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Sammanfattning 
Denna rapport avhandlar ett examensarbete på 15 hp utfört åt BillerudKorsnäs inom 

forskningsprojektet “A New Model for Deformation of Carton Board Packages by Manual 

Handling”. Syftet är att analysera två olika testmetoder som används för att undersöka 

kartongförpackningars greppstyvhet. Detta görs genom att undersöka hur väl metoderna kan 

skilja på olika kartongkvaliteter.  

Målet är att genomföra tester på en Lloyd Instrument LR5K dragprovare och jämföra 

resultaten med erhållna resultat från Syntouch´s BioTac, vilket är en fingerliknande taktil 

sensor. 

Tryckprover utfördes på Örebro Universitet, på ca 120 kartongförpackningar där diverse 

storlekar på sfärer användes för att applicera kraft på förpackningen. Statistiska metoder 

användes för att avgöra metodernas tillförlitlighet. 

Det kunde avgöras att vid små fixa krafter så kan inte Lloyd Instrument LR5K dragprovaren 

differentiera olika kartongtyper åt. Däremot kan tydliga skillnader ses vid jämförelse av 

högsta uppmätta styvhet. BioTac kan vid små fixa krafter differentiera kartongkvaliteter.  

 

Nyckelord: greppstyvhet, kartongförpackning, testmetoder 
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Abstract 
This Bachelor’s thesis is a collaborated work done between the paper manufacturer 

BillerudKorsnäs and Örebro University, within the research project “A New Model for 

Deformation of Carton Board Packages by Manual Handling”. The aim of this work is to test 

and evaluate two methods regarding their ability to determine grip stiffness of cartonboard 

packages. This was achieved by analyzing how well each method was able to distinguish 

between various cartonboard qualities. 

The two methods that were compared were: box compression tests performed by a Lloyd 

Instrument LR5K tensile testing unit, and BioTac which is a finger-like tactile sensory device 

made by Syntouch LLC. 

About 120 box compression tests, with varying sphere sizes, were performed on cartonboard 

packages supplied by BillerudKorsnäs. Statistical methods were then applied to the data from 

these tests in order to see whether this method was able to distinguish between the different 

cartonboard materials.  

A member of the research project had previously performed experiments using the BioTac on 

the same types of packages. Data from those experiments underwent the same statistical tests. 

The results from the two methods could thus be compared. 

Albeit being able to distinguish maximum stiffnesses between the cartonboard materials for 

arbitrary forces, the box compression method failed at this endeavor for fixed low forces. The 

BioTac, however, showed better results in that regard. 

 

Keywords: grip stiffness, cartonboard package, test methods 
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Terminologi 

 
Anisotropi 

 

Betecknar ett material som har olika mekaniska egenskaper i 

olika riktningar. 

 

Big  Vikanvisning. 

 

Bigning Processen när en inpressning görs i papper med hjälp av en 

rundad egg. Detta görs för att underlätta vikning av 

förpackningar. 

 

CAM Computer Aided Manufacturing – Verktyg som styrs av 

dator vid tillverkning av produkter. 

FFT Snabb Fouriertransform (Fast Fourier Transform) är en 

algoritm som kan användas till att filtrera bort brus från en 

signal; och fungerar således som ett lågpassfilter. 

 

gsm    Grammage per Square Meter, konventionell enhet som 

används för ett materials ytvikt. 

 

Mus- och 

keyboardcallback 

Inom programmering är en callback det funktionsrop som 

görs när någon yttre händelse i programmet äger rum. En 

callbackfunktion är den kod som exekveras (t.ex. själva 

sparandet av en fil) när en användare trycker på en tangent 

eller utför ett musklick. 

 

Nexygen Ett dataanalysprogram för Lloyd. Används ihop med 

dragprovsutrustningen. 

Parser Ett program eller en del av ett program som läser data från 

en dataström och plockar ut dess information. 

 

Python Ett programmeringsspråk som har flera olika 

tillämpningsområden. 
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Bilagor 

A: Formel för hur t-värden beräknas 

B: Härledning av PCA 

C: Materialparametrar BillerudKorsnäs White 

D: Materialparametrar BillerudKorsnäs Carry 

E: Statistik över förpackningstester. 
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1 Inledning 
1.1 Företaget  

BillerudKorsnäs är ett svenskt bolag som verkar inom pappersmassa- och 

skogsbruksindustrin, och är ledande inom förnybart förpackningsmaterial. Företaget har åtta 

produktionsanläggningar och försäljningskontor i 13 länder. 

BillerudKorsnäs har en anläggning i Frövi, där det produceras förpackningskartong och 

vätskekartong. Detta examensarbete har utförts på anläggningens centrum med expertishjälp 

inom områdena förpackningsoptimering, trycksupport och konverteringssupport. 

1.2 Projektet 

Inom forskningsprojektet ”A new Model for Deformation of Carton Board Packages by 

Manual Handling”, som bedrivs i samarbete mellan BillerudKorsnäs, Tetra Pak och Örebro 

Universitet, ingår det att utveckla en laborationsmetod för att objektivt och repeterbart 

analysera hur krafter appliceras på kartongförpackningar när konsumenter tar i dem. 

Examensarbetet, som gjorts inom huvudområdet Maskinteknik, går ut på att möjliggöra och 

diskutera valet av två laborativa metoder, som ska kunna bedöma en förpacknings 

greppstyvhet på ett objektivt och repeterbart sätt. 

Den första metoden går ut på att studera ett antal olika förpackningar, som är tillverkade av 

olika kartongmaterial. I laborativ miljö användes laborationsutrustning och en axiell 

dragprovare, Lloyd LR5K. 

Den andra metoden går ut på att analysera tidigare 

mätningar som gjorts inom forskningsprojektet med en 

BioTacsensor, se figur 1.  

Syntouchs BioTac är en fingerliknande taktil sensor som 

kan mäta kraft, vibration och temperatur med stor 

noggrannhet. Den är uppbyggd av en fast kärna omgiven av 

ett elastiskt vätskefyllt skinn som efterliknar det mänskliga 

fingret, se figur 1 [1]. Den tillhandahållna datan består av 

utslag från BioTacs sensorer vid tryck på en viss typ av 

förpackning. 

Mätningar på samma förpackningsgeometrier och motsvarande material som gjorts med 

BioTacsensorn gjordes med Llyoyd-dragprovaren. Därefter analyserades resultaten för att 

fastställa vilken metod som lämpar sig bäst att undersöka greppstyvhet. 

 

  

 
Figur 1. Syntouchs BioTac, en 

fingerliknande taktil sensor. [2] 
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2 Bakgrund 
2.1 Miljö och ekonomi 

En kartong förpackning är till för att skydda en vara och förmedla ett budskap, t.ex. 

innehållsförteckning, instruktioner, reklam, etc. 

När en livsmedelsförpackning greppas och går sönder så kommer den med stor sannolikhet att 

bli åsidosatt och slängas. När varan slängs påverkas inte bara miljön och ekonomin av 

förpackningen utan också av produkten som förpackningen skyddade. Endast 5-10% av den 

totala miljöpåverkan av ett förpackat livsmedel kommer från förpackningen. 

Det har visat sig vara bättre att utveckla förpackningen så matsvinnet reduceras även om 

förpackningen har något högre miljöpåverkan. Därför är det motiverat att försöka optimera en 

förpackning så varan håller, både för ekonomin och också miljön. [3] 

2.2 Problemet 

För att kunna optimera en förpackning så kostnaden är så låg som möjligt, samtidigt som den 

ska kännas stabil och av hög kvalitet, så önskas förpackningens greppstyvhet  

För att mäta greppstyvhet måste en objektiv och repeterbar testmetod fastställas. Dvs. testerna 

ska kunna utföras rutinmässigt, med samma tillförlitlighet, oberoende av vem det är som utför 

dem.  

Inom detta examensarbete analyserades två testmetoder:  

- Biotac-tester som har utförts av Daniel Eriksson under vistelsen på 

University of Southern California. 

- Tryckprover utförda med en Lloyd-dragprovare på Örebro Universitet. 

Data från BioTacsensorn innehåller utslag från elektroder medan data från Lloyd-

dragprovaren innehåller tryckprovsdata med kraft och förskjutning. Parametrarna från 

metoderna utgör respektive metods förmåga att kunna skilja på kartonkvaliteter. En 

jämförelse mellan metoderna utifrån deras respektive metoder behöver göras. Detta leder till 

följande frågeställningar: 

- Är det möjligt att differentiera kartongkvaliteter? 

- Vilken av testmetoderna lämpar sig bäst för ändamålet? 

- Vilket eventuellt mervärde kan erhållas av metoderna? 

2.3 Vad har gjorts tidigare 

Enligt Christophe Barbier och Lena Dahlberg på BillerudKorsnäs har undersökningar inom 

greppstyvhet genomförts på företaget, men dessa interna rapporter är inte offentliga. 

Inom området hittades följande arbeten: 

I ”How small is a point load”, av Eriksson D och Korin C, undersöks storleken på 

lastappliceringsstället då det inte längre betraktas som en punktliknande last [4]. Slutsatsen är 

att för små sfärer så är radien irrelevant under en viss kraft. Punktliknande lastfall uppstår om 

kollapslasten är uppnådd innan sfären kommer i kontakt med kanten på 

kartongförpackningen. Om förpackningen kollapsar av en punktlast blir skadan ett vertikalt 

streck. Av en utbredd last blir skadan en parabolisk deformation. I figur 2 kan en tydlig 

skillnad i tryckprovskurvan ses när sfären får kontakt med kanten och punktlasten övergår till 
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en utbredd last. [4] 

 

 

Figur 2. Tryckprovskurva för en kartongförpackning. Pilen 

indikerar skillnader i kurvan när lastfallet förändras från punkt- till 

utbredd last. 

 

Arbetet ”Damage to carton board packages subjected to concentrated loads” av Eriksson D; 

Korin C; Thuvander F handlar om skador i kartongförpackningar när punktlast appliceras [5]. 

