. Storleken på 

stickies är beroende av det material som har använts för att tillverka DIP. Primära stickies är små 

partiklar, mindre än 1µm, och då flera primära stickies agglomererar till större partiklar bildas 

sekundära stickies.37 Makrostickies är stickies som är större än 100-150 µm och mikrostickies 

kategoriseras som stickies om partiklar är mellan 1- 100 µm.38 

Richardsson et al. har kommit fram till att cirka 40 % av avsättningarna innehåller stickies. Detta 

innebär att stickies inte är en avgörande faktor för avsättningsbildningen. För att kunna förstå hur 

avsättningsbenägna partiklar samspelar krävs mer ingående analyser av partiklar som kan bilda 
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avsättningar. Med hjälp av en förståelse om deras samverkan kan hanteringen av avsättningar 

förbättras och problemen som de orsakar kan reduceras.39 Nedan beskrivs storleksfördelningen 

mellan hartser, stickies och fiber i figur 1.  

 

Figur 1- Beskrivning av storleksförhållande mellan harts, stickies, polymer och fiber. 

 

3.1.3 Mikrobiella avsättningar 

Trä innehåller bakterier och mikroorganismer som kan medföra att avsättningar bildas. Exempel på 

dessa mikroorganismer är svampar och jäst. Dessa mikroorganismer kan försämra kvaliteten på 

pappret och ge pappersmassan en frän lukt. Bakterier kan orsaka korrosion på metalldelar i 

processen och medföra att explosiva gaser och giftiga gaser bildas på grund av anaerob 

mikrobiologisk tillväxt. För att mikroorganismerna ska kunna överleva måste de ha tillgång till vatten 

och näring. Rätt pH, temperatur och syrenivå är viktigt för deras överlevnad och tillväxt. Svampar 

växer vid ett pH mellan 2,0 och 8,0 och en temperatur mellan 0˚C och 45˚C. Bakterier föredrar ett pH 

mellan 6,0 och 8,0. Svampar lever som parasiter på fibrerna medan bakterierna behöver syre för att 

växa. Om mikrobiella bakterier finns i systemet beläggs ytor i PM med ett lager med mikrobiella 

bakterier som har bundit till olika sockergrupper som till exempel polysackarider. Det medför att 

slem bildas på processutrustning. Slemmet bildas där vattenflödet inte är tillräckligt starkt för att 

driva bort bakterierna. Extraktivämnen kan göra processutrustning mer tillgänglig för bakterier och 

svampar vilket kan medföra att en gelliknade hinna bildas. Då hinnan åldras medför detta att 

processutrustning rostar och allteftersom lossnar delar av hinnan vilket kan orsaka att hål och fläckar 

bildas i det färdiga pappret.40 
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För att hantera problem som orsakas av bakterier och mikroorganismer används ofta biocider. 

Doseringen av biocider är mest effektiv med avseende på funktion och kostnad då doseringen sker 

under en bestämd tid och punktvis. Biocider tillsätts i våtpartiet på PM och bör doseras 4-8 gånger 

per dag i minst 20 minuter. Utöver tillsättning av biocider krävs det att minimera mängden ingående 

mikropartiklar. Råvattnet som används i massa- och pappersprocessen kan behandlas med klor för 

att undvika att mikroorganismer kommer in i systemet. Även additiv som används på pappersbruk 

kan innehålla mikroorganismer.41 Ett komplement till biocider är biodispergeringsmedel. 

Biodispergeringsmedlet verkar tillsammans med biociden. Biodispergeringsmedlet gör biociden mer 

effektiv genom att förhindra att mikroorganismer fastnar på processutrustning.42  

3.1.4 Oorganiska avsättningar 

Oorganiska avsättningar är avsättningar som bildas genom utfällning av salter som finns närvarande i 

vattenfasen. Ett tecken på oorganiska avsättningar i systemet kan vara saltavlagringar i rör eller 

liknande. Fyllmedel kan till exempel vara ett material som kan interagera med oorganiskt material 

och därmed bildas avsättningar som i frånvaro av fyllmedlet inte skulle bidragit till 

avsättningsbildningen. Avlagringar som bildas består ofta av kalciumkarbonat och kalciumsulfat. 

Koncentrationen av det bildade saltet är beroende av jonkoncentrationen i pappersmassan.  

Kalciumkarbonat salter bildas under alkaliska förhållanden och bildningen ökar med temperaturen. 

Processutrustning med saltavlagringar måste rengöras för att förhindra avsättningsbildningen. Detta 

beror på att saltet gör det lättare för partiklar i pappersmassan att fastna på processutrustningen.43  

3.1.5 Analysmetoder  

På grund av avsättningarnas variation i sammansättning är en fullständig analys av avsättningar svår 

att genomföra. Vid användning av massa från returpapper ökar mängden kontaminerat material i 

massan som ökar svårigheten att göra en fullständig analys. För att analysera organiskt material i 

avsättningar kan aceton eller tetrahydrofuran(THF) används som lösningsmedel.44 En analysmetod 

som används för att analysera organiska föreningar i avsättningar är Fourier Transform Infra Red 

spektroskopi, FTIR, och genom denna analysmetod kan elementen i avsättningen fastställas. Med 

hjälp av FTIR analyseras provet kvantitativt. För att utföra analysen kvalitativt krävs en jämförelse 

med redan kända ämnens IR-spektra. Utöver FTIR analyser kan avsättningar analyseras med hjälp av 

mikroskop och gaskromatografi.45 Gaskromatografi, GC, används för kvantitativa analyser och för att 

kunna genomföra analysen måste ofta ett derivat av provet användas. Detta för att göra provet 

flyktigt. Utöver FTIR och GC kan TLC, Thin layer chromatografi, användas för att analysera 

komponenterna i en avsättning. Provet appliceras på en silikagel och ämnena i provet separeras 

beroende på hur de interagerar med den stationära fasen.46  

3.2 Kemiska additiv 
Allteftersom produktkraven ökar från kunderna används mer kemiska additiv för att förbättra 

papprets egenskaper. Det finns olika typer av kemiska additiv. Retentions- och fixeringsmedel är 

exempel på processadditiv som används för att till exempel förbättra effektiviteten på produktionen i 

                                                           
41

 Ibid. 18-20 
42

 Ibid. 20-21 
43

 Ibid. 33-34 
44

 Ibid. 23-24 
45

 Richardsson, Lee, Stack, Lewis, Garnier 2012. 323 
46

 Holmberg 1999. 230-231 



   

19 
 

form av ökad kvalitet på produkten eller ökad produktionshastighet på PM. Additiv som ska bleka 

eller öka bindningsstyrkan i pappret är funktionella additiv. Additiven i pappersmassan måste vara 

kompatibla med varandra för att de inte ska reducera andra additivs effektivitet. Avsättningar som 

bildas i pappersmassan kan bidra till att bindningen mellan fiber och additiv påverkas vilket kan leda 

till att additivet minskar i effektivitet.47 En kombination mellan ekonomiska och kvalitetsmässiga krav 

har medfört att en förståelse för hur kemiska additiv påverkar varandra är nödvändigt för att uppfylla 

de krav som finns.48 Det ställs även höga krav på alla processkemikalier för att säkerhetsställa att 

kemikalierna som används inom pappersindustrin är säkra med avseende på miljö, hälsa och 

säkerhet.49 Alla kemikalier som används inom Holmen AB är godkända av en kemikaliegrupp som 

godkänner kemikalier med avseende på miljöpåverkan, produktsäkerhet och arbetsmiljö. 

Kemikaliegruppen har ansvaret att lagar följs vid användningen av kemikalier på bruken. 

Användningen av kemikalier på bruken redovisas och godkänns även av miljömyndigheterna.50  

3.2.1 Fyllmedel 

Fyllmedel som härstammar från återvunnet magasinpapper kan förorena den nyproducerade 

pappersmassan(DIP). Fyllmedlet kan separeras från pappersmassan genom tvättning och 

flotationssteg. Vid borttagning av fyllmedel i returpappersmassan erhålls ett lägre utbyte eftersom 

fyllmedlet inte fullständigt kan separeras från fibrer i massan. Fines förekommer i avfärgad 

returmassa och de anses ofta inaktiva eftersom de har tappat sin bindningsstyrka.51 Fines är 

finmaterial som är en fraktion av en fiber och som passerar genom en 200 mesh vira(200 

maskor/tum). Fines är viktiga för de optiska egenskaperna hos pappret men påverkar avvattningen i 

arket negativt.52 Förutom fyllmedlet som finns i returpapper tillsätts fyllmedel till pappersmassan för 

att förbättra opaciteten i pappret.53 Opacitet är ett mått som beskriver ett pappers genomskinlighet. 

Fyllmedlet kan även tillsättas för att öka ljusheten på pappret. Vanliga fyllmedel är talk, krita och vit 

lera som används för att förbättra papprets egenskaper samt för att minska kostnaderna för 

pappersmassa. Talk kan användas för att behandla hartser i bakvattnet och kan också användas för 

att förbättra retentionen i arket.54 Retention är ett mått på hur mycket av det material som finns i 

pappersmassan som kan hållas kvar i pappret.55 

3.2.2 Retentionsmedel 

På grund av maskinella- och vattensystemskillnader mellan olika pappersbruk måste olika 

retentionssystem och retentionskemikalier provas ut för att komma fram till ett optimalt val av 

additiv för en specifik PM.  Det ställs höga krav på retentionskemikalier på grund av att kostnaden 

ska vara låg. Kemikalien ska även medföra kontroll av avsättningar, fungera i avvattningsprocessen 

samt bidra till en effektiv arkformning. I retentionssystem kan en retentionspolymer med hög 

molekylvikt användas som flockningsmedel. Detta flockningsmedel absorberas av massan och 

sammankopplar finmaterial med fiber och fyllmedel. Katjoniska flockningsmedel används ofta i 
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kombination med bentonit.56 Retentionssystemet är känsligt och det krävs en balans mellan 

retention, avvattning och formation för att bibehålla PMs effektivitet och arkets önskade egenskaper. 

Bentonit och polyakrylamider kan användas för att stabilisera retentionssystemet.57 

Retentionssystemet och avvattningskemikalier är viktiga i många avseenden inte minst inom 

produktionseffektivitet och hastighet utan även kompatibla egenskaper med andra kemiska additiv. 

Avvattningen blir mer effektiv med dessa kemikalier samt att formationen på det färdiga arket blir 

bättre.58  Retentionssystemet kan även användas för att reducera defekter i arket som har uppstått 

på grund av hartser och stickies. Genom att använda en koagulant och bentonit eller talk kan 

defekterna reduceras. Bentonit kan användas tillsammans med koagulanten som en del i 

retentionssystemet alternativt kan bentoniten tillsättas separat i början av processen.59  

3.2.3 Blekning av TMP  

För att öka ljusheten på slutprodukten tillsätts blekningskemikalier till TMP.  Detta medför att 

pappret får en jämnare yta samt att papprets tryckegenskaper förbättras på grund av ett ljusare 

papper. För att öka ljusheten på pappret bleks TMP med väteperoxid, H2O2, eller med ditionit, 

Na2S2O4. Vid blekning av TMP verkar blekningskemikalierna genom att endast bryta ner färgade 

komplex av lignin som finns i massan vilket ger ett högt utbyte.60 Utöver nedbrytning av färgade 

komplex av lignin medför blekning av TMP att oönskade ämnen blir mer lösliga.61 Hemicellulosa och 

extraktivämnen blir mer lösliga. Att mer ämnen blir vattenlösliga under blekningen kan medföra att 

ett lägre utbyte erhålls.62  

3.2.4 Andra additiv för att hantera avsättningar  

Andra kemiska additiv som kan användas i pappersmassaprocessen är aluminiumbaserade 

kemikalier, stärkelse och mineraler. Aluminiumbaserade kemikalier används för att reglera pH i 

processen. Stärkelse kan tillsättas till processen för att öka styrkan i arket. Stärkelse påverkar 

laddningen i systemet som i sin tur kan leda till en förändring i retention.63 Bentonit är en mineral 

som kan användas i två olika syften. Bentonit har en absorberande förmåga vilket medför att 

bentonit bland annat används för att absorbera klibbiga partiklar. På grund av bentonits 

absorberande förmåga bör bentonit tillsättas innan andra kemiska additiv för att undvika att 

bentonit absorberar det tillsatta additivet. Bentonit har även förmågan att effektivisera 

retentionssystemet på så sätt att bentonit hjälper till att hålla kvar finmaterial i arket. Avvattningen 

och formationen förbättras även genom användning av bentonit.64 

3.3  Blandning av TMP och DIP 
På pappersbruk där både TMP och DIP används för att tillverka papper ökar mängden avsättningar till 

skillnad från bruk som endast använder sig av TMP eller DIP. Under blandningen av TMP och DIP 

tillför DIP en högre koncentration av upplöst och kolloidalt oorganiskt material.65 Återvunna fibrer är 
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inte av homogen karaktär. Detta innebär att det kan finnas många olika additiv som bläckbindare, 

fyllmedel, pigment, limmer med mera i DIP.66 Under avsvärtningsprocessen kan koncentrationerna av 

kalcium och aluminium öka och en större mängd kolloidala substanser frigörs från massan. Detta 

medför en ökad formation av avsättningar på valsar, på kalandern och i torkpartiet.67 För att undvika 

detta bör pH-värdet regleras så att skillnaden i pH mellan massorna inte överskrider 0,5-1.68 Genom 

att reglera pH på de två massaströmmarna minskar sannolikheten att partiklar agglomererar på 

grund av en plötslig pH-förändring som kan uppstå då två olika massor blandas. En destabilisation av 

systemet sker genom att TMP med ett pH under 7 blandas med DIP som innehåller kalciumkarbonat. 

Den ökade hårdheten som bildas vid blandningen bidrar till att kemin i pappersmassa blir instabil och 

därmed kan avsättningar bildas.69  

För att reducera mängden partiklar som kan agglomerera bör fixeringsmedel tillsättas till båda 

massaströmmarna innan de blandas. Fixeringsmedel används för att minska andelen kolloidala 

partiklar och på så sätt reduceras mängden hartser, stickies och upplösta extraktivämnen som kan 

destabiliseras genom blandningen.70  

3.4 Parametrar som påverkar kolloidala partiklar 
Extraktivämnen och andra partiklar som kan bilda avsättningar kan uppträda som kolloidala partiklar. 

Dessa partiklar påverkar konduktiviten och det katjoniska behovet, mängden katjoner som krävs för 

att neutralisera laddningen i pappersmassan. Detta påverkar retentionen och pappersmassans 

avvattningsförmåga.71 Kolloidala partiklar är känsliga för förändringar i systemet och förändringen 

kan leda till att kolloidala partiklar kan bli instabila. Hastiga förändringar som till exempel en 

förändring i temperatur, laddning eller pH påverkar kolloidala partiklars egenskaper och dessa 

förändringar kan medföra att partiklarna blir klibbiga. Denna klibbighet bidrar till att partiklarna kan 

agglomerera till större partiklar och därmed bilda avsättningar. Detta fenomen illustreras i figur 2.72 

Allt som påverkar laddningen eller energin i pappersmassan kan bidra till ökad agglomerering av 

kolloidala partiklar. Exempel på detta är pH och temperatur73.  

 

Figur 2- Beskriver vad som händer då systemet i pappersmassan blir instabilt.  
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3.4.1 Joner 

Katjoner som natrium och kalcium tillsätts till processen genom tillsats av till exempel 

karbonatfyllmedel. Dessa katjoner påverkar stabiliteten i det kolloidala systemet.74  

3.4.2 pH 

pH-värdet är en viktig parameter att styra genom hela pappersmassa- och pappersprocessen.  

Genom att minska klyftan i pH mellan DIP och TMP innan blandningskaret kan avsättningsbildningen 

reduceras.75 Vid höga pH ökar lösligheten för hartser. Vid en plötslig pH förändring kan lösliga 

extraktivämnen bidra till att avsättningar bildas.76 Då bakvattnet återcirkuleras i PM sker en 

reducering av pH vilket medför en destabilisering. Denna destabilisering kan bidra till 

avsättningsbildning på fibrernas ytor. För att reducera detta kan föroreningar separeras från 

bakvattnet genom flotation innan vattnet återanvänds i processen. För att undvika avsättningar i 

bakvattnet och erhålla en mer stabil kolloidal miljö är ett neutralt pH en förutsättning.77 

3.4.3 Temperatur 

Temperaturen påverkar avsättningarnas ytegenskaper och därför påverkas hartser och stickies på 

olika sätt. Detta medför att det är svårt att förutspå vilken påverkan en temperaturförändring medför 

med avseende på avsättningsbildningen. Vid höga temperaturer blir hartserna mer instabila vilket 

medför att de blir mindre klibbiga och lättare att dispergera.  Stickies blir mer klibbiga med ökad 

temperatur.78 

3.4.4 Konduktivitet  

Konduktivitet är en parameter som beskriver mängden joner i en lösning.79 Konduktiviteten påverkar 

flockningsmedlets verkningsgrad. En hög konduktivitet bidrar till att flockningsmedlet fungerar sämre 

och uppfyller inte längre sitt syfte till den grad som önskas. För att reducera konduktiviteten i 

pappersmassan kan en laddad polymer användas.80 Laddningen i systemet påverkar additivens 

effektivitet och för att dosera optimal mängd additiv bör konduktiviteten i pappersmassan vara känd. 

Mängden katjoniska additiv baseras på mängden anjoner i pappersmassan.81 

3.4.5 Turbiditet 

Suspenderade partiklar sprider ljus. Ett mått på detta är turbiditet. Detta mått är beroende på 

partiklarnas storlek och hur många partiklar som finns i lösningen.82 

3.4.6 Katjoniskt behov 

Det katjoniska behovet i en lösning baseras på laddningen hos kolloider.83 Det är ett mått på hur 

mycket katjonisk laddning som krävs för att neutralisera de naturliga anjoniska laddningarna i 

pappersmassan. Då pH i systemet ökar, ökar även det katjonska behovet.84 
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3.5 Kontroll av hydrofobt material 
För att undvika att avsättningar bildas är det viktigt att reducera mängden ingående föroreningar i 

systemet. Därefter ska arbetet fortsätta för att styra partiklarna i massan så att de inte agglomererar 

till större partiklar.85 I metoder för att kontrollera klibbiga partiklar i pappersmassan används ofta 

fixeringsmedel, retentionskemikalier, dispergeringsmedel och mineraler.   

3.5.1 Fixeringsmedel 

Fixeringsmedel används för att fästa de kolloidala partiklarna till fibrerna. Genom detta förhindras 

klibbiga partiklar från att fästa i varandra och agglomerera till avsättningar. Fixeringsmedlets 

reaktionsmekanism illustreras i figur 3. Fixering ska ske så tidigt som möjligt och för en effektiv 

fixering måste retentionssystemet vara stabilt.86 Fixeringsmedel kan användas för flera syften som 

behandling av stickies, kontroll av laddningen i systemet och behandling av utskottet. Vanliga 

fixeringsmedel består av polyamider och polyvinylamider.  

 

Figur 3- Beskriver hur fixeringsmedlet verkar genom att först binda till en klibbig partikel och sedan till fibern.  

3.5.2 Dispergeringsmedel  

Dispergeringsmedel används för att separera de redan agglomererade partiklarna i pappersmassan. 

Dispergeringsmedel består ofta av anjoner och påverkar laddningen i systemet. Dispergeringsmedlet 

gör partiklarna mer förenliga med vattnet i PM. För att effektivisera detta medel ska 

dispergeringsmedlet tillsättas i våtpartiet eller direkt i pappersmassan. Detta för att partiklarna ska 

bli mer tillgängliga för fixeringsmedlet som tillsätts därefter.87 Dispergering gynnas av hög 

temperatur och mekanisk skjuvning. Dispergeringens stabilitet beror av Zeta-potentialen  som är en 

elektrisk potential som avgör om en partikel i massan attraherar eller repellerar sin omgivning.88 

3.5.3 Mineraler 

Mineraler används för att effektivisera användningen av fixeringsmedlet. De kemikalier som används 

är ofta talk, bentonit eller saponit och de är till för att göra partiklarna mindre klibbiga och hur dessa 

verkar illustreras i figur 4.89 Hur effektiva mineralerna är beror på storleken på laddningarna, 

laddningsdensitet samt pH i pappersmassan. Fibrer och fines kan också fungera som avklibbare då 

fibrer binder till kolloidala partiklar förhindras kolloidala partiklar från att agglomerera med andra 

partiklar.90  
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Figur 4- Beskriver bentonits reaktionsmekanism.   

