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SAMMANFATTNING  
I dagens tillverkningsindustri ställs det allt högre krav på produkter av hög kvalité med lägsta 
möjliga produktionskostnad. För att som producerande industri kunna tillmötesgå dessa krav 
krävs det att produktionsprocessen optimeras och därigenom sänker kostnaderna.  

Samtidigt ställs det allt högre krav på tillverkningsindustrin från samhället, en minimal 
materialförbrukning gentemot förbrukningskraven leder till en ökad hållbar utveckling.  

För att kunna uppnå visionen av en optimerad produktionsprocess blir kvalitetskontroll idag allt 
viktigare för industrierna. Målet är att uppnå en produkt av hög kvalité, fri från betydelsefulla 
variationer och därigenom tillgodose kundens behov eller än hellre överträffa kundens 
förväntningar på produkten, samtidigt som tillverkningsprocessen är optimerad till små 
marginaler.  

Syftet med det här arbetet är därför att bidra med en ökad kunskap om kvalitetskontroll inom 
produktionsprocessen och några av de vanligaste mätmetoder som används idag. Samt 
undersöka om en ökad kunskap kan möjliggöra för en optimering av produktionsprocessen 
genom en produktion med minskade marginaler. Arbetet utförs med en förhoppning om att 
denna optimering sedan kan leda till en rad fördelar för både den tillverkande industrin men 
även för samhället, dels genom en reducerad materialanvändning och därigenom en 
kostnadsoptimering, men även en produkt med optimerade dimensioner som därigenom kan 
tillverkas effektivare och höja processens produktivitet.  

Examensarbetet är upplagt som en fallstudie i samarbete med NKT HVC. Mätdata från 
tillverkningsprocessen har studerats för att upptäcka variationer och samband mellan de olika 
mätmetoderna. Två produktionslinjer har beaktats i studien. All mätdata från de båda linjerna 
behandlar en likvärdig produkt.   

Resultatet av den empiriska studien indikerar på att det finns möjligheter för en optimering 
inom produktionsprocessen då det finns skillnader mellan kvalitetskontroll utfört med olika 
mätinstrument. En ökad kunskap är därför väsentligt för att kunna säkerhetsställa vilken 
mätmetod som stämmer bäst överens med verkligheten och därigenom kunna optimera 
processen med en reducerad materialförbrukning och därigenom en kostnadsoptimering samt 
en ökad produktivitet som resultat.   

 

Nyckelord: Kostnadsoptimering, hållbar utveckling, materialbesparing, effektivisering   
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SUMMARY   
Today's manufacturing industry places increasingly high demands on high quality products with 
the lowest possible production cost. To be able to meet these requirements in production, it is 
necessary to optimize the production process and thereby lowering the costs. At the same time, 
increasing demands are being made on the manufacturing industry from the community, a 
minimal material consumption versus the consumption demands leads to sustainable 
development.  

In order to achieve the vision of an optimized production process, quality control today becomes 
increasingly important for the industries. The goal is to achieve a high-quality product, free 
from significant variations, and thereby meeting the customer needs or even exceeding the 
customer´s expectations of the product, while at the same time optimizing the manufacturing 
process to small margins. 

The purpose of this work is therefore to contribute to increased knowledge of quality control in 
the production process and some of the most common measurement methods used today. As 
well as investigating whether increased knowledge can enable an optimization of the production 
process through production with reduced margins. The work is carried out with the hope that 
this optimization can lead to several advantages for both the manufacturing industry but also 
for society, partly through reduced material usage and thus cost optimization, but also a product 
with optimized dimensions that can thereby be made more efficient and increase the 
productivity of the process. 

The Master thesis is done as a case study in cooperation with NKT HVC. Measurement data 
from the manufacturing process have been studied to detect variations and relationships 
between the different measurement methods. Two production lines have been considered in the 
study. All measurement data from the two lines treats an equivalent product. 

The result of the empirical study indicates that there are opportunities for optimization in the 
production process as there are differences between quality control performed with different 
measuring instruments. An increased knowledge is therefore essential in order to ensure which 
measurement method that fits best with reality, and thus be able to optimize the process with a 
reduced material consumption and thereby a cost optimization and increased productivity as a 
result.  

 
Keywords: Cost optimization, sustainable development, material savings, increased efficiency   
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NOMENKLATUR 

Beteckningar 

Symbol Beskrivning 

D Skiktets ytterdiameter (mm) 

d  Skiktets innerdiameter (mm) 

L Kabelns längd (mm) 

ρ   Materialets densitet (kg/mm3) 

K  Materialkostnad (SEK/m)  

 

Förkortningar 

CR Computed radiography 

DR Direct digital radiography 

EX30 Extruderingslinje 30  

EX31 Extruderingslinje 31 

HVC High Voltage Cables 

KSM Kabelsnittmätare 

PE Termoplastisk polyeten 

PEX Tvärbunden polyeten  

ST DEV Standardavvikelse 

TM Material & Process 

US UltraScreen  

VAR Varians 

VCV Vertical Continuously Vulcanization 
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1 INLEDNING 
Detta projekt är ett arbete inom Civilingenjör Industriell Ekonomi på Blekinge Tekniska 
Högskola utfört i samarbete med NKT Cables (HVC) i Karlskrona.  

Följande kapitel inleds med en introduktion i studiens ämne för att sedan presentera företagets 
historia och därefter projektets bakgrund, syfte, avgränsning och frågeställningar.  