Slutsatser från arbetet är bl.a. att så länge lasten appliceras parallellt längs förpackningskanten 

påverkas kollapslasten lite, och att styvhet påverkas mer av geometrin än materialstyrkan. [5] 

Ett arbete som förvisso inte handlar om greppstvyhet men berör närliggande områden är 

”Analytical prediction of package collapse loads – Basic considerations” av Ristinmaa M; 

Ottosen N; Korin C [6]. Arbetet strävar efter att hitta en enkel, allmän och predikativ metod 

för att beräkna boxkompressionsresistans. Boxkompressionsresistans kunde således beräknas 

med mindre än 20% avvikelse. [6] 

2.4 Beskrivning av teknikområdet 

För att lösa problemet behövs kunskap inom materialteknik för att kunna läsa av och förstå 

tryckprovskurvor. Grundkunskaper inom pappersteknik bör finnas för att förstå facktermer 

och analysera resultaten utifrån materialet. Kunskap inom energiteknik, specifikt om Molliers 

diagram som behandlar relativ luftfuktighet bör finnas. Kunskap inom statistik är också 

viktigt för att säkerställa resultaten statistiskt. Programmering används för att kunna utföra de 

statistiska testerna enkelt och behandla data så snabbt som möjligt. 

  

K
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N
) 

Förskjutning (mm) 
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3 Teori 
3.1 Greppstyvhet 

Greppstyvhet är ett begrepp som används för att beskriva förpackningens egenskap att hålla 

mot klämtryck. Förpackningen ska kännas stadig att hålla i, vilket är en subjektiv upplevelse, 

och inte deformeras när exempelvis kunder plockar upp den från hyllan i affären. Om 

förpackningen inte tål detta riskerar produkten att förstöras och måste slängas. Kartongen ska 

skydda produkten, och varken ändra form abrupt eller få bestående formändring när den 

greppas. Inom industrin används ordet utan att definieras. Än så länge råder det ingen enhetlig 

standard för hur en förpacknings greppstyvhet testas. [7] 

3.2 Kartong, uppbyggnad och egenskaper 

Kartong är ett platt, tunt, anisotropt material som är uppbyggt av cellulosafibrer som läggs på 

varandra i ett, i bästa fall, stokastiskt nätverk. Vid tillverkningen av kartong i kartongmaskin 

så uppstår olika egenskaper i olika riktningar, fibrerna läggs inte stokastiskt, utan riktas längs 

med rörelsen i maskinen, även kallat maskinriktningen. E-modulen i maskinriktningen (MD) 

är ofta 2-4 gånger större än E-modulen i tvärriktningen (CD). I figur 3 visas skillnader mellan 

de olika riktningarna. Kartong görs oftast i rullar, och är ofta i flera lager som kombineras i ett 

våttillstånd där ca 0.2% är pappersmassa och resten vatten. 

Huvudmaterialet cellulosa är grundbyggstenen i trä. Träslagen som oftast används i Sverige är 

björk, gran eller tall. Jungfrufiber kallas fiber som kommer direkt från träd, medan fibrer som 

har använts som kartong tidigare kallas returfiber. Returfiber är generellt lite svagare eftersom 

fibrerna har blivit kortare och bindningarna blivit färre. Dessutom har returfiber torkats minst 

en gång. I huvudsak finns två sätt att skilja cellulosan från trädet – kemiskt eller mekaniskt. 

[8] 

 

 

Figur 3. Skillnader i spänning och töjning 

vid olika fiberriktningar i kartongen [8]. 

 

De mest grundläggande sätten att skilja kartonger åt är efter ytvikt, tjocklek samt böjstyvhet. 

Ytvikt är ett mått på hur många gram en kvadratmeter väger; med enhet g/m2 eller gsm. 

Skillnaden mellan papper och kartong är när ytvikten överstiger 200-220 gsm. [8] 
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Den mekaniska processen gör fibrerna hårda och stabila vilket ger hög böjstyvhet, begränsad 

styrka, låg densitet och förhållandevis låg elasticitet. Dessa egenskaper gör att mekaniskt 

framställd kartong oftast läggs i mittskiktet. Eftersom pappersmassan mosas så blir fibrerna 

ofta kortare, vilket ger svagare kartong. Jungfrufibermassa som har separerats mekaniskt 

innehåller lignin, vilket gör att kartongen reagerar starkare på omgivningens klimatskiftningar 

jämfört med kemisk massa. Detta medför att kartong som enbart är gjord av mekaniskt 

separerad massa tenderar att bli förhållandevis svag. [8]  

I den kemiska processen bevaras längden på fibrerna, vilket kan medföra starkare kartong. 

Fibrerna blir lätta att böja och vika, vilket underlättar tillverkning av komplicerade 

förpackningsgeometrier. Skillnaden mellan kemiskt- och mekaniskt framställd massa kan ses i 

figur 4. [8] 

 

Figur 4. (a) Fibrer i kemiskt framställd massa är rena, medan (b) mekaniskt framställd massa har 

mycket restprodukter kvar. [8] 

Val av träslag påverkar också styrkan av den slutliga kartongen då fibrerna i träden är olika 

långa: gran har längst, sedan tall och björk kortast av träslagen som används i Sverige. En 

bestrykning brukar också läggas på ovansidan som ger en högre tryckbarhet, och kan även 

påverka styrkan i ytan hos kartongen, figur 5 [8]. 

Massan kan också blekas för att få en vitare yta för exempelvis grafiskt tryck. Förutom val av 

fiber och massa kan även uppbyggnaden och beläggningen av kartongen påverka dess 

egenskaper [8]. BillerudKorsnäs använder sig endast av jungfrufiber, fiber som inte tidigare 

använts [9]. 

Kartongtyper som användes i provningarna 

Kartongtyperna som användes i testerna var: BillerudKorsnäs White, 235 gsm, 255 gsm, 290 

gsm och 340 gsm samt BillerudKorsnäs Carry 400 gsm. 

BillerudKorsnäs White 

I figur 5 visas uppbyggnaden av BillerudKorsnäs White, där CTMP är kemitermomekanisk 

massa som är en mekanisk bearbetning vid vilken vedflis mals mellan två malskivor. Detta 

ger en hög styvhet och låg densitet, varför den används i mittenskiktet [10]. Sulfatprocessen 

har i stort sett konkurrerat ut alla andra kemiska processer. Sulfatmassa ger hög kvalitet och 
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god mekanisk styrka [11]. Egenskaperna hos kartongen är god formbarhet, hög vithet, bra 

ytjämnhet, goda tryckegenskaper på båda sidor, lukt- och smakneutral, hög kompressions- 

och rivstyrka [12]. 

BillerudKorsnäs Carry 

I figur 6 visas uppbyggnaden av BillerudKorsnäs Carry. Egenskaperna är hög styrka, 

slitstyrka, högt rivmotstånd och goda tryckegenskaper [12]. För ytterligare information om 

White och Carry se bilaga C och D. 

 

  

Figur 5. BillerudKorsnäs White’s 

olika skikt. [12] 

Figur 6. BillerudKorsnäs Carry’s olika 

skikt. [12] 

 

3.3 Fukt i kartong 

När tester av kartong utförs ska kontrollerat klimat användas. Om kontrollerat klimat inte 

finns att tillgå måste klimatet loggas för att säkerställa att testerna utförs under rätt 

förhållande. Detta för att luftfuktighet och temperatur kan ha stor påverkan på kartongens 

styrka och styvhet. När kartong blir fuktig så blir den mjuk. Ju mjukare kartongen blir desto 

mer ökar viskoelasticiteten, vilket påverkar töjningshastigheten [8]. 

När den relativa luftfuktigheten (RH) ökar så minskar E-modulen. I figur 7 ses att skillnaden i 

E-modulen mellan 40% RH och 95% RH är ganska stor [8]. Relativ luftfuktighet är andelen 

vattenånga det är i luften jämfört med mättnadsgränsen för den temperaturen [13]. 
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Figur 7. Påverkan hos E-modulen för de olika fiberriktningarna när RH ökar från 45% till 95%. E-

modulen är lutningen på kurvorna [8]. 

 

Ökat fuktinnehåll i kartongen sänker E-modulen. När fukthalten överstiger 8-9% reduceras E-

modulen drastiskt, men mellan 0-7% är reduceringen relativt liten [8]. Kartongens fukthalt 

ökar som mest när den relativa luftfuktigheten ligger inom områdena 0-12% samt 60% och 

uppåt. Om RH ökar från 20-40% ökar fukthalten ca 2%, medan samma ökning i fukthalt 

uppnås när RH ökar från 0-10%; se figur 8. [8] 

 

Figur 8. Den röda kurvan är desoptionskurvan och den blå kurvan är 

absorptionskurvan. De streckade linjerna betyder att om en vändning 

sker utefter kurvan fås en hysteres, som innebär att vid fuktväxlingar 

är absolutfukten inte känd, utan måste mätas. [14] 
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3.4 Dragprovaren 

Dragprovaren som användes är en Lloyd LR5K med 500 N som fanns på Örebro Universitet. 

Enligt datablad har lastcellen en noggrannhet som ligger under 0.5%. [15] 

3.5 t-test (för två oberoende stickprov) 

När hållfasthetsprov av olika material görs brukar det erhållas variationer i mätvärdena. Dessa 

variationer kan förklaras med att det alltid finns en viss sannolikhet att något materialrelaterat 

fenomen uppstår; såsom sprickbildning, delaminering, utmattningsbrott och dylikt. Storleken 

på stickprovet är avgörande för hur väl uppmätta storheter kan säkerställas. [16] 

Om två oberoende stick jämförs med varandra, kan de uppmätta storheterna särskiljas genom 

att visa att de kommer från olika fördelningar. [16] 

Tillvägagångssättet fungerar enligt följande: 

Först antas en nollhypotes, 𝐻0. Nollhypotesen brukar väljas som det antagande som hävdar att 

det inte är någon skillnad på data som jämförs. Exempelvis kan en nollhypotes vara att två 

materialstickprov kommer från samma fördelning. Syftet med t-testet är att försöka visa om 

detta påstående stämmer eller ej. För att kunna avgöra detta väljs en signifikansnivå kallad 𝛼. 