3.5.4 Kontroll av stickies 

Ambitionen att använda återvunnet papper för att skapa nytt papper är hög. På grund av högt 

innehåll av kontaminerat material har de flesta pappersbruk valt att minska användningen av 

återvunnet papper.91 Priset för returpapper har ökat och för returpapper som är välsorterat som 

innehåller mindre föroreningar ökar priset ytterligare.92 För att öka användningen av återvunnet 

papper krävs kontroll av föroreningar i pappersmassan. För att förhindra att stickies ger problem i 

pappersmassa- och pappersprocesserna kan mineraler användas.  Mineraler adsorberar stickies och 

blir inbäddade i fibernätverket. Detta medför att stickies partikelns klibbighet maskeras och den 

klibbiga partikeln återfinns i slutprodukten.93  

3.5.5 Avsvärtning av återvunnet papper 

Flotation är ett delsteg i tillverkningen av DIP som används för att separera trycksvärta från 

returpappersmassan. Genom flotation separeras även större partiklar, bland annat stickies från 

massan. Tvål attraherar fettsyror i pappersmassan och bildar agglomerat med trycksvärtapartiklar. 

Agglomeraten förs till ytan genom att pappersmassan genomströmmas med luft. Då luftbubblorna 

når ytan spricker dessa och lämnar bläckpartiklarna på ytan där skum har bildats av tvålen. Genom 

borttagning av skummet har pappersmassan separerats från bläck och annat skräp som kan finnas i 

pappersmassan. Hur effektiv denna process är beror på bläckets egenskaper samt vilken tryckmetod 

som har använts på returpappret. Dock påverkas partiklarna i processen av flera parametrar som pH, 

temperatur, storleken på luftbubblorna och kemiska additiv.94   

Under flotationen kan luftbubblor fastna i massan vilket kan medföra att kolloidala partiklar lättare 

agglomererar till större partiklar. Detta sker på grund av att den kolloidala partikeln kollapsar då den 

adsorberar luft vilket leder till att partikeln kan bilda en avsättning.  

3.6 Avsättnings-kontrollprogram 
För att kunna lösa problematiken kring avsättningar krävs en förståelse kring avsättningarnas 

kemiska sammansättning och hur de påverkas av olika parametrar. För att förebygga att avsättningar 

bildas behövs ett arbetssätt som minskar mängden klibbiga partiklar som kommer in i systemet.95 De 

partiklar som skulle kunna bilda avsättningar men inte gör det hamnar i pappret eller i avloppet efter 

PM. Det finns många parametrar som påverkar avsättningsbildningen men för att minska problemet i 

stort bör arbetet kring avsättningar ske i följande ordning.96 
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1. Minska mängden organiskt material som kan bilda avsättningar. 

2. Minska partiklarnas avsättningsbara egenskaper. 

3. Öka stabiliteten i systemet för kolloidala partiklar. 

4. Minska affiniteten (reaktiviteten) mellan ytor i PM och avsättningsbenägna material.97  

3.6.1 Minskning av mängden avsättningsbenäget material 

En svårighet i att minska mängden avsättningsbenäget material i pappersmassan är variationen 

mängdmässigt och sammansättningsmässigt av organiska material. Hartserna kan finnas i fibrerna 

under ett skede av processen och kan överföras till fiberns yta under ett senare skede vilket medför 

svårigheter att reducera mängden avsättningsbara partiklar.98 Pappersmassan som har producerats 

av gran innehåller cirka 0,6-0,7 % extraktivämnen.99 Mängden ingående extraktivämnen i veden är 

cirka 1-2 % och på grund av att veden åldras och användning av blekningskemikalier blir 

extraktivämnena mer vattenlösliga vilket leder till att andelen lipofila extraktivämnen i massan 

minskar. Även tvättning av massan reducerar mängden extraktivämnen.100 Tvättning av massan 

involverar steg som filtrerar bort skadliga ämnen i pappersmassan. Olika filter och metoder kan 

användas till detta. Generellt sker tvättningen i stegen avvattning, förnyelse av vatten och 

förtjockning.101 

Steg i processen som involverar förtjockning och blekning bör utnyttjas för att reducera föroreningar 

i massan. Genom att optimera pH och dispergeringsmedel i dessa steg kan en reducering av 

föroreningar uppnås. Dock innebär en borttagning av det kontaminerade materialet en förlust av 

fibrer. Förlusten av fibrer uppstår på grund av att fibrerna inte helt kan separeras från det 

kontaminerade materialet. Genom återcirkulation och flotation kan fibrerna i avloppsvattnet 

återföras till processen.102  

För att öka kontrollen av hydrofobt material krävs även en helhetssyn av systemet, städning av 

maskiner, flotationssystem och en optimering av avsvärtningsprocessen för att minska mängden 

avsättningar som kommer in i PM.103 

3.6.2 Minskning av partiklarnas avsättningsbenägna egenskaper 

Som tidigare har nämnts kan dispergeringsmedel användas för att separera agglomerat. Andra 

exempel på kemikalier som ska minska partiklarnas klibbighet är retentionskemikalier. 

Retentionsmedel kan användas för att fixera kolloidala partiklar till fibrerna. Kemikalier som kan 

användas för fixeringen till fibrerna är kaliumaluminiumsulfat Kal(SO4)2·12H2O och talk.  

Talk, Mg3(OH)2Si4O10, innehåller en hydrofil och en hydrofob del som interagerar med klibbiga 

partiklar vilket leder till en reducering av de klibbiga partiklarnas egenskaper. Talk kan agera på två 

sätt med avsättningsbart material. Antingen absorbera klibbiga partiklar och därmed återfinns inte 

de klibbiga partiklarna i slutprodukten. Talk kan få en avsättning att sluta växa genom att själv 
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absorberas av den klibbiga partikeln. Vid överdosering kan talk medföra att avsättningar bildas. 104 

Doseringen av talk är direkt kopplat till mängden kolloider men bör ligga på en nivå mellan 5-15 

kg/ton pappersmassa. Doseringen är viktig för att talk inte ska öka mängden av avsättningsbart 

material i massan och kan även orsaka damning av pappret.105 

För att motverka bildningen av avsättningar kan ämnen som har lägre ytenergi tillsättas till 

massan.106 Ytenergi definieras som den energi som krävs för att skapa en yta.107 Det tillsatta ämnet 

dominerar då ytan på fibern. På så sätt maskeras extraktivämnets egenskaper som kan medföra att 

avsättningar bildas.108  

3.6.3 Ökning av stabiliteten i systemet för kolloidala partiklar 

Under pappersmassaprocessen frigörs organiskt material, både lösligt och olösligt i vatten. Kolloider 

stabiliseras genom interaktion med vattenlösliga partiklar. Ej vattenlösliga organiska anjoner som 

lignin, hemicellulosa beskrivs av Hassler som ”anjoniskt skräp”. Det ”anjoniska skräpet” minskar 

additivens effektivitet och därmed försämrar papperskvaliteten. Dock skulle en borttagning av det 

”anjoniska skräpet” medföra att mer avsättningar bildas. Avsättningar kan bildas då det vattenlösliga 

materialet inte kan stabilisera det ej vattenlösliga materialet. För att upprätthålla en jämvikt mellan 

det vattenlösliga och de icke vattenlösliga materialen i pappersmassan kan en stabilisator användas, 

vilken ofta består av en organisk polymer med en låg molekylvikt. Polymeren kan vara både neutral 

eller en anjon och innan tillsättning av polymeren till systemet krävs det en utförlig kontroll av den 

tillsatta polymeren för att se om den är kompatibel med andra substanser i systemet. Doseringen av 

denna polymer varierar på grund av de olika papperssystemen men brukar oftast ligga mellan 50g 

och 500g per ton papper.109 

3.6.4 Minskning av affiniteten på avsättningsbenägna materials ytor 

Avsättningsbildning på ytor kan förhindras genom behandling av ytor på processutrustning samt 

genom val av ytor på processutrustning. För att skydda ytor som till exempel torkningscylindrar kan 

polytetrafluoroetylen användas. Genom att spraya ytan med vattenlöslig katjonisk polymer 

interagerar denna med det ”anjoniska skräpet” och bildar en beläggning på ytan som löser upp 

avsättningar som bildas. Sprayningen måste ske kontinuerligt och eftersom avsättningarna 

uppkommer på många olika ställen i processen kan detta medföra stora kostnader.110 

3.7 Pappersmaskin 
En PM består av många olika delar med olika ytegenskaper. Dessa ytegenskaper slits med tiden och 

allteftersom ytegenskaperna försämras fastnar klibbiga partiklar lättare på processutrustning111. 

Kravet på våtpartiet i PM har ökat eftersom många kemiska additiv som tillsätts för att bland annat 

förbättra kvaliteten hos produkten samt att hastigheterna på PM har ökat.112 Då avsättningar bildas 
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nära våtpartiet i PM kan detta medföra stora konsekvenser för produktionseffektivitet och 

slutprodukten.113 En kort beskrivning av pappersmaskinens större delar finns i bilaga 10.1. 

3.7.1 Var och hur bildas avsättningarna? 

Avsättningar kan bildas på olika sätt och på olika positioner i pappersmaskinen och vid olika 

tidpunkter i processen. Avsättningar kan överföras från en fiber till en annan. När en avsättning har 

bildats på en fiber kan avsättningen därefter föras vidare till andra fibrer. Om detta sker beror på 

avsättningens sammansättning samt huruvida fibrer vill lämna från sig eller ta till sig en avsättning.  

På samma sätt kan avsättningarna föras vidare i PM genom kontakt mellan olika processutrustningar. 

Exempel på denna sorts överföring är mellan formeringsviran och avvattningslister.114 Avsättningar 

bildas bland annat på formeringsviror, i presspartiets filtar, på schaberblad med mera.115 Andra 

vanliga positioner i PM där avsättningar bildas är i inloppslådan, i kalandern, i tankar och rör.116 

Avsättningar kan även uppstå när vatten avdunstar i processen, till exempel i bakvattnet.117  

3.8 Processvatten 

3.8.1  Bakvatten 

Avsättningar kan bildas i bakvattnet på grund av närvaro av lösliga hartser och kolloidala partiklar. 

Dessa avsättningar kan förebyggas genom att tillsätta icke joniska eller anjonska dispergeringsmedel. 

Vid tillsättning av fixeringsmedel kan avsättningar bildas eftersom partiklarna inte har några fibrer 

eller fines att fästa i.118  Kontrollen av bakvatten för att förhindra att avsättningar bildas har blivit mer 

och mer viktigt allt eftersom pappersbruk använder mindre och mindre färskvatten.119   

3.8.2 Avloppsvatten 

Avloppsvatten från PM består av vatten, derivat från träråvaran och överblivna kemikalier från 

processen. För att inte släppa ut detta i naturen måste detta vatten återcirkuleras i processen eller 

behandlas med kemikalier. Återcirkulering används för att minska användningen av färskvatten samt 

för att återföra fibrer som har hamnat i avfallsvattnet till processen. Avloppsvatten renas i flera olika 

steg. För att rena avloppsvatten kan processteg som flotation och sedimentation användas.120 För att 

hantera de miljökrav som ställs på pappersindustrin utförs en rad kontroller på avloppsvattnet. Detta 

för att kontrollera att pappersbruken följer lokala standarder för utsläppsrätter. De kontroller som 

utförs är bland annat kontroller på totala mängden fasta ämnen, biologisk syrebehov och kemiskt 

syrebehov. Det utförs även mätningar på fosfor och kväve. Analyser utförs för att säkerhetsställa att 

ämnen i avloppsvattnet inte påverkar naturen.121 

3.9 Onlinebevakning och kontroll av våtpartiet 
Onlinebevakning är en kontrollstrategi som kan användas för att få en bättre förståelse för hur olika 

additiv interagerar i pappersmassan. Genom onlinebevakning kan parametrar som turbiditet, 

konduktivitet, zeta-potenital, pH med mera mätas kontinuerligt vilket innebär att pappersbruken har 
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möjligheten att agera mot de förändringar som sker i systemet.  Att kunna mäta laddning på olika 

sätt i PM är viktigt för att kunna förstå interaktionerna mellan olika additiv. Genom att laddningar 

mäts på olika ställen i pappersmaskinen kan verkningsgraden hos kemiska additiv utvärderas.122  

3.9.1 Zeta-potential 

Zeta-potentialen är ett mått på den elektriska laddningen av kolloidala partiklar som sitter på en 

annan partikel som till exempel en fiber. Denna sorts laddning är svår att mäta eftersom närvarande 

motjoner i lösningen påverkar den total uppmätta laddningen. Det bildas ett dubbellager av joner 

och deras motjoner. För att det ska vara möjligt att mäta zeta-potentialen måste detta dubbellager 

separeras från partikeln vilket kan erhållas genom mekanisk bearbetning. Efter detta kan zeta-

potentialen uppmätas på partikeln.123 Information om det kolloidala systemet ges genom att mäta 

zeta-potential. Då zeta-potentialen har ett värde nära noll är det kolloidala systemet instabilt.124  

3.9.2 Kontroll av fixeringsmedel 

Parametrar som är viktiga vid val av fixeringsmedel är framförallt kostnad och hur effektivt 

fixeringsmedlet är för att förhindra avsättningsbildningen. Vanligtvis finns det två olika 

fixeringsmedel som verkar på olika sätt. Katjoniska fixeringsmedel absorberar det ”anjoniska 

skräpet”. Fixeringsmedel med stark positiv laddning påverkar andra additiv i systemet på grund av 

den höga laddningen. Doseringen av dessa beror på mängden föroreningar som kommer in i 

systemet. Genom att ändra doseringen utefter mängden föroreningar i massan kan doseringen 

optimeras. Detta förhindrar överdosering vilket är en kostnadsmässig vinst.125 En överdosering av 

katjoniska additiv påverkar kemikalieåtgången i massan. Detta på grund av att hela systemet blir 

katjoniskt.126   

Optimering av doseringen kan även leda till förbättrade papperskvaliteter. En viktig del i val av 

fixeringsmedel är att välja ett fixeringsmedel som inte stör laddningsjämvikten. En störning av 

laddningsjämvikten kan leda till avsättningsbildning och sämre papperskvaliteter. För att hitta rätt 

doseringsmängd av fixeringsmedlet bör bakvattnet från PM analyseras. Om en hög mängd 

fixeringsmedel hittas i bakvattnet kan detta vara ett tecken på överdosering.127  

3.9.3 Onlineövervakning i pappersbruk som producerar tidningspapper 

På pappersbruk där tidningspapper produceras är laddning en viktig parameter att styra. Kontroll av 

laddningen i systemet medför en minskning av avsättningsbildningen och även förbättrad retention. 

Kontroll av katjoniskt behov kan användas för att optimera doseringen av fixeringsmedel. Även 

turbiditeten kan mätas i filtrat från TMP för att kontrollera doseringen av fixeringsmedlet.128 
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4 Utbildningsinriktad teori 
Under denna punkt diskuteras hur möjligheterna till lärande varierar och vad som påverkar dessa 

möjligheter. Fokus i denna del ligger på kompetensutveckling, lärstilar och möjligheter till lärande för 

operatörer i industrin. 

4.1 Lärande i arbetslivet 
Möjligheterna till lärande på arbetsplatser varierar. Orden rutin och industri är ofta tätt 

sammankopplade vilket medför att traditionellt ses lärande på industrier som en statisk process. 

Forskning visar att utbildning och möjligheter till lärande på arbetsplatser krävs för att utveckla och 

effektivisera verksamheten. Detta har lett till att många verksamheter idag är positiva till att 

implementera och investera i lärande.129 Trots fördelar möter förverkligandet av utbildning på 

företag motstånd på grund av knappa resurser, både tidsmässigt och ekonomiskt.130  

4.1.1  Kompetens och kompentensutveckling 

Kompetens och kompetensutveckling är begrepp som används frekvent i näringslivet. Begreppen 

används ofta i sammanhang som utbildning och problemlösning. Kompetens definieras av Rönnqvist 

som en individs förmåga att utföra uppgifter på ett gynnsamt sätt med hjälp av sina kunskaper. 

Begreppet kompetens syftar inte endast på teoretiska kunskaper utan även på en utveckling av 

sociala, intellektuella och känslomässiga förutsättningar för att utföra en uppgift på ett gynnsamt 

sätt. Kompetensutveckling syftar på en utveckling av dessa förmågor.131 Handlingskompentens delas 

in i fyra olika delkompetenser. Dessa fyra delar interagerar och bidrar till utvecklingen av 

handlingskompetensen, se figur 5.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.  Handlingskompetensens samverkan med andra kompetenser
132

. 

Ämneskompetens representerar hur väl en individ använder sina kunskaper och sin förståelse för att 

analysera och problematisera. Den sociala kompentensen syftar på den kompentens som krävs för 

att upprätta en social professionell relation med andra personer. Att lätt kunna ta till sig kunskap och 
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utveckla det sätt som individen tar till sig kunskaper på är att utveckla sin lärandekompetens. 

Metodkompetensen syftar på kompetensen att praktiskt genomföra uppgifter.133  

För att erhålla kompetensutveckling kan olika arbetssätt tillämpas. Ofta används formella 

utbildningar för att utveckla deltagarnas teoretiska kunskaper. Dessa utbildningar kan även 

kategoriseras som informella då planeringen är mindre strikt som till exempel under konferenser. 

Det informella lärandet kan utvecklas genom att införa rotation mellan arbetsplatser och utveckling 

av arbetsuppgifter.134  

Verksamheter som satsar på kompetensutveckling för att öka effektiviteten kopplas ofta samman 

med ett rationellt ledningsperspektiv. Det rationella perspektivet representerar 

kompentensutveckling för de vars arbetsuppgifter kräver det och kompetensutvecklingen ska ske på 

bästa sätt. En del i det bästa sättet är att reducera kostnaderna till minsta möjliga. Ett 

konfliktteoretiskt perspektiv på kompetensutveckling innebär att företag försöker bibehålla en 

maktposition i näringslivet genom kompetensutveckling. Detta skiljer sig från ett kulturellt perspektiv 

där företaget kompetensutvecklar för att rätta sig efter omgivningens krav som ett sätt att 

marknadsföra företaget.135   

4.1.2 Lärandetyper 

Det finns olika typer av lärande och de typer som kommer behandlas i detta avsnitt är informellt 

lärande, reproduktivt- och utvecklingsinriktat lärande. Dessa typer av lärande existerar inte 

oberoende av varandra utan samverkar i lärandeprocessen.  

Informellt lärande sker utan att vi medvetet väljer att lära oss. Vi lär oss genom de erfarenheter som 

vi får genom att delta i olika aktiviteter. Dessa aktiviteter begränsas av många faktorer som till 

exempel traditioner på arbetsplatsen samt arbetskulturen. Individen i lärandesituationen påverkas av 

tidigare förkunskaper och individens självkänsla. Lärande sker genom ett samspel mellan individen 

och omgivningen. På grund av omgivningens föränderliga karaktär kan omgivningen bidra till lärande 

i både positiv och negativ bemärkelse.  

Reproduktivt lärande kopplas ofta samman med effektivisering av en arbetsuppgift. Denna sorts 

lärande avser att förbättra hanterandet av rutinmässiga arbetsuppgifter. Utvecklingsinriktat lärande 

sker då en individ kritiskt reflekterar över sin arbetssituation och förändrar sitt arbetssätt genom 

prövning av olika metoder.136  

Bränberg, Gulliksson och Holmgren tar upp Kolbs lärstilar i boken Didaktik för ingenjörslärare- 

konsten och glädjen att utbilda ingenjörer. Kolb menar att en individ lär sig genom abstrakt tänkande 

eller genom konkreta upplevelser. De konkreta upplevelserna leder till att individen reflekterar över 

den erhållna erfarenheten. Reflektionen leder till att individen söker en förklaring till den erhållna 

erfarenheten och denna process leder till utvecklandet av det abstrakta tänkandet. Vid erfarenheter 

som avser att utveckla det abstrakta tänkande leder processen vidare till att vilja experimentera och 

pröva. Vid detta prövande erhålls en konkret observation vilket är ett annat sätt att lära sig.  
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Eftersom olika individer lär sig på olika sätt bör utbildningsledaren planera utbildningen så att fler 

lärstilar kan involveras i undervisningen. Genom att använda sig av olika utbildningsstrategier kan 

lärande främjas hos fler utbildningsdeltagare.137  

4.1.3 Villkor för lärande 

Det finns många faktorer i arbetslivet som kan påverka möjligheterna till lärande. Exempel på två 

faktorer är graden av självständigt arbete och om arbetet kräver en viss kompetens. Olika 

arbetsuppgifter ger upphov till olika lärandesituationer. Då graden av självständigt arbete minskar 

går arbetet mot ett mer rutinmässigt arbete och ett reproduktivt lärande. Rutinmässigt arbete leder 

till ett standardiserat arbetssätt, vilket ofta anses hämma det utvecklingsinriktade lärandet. 