 
1.1 Introduktion 
I dagens samhälle sprider sig komplexa material, som exempelvis metallegeringar och polymer, 
alltmer och det är därför betydelsefullt att studera dessa material samt deras mekaniska 
egenskaper (Yang, Chen, Choi och Kang, 2015). Under det senaste decenniet har intresset för 
problemet med att undersöka samt upptäcka defekter hos material ökat, för att säkerställa att 
produkter inte består av defekter genomförs kvalitetskontroller under olika 
produktionsprocesser (D’Orazio, Leo, Distante, Guaragnella, Pianese och Cavaccini, 2008). En 
produkt som är fri från defekter och variationer anses vara av god kvalité (Okerehe, 2014). 
Smith (2011) förtydligar att kvaliteten på en produkt utgör en stor roll av produkten och för att 
säkerställa produktens kvalité är det viktigt att använda sig av rätt metoder vid 
kvalitetskontroller menar han. Vid kvalitetskontroller där parametrar är mätbara är det 
fördelaktigt om man använder sig av automatiserade kvalitetskontroller eftersom sådana 
kontroller kan avgöra om parametrar skiljer sig eller inte (Milo, Roan och Harris, 2015).   

För att analysera inre egenskaper hos strukturer utan att skada materialet är det viktigt att 
använda sig av icke destruktiva metoder som exempelvis ultraljud, röntgen och laser (D’Orazio 
et al., 2008). Då det objekt som undersöks vid icke destruktiva tekniker inte genomgår några 
förändringar är det möjligt att med hjälp av dessa metoder spara pengar samt tid vid både 
felsökningar och produktionsprocesser (Sfarra, Theodorakeas, Avdelidis och Koui, 2013). 

Yang et al (2015) nämner även de att ultraljuds-, röntgen- och lasermetoder är eftertraktade 
men tillägger att även optiska mätmetoder är attraktiva vid undersökning av material. Genom 
visuella undersökningar är det möjligt att analysera materialets yttre egenskaper men för att 
genomföra en analys av de inre strukturerna är det nödvändigt med djupare analyser (D’Orazio 
et al., 2008).  

I produktion idag används vanligtvis ultraljud, röntgen, laser och optiska mätinstrument vid 
undersökning av en produkts dimensioner. Det råder dock en osäkerhet bland dessa mätmetoder 
då mätinstrumentens resultat mer eller mindre avviker från varandra. Enligt Choi, Wang och 
Yue (2015) är det viktigt att ta hänsyn till frågor som berör osäkerhet av just den anledningen 
att företag ska generera ett så bra resultat som möjligt.  

I denna fallstudie genomförs en undersökning och jämförelse av mätmetoderna ultraljud, 
röntgen, laser och det optiska mätinstrumentet KSM för att det ska vara möjligt att bestämma 
vilken mätmetod som genererar det mest noggranna mätresultatet. 
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1.2 Företaget 
Nedan presenteras en kort beskrivning av företaget som kommer att studeras i denna fallstudie. 
Inledningsvis beskrivs förvaltningsbolaget NKT Holding och därefter ges en beskrivning av 
fabriken HVC Karlskrona.  

 
1.2.1 NKT Holdings historia  
Nordiske Kabel och Traadfabriker (NKT) grundades av Hans Peter Prior år 1891 och är idag 
ett av de främsta industriföretagen i Danmark. NKT är ett företag som huvudsakligen tillverkar 
el-, kraft- och telekommunikationskablar. Under slutet av 1980-talet och början av 1990-talet 
genomgick NKT en stor förändring då de köpte upp företagen Nilfisk och Lauritz Knudsen. 
Uppköpandet av företagen bidrog till att NKT år 1991 påbörjade sin resa som ett globalt företag 
där NKT Holding nu skulle leda NKT Group. NKT har under de senaste åren vuxit enormt på 
den globala marknaden och är idag verksamma i cirka 26 länder. Idag består NKT Holding av 
börsbolagen NKT Cables, Nilfisk och NKT Photonics.  

Sedan år 1991 har företaget haft flera betydande höjdpunkter i sin verksamhet. Den senaste, 
och största, händelsen för företaget var när NKT år 2017 förvärvade ABB HVC i Karlskrona. 

 
1.2.2 High Voltage Cables Karlskrona 
Fabriken HVC är lokaliserad på Verkö, Karlskrona, och har omkring 900 anställda. Fabriken 
är ett resultat av mer än 50 års erfarenhet av högspänningskablar och kabeltillverkning. Under 
de senaste åren har HVC Karlskrona investerat stort i att utöka sin tillverkningskapacitet för att 
kunna möta framtida förväntade kundkrav. 2017 genomfördes en betydande förändring för 
fabriken då den blev uppköpt av danska NKT Cables, vilket i sin tur ägs av NKT Holdings.  

 

1.3 Bakgrund till forskningsstudien  
Problemet som kommer att behandlas i fallstudien har sin grund i kabelproduktionen på NKT 
HVC. Företagets kunder ställer krav på kabelns dimensioner och för att säkerställa att 
kundkravet uppfylls producerar NKT HVC idag sina kablar med marginaler gentemot 
kundkravet.  

Under extruderingsprocessen mäts kabelns dimensioner med tre olika mätinstrument, röntgen, 
laser och ultraljud. Till en början, efter att en varm isolation lagts på ledaren, mäts kabelns 
tjocklek med röntgen. Längre ner i tornet, när kabeln har svalnat, mäts tjockleken med laser. 
När kabeln sedan är färdig och ska placeras på en lastbärare mäts dimensionerna igen, denna 
gång med hjälp av ultraljud. Utöver ovannämnda mätmetoder används också mikroskop för att 
mäta tjockleken vid start och slut. Denna mätning sker enligt standard och det är denna mätning 
som sedan redovisas för kund.  

Enligt HVC finns det skillnader mellan de olika mätmetoderna och det är därför viktigt med 
ökad kunskap om samtliga mätinstrument. En ökad kunskap om instrumenten tillsammans med 
en analys av mätresultaten kan resultera i minskade marginaler av kabelns dimensioner. Det är 
alltså möjligt att öka produktiviteten och minska materialanvändningen inom företaget. En ökad 
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produktivitet och materialbesparing betyder även att det finns goda möjligheter till att reducera 
kostnaderna.  