Ett s.k. p-värde räknas fram från t-testet. Visar sig p-värdet vara större än 𝛼 kan 𝐻0 förkastas. 

Enligt exemplet ovan skulle en förkastad nollhypotes innebära att materialstickproven inte 

tillhör samma fördelning, dvs. stickproven är sannolikt tagna från olika material. Se bilaga A 

för detaljer kring hur t-test genomförs. [16] 

Om ett beräknat p-värde blir exempelvis 0.05 innebär det att det är 5% risk att den statistiska 

datan fördelat sig av slumpen. [16] 

3.6 SynTouchs BioTac 

I takt med robotikens utveckling ökar förmågan för robotar att kunna efterlikna mänskliga 

rörelser och beteenden. Det amerikanska företaget SynTouch specialiserar sig inom detta 

område. De har utvecklat sensorutrustningen BioTac, som har liknande känselförmågor och 

mekaniska struktur som  det mänskliga fingret, se figur 9. [1] 

 

Figur 9. Biotacsensorn består av en fast benliknande kärna täckt av ett elastiskt 

skinnliknande material. [2] 
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BioTacsensorn ser ut som ett finger med ett gummiskinn som innehåller en fluid, genom 

vilken vibrationer sprider sig för att således ge ett mått på exempelvis ett objekts 

ytegenskaper. Innanför gummiskinnet finns elektroder som mäter hur mycket fingerytan ger 

efter vid kontakt med ett objekt. BioTacsensorn har även en termistor som mäter temperatur. 

[1] 

Tack vare BioTacsensorns människoliknande förmåga att kunna känna på objekt används den 

inom områden som bl.a. robotik, protestillverkning och produktframtagning. [1] 

3.7 Principalkomponentanalys – PCA  

PCA är en teknik som används för att fram variation och tydliga mönster i stora komplexa 

datamängder. 

För att försöka förstå den bakomliggande dynamiken för ett system i något slags experiment 

kan PCA användas. Data från fysikaliska parametrar kan i praktiken bli överflödiga, 

ohanterbara, svårtolkade, eller innehålla brus och störningar. Fysikaliska storheter 

(exempelvis utslag från elektroder, tryckgivare, etc.) kan undersökas med PCA för att se om 

det finns någon korrelation mellan dem. 

Exempelvis fås mätdata för m antal tidpunkter från tre sensorer, där respektive sensor 

representerar riktningarna 𝑟1, 𝑟2 och 𝑟3 i 3-rummet. Som tidigare nämnt finns chansen att 

bilden liknande den i figur 10(a) erhålls, där datapunkterna ligger utspridda i ett obskyrt moln. 

För att kunna se någon relation vinklas molnet till att få en projektion som liknar den i figur 

10(c); om det finns något sådant samband. Idén med PCA är att kunna återge datamängden så 

att störst variation erhålls relativt den nya x-axeln (den streckade linjen som skär genom 

punkterna i figur 10(c)), och näst störst variation i den nya y-axeln, osv. [18] 

 

Figur 10. En tillsynes obskyr datamängd kan vinklas för att framhäva bakomliggande kovarians. [18]  

 

PCA fungerar även för n stycken parametrar (exempelvis antalet sensorer), där varje sensor 

representerar riktningarna 𝑣1, 𝑣2, …, 𝑣𝑛 i R𝑛. Målet är fortfarande att reducera dimensionerna 

till, oftast en två-dimensionell graf, där samband i kovarians framgår tydligare. Kovarians är 

ett mått på hur mycket två eller flera variabler ändras i förhållande till varandra. [18] 

PCA utnyttjar många användbara matematiska egenskaper från linjär algebra, och har således 

blivit ett tillämpningsbart verktyg som används inom bl.a. områden som neurovetenskap, 

meteorologi, oceanografi och maskininlärning [18]. För härledning av PCA-transformationen 

se bilaga B. 
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4 Metod 
4.1 Skära ut och vika ihop förpackningar på företaget 

För att uppnå en så objektiv jämförelse som möjligt mellan de två testmetoderna så användes 

kartong från samma tillverkning, på de ytvikter som fanns, som testades med Biotacsensorn. 

Även fast det är samma typ av kartong, från samma tillverkare, så skiljer sig kartongens 

egenskaper något mellan de olika batcherna. 

Eftersom det inte finns någon standardmetod för proverna som gjorts så användes riktlinjer 

från standardmetod ISO 12048, som säger ”When possible, carry out the test of five replicate 

packages”. Med tanke på den tid och material som fanns att tillgå så togs beslutet att 

genomföra 6 prover för varje förpackningstyp. 

På BillerudKorsnäs i Frövi  skars och bigades förpackningar på ett CAM-bord, se figur 11. 

CAM-bordets big-hjul är 3 pt, dvs 1.05 mm bred. Matriskanalen, dvs. bredden och djupet, 

anpassades av Lena Dahlberg på BillerudKorsnäs till den produkt som ritningen är gjord för. 

Matrisen är en mall som läggs under kartongen som ska bigas, och har kanaler vari bighjulet 

följer för att göra bigar. Information om förpackningarna och matriser som användes visas i 

tabell 1 och figur 12-13. 

 

 

Figur 11. Bild på skär/CAM-bordet som användes på BillerudKorsnäs. 
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Tabell 1. Information om förpackningarna som användes. Kartonggeometrin är benämningen på 

förpackningarna som skars ut, se figur 12-13. 

Kartonggeometri Produkt Ytvikt Dimensioner Matris Kanalbredd Samma 

batch som 

BioTac-

testerna. 

Whiskey Carry 400 gsm 280×98×98 400 

gsm/585 

μm 

2.2 mm Ja 

Choklad White 340 gsm 228×185×54 400 

gsm/585 

μm 

1.8 mm Ja 

Choklad White 290 gsm 228×185×54 400 

gsm/585 

μm 

1.8 mm Ja 

Choklad White 255 gsm 228×185×54 400 

gsm/585 

μm 

1.8 mm Nej 

Choklad White 235 gsm 228×185×54 255 

gsm/350 

μm 

1.8 mm Nej 

 

 

Figur 12. Ritning över whiskeyförpackningen. 
 

 

Figur 13. Ritning över chokladförpackningen. 
 

 

Se bilaga C och D för mer information om kartongernas materialparametrar. 

För att följa trenden på alla prover skrevs ytvikt och vem som hade utfört vikningen ned på 

varje förpackning. På så sätt skulle eventuella avvikelser kunna spåras. Limfliken, fliken vid 

vilken lim applicerades för att vika ihop kartongen, försöktes på bästa sätt limmas ända ut till 

kanten med dubbelhäftande tejp (TESA 9 mm, art 04959) för att undvika avvikelser, se figur 

14. 
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Figur 14. Den dubbelhäftande tejpen 

(TESA 9 mm, art 04959) placerades 

ut i kanterna. 

 

4.2 Utföra tryckprover med Lloyd-dragprovaren 

För att åstadkomma minsta möjliga spridning och största repetitionsbarhet så placerades 

sfären på kanten motsatt limfliken, ovansidan från vikningsflikarna, längs maskinriktningen 

och mitt på kartongens längd. Detta minskar spridning av mätvärden då variation i limfliken 

och vikningsflikarna påverkas i minsta möjliga mån. Sfärens centrum placerades också 10 

mm in från kanten då tester med detta instick redan har gjorts [4], se figur 15. Detta ska 

motsvara BioTacsensorns instick på 18-22 mm från spetsen av sensorn. Testerna i denna 

undersökning har efterliknat testerna gjorda i How small is a point load [4]. Även 

kompressionshastigheten sattes därefter till 60 mm/min. 

Fyra sfärer testades på alla ytvikter och geometrier [4]. Sfärerna som användes visas i tabell 2. 

Sfärerna är mycket styvare än förpackningarna. 

Tabell 2. Storlek och material över sfärerna som användes för tryckproven. 

Beteckning Radie (mm) Material 

A 15 Termoplast 

B 26 Polypropen 

C 32 Aluminiumlegering 

D 42 Polypropen 

 

4.3 Rutinbeskrivning 

Fyra olika ytvikter på chokladförpackningen samt en ytvikt på whiskeyförpackningen testades 

med fyra olika sfärer, alla ytvikter och sfärer testades sex gånger. Detta ger sammanlagt 
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5(ytvikter)×4(sfärer)×6(tester) = 120 förpackningar. Anledningen till att två geometrier valdes 

var för att undvika att resultaten från chokladförpackningarna skulle avvika från andra 

geometrier. På grund av omfattningen av examensarbetet testades bara en ytvikt för 

whiskeyförpackningen. 

Provmaterialet konditionerades under 72 timmar i samma rum som testerna utfördes. Intill 

förpackningarna placerades en klimatlogg som loggade luftfuktighet och temperatur innan 

och undertiden mätningarna utfördes. 

Proverna lades på ett bord i rad efter stigande ytvikt. Testerna utfördes på alla ytvikter 

samtidigt enligt följande ordning: ytvikt 235, 255, 290, 340; och sedan 340, 290, 255, 235. 

Detta för att undvika eventuella avvikelser i utförande och klimat. Löpnummer, ytvikt och 

använd sfär antecknades på förpackningen. Exempelvis fick den första förpackningen med 

ytvikt 255 testad med sfär A betecknas som 1.255.A. 

För att ytterligare minimera avvikelser på testerna tillverkades en mall för att få kartongen på 

samma position vid varje test. Mallen skrevs ut på overheadpapper och centrerades under 

sfären med hjälp av en cylinder som pressades mellan sfären och pappret. På så sätt 

minimerades risken att förpackningarna skulle positioneras fel, se figur 15. 