Rutinmässigt arbete ger dock en bättre förståelse för helheten vilket medför att mer tid kan erhållas 

till kritisk reflektion.138 

Hur anställda involveras i problemlösningen på företag påverkar deras möjligheter till lärande. De 

problem som uppstår dagligen hanteras snabbt av anställda tack vare rutinmässig hantering. Då nya 

och svårhanterade problem uppstår startas ofta projekt för att hantera dessa. I dessa projekt 

utvecklar den anställde den utvecklingsinriktade delen av lärandet.139 Genom att involvera anställda i 

problemlösningen kan motivationen till lärande öka. 

Den anställdes inställning till lärande är avgörande för i vilken utsträckning som denne vill delta i olika 

kompetensutvecklingsprojekt. Att motivationen brister hos anställda kan ha många olika 

anledningar. Den anställdes syn på sitt eget lärande samt förtroendet för det egna lärandet kan vara 

avgörande för deras motivation. Syftet med en utbildning och nyttoaspekten av denna är viktig för 

att motivera anställda till att delta i till exempel utbildningar. Omgivningen kan påverka en persons 

motivation på många sätt och för att underlätta för utvecklingsinriktat lärande bör anställda på 

företaget uppmana sina medarbetare till att prova sina idéer. För att detta ska lyckas krävs det att 

företaget har formulerat tydliga mål från organisationsnivå till individnivå. Dessa mål ska vara 

utformade så att feedback kan ges och på så sätt motivera till lärande.140  

4.2 Lärande och operatörsarbete i industrin 
Maskinoperatörer som arbetar på industrier har ofta olika arbetsuppgifter som på olika sätt öppnar 

för lärande. En viktig fråga är hur dessa förutsättningar kan användas för att optimera möjligheterna 

till lärande. Maskinoperatörernas arbete involverar kontroll och övervakning av styrsystem inom 

produktionen på industrier. System som används är ofta automatiserade och på grund av detta 

kräver det dagliga arbetet att maskinoperatörerna använder sina kunskaper för att tolka olika 

diagram och göra numeriska sammanställningar. Praktiska kunskaper behövs fortfarande men fokus 

ligger på teoretiska kunskaper för att hantera styrsystemen. Styrning och övervakning utförs för att 
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erhålla en hög verkningsgrad på produktionen.141 Användandet och möjligheter till prövning i dessa 

styrsystem kan bidra till att utveckla det utvecklingsinriktade lärandet.142  

För att utveckla det utvecklingsinriktade lärandet måste företag och anställda arbeta kontinuerligt 

med utmanade uppgifter samt få produktionspersonal att vara delaktiga i problemlösningar på 

företagen.143 Det finns en tydlig korrelation mellan möjligheten till utvecklingsinriktat lärande och 

vilka arbetsuppgifter som en individ har. Operatörer har ett rutinbaserat arbete, vilket leder till 

reducerade möjligheter till utvecklingsinriktat lärande. Tjänstemän och experter har ökade 

möjligheter till utvecklingsinriktat lärande på grund av att deras arbetsuppgifter är mindre specifika 

jämfört med en operatörs. Tjänstemännen har oftast mer eget ansvar, vilket också ökar deras 

möjligheter till utvecklingsinriktat lärande. Deltagande i kompetensutveckling är högre hos 

tjänstemän än hos maskinoperatörer. Det är även oftast tjänstemäns kompetensutveckling som 

prioriteras inom företagen.144  

4.2.1 Kollektiv kompetens inom skiftlagen 

I skiftlag krävs mycket samarbete för att få produktionen att fungera problemfritt. Då oförutsägbara 

problem uppkommer ställs individernas samarbetsförmåga på prov. Operatörer i skiftlagen erhåller 

erfarenheter om problemlösning genom att stöta på olika sorters problem. Genom samarbete, 

diskussion och delning av erfarenheter kan en lösning på problemet erhållas. Genom att dela med sig 

av sin kompetens skapar operatörerna tillsammans en kunskapsbas om olika arbetssätt och om hur 

vissa problem hanteras. För att förmedla sina kunskaper måste individen reflektera över sitt eget 

lärande. På detta sätt skapas en kollektiv kompentens inom skiftlaget. Med hjälp av den 

gemensamma kompentensen kan maskinoperatörerna lösa problem som innan inte hade gått att 

lösa. För att öka möjligheterna till lärande för skiftgående personal bör företagen bevara och utnyttja 

den kompentens som finns inom företaget samt att vidmakthålla ett klimat på företaget som 

uppmuntrar till samarbete och erfarenhetsbyten.145  

4.3 Lärandeteorier 

4.3.1 Sociokulturellt perspektiv 

Roger Säljö skriver i boken Lärande i praktiken att ”Människor kan inte undvika att lära, deltagande i 

olika former av verksamheter ger människor erfarenheter som de- på gott och ont- tar med sig”146. 

Citatet beskriver det sociokulturella perspektivet på lärande. Det sociokulturella perspektivet 

beskriver lärande som en process mellan individ, kollektiv och omgivning. Kommunikation och språk 

är centrala och med hjälp av dessa utvecklas individer. Språket är ett redskap som används för att 

kommunicera. Genom kommunikationen skapar människan kunskaper och färdigheter. Dessa 

kunskaper finns lagrade i individer och finns ständigt tillgängligt. Kunskaperna konstrueras och finns 

därför inte biologiskt hos en individ.147 
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I denna process används verktyg som kan vara intellektuella, språkliga eller fysiska och som ska 

hjälpa lärandeprocessen framåt. Verktygen definierades av Lev Vygotsky som menade att människor 

approprierar genom samspel med varandra. Denna appropriering innebär att människor lär sig 

genom att ta till sig kunskaper och erfarenheter genom ett sampel. Vi lär genom att dela med oss av 

våra egna erfarenheter.148 De föreställningar och kunskaper som varje individ har är påverkade av vår 

kultur och av fysiska redskap. Detta väljer Vygotsky att kalla för mediering.149 Det är med hjälp av 

verktyg, redskap och utvecklingen av dessa som människan har hittat nya sätt att kommunicera på 

och överföra information. 

4.3.2 Kunskapsbildning  

Det finns olika teorier om hur människor skaffar sig kunskaper. Benjamin Bloom beskrev kunskaper 

och erhållandet av nya kunskaper som en trappa eller pyramid som efter varje nivå ökade i 

svårighetsgrad. Denna tanke utvecklades av David Krathwohl som beskriver kunskapsutvecklingen 

som en interaktion mellan en kunskapsdimension och en processdimension. De kunskapsaspekter 

som framhävs i Krathwohls teorier är kunskap och förståelse, färdighet och praktiskt utförande och 

värderingsförmåga. Krathwohl anser att faktakunskap, begreppskunskap, procedurkunskap och 

metakognitiv kunskap behövs för att utveckla de olika kunskapsaspekterna.150  

Kunskapsdimensionen innehåller typerna faktakunskap, begreppskunskap, procedurkunskap, och 

metakognitiv kunskap. Processdimensionen innehåller förmågorna minnas, förstå, tillämpa, 

analysera, värdera och skapa.  I kunskapsdimensionen syftar den metakognitiva kunskapen på det 

egna tänkandet. Denna sorts kunskap innefattar en insikt om ens egna handlingar och utvecklingen 

av dessa.151  

 

 

 

 

 

 

Arbetsmetoderna för att erhålla de olika kunskapsaspekterna hos en utbildningsdeltagare skiljer sig 

beroende på vilken kunskapsaspekt som är central. Då kunskapsaspekten kunskap och förståelse är 

central är ofta utbildningen av förmedlande struktur som till exempel föreläsningar eller vald 

litteratur. I denna kunskapsaspekt är förmågorna minnas och förstå centrala i processdimensionen. 

Kunskapsaspekten färdighet och praktiskt kunnande utvecklas då en individ får studera en process 

och delta aktivt i problemlösanden. Viktigt i denna kunskapsaspekt är att kunna tillämpa och 

analysera och därmed värdera resultatet av sin handling. Förmågan att kunna värdera gynnas av att 
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besitta kunskaper och färdigheter om det ämne som ska värderas. Denna värderingsförmåga krävs 

för att kunna skapa nytt.152  

4.4 Utbildning i praktiken 

4.4.1 Pedagogik för vuxna 

Lärande är en process som utvecklas genom interaktion med andra individer. Symbolisk 

interaktionism beskriver hur kunskap skapas och vilka aspekter som kan påverka denna process. 

Denna teori framhäver den sociala interaktionen mellan individer och anser att det är en viktig del i 

lärandeprocessen. Begreppet dubbelsidighet syftar på att utbildningsledaren och 

utbildningsdeltagaren påverkar varandra och att de tillsammans formar en helhet. Tillsammans delar 

de ansvaret för i vilken grad som utbildningen lyckas. Därför är det viktigt att utbildningsdeltagarna i 

en vuxenutbildning får ta eget ansvar för sitt lärande.153 Utbildningsledaren har som uppgift att skapa 

ett klimat där gruppdeltagarna känner att de kan pröva och utveckla sina tankegångar. Genom 

samtal och gruppdiskussioner med andra gruppdeltagare utvecklas deltagarnas förmåga att kritiskt 

reflektera. Enligt Wilhelmsson främjas utvecklingen av den kritiska reflektionsförmågan av varierade 

inlärningssituationer.154 Utbildningsledaren måste även vara medveten om att utbildningsgruppen 

inte är homogen. Detta innebär att utbildningsdeltagarna lever i olika livssituationer och har olika 

erfarenheter rörande skola och studievanor. Utbildningsdeltagarna har olika referensramar som 

spelar in då individen omvandlar den nyinhämtade kunskapen för att passa in i den referensram som 

varje individ har. Genom kritisk reflektion kan den nyinhämtade kunskapen och den redan stående 

referensramen bli kompatibla.  Denna process kallas för transformativt lärande.155  

En annan viktig aspekt i den symboliska interaktionismen är meningsskapande. Detta innebär att den 

lärande individen ser en betydelse med inhämtande av ny kunskap vilket är en viktig aspekt då 

utbildningar ska genomföras på företag.156 För att en individ ska se en betydelse med att delta i till 

exempel en utbildning är det viktigt att utbildningsledaren utgår ifrån individernas tidigare 

erfarenheter. Döös anser att förståelsen blir djupare om utbildningsledaren nyttjar 

utbildningsdeltagarnas tidigare erfarenheter. I vuxenundervisning relaterar vuxna till deras 

erfarenheter om ämnet och i vissa fall ifrågasätter det ämne som diskuteras. Först efter deras 

reflektion och ifrågasättande konstrueras ny kunskap. Att koppla undervisningen till vuxnas tidigare 

erfarenheter underlättar inte bara de vuxnas förståelse utan ökar även motivationen hos 

utbildningsdeltagarna.157  

4.4.2 Val av undervisningssätt  

Föreläsningar används idag som undervisningssätt för att förmedla information. Kritik mot detta 

undervisningssätt består i att föreläsningar är monologiska. Föreläsningar används för att öka 

förståelsen för ett ämne och kan även användas för att inspirera och motivera. Genom att utgå från 

utbildningsdeltagarnas förkunskaper och ge utbildningsdeltagarna tillfälle att diskutera och reflektera 
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över deras nyinhämtade kunskaper kan förståelsen utvecklas. Även kontinuerlig användning av 

sammanfattningar under föreläsningen bidrar till ökad förståelse.158  

Interaktiva föreläsningar innebär att kommunikationen mellan utbildningsledare och 

utbildningsdeltagare går åt båda hållen. Denna typ av upplägg kräver att utbildningsdeltagarna är 

aktiva och koncentrerade genom hela utbildningen.159  

En annan vanlig undervisningsmetod är gruppdiskussioner. Gruppdiskussioner används för att få 

utbildningsdeltagarna att sätta ord på sina kunskaper och tankar. Pettersen skriver i Kvalitetlärande i 

högre utbildning- introduktion till problem- och praktikbaserad didaktik att ”Kompentens och 

kunskapstillägnelse är i grunden ett dialogiskt fenomen.”160 
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5 Metod 
Under denna rubrik redovisas vilka metoder som har används för att planera, genomföra och 

utvärdera detta examensarbete. Det urval som har gjorts under examensarbetet redovisas även i 

detta avsnitt.   

5.1 Examensarbetets faser 
Examensarbetet har delats in i nedanstående sex faser för att systematiskt kunna utreda och 

undersöka alternativa förbättringar och utvecklingsmöjligheter som kan appliceras på Bravikens 

process samt för att kartlägga hur kompetensutvecklingen på Braviken kan genomföras.   

 

Figur 7. Examensarbetets faser 

5.2 Förstudie       
Syftet med förstudien var att få en helhetsbild över hur Braviken arbetar för att minska mängden 

avsättningar samt att undersöka varför en utbildning av driftpersonal skulle vara relevant för att 

förbättra hanteringen av avsättningarna på pappersbruket. För att uppfylla syftet utfördes en 

gruppintervju med utvecklingsingenjörer på Braviken samt en intervju med personal från en av 

Bravikens kemikalieleverantörer, Nalco. Intervjun med Nalco genomfördes eftersom de ger 

rekommendationer till Braviken angående vilka kemikalier som ska användas bland annat i syftet att 

minska avsättningsbildningen.   

5.2.1 Planering av förstudie 

Vid val av intervjumetod studerades Intervjumetodik av Annika Lantz och Forskningsmetodik-om 

kvalitativa och kvantitativa metoder av Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang. Den metod som 

mest lämpade sig för att undersöka fenomenet avsättningar var kvalitativa intervjuer. Kvalitativa 

intervjuer ökar informationsvärdet, ger en djupare förståelse och en helhetsbild av det fenomen som 

undersöks. Respondenterna handplockades för att öka informationsvärdet på gruppintervjun.161 De 

respondenter som handplockades har arbetat eller arbetar som utvecklingsingenjörer på Bravikens 

pappersbruk och har därför goda kunskaper om pappersbruket och avsättningsproblematiken. Den 

intervjuguide som användes under förstudien redovisas under bilaga 10.2. 

För att undvika det urval som utförs då intervjuaren antecknar respondentens svar under intervjun 

har samtliga intervjuer spelats in.  

Transkribering av intervjuer kan medföra att mer detaljerad data erhålls.  I transkriberingar 

framkommer hur personen som blir intervjuad talar. Pauser, personens variation i röstläge och 
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tystnad dokumenteras under en transkribering vilket kan vara mycket värdefullt för analysen av data 

som erhålls. Nackdelen med transkribering är att det är mycket tidskrävande.162  

5.2.1.1 Gruppintervjuer 

För att minska antalet personliga intervjuer kan gruppintervjuer genomföras. Under gruppintervjun 

ställer forskaren frågor till gruppen och erhåller oftast flera svar på samma fråga. Gruppintervjuer 

kan användas för att öka kvantiteten av intervjuerna. Under gruppintervjun får deltagarna ta del av 

varandras åsikter och erfarenheter vilket öppnar för en gruppdiskussion. Under diskussionen kan 

deltagarna ifrågasätta varandras idéer och genom detta utveckla egna idéer vilket kan vara värdefullt 

för den forskning som bedrivs. Gruppintervjuer kan även användas kvalitativt.163 En gruppintervju 

med Bravikens utvecklingsingenjörer genomfördes för att öppna för diskussion mellan de anställda 

som tidigare har arbetat med avsättningsproblematiken.  

5.2.1.2 Etik 

När forskning bedrivs genom att studera andra individer måste forskaren ta i beaktande ett antal 

etiska krav. Dessa krav kategoriseras som informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Definitionen av  kraven utgår från Brymans definition 

där informationskravet innebär att deltagarna i forskningen måste vara informerade om syftet med 

undersökningen. Samtyckeskravet innebär att deltagarna har godkänt deras medverkan i 

undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna är anonyma i undersökningen. 

Nyttjandekravet innebär att resultatet av undersökningen endast används i den aktuella forskning 

som bedrivs.164   

För att ta hänsyn till samtliga krav informerades intervjudeltagarna om syftet med intervjun både då 

de tillfrågades om de var villiga att medverka i intervjun samt innan intervjun påbörjades. Deltagarna 

informerades om att deras deltagande var frivilligt och anonymt vilket innebär att all information 

som de ger under intervjun är konfidentiell och endast kommer att användas till pågående 

examensarbete. Eftersom intervjuerna spelades in tydliggjorde intervjuaren att inspelningen endast 

kommer att användas och lyssnas på av examensarbetaren. Inspelningen är konfidentiell. Efter 

intervjun sammanfattades intervjun av examensarbetaren genom att lyssna på de inspelade 

intervjuerna. Sammanfattningarna skrevs direkt efter att intervjuerna hade genomförts.  

5.3 Intervjuer 
Under denna punkt redovisas hur intervjuer med maskinoperatörer från pappersmaskinerna och hur 

intervjuer med personal från Bravikens produktionssektioner planerades, genomfördes och 

analyserades.  

5.3.1 Val av intervjumetod  

Intervjuer är en metod vars datainsamling grundar sig på respondentens uppfattningar om 

forskningsområdet. Genom djupintervjuer kan respondentens erfarenheter och åsikter tydligare 

komma fram än om till exempel ett frågeformulär används. Intervjuer är en metod som möjliggör en 

utredning av komplexa problem eller frågeställningar.165  
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Intervjuer kan genomföras på olika sätt. En intervju där forskaren innan har formulerat frågor som 

respondenten får svara på kallas för en strukturerad intervju. I de strukturerade intervjuerna följer 

forskaren en lista av frågor som alla deltagande respondenterna får svara på. Detta arbetssätt 

underlättar jämförelse av respondenternas svar. I en intervju där det finns utrymme för personen 

som blir intervjuad att utveckla sina idéer kallas för en semistrukturerad intervju. I denna sorts 

intervju har forskaren en lista på frågor som ska ställas men är mer flexibel gällande ordningsföljd av 

frågorna som ska besvaras.166 På grund av att intervjuaren i detta fall är intresserad av att undersöka 

operatörernas praktiska erfarenheter kring avsättningar valdes att genomföra semistrukturerade 

intervjuer. Detta för att försöka ge respondenterna möjligheten till att utveckla sina idéer.  

5.3.2 Personliga intervjuer 

Det finns flera fördelar med att utföra personliga intervjuer. De är lätta att utföra på så sätt att ett 

möte mellan en forskare och en respondent är enkla att genomföra samt att forskaren endast har en 

persons idéer och tankar att reflektera över. Forskaren har endast en person att leda igenom 

intervjun samt att om forskaren väljer att spela in intervjun är det bara en persons tankar som ska 

analyseras.167 

5.3.3 Val av respondenter 

Respondenter till intervjuer kan väljas subjektivt. Detta innebär att forskaren väljer respondenter 

som är kunniga inom ämnet som intervjun ska behandla. Genom detta säkerställer  forskaren att 

respondenten kan svara och ge mer utförliga svar på intervjufrågorna. Denna metod att välja 

respondenter ger en bättre förståelse för eventuella extremfall som kan vara väldigt intressant för 

frågeställningen som ligger till grund för den forskning som bedrivs.168 På grund av ovanstående 

anledningar har respondenter handplockats av respektive pappersmaskins personalansvarig.  

5.3.4 Planering av kvalitativa intervjuer 

Kvalitativa intervjuer med maskinoperatörer på PM genomfördes i syfte att undersöka deras 

förkunskaper om avsättningar samt för att undersöka hur operatörerna ser på kompetensutveckling 

på Holmen Paper Braviken. Kvalitativa intervjuer ansågs vara en passande metod eftersom syftet var 

att undersöka en individs uppfattning. Dessa typer av intervjuer ger även den intervjuade individen 

en möjlighet att styra intervjun åt det håll eller ämne som den intervjuade anser vara centralt 

och/eller viktigt. Genom att ge respondenten mer utrymme under intervjun får denne möjligheten 

att utveckla sina tankar. Detta kan medföra att dessa intervjuer kan resultera i mer detaljerade svar 

som kan vara till nytta i den forskning som bedrivs. Kvantitativa intervjuer kan inte erbjuda samma 

bredd på informationen som kvalitativa intervjuer.169 

Innan genomförandet av intervjuer med maskinoperatörerna konstruerades en intervjuguide, se 

bilaga 10.3. För att uppfylla syftet med intervjuerna delades intervjun in i fem delfrågeställningar. 

o Vilka förkunskaper har maskinoperatörerna om avsättningar? 

o Hur hanteras avsättningsproblematiken på pappersmaskinen idag? 

o Hur kan detta arbetssätt utvecklas? 

o Hur introduceras nya arbetssätt på Braviken? 
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o Hur stort är intresset för kompetensutveckling hos operatörerna på Braviken? 