 

1.4 Syfte 
Syftet är att vårt arbete ska bidra till en ökad kunskap om de mätmetoder som används inom 
produktion. En ökad kunskap kan möjliggöra för en produktion med reducerade marginaler, 
detta kan leda till en ökad produktivitet samt en reducerad materialförbrukning och således en 
kostnadsoptimering. För att uppnå vårt syfte kommer vi att göra en fallstudie där vi utvärderar 
olika mätmetoder.  

 

1.5 Avgränsning 
Vi har i följande fallstudie valt att analysera två extruderingslinjer, EX30 och EX31, på NKT 
High Voltage Cables. Detta för att båda dessa linjer är lokaliserade i tornet och därför fungerar 
på liknande sätt.  

Vi har även valt att studera en specifik order, som har körts uppdelad i olika charger, dvs. 
körningar, under tidigare år. Detta för att det är av vikt att de charger som jämförs tillhör samma 
order och därmed har samma design.  

 

1.6 Frågeställningar 
Problemet som ska behandlas är att mätdata från de olika mätutrustningarna; röntgen, laser och 
ultraljud, skiljer sig. Detta leder till en osäkerhet i hur mycket material som behöver användas 
för att säkerhetsställa att satta kundkrav uppnås, då man producerar med marginaler.  
För att besvara vårt problem har vi identifierat följande frågeställningar: 

• Vilka variationer och mönster kan upptäckas i mätresultaten från de olika mätningarna?  

• Vilka statistiska samband kan identifieras i mätresultaten?  

• Är en kostnadsoptimering möjlig genom en kvalitetskontroll genomförd med ökad 
säkerhet?  
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2 TEORI 
I följande kapitel ges en genomgång av relevant vetenskaplig litteratur som är av intresse för 
studien.  
Först diskuteras kvalitetskontroll inom tillverkningsindustrin samt vikten av ständig optimering 
inom produktionen. Därefter diskuteras betydelsen av att visualisera insamlad information, för 
att avslutningsvis presentera fördjupad kunskap om produkten som ska undersökas och dess 
metoder för kvalitetskontroll.  

 

2.1 Kvalitetskontroll 
I tillverkningsindustrin definieras kvalitét vanligen som ett mått på kompetens, begreppet kan 
dock även användas för att bedöma hur pass fri en produkt eller tjänst är från variationer, 
defekter och brister (Okerekehe, 2014). En produkt av god kvalité innebär exempelvis att 
produkten är fri från betydande variationer, defekter och brister men god kvalité kan samtidigt 
även betyda att produkten möter kundens behov eller i bästa fall till och med överträffar 
förväntningarna som kunden har på produkten (Okerekehe, 2014). Vidare menar Okerekehe 
(2014) att kvalitet betyder lämplighet för användning där kvalitet är omvänt proportionellt mot 
variationen. Han menar även att begreppet kvalitet tolkas på många olika vis. En kund som ska 
bedöma kvaliteten på en produkt eller tjänst koncentrerar sig på produktspecifikationen och 
tittar över hur pass bra kvaliteten är i jämförelse med likvärdiga produkter och tjänster ute på 
marknaden medan en producent bedömer kvalitét utefter hur korrekt en produkt eller tjänst är 
producerad. Kvalitet kan även mätas i former av pålitlighet och hållbarhet (Okerekehe, 2014).  

Då efterfrågan på marknaden kontinuerligt ökar samtidigt som kunden kräver bättre kvalitet 
måste företag med hjälp av nyutveckling se till att produktionen är optimal (Wuest, Irgens, 
Thoben, 2013). Under de senaste 30 åren har vikten av kvalitet visat sig leda till framgång för 
massvis med olika tillverkningsföretag vilka varit nästintill tvungna till att ta itu med den hastigt 
växande komplexiteten i både affärs- och produktionsprocesserna för att uppnå god och 
förväntad kvalité (Wuest et al., 2013). 

Smith (2011) håller med om att kvaliteten på en produkt eller tjänst är betydelsefull och menar 
fortsättningsvis att rätt kvalitetsteknik är avgörande för att kunna säkerställa att kvaliteten på 
produkten eller varan lever upp till kundens förväntan. För att företag ska vara 
konkurrenskraftiga på marknaden är det inte endast viktigt att företaget producerar och 
utvecklar komplexa produkter eller tjänster med god kvalité utan det är minst lika viktigt att det 
sker till ett lägre pris (Smith, 2011). För att växa på marknaden är det dessutom viktigt att ett 
företag består av olika processer vilka adderar värde till den slutgiltiga produkten (Wuest et., 
al, 2013). Då företag alltmera moderniseras kan en automatiserad kvalitetskontroll inom 
produktionen samt dess processer hos ett företag vara betydande (Milo, Roan och Harris, 2015). 
Milo, Roan och Harris (2015) hävdar att en fördel med automatiserad kvalitetskontroll är att 
denna kontroll upptäcker när en parameter avviker från vad som är normalt. Det är således 
lämpligt med en automatiserad kvalitetskontroll inom produktionsprocesser där parametrarna 
är mätbara. 
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Enligt Bubb (2005) finns en definition av begreppet kvalitet vilken beskrivs som ”helheten av 
alla egenskaper hos en enhet, som representerar förmågan att tillfredsställa fastställda och 
icke fastställda krav”. Begreppet används ofta inom produktionens processer samt på den 
slutgiltiga produkten men Bubb (2005) menar att ordet kvalitet även kan tillämpas på mänskliga 
handlingar. Vad gäller i tekniska miljöer, exempelvis inom tillverkning av produkter, kan 
människans handlingar kopplas till de maskiner som används inom produktionen. God kvalité 
kan skapas genom att människan interagerar med maskinen på rätt sätt och kvalitéten på arbetet 
kan då ses som graden av prestationen på den genomförda uppgiften (Bubb, 2005).  