 

 

Figur 15. Mallen centrerades under sfären så förpackningarna kunde ställas på 

samma position.  
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Innan varje test nollställdes dragprovaren för att få samma startpunkt, sedan gick sfären ner 

från 0 mm till 12 mm. Nollpunkten ställdes in manuellt strax över kartongens yta. 

 

4.4 Sammanställning av mätvärden 

Från dragprovaren erhölls kraft och förskjutning som en funktion av tid med en upplösning på 

1 000 datapunkter per test. 

För att hitta skiljaktigheter mellan ytvikterna användes derivatan, dvs. lutningen av kurvorna. 

Lutningen i tryckprovskurvan är förpackningens styvhet. I detta fall användes enheten N/mm 

(kraft genom förflyttning) för styvhet. Eftersom sfärens startposition ställdes in manuellt så 

medförde det variationer i förskjutningsdatan. Detta är inte ett problem när lutningar mäts då 

det är skillnaden i förskjutning som används vid beräkningen. 

Skillnad i kraft (N)

Skillnad i förskjutning (mm)
=

∆𝐹

∆𝛿
= Styvhet (N/mm). 

Lloyd-dragprovaren kommer med en egen mjukvara Nexygen som kan plotta grafer och ta ut 

lutningar i kurvan. Ibland fungerade inte skripten som skulle utföra detta på grund av 

svårhanterlig data. Utdata från varje prov kunde i alla fall exporteras som Excel-blad. Nästa 

steg var att behandla data från proverna. För att på ett smidigt sätt kunna plocka ut lutningar 

från olika punkter från varje provtagning automatiserades processen med ett program som 

skrevs i Python. 

För att kunna ta ut lutningar på ett konsekvent sätt, dvs. få samma resultat oberoende av vem 

som gör det, användes två sätt: 

Metod 1: Lutningen togs ut som funktion av kraften, se figur 16. 

 

Figur 16. Lutningen togs fram m.a.p. given kraft; princip för framräkningen visas. Vänstra grafen 

visar tryckprovskurvan, och den högra dess derivata som representerar förpackningens styvhet.  

 

Denna metod togs fram för att få fram lutningen på ett konsekvent sätt. En uppsättning krafter 

på 3, 5 resp. 8 N valdes utifrån de tester som hade gjorts med BioTacsensorn av Eriksson D. 

Krafternas lutningar togs ut för varje prov och sparades för senare statistisk undersökning. 

Metod 2: Efter det att tryckprovskurvan plottats väljer en användare en punkt där lutningen är 

som störst. Kravet är dock att denna punkt måste ligga under kraften för vilken förpackningen 



Rev 08, 2016-08-25 I Persson, N Berg  17 

gav vika. Motiveringen för metod 2 är att ibland önskas lutningen vid ett visst beteende 

istället för en fix kraft, eftersom varje prov beter sig olika. När tryckprovskurvan har plottats 

går det att se när kraften avtar och förpackningen kollapsar, då går det att se var punkten bör 

tas ut, se figur 17. Hade en algoritm som bara hämtar ut största lutningen körts, hade risken 

funnits att en maxlutning tas ut efter det tillåtna området. 

 

 

Figur 17. Tryckprovskurvan för ett prov. 
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Figur 18. Ofiltrerad styvhetskurva (derivata). Figur 19. Filtrerad styvhetskurva. 

 

För att kunna ta ut maxlutningar programmerades ett skript i Python som plottade 

tryckprovskurvan för varje prov. I graffönstret implementerades mus- och keyboardcallbacks 

som läste av vad användaren gjorde. På så sätt kunde en punkt väljas som programmet tog ut 

lutningen för. Även då denna process är automatiserad, i den meningen att lutningen inte 

behövde beräknas för hand, så tog det tid. I programmet ingick därför en funktion där värdena 

för varje prov kunde sparas i en fil. 

Data från tryckproven innehöll små störningar som blev påtagliga i kurvan för derivatan. 

Eftersom styvheten räknades fram från derivatan blev små störningar stora fel, se figur 18. 

Innan lutningarna plockades ut för vidare analys filtrerades bruset bort med hjälp av Fourier-

transformer [19], se figur 19. 

4.5 T-test i Python 

Lutningarna jämfördes mot varandra parvis i ett t-test, för att se huruvida de kunde skiljas åt 

statistiskt. Detta implementerades i samma Python-program som användes för att plotta 

kurvorna och ta ut lutningarna. Testerna ställdes upp på följande vis: 

Tillvägagångssättet för chokladförpackningarna: 

 I programmet valdes en sfär, för vilken data från proverna lästes in. Idén var att 

se om lutningarna, med hjälp av t-test, kunde skilja ytvikterna åt med ett 
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signifikansvärde på 𝛼 = 5%. Dvs. kunna se om ytvikterna skiljer sig åt i 

hänseendet gällande styvhet.    

Tillvägagångssättet för whiskeyförpackningar var liknande, men: 

 Eftersom whiskeyförpackningarna var av samma ytvikt var det intressant att 

jämföra dem mellan olika sfärer. Detta för att säkerställa att resultaten för 

chokladförpackningarna inte var ett udantag. 

En sammanställning av hur t-testen fördelades åskådliggörs i figur 20. 

 

 

Figur 20. Uppställningen av ytvikter och sfärer som jämfördes med 

varandra. Chokladförpackningsproverna som utfördes med samma sfär 

parades ihop i kombinationer med varandra. Endast en ytvikt erhölls av 

whiskeyförpackningarna, dessa jämfördes över sfärerna (se avsnitt 

Resultat Whiskeyförpackningar 5.4). 

 

4.6 Analys av BioTac-värdena 

4.6.1 Representation av mätdata 

Datan från BioTac-experimenten som användes i detta arbete är värden från elektroderna och 

tryckgivaren. Som tidigare nämnts är det svårt att urskilja bakomliggande mönster från denna 

typ av data. Detta låg som grund för att använda PCA som metod till att analysera och 

framhäva mätvärdenas förhållande. 

En färdig PCA-implementering för behandling av BioTac-datan tillhandahölls från Eriksson 

D. – En av de medverkande inom forskningsprojektet. Implementeringen är ett Python-

program som sammanställer förpackningsproven tillsammans med tillhörande värden från 

elektroder, tryckgivare, kraftkomposanter och tid. 



Rev 08, 2016-08-25 I Persson, N Berg  20 

De nitton elektroderna och tryckgivaren ses som enskilda variabler som tillsammans utgör en 

datamängd i tjugo dimensioner. M.a.o. söktes riktningarna (de s.k. huvudkomponenterna) i 

R20, på vilka de största kovarianser kunde projiceras. PCA transformerade data från 

sensorerna till en lättläslig x-y–graf, där möjliga trender och beteenden åskådliggjordes. 

Samma fixa krafter, 3, 5 och 8 N, togs ut för BioTacsensorn. BioTac-testerna genomfördes på 

samma sorts förpackningar med instick på 18 och 22 mm. På så sätt kunde en bild fås över 

sensorerna precis vid det ögonblick när den uppmätta kraften nådde 3, 5 resp. 8 N. Första och 

andra huvudkomponenterna valdes som x- resp. y-axel, varpå den projicerade datamängden 

plottades. Se figur 21 för exempel. 

 

Figur 21. Ögonblicksbilden när BioTacsensorn uppnår en kraft på 5 N för de olika 

ytvikterna. Cirklar och trianglar gäller för instick på 18 resp. 22 mm. 

   

För att avgöra hur mycket varians varje komponent lyckades fånga upp i förhållande till 

varandra, plottades variansförhållandet upp, se figur 22. Om de två första komponenterna 

väger mycket kan en tvådimensionell projektion antas ge en bra representation av datans 

kovarians. 
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Figur 22. Andel varians varje komponent fångar upp i PCA:n. 

 

Med hjälp av D. Erikssons Python-program togs ett viktat medelvärde fram på fördelningen 

hos sensorerna. Figur 23 visar vilka sensorer som var mest signifikanta längs 1:a 

komponenten. 

 
Figur 23. Visar ett viktat medelvärde över de 

sensorer som gav störst varians relativt den första 

huvudkomponenten från PCA. Här har de gröna 

och orangea sensorerna har påverkats mest. 

 

Denna fördelning kan ge en förklaring till vad som händer i BioTac-fingret vid kontakt mot 

ett objekt. 

Komponenter 

A
n

d
el

 v
ar

ia
n

s 



Rev 08, 2016-08-25 I Persson, N Berg  22 

4.6.2 T-test för projicerade värden. 

Eftersom trenderna för de fixa krafterna var som mest tydliga längs 1:a komponenten valdes 

den som dimension för t-testen. Detta är analogt med t-testen som gjordes för styvhet med 

data från Lloyd-dragprovaren. 

På samma sätt som för proven gjorda med Lloyd-dragprovaren utfördes t-test mellan olika 

ytvikter för att se om det gick att skilja på dem statistiskt. Utfallet för nollhypotesen, 𝐻0, blir 

antingen Sant (ytvikternas värden längs 1:a komponenten antas komma från samma 

fördelning) eller Falskt (värdena kommer inte från samma fördelning). Ett Falskt säger alltså 

att metoden har lyckats särskilja ytvikterna. I tabell 3 visas ett exempel på hur detta ställdes 

upp tillsammans med tillhörande p-värden.  

Tabell 3. Exempel som visar resultat från t-testet för BioTacsensorn med instick 18 mm och kraft 3 

N. De två första kolumnerna visar ytviktsparen, den tredje utfall för nollhypotesen, och den fjärde 

p-värdet.  

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Sant 0.315649 

235 290 Falskt 0.017526 

235 340 Falskt 0.000204 

255 290 Falskt 0.000099 

255 340 Falskt 0.000005 

290 340 Falskt 0.000382 

 

Det bör här erinras att p-värdet ger ett mått på hur långt ifrån nollhypotesen resultatet är. Ett 

p-värde nära noll är således en stark indikation på att ytvikterna kunde särskiljas. 