5.3.5 Analys av genomförda intervjuer 

Genomförda intervjuer sammanfattades av examensarbetaren genom att lyssna på de inspelade 

intervjuerna. Intervjuerna sammanfattades i de rubriker som intervjuguiden(bilaga 10.3) var 

uppdelad i. Intervjufrågorna i intervjuguiden är uppdelade i fem delar för att kunna analysera, 

jämföra och hitta likheter och skillnader i de genomförda intervjuerna. För att hitta likheter och 

skillnader analyserades intervjuerna efter nyckelord. Nyckelorden baserades på maskinoperatörernas 

svar under intervjuerna. Exempel på nyckelord är harts, svarta klumpar, avbrott eller hål. Utöver 

nyckelorden har intressanta citat antecknats. I sammanfattningen av intervjuerna har ett fokus 

riktats mot citat som utmärker sig från andra maskinoperatörers svar. Även likheter har varit viktiga 

för resultatet av intervjuerna. Sammanfattningen av genomförda intervjuer redovisas under punkt 

6.2.  

5.3.6 Genomförande av intervjuer med personal på TMP, DIP och PM 

Kvalitativa intervjuer genomfördes med personal på TMP, DIP och PM. Syfte med dessa intervjuer är 

att utreda hur Bravikens olika sektioner TMP, DIP och pappersmaskinerna, PM52 och PM53, arbetar 

för att minska problematiken som avsättningarna medför. Som tidigare nämnt har även personal till 

dessa intervjuer valts ut för att erhålla mer informationsrika svar. Dessa kvalitativa intervjuer har 

genomförts på samma sätt som intervjuerna med maskinoperatörerna som redovisas under punkt 

5.3. Dessa intervjuer spelades in och sammanfattades av examensarbetaren. Innan intervjuerna 

förtydligades även de etiska krav som respondenten har rätt till. Intervjuguiden som användes till 

dessa intervjuer redovisas i bilaga 10.4.  

5.4 Planering av utbildningsmaterial 
Syftet med utbildningsmaterialet om avsättningar är att öka förståelsen för den problematik som 

avsättningar ger upphov till samt att förmedla hur Bravikens pappersbruk förebygger och hanterar 

avsättningsbildningen. För att uppfylla syftet med utbildningen har ett utbildningsmaterial utformats 

efter en litteraturstudie, intervjuer med maskinoperatörer och intervjuer med Bravikens olika 

produktionssektioner. Litteraturstudien innefattade en studie om avsättningsfenomenet, en studie 

om lärande på industrier och en studie om vuxenpedagogik. Intervjuerna med maskinoperatörerna 

genomfördes för att kartlägga deras förkunskaper om avsättningar, undersöka 

utvecklingsmöjligheter kring Bravikens produktionsprocess för att minska avsättningsbildningen. 

Intervjuerna genomfördes även för att utreda vad maskinoperatörerna vill lära sig om avsättningar 

samt övriga önskemål kring en utbildning och ett utbildningsmaterial. Intervjuerna med 

produktionssektionerna på Bravikens pappersbruk utfördes för att undersöka hur sektionerna 

hanterar avsättningarna som uppstår i processen samt för att belysa viktiga parametrar och 

utvecklingsmöjligheter. Genom en samverkan mellan dessa punkter har ett utbildningsmaterial 

utformats. 

5.5 Planering av utbildning 
Syftet med utbildningen är att öka förståelse för avsättningar och bildningen av dessa.  En viktig del i 

detta är att förmedla hur Bravikens pappersbruk förebygger och hanterar avsättningsbildningen. Att 

förebygga och hantera avsättningsbildningen är en svår uppgift. Utbildningen avser att uppmuntra till 

diskussion mellan maskinoperatörerna för att ta del av varandras praktiska kunskaper om 
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pappersmaskinen. Utbildningen avser att uppmuntra till en diskussion kring hur hanteringen av 

avsättningar på Bravikens pappersbruk kan utvecklas.  

Nyttoaspekten av utbildningen har varit central under planeringen av utbildningen. En del i 

nyttoaspekten är att motivera för maskinoperatörerna varför arbetet med att minska mängden 

avsättningar är viktigt för att Bravikens ska kunna förbättra sin produktion. Om mängden 

avsättningar reduceras kan PMs verkningsgrad öka och mindre arbete går åt till att städa maskindelar 

för att få bort avsättningar. Reduceringen av avsättningar på PM medför även att doseringen av 

kemikalier som tillsätts för att hantera avsättningar kan reduceras eller tas bort. Detta är en 

kostnadsmässig vinst för Braviken pappersbruk.  

Under planeringen av utbildningen har Lärprocesser i högre utbildning av Agnieszka Bron och Lena 

Wilhelmson studerats. De framhäver att det är viktigt i vuxenutbildning att utgå från 

utbildningsdeltagarnas tidigare erfarenheter.170 För att utgå från deras erfarenheter kan exempel på 

detta vara att förklara och diskutera varför mängden avsättningar ökar på sommaren eftersom några 

maskinoperatörer nämnde detta under de kvalitativa intervjuerna. En maskinoperatör nämnde även 

att det bildas mer avsättningar på PM efter stopp vilket också är en viktig punkt att diskutera. Genom 

att koppla deras praktiska kunskaper till teori kan en djupare förståelse erhållas. Efter genomförd 

utbildning är förhoppningen att maskinoperatörerna ska börja reflektera och uppmärksamma saker 

på PM som kan förbättra Bravikens hantering av de avsättningar som uppstår samt öppna för en 

diskussion om vilka förebyggande åtgärder som kan införas för att reducera avsättningsbildningen.  

5.6 Utvärdering  
Utvärderingar genomförs för att undersöka i vilken mån som en verksamhet eller utbildning har 

lyckats uppnå uppsatta mål för en verksamhet. Alla verksamheter behöver utvärderas och för att 

utvärderingen ska ses som tillförlitlig ska utvärderingar vara välplanerade och strukturerad. 

Utvärderingar används ofta för att kontrollera resultat eller för att undersöka vad som är bra och 

mindre bra med verksamheten. Efter utvärderingen skapas en handlingsplan för hur en verksamhet 

kan utvecklas. För att göra utvärderingen meningsfull för de som ska genomföra utvärderingen är ett 

tydligt syfte viktigt för att motivera till en väl genomförd utvärdering.  

Det finns olika metoder för att utvärdera en verksamhet eller utbildning. Utbildningsdeltagarens 

åsikter används för att ge utbildningsledaren en möjlighet att utveckla utbildningen. För att 

utvärderingen ska vara så effektiv som möjligt måste utbildningsledaren reflektera över sin egen 

insats171. Utvärderingar kan genomföras muntligt och skriftligt. Skriftliga utvärderingar är kvantitativa 

utvärderingar. För att genomföra kvantitativa utvärderingar används ofta frågeformulär.172 Under 

planeringen av en utvärdering bör följande frågor besvaras 

1. Varför ska en utvärdering genomföras? 

2. Vad ska utvärderas? 

3. Hur ska utvärderingen genomföras?  

4. Hur ska resultaten av utvärderingen analyseras?173 
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6. Resultat 
Under denna punkt redovisas de resultat som erhållits under förstudien, en sammanställning av 

intervjuer med maskinoperatörer på PM och sammanfattade intervjuer av personal från sektionerna 

TMP, DIP, PM52 och PM53. Under punkterna 6.4–6.5 redovisas hur utbildningsmaterialet planerades 

och utvärderades samt hur utbildningen med maskinoperatörerna planerades, genomfördes och 

utvärderades.  

6.1 Förstudie 
Nedan redovisas de resultat som erhållits under intervjuer med personal från Bravikens pappersbruk 

samt en intervju med en av Bravikens kemikalieleverantörer.  

6.1.1 Gruppintervju med utvecklingsingenjörer på Bravikens pappersbruk 

Problembilden beskrevs av utvecklingsingenjörerna som att avsättningar skapar problem på PM i 

form av svarta klumpar. De svarta klumparna uppkommer vid olika tidpunkter och de problem som 

uppstår är beroende av var i PM som avsättningen uppstår. Avsättningar kan skapa hål eller fläckar i 

pappret och kan påverka verkningsgraden på PM. Hål i arket kan leda till att mätramen fastnar i hålet 

vilket i sin tur kan leda till haveri. Avsättningarna kommer klumpvis, vilket gör att mätramen studsar 

upp och själv kan göra hål i arket.  

Avsättningar har klibbiga egenskaper, vilket ibland kan medföra att arket har svårigheter att lämna 

centralvalsen i PM. Detta kan medföra att arket följer med centralvalsen runt och orsakar ett 

allvarligt haveri som kan skada vissa maskindelar. För att hantera problemen på PM52 används en 

släppkemikalie på valsen. I processen ansamlas mest avsättningar i blandningskaret, i kalandern, på 

formeringsviror och torkviror. 

Andra problem som uppstår på grund av avsättningarna är att klibbiga partiklarna fastnar i 

torkvirorna och därmed minskar effektiviteten av torkningen. Då avsättningar uppstår och bildar 

klibbiga partier måste dessa städas bort av personal, vilket medför stopptid på PM samt ett 

arbetsmiljöproblem. Uppskattningsvis går pappret av ca 5 gånger per dygn. Avbrottsorsaken går inte 

alltid att spåra.   

För att minimera problemet med avsättningar används endast 15 % DIP eftersom det är känt att 

mycket av avsättningarna kommer från lim och polyvinylt material som finns i DIP. Vid tillverkning av 

DIP silas massan med en slitsvidd på 0,15 mm för att avskilja hydrofobt och klibbigt material. Talk och 

bentonit tillsätts för att kapsla in de hydrofoba partiklarna vilket gör de mindre klibbiga, vilket i sin 

tur förhindrar att avsättningen växer sig större. Efter detta tillsätts fixeringskemikalier för att fixera 

partiklarna till pappret. Dispergeringsmedel tillsätts även för att finfördela de redan bildade 

avsättningarna. Massan går även igenom ett skivfilter. Processvattnet från skivfiltret bildar ett 

superklarfiltrat som innehåller en mycket liten andel fibrer. I detta filtrat kan det bildas avsättningar 

eftersom avsaknaden av fibrer medför att de klibbiga partiklarna agglomererar.   

Holmen Paper Braviken använder sig av Nalco som leverantör av retentionskemikalier och de 

förmedlar till Holmen hur deras kemikalier ska användas. Nalco utför analyser på pappersmassan och 

slutprodukten då avsättningar har uppstått på PM. Avsättningarna kan analyseras i mikroskop på 

Braviken men utöver det finns inga enkla sätt att analysera avsättningarna på bruket. Nalco utför 

FTIR- analyser på pappret och massan. 



   

42 
 

Dessa analyser har visat att avsättningen består av fyllmedel, hartsämnen, styrenbutadien och 

polyvinylacetat. Avsättningar som uppkommer på grund av bakterier förkommer inte i Braviken. En 

känd orsak till varför avsättningar bildas är att gummi från barkningstrumman släpper. Då bildas det 

avsättningar i pappret i form av stora svarta klumpar. 

De parametrar som är viktigast att styra är pH, temperatur och konduktivitet. Dock är intervallet som 

pH och temperatur kan varieras inom snävt för att erhålla rätt massaegenskaper. Det är svårt att 

förebygga problemet eftersom endast pH och temperatur mäts kontinuerligt och online. Eftersom 

temperaturen i stort sätt måste hållas konstant och temperaturen ligger mellan 70-75⁰ så mjuknar 

det polymera materialet vilket medför att vissa partiklar tar sig igenom filtreringspartiet. Årstiden 

verkar dock inte påverka mängden avsättningar. Sett ur ett historiskt perspektiv har turbiditeten 

ändrats under sommaren, vilket har lett till att mängden fixeringsmedel har ökat. 

Avsättningar som uppstår på PM förmedlas av operatörerna i ett rapporteringsprogram. Det finns 

ingen känd rutin för hur rapporteringen ska ske, vilket gör det svårt att söka i systemet för att söka 

information om avsättningar på PM.  

Kunskapsnivån om problemet med avsättningar på bruket varierar men de flesta i personalen vet att 

bruket har haft problem med avsättningar. Genom att göra personalen mer medveten om problemet 

med hjälp av mer information, ett utbildningsmaterial eller utbildning kan en större förståelse av 

inrapporteringsproblematiken ges. Att genomföra en utbildning om avsättningar är relevant för all 

personal på Braviken. Att genomföra en utbildning kan vara administrativt svårt eftersom mycket 

personal på Braviken arbetar i skift. 

6.1.2 Intervju med en av Bravikens kemikalieleverantörer 

Nalco är ett globalt företag som arbetar med att leverera kemikalier till olika retentionssystem. I 

fallet med Holmen Paper levererar Nalco retentionskemikalier för att ta bort substanser som kan 

skada systemet. Detta arbete har sedan utvecklats till att Nalco är involverade i 

avsättningsproblematiken på Braviken. Tester utförs på papper och massa för att kontrollera deras 

kvalitet. Analyssvaren blir ofta desamma och avsättningar består ofta av hartser och stickies. Hartser 

är ofta de avsättningar som kommer från TMP och stickies de avsättningar som kommer från DIP. 

Förutom de regelbundna analyser som Nalco utför, utförs analyser av avsättningar då personalen på 

PM har uppmärksammat att avsättningar har uppkommit. Efter analyserna skickar Nalco mail till 

Holmen varannan vecka för att redovisa svaren på analyserna och dessa svar redovisar vad 

avsättningen innehåller.  

Avsättningar tenderar att uppstå då olika pappersmassor, TMP och DIP, med olika pH och olika 

temperaturer möts. Den strategi som används för att minska detta problem är att fixera massorna så 

tidigt som möjligt med förfixeringsmedel. Detta förfixeringsmedel kapslar in de klibbiga partiklarna, 

vilket gör att avsättningarna inte påverkar papprets verkningsgrad. Kemikalierna som tillsätts är ofta 

polymerbaserade och på grund av förändringar i systemet används olika kemikalier till PM52 och 

PM53. På PM53 används en polyamidbaserad kemikalie.  

Problembilden med avsättningar beskrivs som att filtar, viror, valsar och kalandern får försämrad 

funktion och kortare livslängd. Avsättningar som har bildats på valsarna är mycket svåra att få bort 

eftersom ingen regelbunden tvättning av dessa sker. Det största problemet som kan uppstå är att 

pappret följer med centralvalsen runt, förbi schabeln. Detta kan orsaka stora maskinskador. Om 
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avsättningar bildas på kalandern och de ackumuleras kan avsättningen göra avtryck i det färdiga 

pappret.   

pH och temperatur är två viktiga parametrar att styra. Vid högre temperaturer ändrar stickies form 

och kan därmed ta sig igenom filtret som ska filtrera bort större agglomerat. Laddningen i massan 

kan orsaka problem för retentionssystemet. Vid hög laddning kan problem uppkomma och för att 

undvika detta kan mer retentionsmedel tillsättas. Zeta-potential och konduktivitet verkar inte 

påverka uppkomsten av avsättningar. Turbiditet är viktigt att styra mot en låg nivå för att få mindre 

avsättningar.  

Årstidsmässigt är det känt att sommarved innehåller mer hartser. På grund av att veden ligger längre 

innan den används blir även den veden mörkare. På grund av att sommarved är mörkare bleks 

pappret mer.  På grund av blekningen löses fler ämnen ut i massan från fibrerna, vilket innebär ett 

ökat problem med avsättningar. Under denna period måste mer förfixeringsmedel tillsättas.  

Nalco har föreslagit en strategi som bygger på att fixera med fixeringsmedel så tidigt som möjligt. 

Detta innebär att förfixeringsmedlet tillsätts innan massorna kommer in i maskinen. 

Förfixeringsmedelet tillsätts i TMP-torn. Efter TMP-torn tillsätts bentonit innan TMP-kar. Bentonit 

tillsätts även innan DIP-kar. Bentonit tillsätts för att avklibba partiklarna i massan. Innan har talk 

använts men bentonit har fungerat effektivare.  

En tredje massaström som är viktig att kontrollera är utskottet. Utskottet genereras då pappret eller 

massa kasseras på grund av att produkten inte upprätthåller kraven. Det kasserade pappret och 

massan går tillbaka till blandningskaret för att användas igen.  Utskottet är en massaström som inte 

fixeras med förfixeringsmedel. På grund av detta och att andelen DIP har minskat har Nalco lagt ett 

förslag på att flytta doseringen av förfixeringsmedel till utskottet istället för DIP och genom detta kan 

kanske mängden avsättningar minskas.  

6.2 Intervjuer med maskinoperatörer 
Resultatet av genomförda intervjuer sammanfattades i punkterna förkunskaper, hantering av 

avsättningar, implementering av nya arbetsformer samt kompetensutveckling och utbildning. 

Intervjuerna som genomfördes tog mellan 25 minuter och 40 minuter. Resultatet av dessa intervjuer 

har sammanfattats i tabell 1.  

Tabell 1- Sammanfattning av intervjuer utförda med maskinoperatörer.  

  

Förkunskaper  Maskinoperatörernas förkunskaper om avsättningar varierar. 

 De flesta maskinoperatörerna nämner att de inte kan så mycket 
om avsättningar. 

 Några nämner hartser och limmer(DIP) i samband med 
avsättningar. 

 Svarta klumpar som leder till problem med beklädnader, sämre 
kvalitet på slutprodukten och avbrott på PM. 

Hantering av 
avsättningar 

 Tas bort under drift i största möjliga mån med hjälp av en 
högtryckstvätt. 

 Nålspritsar kan användas för att ta bort avsättningar i viror. 
Nålspristarnas huvudsyfte är att konditionera beklädnader. 

 I värsta fall måste PM stoppas för att städa bort avsättningarna 
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manuellt med aceton. 

 Vissa maskinoperatörer sparar avsättningar och skickar på 
analys. 

 Ingen rutin för hanteringen av avsättningar. 

Implementering av nya 
arbetssätt 

 Viktigt att motivera varför ett nytt arbetssätt skulle vara mer 
fördelaktig än det rådande arbetssättet. 

 Viktigt med uppföljning. 

 Kan finnas en tröghet i att införa nya arbetssätt. 

Kompetensutveckling och 
utbildning 

 Antalet utbildningar har minskat. 

 I stort är maskinoperatörerna mycket positiva till utbildning. 

 Under utbildningen vill maskinoperatörerna gärna få tid till 
gruppdiskussioner. 

 

6.2.1. Genomförda intervjuer 

Intervjuerna genomfördes under våren 2014 med skiftgående personal på båda PM på Bravikens 

pappersbruk. Antalet planerade intervjuer var 10 stycken men endast 9 utfördes på grund av hög 

arbetsbelastning på en av PM vid ett planerat intervjutillfälle.  Intervjuguiden som användes under 

intervjuerna med maskinoperatörerna redovisas under bilaga 10.3.  

6.2.2 Förkunskaper 

De kunskaper som maskinoperatörerna har om avsättningar varierar. Alla intervjuade 

maskinoperatörer uttalade i början av intervjun att: ”bara så du vet så vet jag inte mycket om 

avsättningar”. Alla intervjuade maskinoperatörer nämner att avsättningar förekommer till och från 

på olika positioner i PM samt att avsättningarna är svarta klumpar som ibland även kan vara kletiga. 

Dessa svarta klumpar kan medföra avbrott på PM och de skapar olika sorters problem beroende på 

var de uppstår. Fem av nio intervjuade maskinoperatörer nämner hartser i samband med begreppet 

avsättningar. Två nämner att hartser kommer från veden. En operatör nämner att avsättningar 

brukar bestå av massa, harts och fyllmedel. En maskinoperatör tar upp frågan om varför 

avsättningarna förflyttar sig. En annan maskinoperatör påpekade att mängden avsättningar ökade 

när PM tillverkade en produkt där temperaturen i kalandern var högre än vid tillverkning av andra 

produkter. En maskinoperatör hade uppmärksammat att mer avsättningar uppkom efter ett stopp. 

Två maskinoperatörer har uppmärksammat att det var mer avsättningar förr samt att mängden 

avsättningar ökar under sommaren.  

Tre maskinoperatörer nämner DIP i samband med avsättningar. En operatör nämnde att då PM gick 

från att använda 0 till 5 % DIP bildades det mycket avsättningar på PM. Då kunde maskinoperatören 

dra slutsatsen att avsättningarna som uppstod då hade sitt ursprung i DIP. En operatör nämner att 

avsättningar kan likna snor och dessa avsättningar bildas i tråg och liknande. Två operatörer nämner 

att kemikalier används för att hantera avsättningarna. Tre operatörer nämner att gummi kan smita in 

i systemet, vilket kan medföra att avsättningar bildas. De påpekar att gummi kan komma från 

barktrumman och eftersom det är varmt i processen tar sig gummit igenom filter och silar.   