 

2.2 Optimering 
Dagens arbetsmiljö ser inte alls ut som den gjorde förr i tiden. Choi, Wang och Yue (2015) 
skriver att det idag finns nya aspekter att ta hänsyn till för ett lyckat resultat och det är bland 
annat frågor som berör miljö och hållbarhet, risker och osäkerhet samt optimala strategier under 
konkurrens. För att optimera den moderna produktionen krävs helt enkelt nyutvecklade åtgärder 
menar Choi, Wang och Yue (2015) fortsättningsvis. 

Enligt Arumugam, Jenab, Samarrokhi och Weinsier (2015) har det sedan 1980-talet diskuterats 
en hel del om konkurrensfördelar inom olika företagsledningar, senare blev även hållbara 
konkurrensfördelar ett hett diskussionsämne. Fokus låg tidigt i att addera värde och generera 
mer fördelar än konkurrenterna (Arumugam et al., 2015). Fortsättningsvis poängterar 
(Arumugam et al., 2015) att det inte är någon tvekan om att det som leder till det bästa resultatet 
och i sin tur till de mest hållbara konkurrensfördelarna är de strategier som organisationer 
innehar. En bättre verksamhetsstrategi leder alltså till ett bättre resultat.  

I dagens konkurrensutsatta produktionssamhälle är produkter av hög kvalitet med en låg 
produktionskostnad en viktig överlevnadsfaktor för ett framgångsrikt resultat (Arumugam et 
al., 2015) och det är därför intressant att studera hur kostnaderna inom en organisation kan 
optimeras. Även Niroomand och Vizvari (2013) menar att kvaliteten på produkter är oerhört 
viktig för att ett företag ska förbli konkurrenskraftigt på marknaden. Företag är näst intill 
tvungna till att förbättra sina processer för att minska produktionskostnaderna och därmed växa 
på marknaden (Marriott, Arturo, Soriano-Meier och Antony, 2013). Niroomand och Vizvari 
(2013) styrker ovanstående påståenden och menar att en ökad marknadsandel av ett 
producerande företag kan uppnås av en ökad lönsamhet. Utöver god kvalitet på produkterna är 
det även för tillverkningsföretag viktigt att organisationen ser till att produkterna levereras till 
kunderna i tid (Niroomand och Vizvari, 2013).  

Marriott et al (2013) nämner en metod vilken används för att prioritera förbättringsåtgärder hos 
företag som tillverkar produkter av låg volym med hög integritet. De 500 mest lyckade 
organisationerna har implementerat Six Sigma principer och tekniska metoder för att 
exempelvis främja förbättringar i produktens kvalitet. Världens 500 mest lyckade företag, vilka 
haft som mål att förbättra och bibehålla sin prestanda, har använt sig av just denna metod 
(Marriott et al., 2013). 
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2.2.1 Materialbesparing och kostnadsoptimering 
Optimering kan tillämpas inom väldigt många olika områden, ett exempel kan vara optimering 
av material. Materialoptimering kan innebära att materialbesparingar görs men även att val av 
material tas med hänsyn till vilket material som egentligen är mest lämpligt eller ett val vilket 
innebär mindre kostnader för företaget. Det finns säkerligen flera företag ute på marknaden som 
gör av med mer material än vad som är nödvändigt, det är därför viktigt att undersöka om det 
är möjligt med materialbesparingar inom organisationen. HVC i Karlskrona tillverkar sina 
kablar med marginaler gentemot kundkrav och standarder och det finns således en 
optimeringsmöjlighet inom företaget vad gäller materialförbrukning. 

Även kostnadsoptimering kan appliceras inom olika områden. En kostnadsoptimering kan 
innebära att ett företag förbättrar sina processer vilka efter förbättringen är mer 
kostnadseffektiva. En materialbesparing är också ett exempel på vad som kan leda till en 
kostnadsoptimering. Om ett företag minskar sin marginal gentemot kundkraven och på så vis 
sparar material innebär det även att de kommer att minska kostnaderna per produkt då mindre 
material används vid tillverkningen.  

För att beräkna vinsten som kan följa med en optimering av kabelns dimensioner kan följande 
ekvation användas:  

Vinst = (	)
*
	(D,-.

/ 	–	d,-.
/ 	))×	L	×	ρ,- ×	K,- +

(	)
*
	(D,89.

/ 	–	d,89.
/ 	))	×	L	×	ρ,89 ×	K,89 + (	)

*
	(D:-.

/ 	–	d:-.
/ 	))	×	L	×

	ρ:- ×	K:- − (	)
*
	(D,-<

/ 	–	d,-<
/ 	))	×	L	×	ρ,- ×	K,- +

(	)
*
	(D,89<

/ 	–	d,89<
/ 	))	×	L	×	ρ,89 ×	K,89 + (	)

*
	(D:-<

/ 	–	d:-<
/ 	))	×	L	×

	ρ:- ×	K:-   

 

 

(2.1) 

där  

D = Skiktets ytterdiameter. 

d = Skiktets innerdiameter. 

L = Kabelns längd. 

ρ = Materialets densitet. 

K = Materialets kostnad per meter. 

Förkortningen iH står för inre halvledare, iso för isolation och yH för yttre halvledare. 

Ekvation 2.1 är framtagen med hjälp av Björk (2013), där bland annat formeln för area och 
densitet finns dokumenterad.  
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2.3 Visualisering av information 
Under senare tid har det blivit allt viktigare att visualisera information inom forskning och i 
övriga arbeten. Informationsvisualisering innebär att information och data presenteras i form 
av visuella framställningar (Khan och Khan, 2011; Sackett, Al-Gaylani, Tiwari och Williams, 
2006). Visualisering av information är viktigt för att användaren lättare ska kunna undersöka 
samt analysera data och samtidigt utöka förståelsen för det data som finns tillgängligt (Liu, Cui, 
Wu och Liu, 2014; Khan och Khan, 2011).  