4.7 Klimatloggning 

Vid förpackningstesterna fanns inget kontrollerat klimat att tillgå, och klimatloggning blev då 

nödvändigt. Klimatet loggades under hela konditioneringstiden och då testerna utfördes för att 

kunna knyta eventuella felkällor till klimatets påverkan hos förpackningarna. I figur 24 ses ett 

relativt stabilt klimat innan det första testet utfördes, men natten innan det andra testet steg 

luftfuktigheten från ca 15% till 30%, och sedan sjönk till ca 20%. Detta kan ha påverkat 

proverna, men enligt teoridelen fukt i kartong 3.3 var värdena inom ett område som påverkar 

styrka och styvhet relativt lite. Den relativa luftfuktigheten var inom samma område vid båda 

testtillfällena. [8] 
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Figur 24. Loggat klimat före och under testerna. Den blå kurvan är den relativa fuktigheten, och 

den röda kurvan temperatur. 
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5 Resultat och utvärdering 

I metod 1, Lloyd-dragprovaren, så användes krafterna 3, 5 och 8 N. De förhållandevis låga 

krafterna valdes för att kunna avgöra om skillnad kunde uppfattas mellan ytvikterna. För detta 

användes t-test. 

Resultaten visas i tabeller, där Falskt betyder att nollhypotesen 𝐻0 – förpackningarnas styvhet 

tillhör samma fördelning – förkastas. Det s.k. p-värdet, som måste ligga under 

signifkansnivån 𝛼 = 5%, står också med. Testerna delades upp efter ytvikter och sfärer enligt 

figur 20. 

5.1 Lloyd-dragprovare. Metod 1: Utvalda krafter 

5.1.1 Kraft: 3 N 

Tabell 4. Metod 1, kraft 3 N, sfär A. 

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Sant 0.809825 

235 290 Sant 0.062222 

235 340 Sant 0.133276 

255 290 Falskt 0.037555 

255 340 Sant 0.070545 

290 340 Sant 0.468334 
 

Tabell 5. Metod 1, kraft 3 N, sfär B. 

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Sant 0.966547 

235 290 Sant 0.153139 

235 340 Falskt 0.003549 

255 290 Sant 0.250560 

255 340 Falskt 0.019702 

290 340 Sant 0.304449 
 

Tabell 6. Metod 1, kraft 3 N, sfär C.  

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Sant 0.134116 

235 290 Falskt 0.002152 

235 340 Falskt 0.000837 

255 290 Falskt 0.020956 

255 340 Falskt 0.013611 

290 340 Sant 0.576894 
 

Tabell 7. Metod 1, kraft 3 N, sfär D. 

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Falskt 0.009275 

235 290 Falskt 0.003800 

235 340 Sant 0.129261 

255 290 Sant 0.406647 

255 340 Sant 0.487052 

290 340 Sant 0.235998 
 

 

Sfär A: 

T-testet kunde bara särskilja ytviktsparet 255-290 vid 3 N för sfär A, se tabell 4. I figur 25 

visas tryckprovskurvorna för 255 och 290 gsm, där en skillnad i lutning kan ses vid 3 N. 
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Figur 25. En skillnad i lutning mellan ytvikterna kan ses vid 3 N. Dessutom är p ≈ 4% < 𝛼 = 5%, 

vilket medför att nollhypotesen kan förkastas.  

 

I figur 26 visas tryckprovskurvorna för ytviktsparet 235-340. I stort skiljer sig kurvorna 

mycket från varandra, men vid 3 N är lutningarna nästan parallella och varierar tillräckligt 

mycket för att ingen skillnad ska kunna säkerställas. De sex största lutningarna har markerats 

med rött för att visa spridningen på resultaten. Resultatet för nollhypotesen blir Sant eftersom 

p ≈ 13%. 

 

Figur 26. Uträknade lutningar och tryckprovskurvor visas. De sex största värdena är rödmarkerade. 

På grund av variationen blir resultatet Sant. Dessutom är p ≈ 13%, vilket innebär en 13% risk att 

testerna fördelat sig på grund av slumpen.  
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Sfär B: 

Enligt tabell 5 lyckades t-testet bara skilja på två ytviktspar. 

I figur 27 visas kurvorna för ytviktsparet 235-340. Vid 3 N skiljer sig lutningarna och 

nollhypotesen kan därför förkastas. 

 

Figur 27. Figuren visar signifikant skillnad mellan lutningarna vid 3 N. De sex största lutningarna 

är rödmarkerade.  

 

I figur 28 visas kurvorna för ytviktsparet 235-255, som inte klarade t-testet. Vid 3 N har 

kurvorna för respektive ytvikt inte hunnit skilja sig, varför nollhypotesen inte kan förkastas. 
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Figur 28. Kurvornas liknande lutningar vid 3 N är inringade. Resultatet för nollhypotesen förblir 

sann.  
 

Sfär C: 

För sfär C kunde alla ytvikter skiljas åt förutom 235-255 och 290-340, Sfär C är således den 

sfär som kunde skilja på flest ytvikter vid 3 N. 

Sfär D: 

Resultaten från sfär D visar att endast ytviktsparen 235-255 och 235-290 kunde särskiljas, se 

tabell 7. 

Slutsats för lutningar vid 3 N 

Det kan fastslås att resultaten inte är konstanta. Inga sammanhängande trender för 

nollhypotesen finns mellan sfärerna. Resultaten är väldigt slumpmässiga och kan inte 

användas för att, med säkerhet, se någon skillnad på ytvikter eller säga något om deras 

greppstyvhet. En undersökning med Lloyd-dragprovaren då lutningen tas ut vid 3 N visar sig 

således vara otillräcklig när greppstyvheten söks. 
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5.1.2 Kraft: 5 N 

Tabell 8. Metod 1, kraft 5 N, sfär A. 

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Falskt 0.005323 

235 290 Falskt 0.000002 

235 340 Falskt 0.000001 

255 290 Sant 0.062328 

255 340 Falskt 0.006231 

290 340 Falskt 0.037271 
 

Tabell 9. Metod 1, kraft 5 N, sfär B. 

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Sant 0.263523 

235 290 Falskt 0.000024 

235 340 Falskt 0.000000 

255 290 Falskt 0.017345 

255 340 Falskt 0.001580 

290 340 Sant 0.199830 
 

Tabell 10. Metod 1, kraft 5 N, sfär C. 

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Falskt 0.005839 

235 290 Falskt 0.008056 

235 340 Falskt 0.000059 

255 290 Sant 0.804677 

255 340 Falskt 0.011208 

290 340 Sant 0.053715 
 

Tabell 11. metod 1, kraft 5 N, sfär D. 

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Falskt 0.000816 

235 290 Sant 0.099825 

235 340 Falskt 0.006789 

255 290 Sant 0.273769 

255 340 Falskt 0.002737 

290 340 Sant 0.545523 
 

 

Sfär A: 

Det enda ytviktspar som inte kunde särskiljas vid 5 N var 255-290, se tabell 8. Detta kan 

förklaras med att två kurvor tillhörande ytvikt 255 sticker ut med brantare lutning, se figur 25. 

Vid 3 N kunde ytvikterna skiljas åt, men vid 5 N blir lutningarna mer parallella. 

Sfär B: 

Ett av ytviktsparen som inte kunde särskiljas var 235-255, se tabell 9. Lutningarna verkar vara 

parallella upp till ca 7 N, se figur 28. 

Slutsats för lutningar vid 5 N: 

För sfär sfär C och D fortsätter resultaten att variera, se tabell 10 och 11. Sfärerna C och D 

lyckas förvisso att skilja på ytviktsparen 235-340 och 255-340, detta är dock ytvikter som 

redan skiljer mycket räknat i gsm. 

5.1.3 Kraft: 8 N 

Tabell 12. Metod 1, kraft 8 N, sfär A. 

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Sant 0.518380 

235 290 Sant 0.097716 

235 340 Falskt 0.000233 

255 290 Sant 0.191636 

255 340 Falskt 0.000087 

290 340 Falskt 0.000002 
 

Tabell 13. Metod 1, kraft 8 N, sfär B. 

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Falskt 0.000000 

235 290 Falskt 0.000000 

235 340 Falskt 0.000000 

255 290 Falskt 0.000224 

255 340 Falskt 0.000012 

290 340 Sant 0.358979 
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Tabell 14. Metod 1, kraft 8 N, sfär C. 

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Sant 0.128223 

235 290 Sant 0.314900 

235 340 Falskt 0.004773 

255 290 Sant 0.360960 

255 340 Sant 0.231226 

290 340 Falskt 0.009162 
 

Tabell 15. Metod 1, kraft 8 N, sfär D. 

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Falskt 0.001516 

235 290 Falskt 0.000265 

235 340 Falskt 0.000491 

255 290 Sant 0.254837 

255 340 Sant 0.262890 

290 340 Falskt 0.003204 
 

 

Slutsats för lutningar vid 8 N: 

Även vid 8 N kunde t-testet inte visa på signifikant skillnad mellan lutningarna. Det gick  

dock att skilja på fler ytviktspar vid 8 N är för 3 och 5 N, se tabell 12-15. 

5.1.4 Resultat för metod 1: 

Ytviktsparen kunde inte urskiljas konsekvent vid någon av krafterna som testades. Detta 

berodde på att kurvorna innehöll hack vid olika ställen. Då kunde en låg ytvikt få en oväntad 

hög lutning, eller en hög ytvikt oväntad låg lutning. Ett exempel som lyfter fram detta 

fenomen är kurvan för förpackningen 7.255.A som visas i figur 29. Vid 8 N är kurvan väldigt 

brant. Denna avvikelse medförde variation i datan vid t-testen. 

 

 

Figur 29. Visar avvikelser som medför störningar i data. Fixa krafter 

riskerar att hamna mitt i sådana avvikelser.  
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5.2 Lloyd-dragprovare. Metod 2: Största lutningen 

Tabell 16. Metod 2, sfär A. 