De problem som uppstår på PM upplever maskinoperatörerna olika. Alla påpekar att avsättningar 

kan orsaka avbrott på PM men att det är svårt att spåra avbrottsorsaken. Sex maskinoperatörer 

påpekar att avsättningarna påverkar kvaliteten på pappret. Fem maskinoperatörer beskriver att 

avsättningar i torkpartiet påverkar produktionen mindre till skillnad från om avsättningar bildas i 

våtpartiet. Tre maskinoperatörer upplever att det största problemet uppstår då avsättningar fastnar i 
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beklädnader. En maskinoperatör nämner att det största problemet uppstår när avsättningar uppstår i 

kalandern eftersom där påverkar avsättningarna slutprodukten som mest. Två maskinoperatörer 

anser att de inte har så mycket problem med avsättningar. Dessa maskinoperatörer arbetar på 

samma PM. En maskinoperatör anser att det största problemet med avsättningar är när avsättningar 

bildas på valsar. För att få bort avsättningar på valsar krävs ofta ett stopp och dessa avsättningar är 

svåra att få bort.  

6.2.3 Hanteringen av avsättningar 

Då avsättningar påverkar pappersproduktionen kan det krävas ett avbrott på PM för att manuellt ta 

bort avsättningarna. De tas bort genom tvättning med bensin eller aceton. Ofta är avsättningarna 

svåra att ta bort. Anledningen till varför avsättningarna är svåra att ta bort är att de oftast har suttit 

lång tid på till exempel en vals och på grund av den höga temperaturen i processen sitter 

avsättningarna väldigt hårt på valsen. Alla maskinoperatörer intygar att det inte finns en rutin för hur 

avsättningarna ska hanteras. De har rutiner för att rengöra och underhålla PM vilket kan medföra att 

mängden avsättningar reduceras men att minska mängden avsättningar är inte huvudsyftet med 

rengöring av PM. Fem maskinoperatörer nämner att de skickar avsättningarna på analyser. Tre av 

maskinoperatörerna nämner att de tycker det är tråkigt att de inte får någon uppföljning på vad 

avsättningen innehöll. Alla intervjuade maskinoperatörer skriver i ProTak(kommunikationsverktyg i 

Braviken) om det finns mycket avsättningar i PM eller om de tvingades till avbrott på grund av 

mängden avsättningar.  

Två maskinoperatörer nämnde att det nya kamerasystemet kanske kunde användas för att utveckla 

arbetssättet kring avsättningar. En maskinoperatör nämnde programmet Cognex som är ett program 

som kartlägger alla defekter på arket med hjälp av en höghastighetskamera.  

6.2.4 Implementering av nya arbetsformer 

Samtliga intervjuade maskinoperatörer påpekade att motiveringen till ett visst arbetssätt är viktigt 

för att engagera hela skiftlaget. De vill ha ett arbetssätt som underlättar deras arbete. Fyra 

maskinoperatörer anser att skiftlagen är positiva till att prova nya arbetssätt. Däremot upplever en 

annan maskinoperatör en tröghet i att införa nya arbetssätt. Denne anser att de flesta är negativa till 

nya arbetssätt och upplever att detta är en gammal vana som har fastnat. En av maskinoperatörerna 

som är positiv till att prova nya arbetssätt framhäver hur viktigt det är med uppföljning. Utan 

uppföljningar av det nya arbetssättet kan det nya arbetssättet glömmas bort. Han/hon nämnde även 

att alla skiftlagen måste vara informerade om införande av ett nytt arbetssätt samt att en uppföljning 

av arbetssättet är viktigt.  

En maskinoperatör föreslår att då ett nytt arbetssätt ska införas så ska detta ske i samverkan mellan 

de som vill införa det nya arbetssättet och skiftarbetarna. Detta för att ta del av skiftarbetarnas 

erfarenheter för att kunna komma fram till ett arbetssätt som passar alla parter.  

6.2.5 Kompentensutveckling och utbildning 

Alla maskinoperatörer nämner att förr gick de på fler utbildningar än de gör nu. Utbildningarna 

baserade sig på externa föreläsare som kom och föreläste om en viss maskindel eller utrustning. Sju 

maskinoperatörer är mycket positiva till utbildningar och säger att de gärna skulle vilja delta i fler 

utbildningar. Kommentarer som att ”Utbildning är något bra. Man snappar alltid upp något” och ”Jag 

tror alla behöver gå på utbildningar” var ofta förekommande under intervjuerna. En maskinoperatör 

nämner att han/hon vill gå på utbildningar för att bli bättre i sin arbetsroll. Genom utbildningar 
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hoppas denne kunna använda den nyvunna kunskapen så att PM ökar i verkningsgrad. Två 

maskinoperatörer är mindre positiva till utbildningar på Braviken. De nämner att de har lång 

erfarenhet och att de redan har gått på många utbildningar. De nämner även att det är mindre 

populärt att ha utbildningar eftersom det ofta innebär att skiftlag får gå på utbildningar på ej 

planerad arbetstid.  

Alla intervjuade maskinoperatörer framhäver att de vill ha en utbildning med inslag av 

gruppdiskussioner. En maskinoperatör tycker att diskussioner i små grupper är att föredra för att få 

med alla deltagare i diskussionen. En annan maskinoperatör skulle vilja diskutera med andra skiftlag 

och med skiftlagen från den andra PM för att få ut så mycket av diskussionen som möjligt. Tre 

maskinoperatörer föreslår en kombination mellan föreläsning och gruppdiskussioner under 

utbildningen. En föreläsning skulle vara till för att förmedla mer teoretisk kunskap. Om samtliga 

intervjuade maskinoperatörer skulle få välja mellan en utbildning och ett utbildningsmaterial så 

skulle samtliga vilja gå på en utbildning.  

Alla nio intervjuade maskinoperatörer skulle vilja lära sig vad avsättningar består av, varför de 

uppstår samt hur problemet med avsättningar kan reduceras.  

6.2.6 Analys av genomförda intervjuer 

De genomförda intervjuerna visade att maskinoperatörerna har begränsade kunskaper om 

avsättningar. För att förbättra detta kan en utbildning genomföras för att öka deras teoretiska 

kunskaper om avsättningar. Maskinoperatörerna är i överlag mycket positiva till 

kompentensutveckling och de efterlyser även möjligheter till att diskutera med sina medarbetare. 

Vid införandet av ett nytt arbetssätt uppskattar maskinoperatörerna om de tillfrågas eftersom det är 

de som ska implementera det nya arbetssättet i deras dagliga arbete.  
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6.3 Bravikens process 
Intervjuer med personal på sektionerna TMP, DIP och PM genomfördes för att undersöka hur varje 

sektion arbetar för att minska de problem som avsättningarna ger upphov till. Dessa intervjuer 

utfördes för att undersöka hur systemet ser ut idag för kunna skapa ett underlag till ett 

utbildningsmaterial samt att kartlägga eventuella utvecklingsmöjligheter. Till dessa intervjuer 

skapades en intervjuguide som redovisas under bilaga 10.4. 

6.3.1 Intervju med personal från TMP 

6.3.1.1 TMP process 

Bravikens TMP produktion består av fyra produktionslinjer. En nyare dubbeldisklinje med 

dubbeldiskraffinörer, DD, och tre produktionslinjer med singeldiskraffinörer, SD. pH i TMP processen 

ligger mellan 4,5-5 och processtemperaturen är ca 75˚C. Flisen mals ner i raffinörer i ett första och 

ett andra steg. Massan raffineras i två steg, högkoncentrationsraffinering och 

lågkoncentrationsraffinering. Efter högkoncentrationsraffineringen har massan en koncentration på 

ca 30-40 % och efter lågkoncentrationsraffineringen har massan en koncentration på 4-4,5 %. 

Raffinörerna bildar mycket ånga som därefter värmeväxlas för att slutligen kunna användas till att 

torka pappret på PM. Ångan som raffinörerna bildar finns tyvärr i överskott och kan inte helt 

utnyttjas i pappersprocessen. Det viktigaste steget som avgör kvaliteten på massan är den första 

raffinören. I raffinörerna är det viktigt att tillsätta en exakt mängd vatten för att erhålla önskade 

massaegenskaper. Efter raffinörerna vilar massan i en latencytank. Därefter silas massan i två steg, i 

en trycksil och i en virvelrenare. I trycksilen filteras grova fibrer bort och i virvelrenarna 

”centrifugeras” massan och partiklar med stor yta accepteras. I virvelrenarna renas massan från ej 

arbetade fiber. Den accepterade massan har nu en låg koncentration och förs vidare in i ett skivfilter. 

Innan skivfiltret har massan en koncentration på ca 0,6-0,7 % och efter skivfiltret en koncentration på 

10 %. Därefter lagras massan i ett färdigmassakar. Då massan ska transporteras till PM späds massan 

till en koncentration på 4,5 %. Rejektet under processen går till rejektraffinörer för att mala fibrerna 

ytterligare en gång och därefter skickas fibrerna tillbaka in i processen.  

6.3.1.2 Problembild och förebyggande åtgärder 

Problembilden grundar sig i att hartser och klibbiga partiklar bildar avsättningar på PM. TMP 

processens fokus med avseende på avsättningsbildningen är att minska mängden klibbiga partiklar 

som kan ta sig vidare till PM. 

TMP-anläggningen består av flera produktionslinjer varav en av linjerna är nyare. Dubbeldisklinjen 

har utöver de övriga linjerna en impressafiner och valspress. Impressafinern fungerar som en 

skruvpress som pressar ut vatten ur flisen som har förbehandlats med ånga. Rejektvattnet från 

impressafinern innehåller mycket extraktivämnen. Massan går vidare till en DD-raffinör som 

sönderdelar flisen. Innan DD-raffinörerna används en pluggskruv och med hjälp av pluggskruven 

avskiljs en del extraktivämnen från flisen. Vid dessa pluggskruvar tas prover på hur mycket hartser 

som flisen innehåller. I övrigt analyseras inte pappersmassan för att undersöka hur mycket hartser 

och extraktivämnen som finns i TMP systemet. Efter raffinörerna vilar massan i en latencytank. Efter 

latencytanken passerar massan genom en valspress. Denna valspress pressar ut vatten ur massan för 

att öka koncentrationen från 7 till 30 %. Rejektvattnet från valspressen innehåller även det mycket 

extraktivämnen. Massan silas och därefter passerar massan genom ett skivfilter. Efter skivfiltret har 
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massan en koncentration på 10 %. Massan späds därefter med bakvatten från PM(PM53) till en 

koncentration på 4-5 % och lagras sedan i ett färdigmassakar(i detta fall FMKN). Bakvatten från PM 

renas inte innan det används i TMP. I färdigmassakartet tillsätts bentonit som ska fixera kladdiga 

partiklar. Doseringen ligger på 3,5 kg bentonit per ton producerad massa. Doseringen sköts av 

kemikalieleverantörerna. 

6.3.1.3 Kemikalieanvändning  

För att minska mängden extraktivämnen som förs vidare till PM i TMP kan doseringen av bentonit 

ökas. Denna mängd ökas om PM har stora problem med avsättningar. Doseringen och optimeringen 

av bentoniten ansvarar kemikalieleverantörerna för tillsammans med utveckling och driften.  

6.3.2 Intervju med personal från DIP 

 

6.3.2.1 Problembild och beskrivning av processen 

Råvaran som används för tillverkning av DIP är returpapper bestående av magasinpapper, 

tidningspapper och en del kontorspapper. Kuvert och post-it lappar innehåller oönskade 

substanser(limmer och liknande) som skapar problem i form av stickies i DIP processen. Mycket 

föroreningar som kommer in i processen med returpappret och många steg i DIP processen går ut på 

att separera dessa från DIP.  

Tillverkningen av DIP är mycket beroende av temperaturen i processen. Först blandas returpappret 

med mycket vatten, natriumhydroxid, vattenglas(natriumsilikater), väteperoxid och 

fettsyraemulsion(tvål) i en uppslagningstrumma som roterar. Natriumhydroxid tillsätts för att höja 

pH i trumman vilket medför att fibrerna sväller och därigenom blir trycksvärtan mer tillgänglig för 

borttagning. Vattenglas(natriumsilikat) tillsätts som en buffertlösning och fettsyror tillsätts för att 

attrahera hydrofoba partiklar i vattnet för att därefter separeras från massan i flotationssteget. I 

slutet av trumman silas lösningen med en slitsbredd på 6 mm för att ta bort skräp och trycksvärta. 

Lösningen i slamningstrumman består då av 20 % massa och 80 % vatten. Efter trumman passerar 

massan genom en grov sil med en slitsbredd på 1,6 mm. Tungt material som häftstift och sten 

sjunker till botten medan massan i silen trycks uppåt med hjälp av en omrörare som möjliggör att 

massa kan passera genom hålsilarna som sitter längst upp på silkorgen. Denna sil filtrerar bort 

mycket makrostickies i lösningen. Efter silen leds massan vidare till en primär sil som har en 

slitsbredd på 0,2 mm(3 fiber på bredden). Temperaturen i den första loopen är ca 45˚C. 

Temperaturen är mycket viktig eftersom stickies blir mjuka och kan ta sig igenom silarna om 

temperaturen blir högre. Under sommaren försvåras möjligheterna till att kyla primärsilen eftersom 

yttertemperaturen ökar och mer energi krävs för att hålla nere temperaturen i massan. 

Nästa steg i processen är förflotation. I detta steg tillsätts tvål(kalciumklorid) som har en hydrofob- 

och en hydrofil grupp. Tvålen fäster vid trycksvärtan och genom att bubbla lösningen med luft stiger 

trycksvärtan till ytan och hamnar i skummet som bildas av tvålen. Därefter kan trycksvärtan 

separeras från massan. Även stickies renas bort i förflotationen. Nästa steg i processen är 

virvelrenare som med hjälp av virvelströmmar i massan renar bort tungt material som sand och 

fyllmedel. I virvelrenarna är massakoncentrationen endast av 0,7 %. Mycket vatten används i DIP 

processen och eftersom vatten förloras i processen i form av avlopp, flotation med mera måste 

vatten tillsättas till processen. För att minska användningen av färskt vatten används bakvatten ifrån 

den PM där DIP ska användas. Efter virvelrenarna filteras massan i en finsil med en slitsbredd på 0,15 

mm. Massan går sen vidare till ett skivfilter och efter skivfiltret har massakoncentrationen ökat till 13 
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%. Vattnet från skivfiltret som har filterats bort går vidare till en mikroflotation för att rena vattnet 

från små partiklar. Mikroflotationen är mycket effektiv och renar bort delar av partiklar i form av 

stickies och fyllmedel. I mikroflotationen renas ca 70-75% av mikrostickies bort. Bakvattnet från PM 

passerar genom mikroflotationen innan vattnet används i DIP processen. Massan späds därefter till 

en koncentration på 6 % med hjälp av bakvatten från PM. Massan går vidare in i skruvpressarna som 

tvättar massan och därefter pressas för att nå en massakoncentration på 30 %. Vattnet som pressas 

ut ur massan i skruvpressen förs vidare till en mikroflotation för att rena vattnet. Fram till 

skruvpressarna har det varit viktigt att hålla en låg temperatur för att stickies inte ska ta sig igenom 

filter och silar.  

I nästa steg, dispergatorn, värms fibrerna och dispergatorn gnuggar fibrerna mot varandra för att få 

fibrerna att släppa från sig trycksvärta om det fortfarande finns några kvar. Innan dispergeringen 

tillsätts talk till massan för att göra klibbiga partiklar i massan mindre klibbiga. Efter dispergeringen 

späds massan från 30 % till 1 % för att sedan gå genom efterflotation. Efterflotationen ska ta bort 

den trycksvärta som fibrerna släppte från sig i dispergatorn. I efterflotationen tas även klibbiga 

partiklar bort eftersom de har interagerat med talk som sedan stigit till ytan under flotationen. Cirka 

60-65 % av talken som tillsattes innan dispergeringen renas bort under efterflotationen. I nästa del av 

processen upprepas en tidigare del i processen. Massan går genom ett andra skivfilter och därefter är 

massakoncentrationen 13 %. Därefter späds massan till 6 % och tvättas i skruvpressarna. Efter 

skruvpressarna har massakoncentrationen gått upp till 30 %. Därefter bleks massan i ett 

blekningstorn och späds sedan till 10 % för att lagras innan den används på PM. I DIP tornet tillsätts 

bentonit som ska fixera klibbiga partiklar.  

Skräp från grovsilen, förflotationen, virvelreningen, skruvpressar och från efterflotation förtjockas 

och förbränns i ångpannan(ÅKC). I alla steg förloras vatten och för att kompensera för 

vattenförlusten tillsätts bakvatten från PM. Vatten som filteras bort i filter och silar går tillbaka in i 

processen för att renas ytterligare. Det vill säga vattnet som används för att tillverka DIP hålls kvar i 

systemet.  

Generellt fastnar inga stickies på väggar eller maskindelar efter skruvpressarna. Avsättningar på 

väggar i massatornet förekommer inte. Detta tros vara på grund av att ingen omrörning i DIP tornet 

sker. Endast ytan på massan i tornet kommer i kontakt med syre.  

Under DIP processen har DIP ett pH mellan 10,8-11. Eftersom bakvatten från PM används för att 

späda vatten kommer pH i DIP att sjunka då bakvatten från PM har ett neutralt pH. När TMP och DIP 

möts i blandningskaret har båda massorna ett pH runt 7. Eftersom DIP användningen har minskat 

måste karbonater tillsättas till massan för att erhålla ett neutralt pH. När DIP och TMP blandas i 

blandningskaret innan PM har massorna en skillnad i temperatur. På grund av att användningen av 

DIP har minskat körs endast DIP anläggningen under dagtid(8 timmar). Detta medför att 

anläggningen startas och stoppas varje dag. Under uppstart återcirkuleras massan från start till det 

andra skivfiltret vilket innebär att massan blir ljusare precis under uppstart. Det finns alltså ingen 

korrelation mellan ökad mängd stickies och uppstart av DIP processen.  

6.3.2.2 Förebyggande åtgärder/åtgärder 

Viktigast att kontrollera i DIP-processen är temperaturen i loop 1 för att förhindra att stickies förs 

vidare till PM. Flotationen är viktig att kontrollera för att undvika att skräp kommer ut i systemet 

men på grund av att flotationen påverkar ljusheten på massan, så kan slutsatser om hur väl 
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flotationen fungerar dras med avseende på ljusheten. Om massan mörknar kan problem med 

flotationen vara källan. Genom att kontrollera ljusheten på massan kan flotationen förbättras innan 

det ger problem med stickies.  

6.3.2.3 Kemikalieanvändning 

Doseringen av talk och bentonit är avgörande för processen. Överdoseringar påverkar systemet 

negativt och eftersom pappersmassan bleks mer idag tillsätts ännu mer kemikalier vilket medför ett 

mer komplicerat system. Överdosering av fettsyror som tar sig till PM blir klibbiga och kan därmed 

bilda avsättningar. Överdosering av talk kan medföra problem med att partiklarna agglomererar för 

mycket vilket kan medföra att mer och större klibbiga partiklar bildas vid överdosering. 

Överdoseringen av bentonit kan orsaka damning i pappret.  

6.3.3 Intervju med personal från PM52 

6.3.3.1 Problembild 

PM består av ett våtparti, ett pressparti, ett torkparti och en kalander. Avsättningar kan bildas i 

våtpartiet i PM och sätta sig i beklädnader. Avsättningarna i virorna kan leda till att det blir 

markeringar i arket. Uttunning av arket sker då viran utsätts för tryck i den punkt där avsättningen 

har bildats. Trycket orsakar att fibrer tryckts ut från punkten där avsättningen har bildats vilket 

medför att arket tunnas ut. Hål kan även bildas på grund av uttunningen men är mindre 

förekommande.   

I våtpartiet formas pappersarket vilket innebär att alla defekter som uppkommer i våtpartiet kommer 

att vara permanenta. Avsättningarna har inte lika stor påverkan i presspartiet men kan till viss del 

påverka avvattningen om de fastnar i pressfiltarna. Eftersom den största avvattningen sker i 

våtpartiet påverkar inte avsättningar i pressen avvattningen lika mycket. I presspartiet sker 

avvattningen genom en tät filt istället för genom de mer genomträngliga virorna. Vattnet i 

pappersmassan överförs till pressfilten och i presspartiet pressas vattnet som har ansamlats i filten 

ut. 