Många forskare tydliggör hur viktigt det är med visuella framställningar vid beslutsunderlag 
(Sackett, Al-Gaylani, Tiwari och Williams, 2006). Vidare nämner (Sackett et al., 2006) att 
visualisering är ett bra verktyg för att förstå mer komplicerade data, exempelvis vid situationer 
där relationerna mellan flera olika variabler är mer komplex. Khan och Khan (2011) nämner 
även de att informationsvisualisering gör det möjligt för människan eller användaren att hitta 
orsakssamband och tillägger att informationsvisualisering även kan avgöra vilka parametrar 
som är beroende av varandra (Khan och Khan, 2011). Enligt Khan och Khan (2011) är 
informationsvisualisering, vetenskaplig visualisering och visuella statistiska framställningar 
nära relaterade till datavisualisering.  

Syftet med begreppet informationsvisualisering är att användaren direkt ska kunna interagera 
med tillgänglig data genom att få en inblick i hur data ser ut och därefter dra möjliga slutsatser. 
För att det ska vara effektivt med data utvinning är det viktigt att inkludera människan i 
undersökningsprocessen av data och kombinera flexibilitet, kreativitet och generell kunskap 
med den enorma lagringskapacitet och bearbetningskraft som dagens datorer besitter menar 
Keim (2002). Fortsättningsvis skriver Keim (2002) att de metoder som används för 
datavisualisering ofta resulterar i en bättre dataanalys vilken dessutom är mer pålitlig än andra 
metoder som används inom data mining. Information och data som presenteras i form av 
tabeller och grafer är lättare att förstå, visuella framställningar gör det hela mer självklart menar 
Kusiak och Smith (2007). 

Precis som inom andra forskningsområden finns det även utmaningar med visualisering av 
information. Khan och Khan (2011) diskuterar kring olika faktorer som är betydelsefulla att 
tänka på för att en datavisualiseringsteknik ska vara effektiv. Grunden till en resultatrik 
visualisering är användarvänligheten, det ska vara effektivt och framförallt lätt för användaren 
att använda sig av en visualiseringsteknik. Information och data ska presenteras i sådana 
visuella framställningar att informationen är tillräcklig för att tolka resultatet. Det finns många 
vanliga tekniker med generella funktioner vilka är användbara för datavisualisering och 
exempel på sådana är tabeller, bar charter och histogram. Samtliga visuella presentationer av 
information och data bör vara eleganta, beskrivande och lätta för läsaren att tolka (Khan och 
Khan, 2011).  
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2.4 Kabeln  
Kabeln som analyseras i fallstudien är en högspänningskabel ämnad för undervattenanvändning 
(sjökabel), då den ska fungera som kontakt mellan en vindkraftpark till havs och land. Efter 
extruderingsprocessen består kabeln av följande delar (figur 2.1):  

• Ledare 
• Band 
• Inre halvledare 
• Isolation  
• Yttre halvledare  

 

Figur 2.1: Genomskärning av en högspänningskabel (ABB)  

Då kabeln genomgått extruderingen tillförs utöver dessa delar ett omslutande skyddande skikt 
i flera lager.  

 

2.4.1 Ledare 
Vid tillverkningen av kabelns ledare är det viktigt att ytan på det yttersta skiktet blir jämn och 
får en rund form, isoleringen kan då läggas på ledaren utan att skadas. En jämn ytteryta på 
ledaren ger möjlighet till materialbesparingar i senare processer. Ytterligare en faktor som 
påverkar materialåtgången är ledarens tvärsnittsyta. Det krävs mycket metall för god 
ledningsförmåga vilket leder till att det är mycket material som går åt för ledaren och isolationen 
kring ledaren. Det är viktigt att tillverka en ledare med en liten tvärsnittsyta för att minska 
materialåtgången, en större tvärsnittsarea leder till en dyrare produkt för kunden. Det är således 
värdefullt att ha en så liten tvärsnittsyta som möjligt, ledaren komprimeras därför med hjälp av 
valsar, samtidigt som kabelns ledningsförmåga uppfyller de satta kundkraven. (ABB 4, 1994) 

Det finns två alternativ på lämpliga material när det kommer till ledare för högspänningskablar, 
koppar och aluminium. Kabeln som kommer att undersökas i den här fallstudien består av en 
ledare tillverkad av aluminium. Ledare av aluminium har en lägre vikt än många andra metaller 
men måste emellertid dimensioneras större för att öka ledningsförmågan. Runde, Jensvold och 
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Jochim (2004) menar att de komprimerade ledarna är de mest populära ledarna och även att det 
är vanligt med aluminiumledare i högspänningskablar med PEX isolering.  

 

Figur 2.2: Genomskärning av en komprimerad aluminiumledare. (ABB)  

 

2.4.2 Band 
Ledaren är omsluten av två olika band, svällband och ledarband. Svällbandet består av 
svällpulver och har som uppgift att absorbera vätska som tränger in i kabeln vid eventuell 
mekanisk skada (ABB 4, 1994). Ledarbandet har som funktion att skydda svällbandet, hålla 
ihop ledaren innan extruderingen och därigenom ge inre halvledare en slät yta.   

 

2.4.3 Inre och yttre halvledare 
Skiktet runt ledaren är den så kallade inre halvledaren. Efter den inre halvledaren finner vi 
isoleringen som i sin tur har ett skikt av en yttre halvledare utanpå. Halvledarna består av PEX, 
tvärbunden polyeten. För att förbättra halvledarnas ledningsförmåga tillsätts kol. Kolhalten i 
halvledarna ligger vanligtvis mellan 18 - 30 %. (ABB 4, 1994) 

 

2.4.4 Isolering 
Isoleringen som extruderats på kabeln består av plastmaterialet PEX. Anledningen till att PEX 
används istället för PE, termoplastisk polyeten, är för att PEX tål högre temperaturer än vad PE 
gör. En kabel som består av en PEX-isolering tål en ledartemperatur upp mot 90 ºC medan en 
kabel som består av PE-isolering kan ha en drifttemperatur på 75 ºC (Kim, Jin, Jiang, Zhu och 
Wang, 2006).  