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Sant 0.127988 

235 290 Falskt 0.004382 

235 340 Falskt 0.000007 

255 290 Falskt 0.027988 

255 340 Falskt 0.000003 

290 340 Falskt 0.000012 
 

Tabell 17. Metod 2, sfär B. 

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Falskt 0.000027 

235 290 Falskt 0.000000 

235 340 Falskt 0.000576 

255 290 Falskt 0.002021 

255 340 Falskt 0.005710 

290 340 Falskt 0.020995 
 

 

Tabell 18. Metod 2, sfär C. 

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Falskt 0.003440 

235 290 Falskt 0.000049 

235 340 Falskt 0.000000 

255 290 Falskt 0.006938 

255 340 Falskt 0.000000 

290 340 Falskt 0.000059 
 

Tabell 19. Metod 2, sfär D. 

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Falskt 0.006545 

235 290 Falskt 0.000056 

235 340 Falskt 0.000000 

255 290 Falskt 0.001974 

255 340 Falskt 0.000000 

290 340 Falskt 0.000240 
 

 

5.2.1 Resultat för metod 2 

I metod 2 där största lutningen, innan förpackningen skadades, togs ut kunde nollhypotesen 

förkastas på alla ytviktspar förutom 235-255 som gjordes med sfär A, se tabell 16-19. En 

noggrannare titt på statistiken behöver göras för att försöka förstå anledningen hur detta 

resultat uppkom. Utdrag från de statistiska resultaten för detta prov visas i tabell 20. 

 

Tabell 20. Utdata från t-testet för ytviktsparet 235-255 som gjordes med sfär A. Här är ”Slope set” 

samlingarna av lutningarna för respektive ytvikt. I raden längst ned ses resultatet för nollhypotesen 

𝐻0, som visar ”True” eftersom p > 0.05. 
235.A slope set:  

{[2.876692, 4.122139, 2.825154, 2.495159, 2.898121, 3.134214, 

4.139022]} 

255.A slope set:  

{[3.894457, 4.026792, 3.522212, 3.995324, 4.177973, 2.887778, 

3.426149]} 

... 

235.A: Standard deviation for slopes = 0.605714 [N/mm] 

255.A: Standard deviation for slopes = 0.418578 [N/mm] 

290.A: Standard deviation for slopes = 0.274057 [N/mm] 

340.A: Standard deviation for slopes = 0.191798 [N/mm] 

Statistics for 235.A and 255.A: 

     H0 = True    ...    p = 0.127988 

... 

 

I tabell 20 framgår det att proven med störst standardavvikelser är ytvikterna 235 och 255 

gsm, samt att lutningarna överlappar varandra påtagligt. Anledningen till att nollhypotesen är 

Sann kan vara att de lägre ytvikterna påvisar ett mer oregelbundet beteende jämfört med 

högre ytvikter. Med fler prover bör en säkrare fördelning för ytvikternas respektive styvheter 
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erhållas. Detta pga. att stickprovens medelvärden kommer tendera att samlas i en 

normalfördelning efter tillräckligt många upprepade provtagningar [17]. Då bör ytvikternas 

lutningar/styvheter bli uppdelade i åtskilda normalfördelningar, och därmed bli enklare att 

särskilja [17]. 

En annan möjlig förklaring till att 235-255 (med sfär A) inte kunde särskiljas med metod 2 

kan vara att olika lastfall inträffade. När förpackningarna observerades efteråt gick det att se 

en viss skillnad i deformation. Figur 30 visar prov 24.235.A vars deformation har en vertikal 

sprickstruktur, det som uppstår vid punktlast; medan figur 31 visar prov 15.255.A vars 

deformation har en parabolisk sprickstruktur, det som uppstår vid utbredd last [4]. Huruvida 

detta är orsaken till att Lloyd-dragprovaren inte kunde åtskilja ytviktsparet 235-255 med sfär 

A lämnas för analys av kunnigare pappersexperter. 

  
Figur 30. Prov 24.235.A påvisar tendens till 

punktlast. Vertikal deformation. 

Figur 31. Prov 15.255.A påvisar tendens till 

utbredd last. Parabolisk deformation. 

 

Vidare ses det på 44.235.B att deformationen börjar likna den som uppstår vid utbredd last, se 

figur 32. Sfär B lyckades, med metod 2, skilja alla ytvikter åt. 

 
Figur 32. Prov 44.235.B har en deformation som börjar likna den som uppstår vid utbredd last. 
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Metod 2 lyckades särskilja alla förutom ett ytviktspar. Detta kan därför vara en bra metod när 

Lloyd-dragprovaren ska användas för att undersöka förpackningsgeometriers greppstyvhet. 

5.3 BioTac 

5.3.1 Resultat från BioTac-data 

Tabell 21. BioTac, instick 18 mm, kraft 3 N 

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Sant 0.315649 

235 290 Falskt 0.017526 

235 340 Falskt 0.000204 

255 290 Falskt 0.000099 

255 340 Falskt 0.000005 

290 340 Falskt 0.000382 
 

Tabell 22. BioTac, instick 22 mm, kraft 3 N 

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Sant 0.298852 

235 290 Falskt 0.000000 

235 340 Falskt 0.000273 

255 290 Falskt 0.000047 

255 340 Falskt 0.000643 

290 340 Falskt 0.028633 
 

 

Tabell 23. BioTac, instick 18 mm, kraft 5 N  

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Sant 0.757870 

235 290 Falskt 0.000115 

235 340 Falskt 0.000005 

255 290 Falskt 0.000046 

255 340 Falskt 0.000002 

290 340 Falskt 0.001356 
 

Tabell 24. BioTac, instick 22 mm, kraft 5 N  

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Sant 0.237007 

235 290 Falskt 0.000003 

235 340 Falskt 0.000002 

255 290 Falskt 0.000145 

255 340 Falskt 0.000014 

290 340 Falskt 0.001969 
 

 

Tabell 25. BioTac, instick 18 mm, kraft 8 N 

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Falskt 0.000229 

235 290 Falskt 0.000001 

235 340 Falskt 0.000000 

255 290 Falskt 0.000005 

255 340 Falskt 0.000000 

290 340 Falskt 0.000004 
 

Tabell 26. BioTac, instick 22 mm, kraft 8 N 

Ytvikt 1 Ytvikt 2 𝐻0 p-värde 

235 255 Sant 0.096412 

235 290 Falskt 0.000008 

235 340 Falskt 0.000000 

255 290 Falskt 0.000067 

255 340 Falskt 0.000000 

290 340 Falskt 0.001747 
 

 

T-testen för BioTac-datan kunde förkasta nollhypotesen för nästan alla ytviktspar, se tabell 

21-26. Det enda ytviktspar som inte gick igenom var 235-255 med instick 22 mm, krafter 3, 5 

och 8 N; samt 235-255 med instick 18 mm, krafter 3 och 5 N. 

P-värdet för ytvikterna 235-255 för alla krafter och instick är höga, den i tabell 23 är ca 75%.  

Anledningen till höga p-värden vid 3 N kan ses i figur 33. Data projicerad på första 

komponenten användes i den statistiska analysen. Figur 33 motiverar varför nollhypotesen för 

båda insticken vid 3 N blev Sant för 235 och 255. Punkterna 235 (röda) och 255 (blåa) 

klumpar ihop sig, vilket gör att det inte går att säkerställa någon signifikant skillnad mellan 

datamängderna. 
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Figur 33. PCA-graf för kraften 3 N. Cirklar och trianglar representerar insticken på 18- resp. 22 

mm. 

 

För ytvikterna 235-255 med 18 mm instick och 8 N blev 𝐻0 Falskt med ett p-värde på 0.02%. 

Detta motiveras i figur 34 där det syns hur de röda och blåa cirklarna, som står för instick på 

18 mm, inte klumpar ihop sig parallellt längs x-axeln (första komponenten). 

Första komponenten 

A
n

d
ra

 k
o

m
p

o
n

en
te

n
 



Rev 08, 2016-08-25 I Persson, N Berg  34 

 

Figur 34. PCA-graf för kraften 8 N. Röda och blåa cirklar representerar ytvikterna 235 resp. 255 

med instick 18 mm. 

 

Skillnaden mellan grupperingarna i figur 34 och 33 skulle kunna beskrivas genom att lastfallet 

har ändrats mellan 3 och 8 N. Anledningen till att BioTacsensorn lättare kunde särskilja 

ytvikterna vid kraften 8 N kan bero på att BioTacsensorn kommer närmre bigen än på något 

av de andra testerna. Det kan vara så att bigen har större betydelse för längre ytvikter. Som det 

går att se i figur 26 är lägre ytvikter mer oregelbundna. Variationen av lastfall kan vara den 

avgörande faktorn till huruvida ytviktspar kan skiljas åt. Vidare analys av lastfallen är dock 

avgränsat i projektet. 

I figur 34 ses 235-255 med instick 22 mm som representeras av röda resp. blå trianglar. Dessa 

sprider sig längs andra komponenten, varför t-testet (som beräknades för första komponenten) 

misslyckade att förkasta nollhypotesen. Hade en multivariabelanalys gjorts hade utfallet 

förmodligen blivit annorlunda. Avgränsningar gjordes då det skulle kräva djupare 

undersökning av trenderna längs andra komponenten. Tid för detta fanns inte att tillgå i 

projektet. 

5.4 Resultat Whiskeyförpackningar 

Tryckprover gjordes på whiskeyförpackningarna för att bekräfta att chokladförpackningarnas 

resultat inte var en företeelse specifikt för den geometrin. För att bekräfta detta så utfördes t-

tester på chokladförpackningarna med 340 gsm; den ytvikt närmast whiskeyförpackningarnas. 