Då arket går in i torkpartiet sker en stor ändring i temperatur vilket leder till att avsättningar fastnar 

på torkviror och på ledvalsarna. Avsättningarna överförs från torkviran till ledvalsar. Ledvalsarna är 

ofta belagda av en svart hinna som antas vara avsättningar. Ett problem med detta är att det är 

oklart vad som händer med den svarta beläggningen. Om beläggningen släpper eller stannar kvar på 

ledvalsarna är en fråga som ännu inte har besvarats.  

Nästa del av PM är kalandern. Kalandern används för att skapa en fin yta på pappret och för att 

åstadkomma detta krävs en hög temperatur. Kalandern består av två hårdvalsar med en yta av stål 

och två mjukvalsar vars yta består av ett gummimaterial. Avsättningar kan bildas på kalandern och då 

avsättningar fastnar i kalandern kan avtryck bildas på arket på grund av det höga tryck som arket 

utsätts för i kalandern. Det höga trycket kan även medföra att mjukvalsens belägg släpper, vilket kan 

leda till allvarliga maskinskador och säkerhetsrisker. För att förförhindra att mjukvalsens belägg 

släpper stannas maskinen och kalandern rengörs om avsättningar har bildats på kalandern. Problem 

med avsättningar i kalandern uppstår mer frekvent då temperaturen i kalandern höjs för att tillverka 

produkter med en finare yta.  
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6.3.3.2 Förbyggande åtgärder/åtgärder  

För att förebygga att avsättningar fastnar i våtpartiet renspolas maskindelar vid planerade stopp. 

Under drift rengörs viror med hjälp av spritsar som rör sig för att möjliggöra rengöring över hela 

virans bredd. Det finns olika spritsar i PM. Rengöringsspritsar rengör viror med mekaniskt filtrerat 

vatten(VMF). VMF är vatten som är mekaniskt filtrerat från fiber och skräp.  Filtreringen sker för att 

förhindra rengöringsspritsar från att täppas igen och för att rengöra virorna med rent vatten. Spritsar 

används också för att fukta upp viror och filtar. I dessa spritsar används superklarfiltrat från 

skivfiltret. Superklarfiltrat är processvatten som renas från fast material medan upplöst material som 

hartser finns kvar i filtratet.  

Processvatten är avvattnat vatten från våt- och pressparti i PM. Detta vatten kallas för bakvatten. En 

del av bakvattnet går till utskottet och en del går till skivfiltret. Återcirkulationen av processvatten är 

viktigt för att återföra det fasta materialet i processvattnet till pappersmassan. I skivfiltret erhålls två 

typer av filtrat, klarfiltrat och superklarfiltrat. De olika filtraten erhålls och separeras genom ett 

undertryck i skivfiltret där superklarfiltratet blir en fraktion renare än klarfiltratet. Klarfiltratet förs 

vidare till bakvattentornet. För att undvika att massaklumpar bildas i superklarfiltratet tillsätts 

hartsdispergeringsmedel. Däremot tillsätts inte hartsdispergeringsmedel i klarfiltratet.  

Cognex är en höghastighetskamera som registrerar alla defekter i arket. Genom denna kamera kan 

ursprungskällan av en defekt hittas. Om ursprungskällan hittas kan nålspritsar med så kallade 

duocleaner användas för att ta bort en avsättning. Om avsättningen inte går bort och fortfarande 

orsakar defekter i arket måste PM stannas för att ta bort avsättningen manuellt med lösningsmedel. 

Viran kan även bytas ut på grund av att en stor mängd avsättningar har bildats i viran. I presspartiet 

används rengöringsspristar som ska rengöra och förebygga avsättningsbildningen. I torkpartiet 

används endast rengöringsspritsar under avbrott. Under drift skulle dessa spritsar ta sönder arket. 

Torkviran byts ut ca en gång per år vid stopp. För att förbättra torkviran kan den även rengöras med 

en lutlösning. I kalandern rengörs valsarna då avsättningar har bildats och inga förebyggande 

åtgärder förekommer. Rengöringen av valsar i kalandern leder till kostsamma avbrott.   

6.3.3.3 Kemikalieanvändning  

På Braviken används en rad olika kemikalier för att hantera problematiken som avsättningarna 

medför. Doseringen och vilka kemikalier som används bestäms av kemikalieleverantörerna som med 

hjälp av laborativa analyser optimerar kemikalieanvändningen. 

Tabell 2. Sammanställning av kemikalier som används på PM52.  

Kemikalier Användning Dosering Optimering  

Harts- 
dispergeringsmedel  

Dispergerar hartser så att 
avsättningar inte bildas. 

Fast dosering 
föreslagen av 
leverantörer.  

 

Släppkemikalie Används för att förhindra 
arket från att följa med 
centralvalsen runt 

  

Fixeringskemikalier 
 

Minskar de klibbiga 
partiklarnas egenskaper 
samt för att se till att 
fibrerna stannar kvar i 
arket 

- Doseras på 
TMP och 
DIP.  

- Samma 
fixeringsme

- Öka eller minska 
dosering vid 
problem. 

- Har börjat dosera 
utskottet 
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del på TMP 
och på DIP 

Retentionsmedel Retenderar finmaterial och 
fyllmedel i arket 

  

Multifunktionellt 
biodispergeringsmedel 

Kemikalie som ska 
förhindra bakterier från att 
fastna på maskinytor 

  

Biocider Dödar bakteriefloran  Punktvis dosering - Byte av 
doseringspunkt 

- Doseringssystem 

Bentonit Form av fixeringsmedel 
som attraherar små 
partiklar. 

 

 - Öka eller minska 
dosering  

- Byta produkt 
- Doseringspunkt 

Stärkelse  Kan verka som 
fixeringsmedel 

  
 
 

 

Då nivån av fixeringsmedel är låg i förhållande till mängd störsubstanser kan stärkelsen agera 

fixeringsmedel. Nackdelen med detta är att stärkelsen inte längre kan uppfylla sitt ursprungssyfte. 

Stärkelse tillsätts för att öka retentionen i arket. Genom att tillsätta stärkelse ökar retentionen av 

finmaterial och problem med damning av pappret reduceras.  

6.3.4 Intervju med personal från PM53 

6.3.4.1 Problembild och beskrivning av processen 

Avsättningar på PM fastnar på valsar och i beklädnader. Dessa avsättningar medför att pappret kan 

gå av, att kvaliteten på pappret försämras och problem med mätutrustningar kan uppstå. I värsta fall 

kan avsättningarna följa med till kunden. Även maskinhastigheten påverkas av avsättningar i PM. 

Generellt har mängden avsättningar på PM53 minskat jämfört med mängden avsättningar för några 

år sedan. Dock ökar problemet med avsättningar under sommaren.  

I virarpartiet påverkar avsättningar formationen av arket vilket gör det extra viktigt att förhindra 

avsättningar från att bildas i virorna. För att hantera detta används nålspritsar som tvättar viran 

under drift. Dessa nålspritsar oscillerar över hela virans bredd. En duocleaner är en sorts nålsprits 

som kan riktas mot en specifik punkt i viran. Med hjälp av duocleanerna kan avsättningar tas bort i 

viran under drift. Jetcleaners sprutar ut luft med en liten andel vatten för att konditionera viror och 

filar. Nålspritsar används för att konditionera utrustningen. Huvudsyftet är inte att förebygga att 

avsättningar fastnar på maskinutrustningen. Nålspritsar används även i presspartiet för att rengöra 

pressfilten. I torkpartiet är valsar teflonbelagda för att göra det lättare att rengöra valsarna och för 

att avsättningar ska få svårare att fastna. Valsarna nummer 3-8 rengörs med hjälp av luft för att hålla 

virorna öppna så att luften kan ta sig igenom viran och arket. Vals nummer 3 rengörs med en 

evcleaner endast vid avbrott. I kalandern används schabrar för att skrapa bort avsättningar under 

drift. Vid planerade stopp rengörs ledvalsar och kalandern.   

6.3.4.2 Förebyggande åtgärder 

För att minska avsättningsbildningen är det viktigt att minska mängden ingående klibbiga ämnen. För 

att kontrollera klibbiga ämnen som inte kan separeras från massan under massaprocessen tillsätts 
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kemikalier för att binda in det klibbiga materialet i arket. Därför är ett fungerande och stabilt 

retentionssystem viktigt. På PM kan inte mängden hartser mätas vilket medför att det är svårt att 

uppfatta hur mycket avsättningar som finns i systemet.  

6.3.4.3 Kemikalieanvändning  

För att förhindra bakterietillväxt i massan tillsätts biocider. Biocider doseras i utskottstanken på 

PM53. Bentonit tillsätts för att göra de klibbiga partiklarna mindre klibbiga och bentoniten doseras i 

TMP- och DIP-tornen innan massorna blandas. På PM53 används även fixeringskemikalier för att 

fixera partiklarna som kan bilda avsättningar. Fixeringsmedlet doseras i utskottet och efter TMP-tank. 

För att separera de redan agglomererade partiklarna tillsätts biodispergeringsmedel i viragropen.  

Oftast tillsätts kemikalier för att hantera ett visst problem och doseringen av denna är svår att 

reducera. Systemet och utvecklingen av detta är en ständig avvägning mellan kostnad och funktion. 

Då mer avsättningar bildas på PM kan doseringen av kemikalierna som används ökas för att se om 

problemet reduceras.   

6.4 Utbildningsmaterial 

6.4.1 Utvärdering  

Utbildningen och utbildningsmaterialet reviderades och förbättrades genom förslag från 

utvecklingsingenjörer på Bravikens utvecklingsavdelning och av maskinledningen för en PM. 

Utbildningsmaterial utvärderades även under utbildningen med maskinoperatörerna.  

6.5 Utbildning 

6.5.1 Genomförande 

Utbildningen med maskinoperatörerna genomfördes under v.36 2014. Utbildningen genomfördes 

under ett tre timmarspass i samverkan med personal från en av Bravikens kemikalieleverantörer, 

Nalco. Under utbildningen presenterades två utbildningsmaterial, ett konstruerat av 

examensarbetaren och ett av Nalco. Dessa utbildningsmaterial kompletterade varandra. Nalcos 

presentation gav en mer fördjupad bild över papperskemin i PM samt hur deras kemikalier verkar i 

Bravikens process. Utbildningsmaterialet konstruerat av examensarbetaren inriktade sig på 

definitionen av en avsättning på pappersmaskin samt Bravikens produktionsanläggningar med 

avseende på avsättningsproblematiken. Det utbildningsmaterial som användes under utbildningen 

redovisas i bilaga 10.6.  

Tolv maskinoperatörer och en produktionsingenjör från PM52 var anmälda till utbildningen och sex 

maskinoperatörer valde att delta. Utbildningen bestod av en teoretisk del och en diskussionsdel. 

Utbildningens första del av teoridelen behandlade definitionen av en avsättning på PM och hur 

Bravikens TMP- och DIP-anläggningar arbetar för att minska mängden klibbiga partiklar som tar sig 

vidare till PM. Därefter togs en kort paus och efter pausen påbörjades pappersmaskinsdelen av 

utbildningen. Pappersmaskinsdelen påbörjas med att Nalco kort presenterade om papperskemin i 

pappersmaskinen. Efter Nalcos presentation fortsatte examensarbetaren att presentera hur 

pappersmaskinens olika partier påverkas av avsättningsbildningen. En viktig del i 

pappersmaskinsavsnittet i utbildningen var att belysa funktionen hos de kemikalier som används på 

PM. Detta för att maskinoperatörerna ska få förståelse för varför de tillsätter kemikalier på PM. 

Avsnittet om pappersmaskinerna avslutades med en sammanställning om vad PM52 respektive 
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PM53 använder för kemikalier för att minska avsättningsbildningen. Den teoretiska delen av 

utbildningen avslutades med en redogörelse för viktiga parametrar att styra för att minska 

avsättningsbildningen samt utvecklingsmöjligheter. Efter utvecklingsmöjligheter och en kort 

frågestund togs en kort paus. Under teoridelen av utbildningen var maskinoperatörerna aktiva och 

ställde frågor.  

Under diskussionsdelen av utbildningen var tanken att maskinoperatörerna själva skulle 

dokumentera sina åsikter och tankar genom att sätta post-it lappar på ett stort ark indelad i tre fält. 

Det som diskuterades skulle sammanfattas kort på post-it lappen och sedan placeras inom det fält 

som ansågs vara passande till informationen på post-it lappen. Ett fält representerade deras rådande 

arbetssätt kring avsättningar för att belysa likheter och skillnader mellan maskinoperatörernas 

arbetssätt. Det andra fältet representerade utvecklingsmöjligheter efter den teori som erhållits 

under utbildningen. Det tredje fältet representerade övriga frågor eller synpunkter som 

maskinoperatörerna ville framföra eller diskutera. 

Under diskussionsdelen delades maskinoperatörerna in i två grupper. Diskussionen var mycket 

intressant att ta del av. Dock dokumenterades inte diskussionen med av hjälp av post-it lappar i den 

mån som var tänkt. På grund av en intressant diskussion samt att syftet med utbildningen var att 

uppmuntra till en diskussion mellan maskinoperatörerna lades ingen större vikt vid att försöka få 

maskinoperatörerna att skriva ner sina tankar och idéer. Tanken var att samla in arket med post-it 

lapparna för att sedan kunna ge återkoppling till maskinoperatörerna efter utbildningen. Eftersom få 

post-lappar skrevs under utbildningstillfället saknade uppföljningsdokumentet mening och därför 

skrevs inget uppföljningsdokument. De få post-it lapparna som skrevs har sammanfattats under 

6.5.2.1.  

Efter diskussionsdelen av utbildningen fick maskinoperatörerna fylla i en kort anonym enkät för att 

utvärdera utbildningen. Resultatet av utvärdering redovisas under punkt 6.5.3. 

6.5.1.1 Diskussionsdel under utbildningen om avsättningar  

Under utbildningstillfället diskuterades alternativa förbättringar till avsättningsproblematiken. 

Förslag som diskuterades var att tillsätta bentonit till bakvattentorn för att hantera de klibbiga 

partiklar som finns i bakvatten från PM. Även förslag på att använda mikroflotationer från DIP 1(en 

DIP anläggning som inte längre används på Braviken) för att rena bakvatten från PM innan det 

används i TMP processen diskuterades. Detta för att rena bakvattnet från klibbiga partiklar för att 

undvika att det uppstår en obalans i papperskemin då vatten från TMP blandas med vatten från PM. 

På sätt skulle avsättningsbildningen kunna minimeras.  

Ett annat förslag som diskuterades var att tillsätta fixeringsmedel till skivfiltret för att behandla 

bakvattnet med avseende att minska mängden klibbiga partiklar som kan bilda avsättningar i 

bakvattnet.  

Ett problem som uppstår på grund av avsättningar som uppmärksammades under diskussionstillfället 

var att det bildades avsättningar(svart klet) i spritsar vilket medför att spritsarna täpps igen. Detta 

medför i sin tur att rengöringen av viror i PM inte fungerar vilket är viktigt för att förhindra att 

avsättningar bildas i virorna. Avsättningar har även uppstått i kantspritstanken.   
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I övrigt upplevde maskinoperatörerna på PM52 att mängden avsättningar under sommaren 2014 

hade minskat.  

6.5.2 Utvärdering 

Utbildningen och utbildningsmaterialet har utvärderats genom en anonym enkät. Syftet med 

utvärderingen är att utreda hur väl Bravikens hanterande av avsättningar förmedlades samt hur 

utbildningen och utbildningsmaterialet kan förbättras. De frågor som användes för att utvärdera 

utbildningen och utbildningsmaterialet redovisas under bilaga 10.5. Resultatet av utvärderingen 

redovisas i tabell 3.  

Tabell 3- Utvärderingsresultat av utbildningen.  

Jag anser att syftet med utbildningen om 
avsättningar har uppnåtts. 

 6/6 Instämmer  
 

Jag tycker att teoridelen om avsättningar har 
varit… 

5/6 Intressant och lärorik 
1/6 Ganska intressant 

Jag upplever att diskussionsdelen under 
utbildningen har varit… 

5/6 Intressant och lärorik 
1/6 Ganska intressant 

Jag hade velat lära mig mer om… 1/6 Avsättningar i allmänhet 
1/6 TMP 
4/6 Vet ej 

Jag tycker att utbildningen i helhet har varit… 5/6 Mycket bra 
1/6 Bra 

 

Under fråga 6, vad som kan förbättras med utbildningen erhölls inga svar. Utbildningsdeltagarna 

hade inga övriga kommentarer om utbildningen.  
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7. Diskussion  
För att analysera relevanta delar av denna rapport har diskussionsdelen delats in i fler avsnitt. Ett 

avsnitt som diskuterar de metodval som har gjorts under examensarbetet, en del som diskuterar och 

problematiserar den genomförda utbildningen samt en del som avser att diskutera 

utvecklingsmöjligheter för Bravikens massa- och papperstillverkningsprocess. För att i framtiden 

vidareutveckla detta examensarbete innehåller diskussionsdelen ett avsnitt om fortsatt utveckling 

inom ämnet.  

7.1 Metodval 
Under detta examensarbete har flertalet kvalitativa intervjuer genomförts. Samtliga intervjuer har 

sammanfattats, vilket medförde att ett urval av den information som erhållits under intervjuerna har 

genomförts. Detta urval har medfört att intervjusammanfattningarna inte helt kan separeras från 

examensarbetarens åsikter. Cohen, Manion och Morrison beskriver att transkribering kan användas 

för att säkerställa att intervjusvaren tolkas rätt då den intervjuades åsikter kommer fram och viktiga 

detaljer kan uppmärksammas.174 I sammanfattningar av inspelade intervjuer finns risken att viktiga 

detaljer utelämnas på grund av det urval som sker då sammanfattningen skrivs. Dock är 

transkribering en metod som är mycket tidskrävande. I detta examensarbete ansågs inte 

transkribering medföra ett mervärde av genomförda intervjuer. Detta eftersom syftet med 

intervjuerna var att undersöka maskinoperatörernas förkunskaper om avsättningar, hur de hanterar 

avsättningsbildningen på PM och om de har uppmärksammat något som kan förbättra hanterandet 

av avsättningar på PM. Under en transkribering framkommer respondentens röstläge, pauser och 

tystnad och denna sorts information ansågs inte vara viktig för resultatet av genomförda intervjuer. 

Då kvalitativa intervjuer enligt Bryman möjliggör erhållandet av mer informationsrik data än 

kvantitativa frågeformulär så har en kvalitativ undersökning genomförts.175   

För att arbeta vidare med kompetensutveckling på bruket hade det varit intressant att intervjua 

andra sektioner på Bravikens pappersbruk för att undersöka hur kompetensutveckling sker hos dem. 

På så sätt kan en annan synvinkel på kompetensutveckling erhållas än den synvinkel som erhölls efter 

intervjuerna med maskinoperatörerna. En kontakt med andra sektioner på Braviken med avseende 

på kompetensutvecklingen kan bidra till utveckling av de metoder som har valts under detta 

examensarbete. Kontakten skulle även kunna öppna för samarbeten mellan sektionerna med 

avseende på kompetensutveckling i framtiden.  

Förslag på ett samarbete skulle kunna vara att skapa temadagar för personal på bruket med avsikten 

att diskutera och problematisera ett specifikt tema. Temadagarna skulle då vara ett tillfälle för all 

personal på bruket att öka sin kompetens genom att olika sektioner förmedlar sin kompetens om 

området genom till exempel föreläsningar, gruppdiskussioner och praktiska övningar. Ett alternativ 

till temadagar för hela bruket skulle kunna vara att anordna en ”workshop” mellan maskinoperatörer 

och personal från andra enheter som till exempel TMP och DIP. Detta skulle vara intressant för att 

diskutera och vidareutveckla arbetssättet kring avsättningar. Personal från olika enheter har olika 

praktiska och teoretiska kunskaper om avsättningar och en diskussion mellan dessa enheter kan 

medföra att arbetssättet kring avsättningar utvecklas. 
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Sex maskinoperatörer valde att delta i utbildningen om avsättningar. För att öka närvaron under 

framtida utbildningar kan mer tid läggas på att motivera maskinoperatörer till att delta i utbildningar. 

Detta kan göras genom att närvara vid möten på PM där många maskinoperatörer närvarar och 

informera om utbildningen för att motivera fler maskinoperatörer att gå på utbildningar.  