När temperaturen på plastmaterialet PEX överstiger smältpunkten blir inte materialet flytande 
utan mer gummiliknande och transparant med låga mekaniska egenskaper. När materialet 
därefter kyls ner igen får materialet tillbaka sin mekaniska hållfasthet och är inte längre 
transparant. Tvärbunden polyeten sägs ha ett ”termiskt minne” då det kan återgå till de 
ursprungliga dimensionerna genom att upphettas till en temperatur högre än materialets 
smältpunkt. 
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 Fördelar med PEX  
PEX-isolering används ofta i isolerade högspänningskablar vilka används vid överföring av 
elektricitet. Den höga smältpunkten på plastmaterialet är en anledning till varför PEX anses 
vara lämplig som isolation men det finns ytterligare fördelar med materialet (ABB 4, 1994). 
Enligt Nóbrega, Martinez och Alencar de Querioz (2013) är PEX-isolering ett kostnadseffektivt 
alternativ som inte påverkar miljön i samma utsträckning som andra alternativ.  
Tvärbunden polyeten har en hög isolations- och belastningsförmåga även vid höga 
temperaturer, vilket innebär att materialet tål mer mekanisk stress. Utöver detta har PEX-
isoleringen en låg vikt, konstruktionen är enkel och det krävs inget underhåll av 
isolationssystemet (ABB 4, 1994). 

 

2.5 VCV linje  
Vid tillverkningen av PEX kablar på HVC används en VCV-linje, Vertical Continously 
Vulcanization, vilken även benämns tornlinje.  

Linjen består av följande olika komponenter och delmoment:  

• Avrullning, I första momentet så rullas den tidigare producerade ledaren av från en 
trumma eller annan lastbärare.  

• Magasin, i nästa moment transporteras ledaren in i magasinet. Den används som en 
extra buffert mellan avrullningen och extrudern så att det ska finnas möjlighet att 
återställa eventuella problem med ledaren utan att stoppa produktionen.  

• Capstan, fungerar som ett slags draghjul med konstant hastighet som styr 
frammatningen av ledaren.  

• Extruder¸ smälter och bearbetar plastgranulaten som sedan formas av extruderns 
huvud till rätt form i tre lager kring ledaren. Extrudergruppen består av tre extrudrar; 
en för inre halvledare, en för isolation och en för yttre halvledare. 	

• Vulkrör, I vulkröret hettas kabeln upp så att plasten tvärbinds. Detta moment sker i 
kvävgas under högt tryck och under en hög temperatur. Korrekt temperatur är av hög 
vikt för att den kemiska reaktionen ska ske korrekt. Det höga trycket används för att 
verka som ett mottryck mot den kemiska reaktionen, utan ett högre tryck skulle ytan 
på plasten bli deformerad då den kemiska reaktionen sker. I nästa fas kyler kylröret 
ned kabeln, kabelns material blir då hårdare och mer tåligt mot deformation. Det är 
av stor vikt att vulkröret har en korrekt temperatur, ett korrekt och konstant tryck och 
att röret är fritt från olika föroreningar.  

• Packbox, i slutet av linjen sitter en packbox. Packboxen fungerar som en tätning runt 
kabeln, för att garantera att rätt vattennivå används då kabeln kyls i kylröret. 

Slutligen placeras den producerade kabeln på en vridskiva eller trumma. (ABB 4, 1994) 
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2.5.1 Begränsningar inom produktionen  
Det finns flera parametrar som begränsar hur snabbt VCV-linjen kan producera kabel.  

Det som vanligen avgör linjehastigheten är isolationsextruderns kapacitet att mata ut material. 
Då man extruderar PEX är det som begränsar extruderns kapacitet inte bara extruderns varvtal 
utan även temperaturen på smältan av PEX-material, vid ett högre varvtal blir temperaturen 
högre. Tvärbindningen av plasten sker vid höga temperaturer och det är också därför man 
behöver ha temperaturen i åtanke redan vid extruderingen för att motverka att tvärbindningen 
sker i ett för tidigt skede. Skulle man ha för hög temperatur i extrudern finns det en risk att det 
kan bildas klumpar i smältan som stör flödet och i sin tur påverkar kabelns kvalitet och 
elektriska hållfasthet. En optimering av isolationstjockleken kan trots detta möjliggöra för en 
ökning av linjehastigheten och således en ökad produktivitet.  

Det finns även fall då linjehastigheten begränsas av vulkrörets värmekapacitet, dvs. mängden 
energi som kan tillföras till kabeln för att den ska tvärbindas. En tunnare isolationstjocklek 
kräver mindre energi för att tvärbindas, en minskning av tjocklekens dimensioner gör alltså att 
det krävs mindre energi för att kabeln ska tvärbindas.  

Vidare begränsas ibland även linjens hastighet av förmågan att kyla materialet. För att skapa 
en formbeständig kabel och undvika deformering ska kabeln kylas ner till en viss temperatur 
innan den når vändhjulet i botten av linjen. Det är möjligt att kyla med vatten eller kvävgas.  

 

2.5.2 EX30 och EX31  
EX30 är den längsta av de två VCV-linjerna som finns lokaliserade i NKT HVC:s torn, från 
extruderingen som sker högst upp i tornet till ultraljudsmätningen är det ca 260 m.   
HVC:s andra VCV-linje, EX31 mäter ca 240 m från extruderingen till ultraljudsmätningen.  

Röntgenutrustningen finns lokaliserad mindre än en meter efter extruderingen på de båda 
linjerna. Röntgenscannrarna är placerade med ett avstånd på tio centimeter mellan axlarna.  