Detta resultat ska likna det resultat som erhålls från t-tester av whiskeyförpackningarna med 

ytvikt 400 gsm. Testerna delades upp och utfördes parvis mellan olika sfärer, se nedre delen 

av figur 20. 
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Utfallen från choklad- och whiskeyförpackningarnas t-tester liknade varandra. Nollhypotesen 

kunde förkastas för nästan alla sfärer när metoden för maxlutning användes, men inte för 

metoden med fixa krafter. Se Bilaga E för statistik. 

Choklad- och whiskeyförpackningarnas t-tester liknade varandra. För maxlutningarna kunde 

nollhypotesen förkastas för nästan alla sfärer. För lutningarna vid fixa krafter fanns det 

återigen inget mönster; utfallen såg ut att ha skett på måfå, se Bilaga E. 

5.5 Felkällor  

Under arbetets gång diskuterades felkällor gällande resultatens trovärdighet. 

 Klimatet varierade ganska mycket natten innan det andra tillfället av tryckprover ägde 

rum, som ses i figur 24. Det är svårt att bedöma huruvida det påverkade kartongens 

beskaffenheter, men bör ändå has i åtanke. 

 Variationer i vikning kan ha uppkommit. Ingen av projektdeltagarna har någon 

tidigare erfarenhet av hur kartong bör vikas.  

 Lutningskurvorna behövde filtreras för att få bort störningar och bli lätthanterbar. I 

lågpassfiltret försvann en viss information, men denna ansågs vara försumbar. 

 I vissa resultat från PCA:n uppträdde trender för ytvikterna i form av grupperingar i 

graferna. Trots det kunde ibland enskilda prov hamna långt ifrån sin grupp. Detta kan 

bero på en avvikelse för just den förpackning som testades. I vilket fall så klassas detta 

som en felkälla som påverkar statistiken. 

 En elektrod i BioTacsensorn fungerade inte, detta kan ha medfört en skev bild av 

mätdatans helhet. 
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6 Fortsatt arbete 

Detta projekt kan vara till hjälp vid val av metod för undersökning av kartongförpackningars 

greppstyvhet. Resultaten i denna rapport skulle kunna kopplas till mer omfattande arbeten, 

eller utvidgas med ytterligare förpackningsprover och statistik. Fler prover med olika instick 

kan göras tillsammans med statistisk analys m.a.p. flera variabler. Något slags 

graderingssystem bör utnyttjas för att kvantifiera skillnaden mellan de olika resultaten. 

Ytterligare kopplingar till kartongförpackningars egenskaper och deformationer kan ge en 

djupare förståelse av greppstyvhet. 

Möjligtvis kan en studie göras som undersöker hur människor tar i förpackningar, för att veta 

hur sfärerna och BioTacsensorn ska placeras vid utförandet av tester. Detta för att lättare 

kunna anknyta resultaten med förpackningarnas deformationer. 

När lutningar för dragprovaren togs ut vid de förutvalda krafterna, fanns det risk för att någon 

av dessa krafter träffade tryckprovskurvan vid ett hack. Detta kunde ge en lutning som avvek 

från kurvans beteende i området av intresse. Ett alternativ vore att ta ut två eller flera lutningar 

i området för en given kraft, och ta ut medelvärdet för dessa lutningar. Detta öppnar upp 

möjligheten för vidare statistiska analyser. 
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7 Slutsatser 

 Det går med ganska god säkerhet att säga att en undersökning av låg fixa krafter ej kan 

göras med Lloyd Instruments LR5K då den inte givit något konsistent resultat. 

Utslagen har varierat utan uppenbart mönster. 

 Däremot är Lloyd-dragprovaren bra på att särskilja ytvikter, för vilka maxlutningen tas 

ut innan förpackningen gett vika. Vissa nollhypoteser gick förvisso inte att förkasta, 

vilket i detta fall kräver fler än 6 prover. 

 Med metoden som användes för BioTacsensorn så kunde inte de minsta ytvikterna 

särskiljas, nämligen 235-255 gsm. Utöver dessa så har BioTacsensorn påvisat goda 

resultat för att statistiskt säkerställa skillnad mellan ytvikter. Fler prover behövs även 

för denna metod. 

 BioTacsensorn upplevs ge tryggare resultat då inga maxkrafter behöver tas ut. Låga 

fixa krafter är dugliga för att skilja ytvikter åt. I det avseendet skulle BioTacsensorn 

vara att föredra när det kommer till att analysera känsliga fingerliknande tryck mot 

förpackningar. 
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Bilaga A 

Det s.k. parvisa t-testet är en statistisk metod som används för att avgöra om det finns en 

signifikant 

skillnad mellan de uppmätta storheternas medelvärden från stickprov. [16] 

 

Utförandet av ett t-test följer algoritmen nedan: 

i. Ange en Nollhypotes (𝐻0): Exempelvis att de två stickproven som tagits kommer från 

samma fördelning. 

ii. Ange en Alternativhypotes (𝐻1): Exempelvis att stickproven kommer från olika 

fördelningar. 

iii. Uppskatta ett konfidensintervall: 

Konfidensintervallet är det område som omsluter en viss parameter, exempelvis 

medelvärde, med en viss tolerans (konfidensnivå). Vanligtvis väljs ett intervall, 

inom vilket skillnaden mellan två stickprovs medelvärden ligger. Vanligtvis 

väljs ett intervall på 95%. 

iv. Beräkna t-värde, se bilaga A. 

v. Utifrån t-värde, avgör om 𝐻0 är rimlig; om inte, så förkasta den och anta att 𝐻1 gäller. 

[16] 

 

För att avgöra om medelvärden skiljer sig mellan två stickprov, räknas antalet frihetsgrader 

ut på följande sätt: Frihetsgrader = n1 + n2 -2. 

 

För ett givet konfidensintervall jämförs det framräknade t-värdet i en t-fördelningstabell 

eller med ett dataprogram. 

 

Om beloppet av det framräknade värdet, 𝑡, är större än värdet från tabellen, 𝑡𝛼 2⁄ , dvs; 

 |𝑡| > 𝑡𝛼 2⁄  

så förkastas nollhypotesen. 

Vanligtvis innebär nollhypotesen antagandet att de två stickproven kommer från samma 

fördelning, vilket vill förkastas om signifikant skillnad mellan två olika material vill påvisas. 

[16] 

 

Formel för hur t-värde beräknas: 

𝑡 =
�̅�1 − �̅�2

√
(𝑛1 − 1)𝑠1

2 + (𝑛2 − 1)𝑠2
2

𝑛1 + 𝑛2 − 2 (
1

𝑛1
+

1
𝑛2

)
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, där 

 �̅�1 = Första datamängdens medelvärde. 

 �̅�2 = Andra datamängdens medelvärde. 

 𝑛1 och 𝑛2 , antal värden hos respektive datamängd. 

 𝑠1 och 𝑠2, standardavvikelser hos respektive datamängd. 

Standardavvikelsen räknas ut enligt: 

𝑠 = √
Σ(𝑥𝑖 − �̅�)2

𝑛 − 1
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Bilaga B 

Kovariansen mellan två provningar fås ut (parvis) genom formeln: 

 

Cov(𝑥1, 𝑥2) =
1

𝑚 − 1
∑(𝑥𝑖,1 − �̅�1)(𝑥𝑖,2 − �̅�2)

𝑚

𝑖=1

=
1

𝑚 − 1
∑ �̅�𝑖,1�̅�𝑖,2 =

𝑚

𝑖=1

1

𝑚 − 1
�̅�1

𝑇�̅�2 . 

Det finns m antal mätningar, och dessa går att samla i en s.k. kovariansmatris: 

COV(𝑋) = COV(𝑥1, … , 𝑥𝑛) 

= [
Cov(𝑥1, 𝑥1) ⋯ Cov(𝑥1, 𝑥𝑛)

⋮ ⋱ ⋮
Cov(𝑥𝑛, 𝑥1) ⋯ Cov(𝑥𝑛, 𝑥𝑛)

] 

=
1

𝑚 − 1
[
𝑥1

𝑇𝑥1 ⋯ 𝑥1
𝑇𝑥𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝑥𝑛

𝑇𝑥1 ⋯ 𝑥𝑛
𝑇𝑥𝑛

] 

=
1

𝑚 − 1
𝑋𝑇𝑋 . 

Målet är nu att hitta en riktning w ∈ R
𝑛 , där variansen mellan w och varje mätnings 

komponenter är som störst. Komponenterna relativt w uttrycks i formeln nedan. 

comp𝑤�̂�𝑖 =
�̂�𝑖 ⋅ 𝑤

|𝑤|
 

Således kan variansen för hela datamängden X relativt w beräknas genom formel nedan. 

Var𝑤(𝑋) =
1

𝑚 − 1
∑ (

�̂�𝑖 ⋅ 𝑤

|𝑤|
)

2𝑚

𝑖=1

=
1

𝑚 − 1
∑

(�̂�𝑖
𝑇𝑤)2

𝑤𝑇𝑤

𝑚

𝑖=1

 

=
1

𝑚 − 1
⋅

1

𝑤𝑇𝑤
∑(�̂�𝑖

𝑇𝑤)2

𝑚

𝑖=1

 

=
1

𝑚 − 1
⋅

1

𝑤𝑇𝑤
∑(𝑋𝑤)𝑖

2

𝑚

𝑖=1

 

=
1

𝑚 − 1
⋅

1

𝑤𝑇𝑤
(𝑋𝑤)𝑇(𝑋𝑤) 

=
1

𝑚 − 1
⋅

𝑤𝑇𝑋𝑇𝑋𝑤

𝑤𝑇𝑤
 

=
𝑤𝑇COV(𝑋)𝑤

𝑤𝑇𝑤
 . 