7.1.2 Metodval för att utbilda maskinoperatörer  

Utbildningen avsåg att utveckla ämneskompetensen om avsättningar hos maskinoperatörer. För att 

uppnå detta genomfördes en utbildning innehållande en interaktiv föreläsning, ett diskussionsavsnitt 

och en utvärdering. För att förmedla avsättningsproblematiken till maskinoperatörerna användes en 

interaktiv föreläsning. Denna metod ansågs passande eftersom utbildningen avsågs vara en 

introduktion till ämnet avsättningar och på grund av att interaktiva föreläsningar enligt Pettersen 

bidrar till en ökad förståelse. Syftet med utbildningen var att öka förståelsen om avsättningar. Då 

kunskap och förståelse enligt Kolbs teorier om kunskapsskapande är centrala är föreläsningar av en 

förmedlande struktur en lämplig metod för att öka förståelsen för att ämne.176  

Ett alternativ till introduktionen skulle ha kunnat varit att endast använda sig av ett 

utbildningsmaterial för att öka ämneskompetensen hos maskinoperatörerna. I intervjuer med 

maskinoperatörerna ansåg alla intervjuade maskinoperatörer att en utbildning var bättre än ett 

utbildningsmaterial. Detta för att kompetensutveckling med hjälp av utbildningsmaterial medför att 

maskinoperatörerna tappar möjligheten till att naturligt ställa frågor och diskutera med andra 

utbildningsdeltagare. På grund av detta ansågs en utbildning vara mer passande för att förbättra 

ämneskompetensen om avsättningar hos maskinoperatörer.  

Ett diskussionsavsnitt i utbildningen valdes för att ge maskinoperatörerna tillfälle att reflektera över 

hur de hanterar avsättningar som uppstår och hur detta kan kopplas ihop med nyvunna kunskaper 

om avsättningar. Denna process kallar Bron och Lönnheden för transformativt lärande.177 

Diskussionsdelen ger även maskinoperatörerna möjlighet att diskutera med andra maskinoperatörer 

om alternativa utvecklingsmöjligheter. Pettersen beskriver att genom gruppdiskussioner får 

deltagarna en chans att utveckla sina tankegångar178 vilket var syftet med diskussionsavsnittet i 

utbildningen. För att förbättra diskussionen mellan maskinoperatörerna krävs mer utbildning och fler 

diskussionstillfällen för att maskinoperatörerna ska få tillfälle att öva på att diskutera och formulera 

sina tankegångar. Detta förfarande styrks av Pettersen som skriver att ”Kompetens och 

kunskapstillägnelse är i grunden ett dialogiskt fenomen.”179 

En utvärdering av utbildningen genomfördes för att få feedback på genomförandet av utbildningen 

samt för att utreda förbättringsmöjligheter till framtida utbildningar. Maskinoperatörerna var nöjda 

med utbildningen, vilket innebär att metoden för genomförandet av utbildningen och valet av den 

information som förmedlades var passande för en utbildning med maskinoperatörer.  
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7.2 Utbildning om avsättningar 

7.2.1 Begränsningar 

Administrativt har utbildningen med maskinoperatörerna varit svår att genomföra. 

Maskinoperatörerna på Bravikens pappersbruk arbetar i skift och under dessa skift är de ansvariga 

för produktionen. Detta medför att skiftgående personal måste kallas till Braviken på icke planerad 

arbetstid för att kunna delta i utbildningar och liknade. Detta kan vara en anledning till varför få 

maskinoperatörer valde att delta i utbildningen. En annan anledning kan vara att vissa 

maskinoperatörer inte ser ett mervärde i att utbilda sig eller att motivationen brister. Enligt Ellström 

kan motivationen brista på grund av individens inställning till sitt eget lärande.  

Utbildningar medför enligt Davidsson och Svedin ökade kostnader för personal och resurser som 

krävs för att genomföra utbildningen.180 Detta innebär att utbildningen är tidsmässigt begränsad och 

att den även har begränsade resurser att tillgå. Braviken har fem skiftlag som arbetar på PM och det 

innebär att ett skiftlag alltid arbetar för att hålla igång produktionen. Totalt arbetar fyra skiftlag 

under ett dygn. Detta i sin tur medför att det inte är möjligt att genomföra utbildningen med alla 

skiftlag samtidigt. 

För att förbättra kommunikationen mellan maskinoperatörerna på PM52 och PM53 skulle en 

utbildning med skiftlag från både PM52 och PM53 vara fördelaktig. Genom att skiftlag som inte 

vanligtvis arbetar med varandra diskuterar och delar med sig av sina kunskaper så skapar 

maskinoperatörerna enligt Gustavsson en kollektiv kompetens. Enligt Gustavsson medför ett 

erfarenhetsbyte att maskinoperatörerna reflekterar över sitt eget lärande, vilket är en del av 

lärandeprocessen.181 Den sociala interaktionen som erhålls under en diskussion menar Bron och 

Lönnheden är en del av lärandeprocessen.182 Detta kan även kopplas till det sociokulturella 

perspektivet för lärande. Säljö beskriver att kommunikationen och språket är viktigt för individers 

utveckling. Kommunikation och språk är verktyg som människan använder för att utvecklas.183 

Diskussionsdelen av utbildningen hade en viktig roll för att uppmuntra till lärande.   

Tiden till att reflektera över nyvunnen kunskap är viktig. För att maskinoperatörerna ska få tid att 

reflektera skulle en diskussion vid ett senare tillfälle efter utbildningen var fördelaktig. Detta för att 

de enligt Kolb skulle få tid att koppla ihop sina konkreta upplevelser på PM med det abstrakta 

tänkandet som utbildningen avsåg att utveckla.184 Att genomföra en utbildning flera gånger är 

fördelaktigt i syfte att utveckla utbildningen och underlaget som används under utbildningen. Denna 

typ av upplägg var inte möjligt att genomföra på grund av mycket begränsade resurser. 

7.2.2 Planering av utbildningen  

Genom att involvera maskinoperatörerna i problemlösningen på Braviken kan verksamheten 

utvecklas. Kompetensutveckling genom utbildning med maskinoperatörerna kan kopplas till det 

rationella perspektivet av kompetensutveckling. Braviken bör kompetensutveckla för att effektivisera 

verksamheten genom att nyttja den kompentens som redan finns inom företaget.  
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Maskinoperatörernas förkunskaper och önskemål framkom under kvalitativa intervjuer och dessa 

önskemål har utgjort grunden till planeringen av utbildningen. Stort fokus har legat på hur Bravikens 

produktionssektioner arbetar för att förebygga att avsättningar bildas. Utbildningen avsåg att 

utveckla maskinoperatörernas ämneskompetens eftersom det dagliga arbetet utvecklar en 

metodkompetens och en social kompentens. Enligt Pettersen är ämneskompetensen, 

metodkompetensen, den sociala kompetensen och lärandekompetensen delar som krävs för att 

utveckla handlingskompetensen.185 Utbildningen avser att ge maskinoperatörerna verktyg för att 

utveckla det utvecklingsinriktade lärandet. 

Davidsson och Svedin beskriver att maskinoperatörers vardag innehåller styrsystem som kan 

användas för att utveckla det utvecklingsinriktade lärandet.186 Genom en utbildning om avsättningar 

kan maskinoperatörerna uppmuntras till att prova och undersöka dessa styrsystem. På så sätt kan 

den utvecklinsinriktade delen av lärandet utvecklas. Ellström anser att det utvecklingsinriktade 

lärandet sker då en individ kritiskt reflekterar över sin arbetssituation.187 Enligt David Krathwohls 

teorier om kunskapsskapande behövs faktakunskap och begreppskunskap för att kritiskt reflektera, 

värdera och skapa nytt.188 Därför avsåg utbildningen med maskinoperatörerna att förbättra deras 

kunskaper om avsättningar. Genom kunskaper om avsättningar och bildningen av dessa har 

maskinoperatörerna verktyg för att kritiskt reflektera över avsättningsbildningen på PM, vilket kan 

leda till att avsättningshanterandet på PM utvecklas. 

Planeringen av utbildningen kan kopplas till Kolbs lärstilar. Kolb menar att en individ lär sig genom 

abstrakt tänkande eller genom konkreta upplevelser.189 I maskinoperatörernas dagliga arbete 

domineras arbetet kring konkreta upplevelser och för att använda en annan lärarstil avsåg 

utbildningen att utveckla det abstrakta tänkandet för att öka förståelsen kring avsättningsbildningen 

och hanterandet av avsättningar på Bravikens pappersbruk. Detta kan kopplas till Wilhelmsson som 

beskriver att lärandet utvecklas av varierade inlärningssituationer.190  

7.2.3.4 Meningsskapande  

Under planeringen av utbildningen om avsättningar var nyttoaspekten och meningsskapandet för 

utbildningen central. Detta framkom under litteraturstudier och intervjuer med maskinoperatörer. 

Att under utbildningen koppla maskinoperatörernas tidigare erfarenheter till nyvunna kunskaper ger 

enligt Döös mer förståelse och motiverar till lärande.191 Gruppdiskussioner var också en central del av 

utbildningen. Gruppdiskussioner medför enligt Pettersen att utbildningsdeltagarna får tillfälle att 

diskutera och utveckla sina tankegångar.192 Detta kan kopplas till det sociokulturella perspektivet på 

lärande som använder sig av begreppet appropriering. Säljö beskriver att vi lär oss av vår omgivning 

och genom samspel med varandra. De erfarenheter och kunskaper som erhålls under detta samspel 

är påverkade av den rådande kulturen och av fysiska redskap. Denna process kallas för mediering.193 
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Ellström beskriver att omgivningen påverkar de erhållna kunskaperna och erfarenheter och därför 

har arbetskulturen och uppmuntran till lärande en viktig roll på företag som kompetensutvecklar.194  

7.3 Utveckling av Bravikens process 
Avsättningar är ett komplext problem som beror på många olika parametrar och hur dessa 

parametrar varierar är i vissa fall mer eller mindre känt. För att undvika avsättningsbildningen anser 

Blanco et al. att parametrar genom pappersprocessen bör hållas stabila. Viktiga parametrar som bör 

vara stabila för att minska avsättningsbildningen är pH, temperatur och retention. Dessa parametrar 

påverkas av andelen TMP och DIP som används. Braviken är beroende av två olika 

produktionssystem innehållande olika substanser som dessutom påverkas på olika sätt av 

förändringar som sker i systemet. Ett exempel på detta är att hartser bildar mindre avsättningar vid 

höga temperaturer. Stickies blir mer klibbiga vid höga temperaturer vilket bidrar till 

avsättningsbildningen. En förståelse för hur substanser i TMP och DIP interagerar är enligt Blanco et 

al. viktigt för att förhindra att avsättningar bildas. Som tidigare nämnts är en stabil retention viktig 

för att minska mängden partiklar som kan bilda avsättningar i bak-och avloppsvatten. Ett neutralt pH 

är enligt Richardsson et al. fördelaktigt för att minska avsättningsbildningen.195 En låg konduktivitet 

och en låg turbiditet medför en minskad avsättningsbildning. Braviken har ett neutralt pH på PM. pH 

och temperatur mäts kontinuerligt. Dock mäts inte turbiditet och konduktivitet kontinuerligt. Om 

konduktivitet och turbiditet mäts kontinuerligt kan additivens effektivitet enligt Berger utvärderas 

vilket kan medföra att mindre avsättningar bildas.196 Onlinemätningar av parametrar som turbiditet 

och konduktivitet skulle kunna öka förståelse för avsättningsbildningen och hur olika parametrar 

samverkar.  

7.3.1 Skillnader mellan TMPs- och DIPs produktionslinjer 

Följande diskussionsavsnitt har skapats utifrån intervjuer med personal från Bravikens 

produktionssektioner. Bravikens TMP- och DIP-produktionslinjer skiljer sig avsevärt med avseende på 

tvättningssteg, vattenföring och flotationssteg. DIP-systemet är mer effektivt med avseende på 

vattenföringen eftersom det smutsiga processvattnet hålls kvar i loop 1. Bakvatten från PM tillsätts 

till processen i loop 2 vilket medför att bakvatten från PM inte blandas med DIPs processvatten. För 

att förbättra TMPs produktionslinjer skulle en tydlig avskiljning mellan TMPs eget processvatten och 

bakvatten från PM vara fördelaktig. Detta för att undvika att ett instabilt system bildas på grund av 

att två olika processvatten med skillnader i komponenter, pH och temperatur blandas. Steg som 

innebär förtjockning av massan medför enligt Pruszynski en avskiljning mellan produktionslinjernas 

processvatten och PMs bakvatten.197 I DIP-processen används ett skivfilter och en skruvpress innan 

blektorn vilket resulterar i en massakoncentration på 30 % efter skruvpressarna. Motsvarigheten i 

TMPs produktionssystem är ett skivfilter som resulterar i en massakoncentration på 10 %. För att 

förbättra TMPs produktionslinje skulle ett ytterligare förtjockningssteg innan FMK vara fördelaktigt. 

Detta medför att en del av TMPs processvatten hålls kvar i TMP vilket medför att en mindre mängd 

klibbiga partiklar kan föras vidare till PM.  

En annan fördel med DIPs produktionslinje är att bakvatten från PM renas i en mikroflotation innan 

det används i DIP-processen. Bakvattnet från PM renas inte innan det används i TMPs process. 
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Richardsson anser att om bakvattnet från PM renas i till exempel en mikroflotation innan det 

används i TMP systemet kan mängden klibbiga partiklar från PM som överförs till TMP reduceras. 

Dock medför en rening av bakvattnet en förlust av fiber. Återcirkulation av bakvatten är viktig för att 

återföra förlorade fibrer till processen. Utvecklingen av produktionslinjerna bör inriktas mot att skilja 

produktionslinjerna åt på så sätt att PMs och TMPs processvatten inte blandas. Genom detta kan 

risken att avsättningar bildas på grund av förändringar i systemet reduceras.  

Eftersom Braviken använder lite råvatten är kontrollen av bakvattnet i systemet en viktig del att 

styra. En analys av bakvattnet från PM kan även vara nödvändig för att undersöka hur stor mängd 

klibbiga partiklar som cirkulerar i bakvattnet. På så sätt kan ett ställningstagande till att rena 

bakvattnet från PM i en mikroflotation innan det används i TMP tas för att förhindra att avsättningar 

bildas på vatten från PM och TMP blandas. Enligt Gavelin kan klibbiga partiklar i bakvattnet hanteras 

genom tillsättning av talk198 och enligt Pryzinski kan dispergeringsmedel användas.199 Genom att 

analysera bakvattnet kan en metod som bäst minskar mängden klibbiga partiklar i bakvattnet utses. 

Enligt Berger kan analyser av bakvatten från PM medföra att överdoseringar av fixeringsmedel 

uppmärksammas. 

För att hantera de bakterier och mikroorganismer som råvattnet för med sig kan vattnet enligt 

Hassler behandlas med klor innan det förs in i processen.200 Braviken använder en liten del råvatten 

och på grund av en bra användning av biocider och biodispergeringsmedel är detta en åtgärd som 

inte är nödvändig. Biocider och biodispergeringsmedel avser att behandla de bakterier och 

mikroorganismer som veden för in i processen.  

7.3.2 Skillnader mellan PM52 och PM53 

Enligt genomförda intervjuer med maskinoperatörer har PM52 mer problem med avsättningar 

jämfört med PM53. En anledning till detta kan vara att PM53 erhåller den pappersmassa som har 

passerat genom dubbeldisklinjen. Dubbeldisklinjen innehåller en impressafiner och en valspress som 

separerar mycket hartser från pappersmassan. Pappersmassan i dubbeldisklinjen innehåller mindre 

hartser till skillnad från singeldisklinjerna. PM53 tillverkar även produkter som kräver en högre 

ljushet vilket har medfört att mindre DIP har använts för att tillverka produkterna. En mindre mängd 

DIP kan medföra att destabilisationen som sker då TMP och DIP blandas blir mindre eftersom pH och 

temperatur påverkas mindre då en liten mängd DIP blandas med en mycket större mängd TMP.  

PM53 och PM52 är två pappersmaskiner som tillverkar olika produkter och för att optimera dessa 

bör pappersmaskinernas bakvattensystem skiljas åt. Detta gäller även i avseende att minska 

mängden avsättningar på PM. Genom att skilja de två PMs bakvattensystem kan en utveckling av 

respektive pappersmaskin ske oberoende av den andra PM. På så sätt kan en större förståelse för 

avsättningsfenomenet erhållas genom att jämföra vilka problem med avsättningar som uppstår och 

när de uppstår på de olika pappersmaskinerna. 

7.3.3 Kemikalieanvändning  

För att visa problemen med kemikalieanvändningen har intervjuer med personal från TMP, DIP och 

PM utgjort grunden till detta diskussionsavsnitt. På Braviken finns tre massaströmmar som är viktiga 

att styra med avseende på avsättningsbildningen, TMP, DIP och utskott. I TMP-tank tillsätts 
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fixeringsmedel för att fästa klibbiga partiklar till fibrer. I utskottet tillsätts fixeringsmedel av samma 

anledning. Fixeringsmedel tillsätts inte till DIP-tank. För att minska andelen partiklar som kan bilda 

avsättningar då TMP och DIP blandas i blandningskaret innan PM bör fixeringsmedel tillsättas till DIP 

torn. Då TMP och DIP blandas bör enligt Pruszynski skillnaden i temperatur och pH vara liten för att 

undvika att klibbiga partiklar destabiliseras.201 För att effektivisera användningen av fixeringsmedlet 

bör fixeringsmedlet enligt Dechandt, Watkins och Pruszynski tillsättas efter dispergeringsmedlet.202 I 

Braviken används endast hartsdispergeringsmedel på PM52 i spritsvattentanken. Dock ställer 

systemet stora krav på att dispergeringsmedlet ska vara kompatibelt med övriga komponenter i 

massan samt att kostnaden ska vara låg.  

Att tillsätta mer kemikalier till pappersmassan ger även en mer komplicerad papperskemi vilket kan 

påverka pappersmassans kvalité negativt. Mer kemikalier leder även till en ökad kostnad. En ökad 

kemikalieanvändning kan bidra till en högre belastning på miljön. Analyser utförs på avloppsvattnet 

från pappersbruk för att undersöka om pappersbruken upprätthåller de utsläppsvärden som är 

lagliga.203 Då mängden kemikalier i pappersmassan ökar ställs höga krav på papperskemi för att 

behålla de tillsatta kemikalierna i pappersmassan. Om pappersmassan inte kan behålla de tillsatta 

kemikalierna hamnar de i avloppsvattnet. Detta kan leda till att pappersbruken inte längre klarar av 

de krav som ställs på avloppsvattnet och därmed ökar pappersbrukens utsläpp belastningen på 

naturen. En ökad kemikalieanvändning kan även leda till hälso- och säkerhetsrisker. För att undvika 

detta har Holmen Ab kemikaliegrupper som har ansvaret för alla kemikalier som används på bruken. 

Kemikaliegrupperna ansvarar även för att utreda om nya kemikalier kan införas eller inte på 

bruken.204  

För att förhindra att avsättningar fastnar på valsar kan valsarna enligt Hassler besprutas med 

polytetraflouroetylen.205 Det finns många valsar i en PM och denna kemikalie medför stora kostnader 

för pappersbruken. Enligt intervjuer med PM53 används en olja som sprayas ut på den första 

torkcylindern för att förhindra att avsättningar som uppstått i våtpartiet överförs till torkpartiet och 

kalandern. Dock kan avsättningar uppstå efter den cylinder där olja sprutas ut. Efter genomförd 

utbildning uppmärksammades att PM52 under sommaren 2014 haft mycket lite problem med 

avsättningar, vilket medför att de inte hade någon nytta av oljan. Om mängden avsättningar skulle 

öka skulle dock denna olja kunna vara ett alternativ för PM52.  

I denna rapport ges flera förslag på kemikalier som kan användas för att minska 

avsättningsbildningen. Cutts beskriver att en laddad polymer kan tillsättas för att minska 

konduktiviteten i systemet.206 Leroux et al. beskriver att ett ämne med lägre ytenergi kan tillsättas för 

att maskera de klibbiga partiklarnas egenskaper.207 Enligt Hassler kan en stabilisator tillsättas för att 

balansera vattenlösliga och ej vattenlösliga ämnen.208 Att tillsätta mer kemikalier medför en mer 

komplicerad papperskemi och alla kemikalier som tillsätts måste vara kompatibla med varandra. 

Dessutom medför de extra kemikalierna en extra kostnad. För att koppla detta till 
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avsättningskontrollprogrammet som beskrivs av Dechandt, Watkins och Pruszynski under kapitel 3.6 

tillsätts kemikalier som en andra åtgärd då arbetet innan har varit inriktat på att minska mängden 

ingående klibbiga ämnen.209 För att inte komplicera papperskemin genom tillsats av mer kemikalier 

bör arbetet ske för att minska mängden ingående partiklar. För att minska mängden ingående 

klibbiga partiklar kan bland annat TMP-anläggningen på Braviken utvecklas.  