Vad gäller lasern är den placerad ca 240 m efter extruderingen på EX30 respektive ca 250 m 
efter extruderingen på EX31.  

Avstånden mellan mätutrustningarna samt linjernas konfiguration påverkar temperaturen på 
kablarna vid de olika mätningarna och därav kan mätresultaten mellan utrustningarna samt 
linjerna skilja sig åt. 
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2.6 Mätmetoder   
Kabelns dimensioner mäts kontinuerligt i tre steg genom extruderingsprocessen på NKT High 
Voltage Cables. Först direkt efter extruderingen med röntgen, för att sedan kylas ned och då 
mätas med laser, och avslutningsvis med ultraljud innan den färdiga kabeln läggs på en 
lastbärare. För att verifiera de tre kontinuerliga mätmetoderna mäts även kabelns diameter med 
hjälp av ett optiskt instrument vid varje början och slut av en körning.  

 

 
 

 

 

Figur 2.3: – Översiktsbild, mätprocessen 

 

2.6.1 Röntgen 
Första framsteget inom radiografin inträdde år 1895 vid upptäckandet av röntgen (Tafreshi, 
Nasseri, Nabipour, Rostamifard och Nasiri, 2014). Röntgenstrålar kan tränga igenom material 
som för det synliga ljuset är ogenomträngligt och på så vis är och har röntgen varit väldigt 
användbart vid undersökning av inre struktur hos metaller. Genom att undersöka den inre 
strukturen hos metaller är det möjligt att upptäcka annars dolda brister hos materialet (Tafreshi 
et al., 2014).  

I princip alla icke förstörande metoder bestående av strålning antar att strålningen från källan 
till detektorn färdas i en rak linje (Shull, 2002). Shull (2002) menar dock att detta antagande 
inte är helt sant och att strålningen ofta sprider sig. När strålningen passerar det undersökta 

En	ledare	av	aluminium	
transporteras	upp	i	tornet	

Isolationssystemet	
extruderas

Skikttjocklekarna	mäts	med	
röntgen,	kabeln	är	
fortfarande	varm	

Diametern	mäts	med	laser,	
kabeln	har	då	svalnat	

Skikttjocklekarna	mäts	med	
ultraljud,	den	färdiga	kabeln	
placeras	sedan	på	lastbärare.	
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objektet dämpas strålningen och det är den varierande graden av dämpning inom det undersökta 
objektet som ger upphov till en bild. Då samtliga grundämnen har unika atomstrukturer är 
dämpningsegenskaperna och utsläppsegenskaperna olika för olika material. Den mängden 
röntgenstrålar som passerar genom det undersökta materialet beror mycket på materialets 
sammansättning, mängden strålar och energin på dessa samt materialets densitet och tjocklek. 
(Shull, 2002).  

En viktig faktor för ett framgångsrikt företag är som tidigare nämnt kvalitet. Enligt Bozydar 
Knyziak, Rzodkiewicz, Kaczorowska och Derlacinski (2017) medför god kvalitet nöjda kunder 
och både risken samt kostnaden av att behöva ersätta mindre bra produkter reduceras. Det är 
väldigt viktigt att det sker en kontroll av den produkt som ska levereras till kunden, helst ska 
kontrollen ske precis innan produkten är klar att levereras vidare. För att kontrollera produkter 
finns det olika hjälpmedel tillgängliga men en av dagens mest värdefulla verktyg är den 
avbilningsteknik som röntgenmaskiner besitter (Bozydar Knyziak et al., 2017). 

Förr krävdes kemikalier för att detektorer skulle producera röntgenbilder, den klassiska 
metoden går ut på att en film placeras bakom det objekt som ska inspekteras och under en viss 
tid verkar den joniserande strålningen på objektet. Efter exponeringstiden tas filmen bort för att 
därefter bearbetas fotografiskt (Bozydar Knyziak et al., 2017). Bozydar Knyziak et al., (2017) 
redovisar att användningen av "torra" processer idag har ökat. De nya metoderna kräver bland 
annat en dator, avbildningsplattor, bildskärmar samt skrivare och kallas ofta computed 
radiography, CR, eller direct digital radiography, DR (Bozydar Knyziak et al., 2017).  

En skillnad mellan den tidigare processen och dagens röntgenmätning är att DR idag med hjälp 
av det datoriserade utvecklingssystemet direkt kan bilda en sammanhängande röntgenbild 
(Bozydar Knyziak et al., 2017). Iddir (2007) menar dessutom att ytterligare en skillnad är att 
det digitala systemet minskar kostnaderna för röntgenfilm samt de processer som följer med 
den tidigare metoden då CR resulterar i bilder vilka både kan visas och överföras elektroniskt.  

Bozydar Knyziak et al (2017) nämner att både den tidigare radiografin och dagens 
röntgenmätning främst används inom medicinsk diagnostik och vid en mer enkel 
säkerhetsinspektion. Intresset av att tillämpa dessa metoder ökar dock även inom 
industribranschen och Bozydar Knyziak et al (2017) poängterar vidare att röntgenmätningar är 
pålitliga då resultatet har en hög noggrannhet. Bozydar Knyziak (2017) tydliggör även att det 
krävs speciella röntgenapparater för ett bra resultat.   

Wong, Ng och Xu (2006) skriver att kvaliteten på röntgenradiografi till stor del beror på 
uppsättningen av olika parametrar. Processen av att erhålla dessa parametrar, vilka producerar 
en bra röntgenbild, hänger på användarens erfarenhet genom en test- och felprocess. Med en 
optimal röntgenbild ökar möjligheten att upptäcka avvikelser i storlek samt avgöra hur pass 
känslig avvikelsen är. (Wong, Ng och Xu, 2006) 

Röntgenmetoden är av många anledningar fördelaktig under produktionsprocesser. Shull 
(2002) menar att röntgen i jämförelse med många andra icke destruktiva metoder i princip 
genererar en omedelbar tolkning av mätresultatet. Ytterligare fördelar med röntgen är att 
metoden kan studera inre struktur hos material och generera mätvärden för materialets densitet 
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samt tjocklek. Strålningsmetoder är väldigt användbara vid fall där förändringar uppstår i 
material, röntgen kan exempelvis upptäcka när tjockleken hos material varierar (Shull, 2002).  