 
För att maximera variansen används en egenskap hos kovariansmatrisen Cov(X). Eftersom 

𝑋𝑇𝑋 är symmetrisk har den en ortogonalbas av egenvektorer. Det betyder att Cov(X) kan 

skrivas som en matrisfaktorisering: Cov(𝑋) = 𝑃𝐷𝑃𝑇, där P är en matris som består av 

Cov(𝑋)’s egenvektorer, och D är en diagonalmatris som innehåller egenvärdena 𝜆1, … , 𝜆𝑛 

tillhörande Cov(𝑋). Således är vektorerna 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛 ortonormala egenvektorer till Cov(𝑋), 
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och w kan uttryckas som en linjärkombination av 𝑣1, 𝑣2, … , 𝑣𝑛. Detta låter oss fortsätta med 

att utveckla uttrycket för variansen i w-led på följande sätt: 

Var𝑤(𝑋) =
𝑤𝑇COV(𝑋)𝑤

𝑤𝑇𝑤
=

(𝑐1𝑣1 + ⋯ + 𝑐𝑛𝑣𝑛)𝑇COV(𝑋)(𝑐1𝑣1 + ⋯ + 𝑐𝑛𝑣𝑛)

(𝑐1𝑣1 + ⋯ + 𝑐𝑛𝑣𝑛)𝑇(𝑐1𝑣1 + ⋯ + 𝑐𝑛𝑣𝑛)
 

=
(𝑐1𝑣1 + ⋯ + 𝑐𝑛𝑣𝑛)𝑇(𝜆1𝑐1𝑣1 + ⋯ + 𝜆𝑛𝑐𝑛𝑣𝑛)

𝑐1
2 + ⋯ + 𝑐𝑛

2
 

=
𝜆1𝑐1

2 + ⋯ + 𝜆𝑛𝑐𝑛
2

𝑐1
2 + ⋯ + 𝑐𝑛

2
 . 

För enkelhetens skull ordnas egenvärdena enligt 𝜆1 ≥ ⋯ ≥ 𝜆𝑛. På så sätt fås den största 

variansen Var𝑤(𝑋) genom att ansätta koefficienterna 𝑐1 = 1, 𝑐2 = ⋯ = 𝑐𝑛 = 0. Den riktning 

där Var𝑤(𝑋) blir störst, dvs. Var𝑤(𝑋) = 𝜆1, är alltså w = v1. Denna riktning benämns den 

första komponenten. På samma sätt fås den andra komponenten (om så önskas) genom att lösa 

Var𝑤(𝑋) för 𝑐2 = 1, 𝑐resten = 0, osv. [18] 

 

Anmärkning: Hur väl komponenterna representerar kovariansen beror på hur egenvärdena 

förhåller sig till varandra, se figur nedan. 

 

 

 
Graf som visar hur mycket varians varje komponent fångar upp. 
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Bilaga C 

Bilaga C White: 

Tabell, hämtat från BillerudKorsnäs datablad, godkänd av Christophe Barbier. 

Egenskap 235 255 290 340 

Ytvikt 235 gsm 255 gsm 290 gsm 340 gsm 

Tjocklek 315 microns 345 microns 420 microns 510 microns 

Böjmotstånd MD 220 mN 250 mN 430 mN 680 mN 

Böjmotstånd CD 110 mN 125 mN 230 mN 370 mN 
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Bilaga D 

Bilaga D: Carry 

Tabell, hämtat från BillerudKorsnäs datablad, godkänt av Christophe Barbier. 

Egenskap 400 

Ytvikt 400 gsm 

Tjocklek 585 microns 

Böjmotstånd MD 1185 mN 

Böjmotstånd CD 575 mN 
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Bilaga E 

Whiskey, 400gsm, maxlutning. 

Statistics for W.A and W.B:     H0 = False,    |t| = 5.986993,     

ta = 2.228139,    p = 0.000134 

Statistics for W.A and W.C:     H0 = False,    |t| = 12.915573,     

ta = 2.228139,    p = 0.000000 

Statistics for W.A and W.D:     H0 = False,    |t| = 20.848323,     

ta = 2.228139,    p = 0.000000 

Statistics for W.B and W.C:     H0 = False,    |t| = 7.979267,     

ta = 2.228139,    p = 0.000012 

Statistics for W.B and W.D:     H0 = False,    |t| = 11.252481,     

ta = 2.228139,    p = 0.000001 

Statistics for W.C and W.D:     H0 = True,    |t| = 0.073111,     

ta = 2.228139,    p = 0.943159 

 
Whiskey, 400gsm, 3N. 

Statistics for W.A and W.B:     H0 = True,    |t| = 0.694391,     

ta = 2.228139,    p = 0.503250 

Statistics for W.A and W.C:     H0 = True,    |t| = 0.421672,     

ta = 2.228139,    p = 0.682186 

Statistics for W.A and W.D:     H0 = True,    |t| = 1.463686,     

ta = 2.228139,    p = 0.173992 

Statistics for W.B and W.C:     H0 = True,    |t| = 0.617556,     

ta = 2.228139,    p = 0.550671 

Statistics for W.B and W.D:     H0 = True,    |t| = 1.170173,     

ta = 2.228139,    p = 0.269064 

Statistics for W.C and W.D:     H0 = False,    |t| = 3.193229,     

ta = 2.228139,    p = 0.009601 

 
Whiskey, 400gsm, 5N. 

Statistics for W.A and W.B:     H0 = True,    |t| = 0.051999,     

ta = 2.228139,    p = 0.959554 

Statistics for W.A and W.C:     H0 = True,    |t| = 0.306783,     

ta = 2.228139,    p = 0.765301 

Statistics for W.A and W.D:     H0 = True,    |t| = 1.003541,     

ta = 2.228139,    p = 0.339265 

Statistics for W.B and W.C:     H0 = True,    |t| = 0.368717,     

ta = 2.228139,    p = 0.720025 

Statistics for W.B and W.D:     H0 = True,    |t| = 0.977556,     

ta = 2.228139,    p = 0.351350 

Statistics for W.C and W.D:     H0 = True,    |t| = 1.302398,     

ta = 2.228139,    p = 0.221976 

 
Whiskey, 400gsm, 8N. 

Statistics for W.A and W.B:     H0 = True,    |t| = 1.298451,     

ta = 2.228139,    p = 0.223277 

Statistics for W.A and W.C:     H0 = True,    |t| = 2.138756,     

ta = 2.228139,    p = 0.058157 

Statistics for W.A and W.D:     H0 = True,    |t| = 1.755267,     

ta = 2.228139,    p = 0.109742 

Statistics for W.B and W.C:     H0 = True,    |t| = 1.600944,     

ta = 2.228139,    p = 0.140472 

Statistics for W.B and W.D:     H0 = True,    |t| = 0.951126,     

ta = 2.228139,    p = 0.363962 

Statistics for W.C and W.D:     H0 = True,    |t| = 0.495029,     

ta = 2.228139,    p = 0.631275 
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Choklad, 340 gsm, maxlutning 

Statistics for 340.A and 340.B:     H0 = False,    |t| = 2.658374,     

ta = 2.228139,    p = 0.023966 

Statistics for 340.A and 340.C:     H0 = False,    |t| = 23.428911,     

ta = 2.228139,    p = 0.000000 

Statistics for 340.A and 340.D:     H0 = False,    |t| = 20.228725,     

ta = 2.200985,    p = 0.000000 

Statistics for 340.B and 340.C:     H0 = False,    |t| = 2.523871,     

ta = 2.228139,    p = 0.030186 

Statistics for 340.B and 340.D:     H0 = False,    |t| = 3.844852,     

ta = 2.200985,    p = 0.002724 

Statistics for 340.C and 340.D:     H0 = False,    |t| = 3.105959,     

ta = 2.200985,    p = 0.009997 

 
Choklad, 340 gsm, 3N 

Statistics for 340.A and 340.B:     H0 = True,    |t| = 1.636926,     

ta = 2.228139,    p = 0.132688 

Statistics for 340.A and 340.C:     H0 = True,    |t| = 1.235581,     

ta = 2.228139,    p = 0.244854 

Statistics for 340.A and 340.D:     H0 = True,    |t| = 0.112492,     

ta = 2.200985,    p = 0.912460 

Statistics for 340.B and 340.C:     H0 = True,    |t| = 0.839510,     

ta = 2.228139,    p = 0.420800 

Statistics for 340.B and 340.D:     H0 = True,    |t| = 1.847627,     

ta = 2.200985,    p = 0.091703 

Statistics for 340.C and 340.D:     H0 = True,    |t| = 1.429455,     

ta = 2.200985,    p = 0.180654 

 
 

 

Choklad, 340 gsm, 5N 

Statistics for 340.A and 340.B:     H0 = True,    |t| = 0.180254,     

ta = 2.228139,    p = 0.860554 

Statistics for 340.A and 340.C:     H0 = True,    |t| = 0.430618,     

ta = 2.228139,    p = 0.675880 

Statistics for 340.A and 340.D:     H0 = True,    |t| = 1.966680,     

ta = 2.200985,    p = 0.074955 

Statistics for 340.B and 340.C:     H0 = True,    |t| = 0.457219,     

ta = 2.228139,    p = 0.657286 

Statistics for 340.B and 340.D:     H0 = False,    |t| = 3.268199,     

ta = 2.200985,    p = 0.007489 

Statistics for 340.C and 340.D:     H0 = False,    |t| = 3.039145,     

ta = 2.200985,    p = 0.011264 

 
Choklad, 340 gsm, 8N 

Statistics for 340.A and 340.B:     H0 = True,    |t| = 0.770224,     

ta = 2.228139,    p = 0.458976 

Statistics for 340.A and 340.C:     H0 = False,    |t| = 2.989707,     

ta = 2.228139,    p = 0.013580 

Statistics for 340.A and 340.D:     H0 = False,    |t| = 7.193622,     

ta = 2.200985,    p = 0.000018 

Statistics for 340.B and 340.C:     H0 = True,    |t| = 2.129863,     

ta = 2.228139,    p = 0.059035 

Statistics for 340.B and 340.D:     H0 = False,    |t| = 5.780075,     

ta = 2.200985,    p = 0.000123 
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Statistics for 340.C and 340.D:     H0 = False,    |t| = 2.967186,     

ta = 2.200985,    p = 0.012810 

 
 