7.3.4 Alternativa förbättringar 

För att minska mängden extraktivämnen i veden kan veden lagras enligt Björklund, Jansson och 

Nilvebrant.210 Dock är detta inte ett alternativ för Braviken eftersom veden mörknar vid lagring. 

Bravikens produkter har en hög ljushet vilket medför att färsk ved används för att tillverka papper.  

7.3.5 Kompentensutveckling beror inte endast av nyvunnen kunskap 

Målet för utbildningen om avsättningar på Bravikens pappersbruk var att förbättra 

ämneskompetensen hos maskinoperatörerna om avsättningar som kan uppstå på PM. En viktig del i 

utbildningen bestod i att motivera varför en reducering av avsättningsbildningen är viktigt för att PM 

ska öka i verkningsgrad. Genom att förbättra ämneskompetensen om avsättningar är målet att 

maskinoperatörerna skulle börja reflektera över hur PM påverkas av avsättningsbildningen samt hur 

olika faktorer påverkar avsättningarna på PM. Avsättningsbildningen är ett komplext problem. 

Genom att ta del av maskinoperatörernas praktiska erfarenheter och deras synpunkter kan 

hanterandet av de problem som avsättningar ger upphov till och hanterandet av redan bildade 

avsättningarna utvecklas. 

Davidsson och Svedin beskriver att företag och företagskulturen har en viktig roll i att uppmuntra 

personalen till att delta i problemlösningsprojekt på företag.211 Genom att uppmuntra 

maskinoperatörerna att ifrågasätta och prova anser Ellström att den utvecklingsinriktade delen av 

lärande kan utvecklas.212 Döös anser att det är genom ifrågasättandet som ny kunskap skapas.213 

Omgivningen har en betydande roll för lärande på arbetsplatsen. Ett företagsklimat kan enligt 

Ellström motivera till lärande om företaget uppmuntrar sina anställda att prova sina idéer. En 

omgivning som uppmuntrar till erfarenhetsbyten påverkar lärandet positivt.214 

En annan faktor som påverkar hur väl kompetensutveckling på företag lyckas är hur motiverad 

personalen på företaget är. Bron och Wilhelmsson beskriver begreppet dubbelsidighet i 

vuxenutbildningar. Personalen som deltar i kompetensutveckling har ett eget ansvar för hur de väljer 

att ta till sig och använda sig av den information och de erfarenheter som de får genom 

kompetensutvecklingen.215 Att involvera personal i problemlösning på företag kan enligt Ellström 

medföra att personalen blir mer motiverade till att ifrågasätta.216 Genom att göra detta kan 

maskinoperatörerna bli mer involverade i effektiviseringen av PM på Braviken.  

Kunskaper, arbetskultur och motivation hos anställda är faktorer som påverkar hur väl utbildning på 

ett företag lyckas. Att förbättra dessa komponenter är en process som kräver mycket arbete vilket 
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innebär att kompetensutveckling måste ske kontinuerligt. Braviken bör inte endast 

kompetensutveckla för att effektivisera verksamheten utan också för att detta är ett önskemål som 

har kommit fram under intervjuer med maskinoperatörer. Enligt intervjuer med maskinoperatörerna 

vill vissa maskinoperatörer gå på utbildningar för att de ska bli bättre i sin arbetsroll och bidra till att 

PM ökar i verkningsgrad. 

7.3.6 Uppföljning och vidare arbete med avsättningsproblematiken på PM 

Eftersom diskussionstillfället under utbildningen inte resulterade i ett uppföljningsdokument har 

uppföljningen av utbildningen fått en större tyngd i arbetet med att förbättra hanteringen av 

avsättningar på PM. Arbetet med att minska avsättningsbildningen kan fortsätta genom att 

maskinoperatörerna som deltog i utbildningen fortsätter att dela med sig av sina nyvunna kunskaper 

om avsättningar till andra maskinoperatörer. Genom detta kan fler maskinoperatörer förstå vidden 

av att arbeta för att minska avsättningsbildningen. Denna förståelse kan medföra att 

maskinoperatörerna blir bättre på att dokumentera när mycket avsättningar har uppstått på PM. Det 

är även viktigt att de förmedlar om de har uppmärksammat något ovanligt på PM med avseende på 

avsättningsbildningen. Kommunikationen mellan maskinoperatörer och annan personal som arbetar 

med utvecklingsfrågor är viktig för att arbeta vidare med att utveckla avsättningshanteringen. På så 

sätt kan praktiska kunskaper kombineras med teoretiska vilket kan leda till en utveckling av 

avsättningshanteringen på PM.   

7.4 Fortsatt utveckling 
För att vidareutveckla detta examensarbete är en uppföljning av utbildningen om avsättningar en 

viktig del. Uppföljning är viktig för att utreda hur mycket av utbildningen som maskinoperatörerna 

har tagit till sig samt för att undersöka om de har uppmärksammat faktorer på PM som kan förbättra 

avsättningshanteringen efter utbildningen. Ett diskussionstillfälle efter utbildningstillfället är 

fördelaktigt för att svara på och diskutera frågor och faktorer som har uppmärksammats efter 

utbildningen. Under detta diskussionstillfälle kan även maskinoperatörer från PM53 delta för att ta 

del av annan personals kunskaper och erfarenheter. Det skulle också vara fördelaktigt att genomföra 

en utbildning om avsättningar på PM53 innan detta diskussionstillfälle. En diskussion med andra 

pappersbruk inom Holmen Paper kan också bidra till mer erfarenhetsutbyten, vilket kan leda till att 

hanteringen av avsättningar förbättras.  

Att laborativt undersöka och analysera avsättningarna som bildas på Bravikens pappersbruk kan leda 

till en ökad förståelse för avsättningsbildningen.217 Pruszynski beskriver att laborativa studier kan ge 

en förståelse för hur olika parametrar samverkar, vilket kan leda till en förbättring i hur 

avsättningsbildningen kan förbyggas eller hur rådande avsättningar kan hanteras. Laborativa studier 

kan krävas också för att utvärdera huruvida de fixeringsmedel som tillsatts till DIP reducerar 

avsättningsbildningen.   

De laborativa undersökningarna av avsättningar kan även användas för att undersöka och utvärdera 

vilken funktion som sileriet och blekningen längs TMP linjerna har med avseende på att minska 

mängden extraktivämnen som kan föras vidare till PM. Sileriet avser att rena massan från 

extraktivämnen och det vore intressant att utreda i vilken utsträckning som sileriet separerar 

extraktivämnen från TMP. Enligt Reeve medför blekning att mer extraktivämnen löses ur flisen.218 
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Det skulle därför vara intressant att utreda hur stor mängd extraktivämnen som löses ut ur flisen. Om 

en stor mängd extraktivämnen löses ur veden kan ett sileristeg efter blekning vara relevant för att 

separera de hartser som löses ur veden på grund av blekningen. Eftersom Braviken använder mest 

TMP bör arbetet med att minska mängden avsättningar riktas mot att minska mängden 

extraktivämnen i TMP systemet.  

Under intervjuerna med maskinoperatörerna framkom det även att ett nytt kamerasystem har 

installerats. Ett kamerasystem som kartlägger defekter på det producerade arket finns tillgängligt på 

Bravikens papperbruk. Att utveckla hanteringen och användningen av dessa skulle kunna utgöra en 

vidareutveckling av detta examensarbete. 

En annan viktig del att vidareutveckla från detta examensarbete är att prioritera 

kompentensutveckling av den personal som finns på Bravikens pappersbruk för att på så sätt 

effektivisera verksamheten. Detta skulle kunna förbättra och utveckla arbetskulturen och således 

skulle lärandet främjas. 
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8. Slutsats 
En utbildning genomfördes i syftet att öka förståelsen för avsättningar och för att förmedla hur 

Braviken arbetar för att minska avsättningsbildningen. Utbildningen genomfördes med hjälp av en 

interaktiv föreläsning samt en diskussionsdel. Efter genomförd utbildning ansåg alla deltagare i 

utbildningen att syftet med utbildningen hade uppnåtts. För att vidareutveckla utbildningen om 

avsättningar kan ett diskussionstillfälle efter utbildningen vara gynnsamt. Vid detta 

diskussionstillfälle skulle maskinoperatörerna få möjlighet att koppla sina nyvunna kunskaper till 

verkligheten på PM.  

Målet för detta examensarbete var att undersöka hur ett underlag kan tas fram för att förbättra 

hanteringen av avsättningar på Bravikens pappersbruk. I denna rapport framkommer förslag på 

metoder som kan användas för att reducera avsättningsbildningen på PM. Det krävs en noggrann 

kostnadseffektivitetsanalys innan införandet av föreslagna metoder. Laborativa analyser bör även 

utföras, främst på bakvatten från PM, för att utreda vilka metoder som passar bäst för Bravikens 

pappersbruk. Dessutom bör en utredning genomföras i syfte att reducera mängden klibbiga partiklar 

som förs vidare från TMP till PM. 

Att minska avsättningsbildningen är en process som kräver kontinuerligt arbete. Utbildningen om 

avsättningar med maskinoperatörerna var början på det arbete som krävs för att utveckla 

avsättningshanteringen på Braviken. Bravikens pappersbruk bör fortsätta arbetet med avsättningar 

genom att öka kompetensen om avsättningar hos de anställda på pappersbruket. Den ökade 

kompetensen hos maskinoperatörerna leder till att de får en ökad medvetenhet om 

avsättningsproblematiken. Det är också tänkbart att kommunikationen mellan maskinoperatörer och 

personal som arbetar med att utveckla pappersprocessen förbättras när båda parter förstår 

problemet bättre. En förbättrad kommunikation mellan olika personalgrupper underlättar också 

lärande och bidrar till kompetensutveckling på Bravikens pappersbruk. 
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10. Bilagor  

10.1 Beskrivning av pappersmaskinens större delar 

 

Våtände- Innefattar viraparti och pressparti. 

Torrände- Innefattar torkparti, kalander och pope.  

Inloppslåda- Fördelar pappersmassan över viran i virarpartiet. Pappersmassan består då av 99 % 

vatten och 1 % fiber, fines och additiv (1 % torrhalt). 

Virarparti- Avvattning i detta parti sker mellan två viror. Virorna består av plastmaterial som vävts 

ihop för att erhålla avvattning av arket. I virarpartiet ökar torrhalten till 20 %.  

Pressparti- I presspartiet transporteras arket på filtar. Avvattningen sker genom att filtarna suger upp 

vattnet i pappersmassan som sedan pressas ut genom tre ”nyp” mellan två valsar.  I presspartiet ökar 

torrhalten från 20 % till 45 %. Nypen i presspartiet är markerade med pilar i bilen ovan.  

Torkpari- I detta parti torkas arket från 45 % till 95 % torrhalt. Torkningen sker genom kontakt med 

varma valsar i torkpartiet och vattnet i pappersmassan förångas219.  

Kalander-Används för att jämna till arkets yta samt göra pappret blankare. Kalandern består av nyp 

mellan järnvalsar. Valsarna värms för att skapa en jämn yta på arket.  

Pope- Det färdiga pappret rullas upp på pope220.  
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10.2 Intervjuguide förstudie 

Intervjufrågor förstudie 
Syftet med denna förstudie är att få en helhetsbild över hur Braviken arbetar för att minska mängden 

avsättningarna samt att undersöka varför en utbildning av driftpersonal skulle vara relevant för att 

förbättra hanteringen av avsättningarna på pappersbruket.  

Formalia 
 Presentation av intervjuaren. 

 Syftet med intervjun. 

 Intervjun dokumenteras genom inspelning. Inspelningen kommer endast att användas som 

underlag till examensarbetet. 

 Intervjutid: ca 45 min. 

 Frågor? 

Intervjufrågor 
Bakgrund 

 Hur länge har du jobbat på Holmen/Nalco? 

 Vad har du för utbildning? 

 Vad har du nu för anställning på Holmen/Nalco? 

 Vad ansvarar du för i ditt dagliga arbete? 

 Vad vet du om avsättningar? 

 Varför är det viktigt att minska mängden avsättningar som bildas på PM? 

Avsättningar 

 Kan ni beskriva problembilden med avsättningar idag? 

 Vad är det för problem som uppkommer?  

 Vart uppstår avsättningarna? Vart i processen och vart på det färdiga pappret? 

 Vart i processen anser du att det störta problemet med avsättningar ligger? 

 Hur arbetar Braviken med avsättningar för att undvika/minimera dem? 

 Finns det någon strategi? Finns det något system för hur avsättningar ska hanteras? Hanteras 

de på olika sätt längs produktionslinan beroende på vart de bildas? 

- Om/om inte, skiljer detta sig från andra bruk inom Holmen? 

- Om så, på vilket sätt? 

 Hur undersöks avsättningarnas egenskaper? Analyserat papper som har gått av eller 

analyserat massan?  

- Hur analyseras avsättningar som samlas in? 

 Hur ofta går pappret av på PM på grund av avsättningar? Olika på olika maskiner? 

 Hur ofta stoppas PM för att städa bort avsättningar? 

 Hur lång tid tar det sen att få igång produktionen igen? 

 Hur ser avsättningarna ut? 

 Vilka parametrar mäts på Braviken? 
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- pH? 

- Temperatur? 

- Turbiditet? 

- Z-potential? 

- Konduktivitet? 

- Fler förslag? 

 Vad anser ni är den viktigaste parameterna att styra för att få mindre avsättningar? 

 Ändras mängden avsättningar i olika steg i processen? Storlek? Vad avsättningarna består 

av? 

 Vad består avsättningarna av? 

- Fettsyror? Hartsyror? 

- Sand, bark mm, förekommer det? 

- Olja som läcker från maskinerna? 

 Vad används för kemikalier och varför? 

- Talk? 

- Surfaktanter? 

- Katjoniska polymerer? 

- Blekningsmedel? 

- Disperanter? 

- Lösningsmedel? 

 Har ni märkt någon skillnad på avsättningarna(storlekt och ämnen) under olika årstider? 

 Har ni hittat några samband mellan olika parametrar som kan minska avsättningarna? 

 Vet alla på bruket om problemet av avsättningar? 

 Har ni fått någon utbildning i att hantera avsättningar? 

 

Utbildning 

 Vill ni lära dig mer om avsättningar? I så fall om vad? 

 På vilket sätt skulle en utbildning/utbildningsmaterial bidra till en utvecklin av 

avsättningshanteradet? 

 Hur skulle denna utbildning kunna se ut?  

 Vilka ska utbildas? 

Övrigt 

 Övriga frågor eller diskussionspunkter 



   

74 
 

 

10.3 Intervjuguide maskinoperatörer 

Intervjuguide- Operatörer på Braviken 

 
Syftet med dessa intervjuer är att utreda hur maskinoperatörerna på pappersmaskinen hanterar 

problem som uppstår på grund av avsättningar samt hur deras arbetssätt runt detta kan utvecklas 

genom samlade erfarenheter och utbildning.  

För att uppfylla det övergripande syftet så har intervju delats in i fem frågeställningar.  

o Vilka förkunskaper har maskinoperatörerna om avsättningar? 

o Hur hanteras avsättningsproblematiken på pappersmaskinen idag? 

o Hur kan detta arbetssätt utvecklas? 

o Hur introduceras nya arbetssätt på Braviken? 

o Hur stort intresset är för kompetensutveckling är hos maskinoperatörerna på Braviken? 

Formalia 
 Presentation av intervjuaren. 

 Syftet med intervjun. 

 Intervjun dokumenteras genom inspelning. Inspelningen kommer endast att användas som 

underlag till examensarbetet. 

 Intervjutid: ca 45 min. 

 Frågor? 

 

Intervjufrågor  

Bakgrund 

- Berätta lite kort om dig själv och din arbetsroll på Braviken.  

- Vilken form av utbildning krävs för att arbeta som maskinoperatör? 

- Vilka erfarenheter om arbete i produktion har du sedan innan? 

Förkunskaper 

- Vad tycker du är viktigt om avsättningar? 

- Kan du beskriva problembilden med avsättningar på Braviken? 

- Vilka problem kan uppstå i processen? 

- Vad anser du är det största problemet? 

- Hur ser avsättningarna ut? 

- Varför är det viktigt att minska mängden avsättningar? 

 

Hantering av avsättningar 

- Hur hanteras de problem som uppstår på grund av avsättningar på pappermaskinerna? 

- Hanteras avsättningarna på olika sätt? Beroende på sorts avsättning/kladd och vart de 

uppstår? 
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- Andra erfarenheter kring avsättningar? Tips? 

- Finns det någon rutin för hur problemen ska hanteras? 

- Sker det någon rapportering när problem har uppstått på grund av avsättningar? 

- Finns det en rutin för rapporteringen av problemen? 

- Hur kan arbetssättet på Braviken kring hanterandet av avsättningar utvecklas? 

- Finns det något arbetssätt som du tror skulle fungera bättre än det arbetssätt som används 

idag? 

Implementering av nya arbetsformer 

- Berätta om när ett nytt arbetssätt introducerades inom produktionen? 

- Var detta nya arbetssätt svårt respektive lätt att ta till sig? 

- Vad har du för erfarenheter om införandet av nya arbetssätt? 

- Om ett nytt arbetssätt skulle presenteras för dig i dag, hur skulle du vilja att arbetssättet 

introducerades? 

Kompentensutveckling och utbildning 

- Finns det möjligheter till kompetensutveckling på Braviken idag? 

- Om det finns, hur arbetar företaget med det? 

- Om inte, skulle du vilja att företaget arbetade med kompensutveckling? 

- Varför/varför inte skulle du vilja att Braviken arbetade med det? 

- Tror du att du skulle ha nytta av kompetensutveckling på företaget? Varför/varför inte? 

- Under vilka former skulle du vilja att kompetensutvecklingen skulle ske på Braviken? 

- Om kompetensutvecklingen skulle ske genom en utbildning, hur skulle denna utbildning se 

ut? 

- Skulle ett utbildningsmaterial vara ett komplement eller ett substitut för en utbildning? 

- Vad vill du lära dig om avsättningar? 
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10.4 Intervjuguide med personal från TMP, DIP och PM 

Intervjuer med TMP, DIP och produktionsingenjörer på 

pappersmaskinerna  
Syfte med dessa intervjuer är att utreda hur Bravikens olika sektioner TMP, DIP och 

pappersmaskinerna, PM52 och PM53, arbetar för att minska problematiken som avsättningarna 

medför.  

Formalia 
 Presentation av intervjuaren. 

 Syftet med intervjun. 

 Intervjun dokumenteras genom inspelning. Inspelningen kommer endast att användas som 

underlag till examensarbetet. 

 Intervjutid: ca 45 min. 

 Frågor? 

 

Intervjufrågor  
- Kan du beskriva problembilden med avsättningar idag? 

- Vart uppstår problemen och vad anser du är det största problemet? 

- Hur arbetar TMP/DIP/PM för att minska problemen som orsakas av 

avsättningar?(separationssteg, filter, kemikalier mm)  

o Metoder för att minska ingående klibbiga partiklar 

o Metoder för att förebygga avsättningsbildningen 

o Metoder för att kontrollera och minska påverkan 

- Vilka symptom uppmärksammas och vad görs/kan göras åt dem idag? 

- Utvecklingsmöjligheter? Alternativ teknik? 

- Om ändringar i systemet skulle göras för att minska avsättningsbildningen eller de problem 

som uppstår på grund av avsättningar, vart skulle du vilja rikta fokusen? 
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10.5 Enkät- Utvärdering av utbildning 
Syftet med denna utvärdering är att utreda hur väl problembilden kring avsättningar samt hur 

Braviken hanterar dessa problem förmedlades.  

1. Jag anser att syftet med utbildningen om avsättningar har uppnåtts.  

Instämmer    

Instämmer delvis 

Instämmer inte alls 

Ingen åsikt 

2. Jag tycker att teoridelen om avsättningar har varit… 

Intressant och lärorik 

 Ganska intressant   

 Ointressant 

 Ingen åsikt 

 

3. Jag upplever att diskussionsdelen under utbildningen har varit… 

 Intressant och lärorik 

Ganska intressant  

Ointressant  

Ingen åsikt 

 

4. Jag hade velat lära mig mer om… 

Avsättningar i allmänhet 

PM 

TMP 

DIP 

 Någon annat? Om så, vad? 

 Vet ej 

 

5. Jag tycker att utbildningen i helhet har varit… 

Mycket bra 

Bra 

Mindre bra 

Dålig 

Ingen åsikt 

 

6. Jag tycker att utbildningen kan förbättras genom…  

 

 

Övriga kommentarer:  

 

Tack!! 

Syftet med utbildningen om avsättningar är att öka 

förståelsen för avsättningar och bildningen av dessa 



   

78 
 

 

10.6 Utbildningsmaterial 
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