I motsats till optiska mätinstrument och ultraljud som mätmetod är röntgen inte känsligt för 
temperaturförändringar, tryckförändringar eller synlig gas som passerar mellan röntgenkällan 
och sensorn (SIKORA, 2009). Shull (2002) nämner även att röntgen är den enda metoden som 
kan verka på alla material. 

 

 Röntgen som mätmetod i vår fallstudie på NKT HVC 
Då kabeln mäts med röntgen har isolationssystemet just extruderats på ledaren och kabeln är 
därför varm. Man behöver då ta hänsyn till den termiska expansionen av smältan, och 
uppskattar därför denna teoretiskt för att visa ett beräknat kallmått. Röntgenmätningen görs 
längs med två axlar och de mått som redovisas är en medelvärdesbildning av de senast uppmätta 
skikttjocklekarna. 

Röntgenscannern som används är av märket Sikora, med modellnummer X-RAY 8000. 
Röntgenutrustningen används för att mäta tjockleken av isolationsskikt på mellan och 
högspänningskablar. Med hjälp av röntgen kan skikttjockleken, koncentriciteten, ovaliteten och 
ytterdiametern tas fram för alla tre lager i isolationssystemet.  

Röntgenscannern är placerad direkt efter extruderns trippelhuvud, för att få en så snabb 
överblick av kabelns form som möjligt. Tack vare den snabba överblicken kan trippelhuvudet 
justeras snabbt, för att öka kvaliteten på producerad kabel redan i starten och därigenom 
optimera materialåtgången samt öka mängden kabel som uppfyller kundkraven vid start.  

Systemet X-RAY 8000 består av två scanners, ett röntgenrör och en detektor som fungerar som 
mottagare, dessa är lokaliserade i scannerboxen i vulkröret. Scannrarna ligger på rektangulära 
rälser i skarvboxen, mätöppningarna är täckta med berylliumfönster. Scannrarna är förskjutna 
tio centimeter i förhållande till varandra vertikalt och är placerade så att de mäter 90 grader 
relativt varandra.  

Information från röntgenmätningen bearbetas i en mikrodator ISO-DATA 800 - system. 
Behandlad information om kabelns genomskärning och mätparametrarna återges sedan på en 
pekskärm, denna information lagras kontinuerligt. På denna pekskärm är det även möjligt att 
se hur det maximala och minimala värdet på producerad kabel är placerade, detta underlättar 
då trippelhuvudet ska justeras. Man kan även ställa in gränser för tillåten tolerans, om ett värde 
registreras utanför toleransen ges ett alarm. (ABB 2 2016)  

 

2.6.2 Ultraljud  
Ultraljudsmetoder har visat sig vara de vanligaste teknikerna vid icke destruktiv undersökning 
av material applicerat på ingenjörsmässiga problem (Oishi, Yamada, Yoshimura, Yagawa, 
Nagai och Matsuda, 2001; Sambath, Nagaraj, Selvakumar, Arunachalam och Page, 2010).  

Ultraljudslösningar består idag av en rad olika funktioner och systemen anses vara mer 
komplicerade i nuläget än vad de var tidigare. Även om komplexiteten av denna mätutrustning 
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har ökat har ultraljudsmaskiner i stor grad automatiserats (Starkoff, 2014). Ljudvågor som 
kallas för ultraljud är de vågor bestående av frekvenser vilka är högre än 20 kHz (Hägglund, 
2009). Vidare skriver Starkoff (2014) att en ultraljudspuls inte består av endast en frekvens utan 
av ett intervall av frekvenser. Hägglund (2009) förklarar att en ultraljudsvåg utbreder sig genom 
att partiklar i ett medium förskjuts. Fortsättningsvis beskriver Hägglund (2009) att det finns två 
olika typer av vågor, längsgående och tvärgående vågor. De längsgående vågorna innebär att 
partiklarna rör sig i samma riktning som vågutbredningen medan tvärgående vågor innebär att 
partiklarna istället rör sig vinkelrätt mot vågutbredningens riktning. Då partiklarna vid 
längsgående vågor är komprimerade kallas dessa vågor i vissa fall även för kompressionsvågor. 
En skillnad mellan de olika vågorna är bland annat att de längsgående vågorna utbreder sig 
genom fasta ämnen, gaser och vätskor och att de tvärgående vågorna i princip bara utbreder sig 
genom fasta ämnen (Hägglund, 2009). 

Den metod som vanligtvis används för att ge upphov till ultraljud går ut på att låta en yta med 
önskad frekvens vibrera och därefter koppla den vibrerande ytan till ett medium där vågen kan 
utbreda sig, anordningen kallas för en ultraljudsomvandlare. Ultraljudsomvandlaren omvandlar 
i det här fallet den elektriska energin till mekanisk vibration (Hägglund, 2009). 

Venables (2011) beskriver hur ultraljudsbilder produceras och menar att en ljudpuls som lämnar 
ultraljudsomvandlaren utbreder sig fram till dess att den möter ett akustiskt gränssnitt. Vidare 
beskriver Venables (2011) att ljudenergin vid detta akustiska gränssnitt, där det sker en 
förändring i akustisk impedans, reflekteras tillbaka till ultraljudsomvandlaren och därmed 
detekteras det returnerade ekot. Värdena lagras därefter som en graf med information i 
maskinens datorminne. Den ljudenergi som inte reflekteras vid det akustiska gränssnittet 
förloras vilket betyder att vid de situationer där ljudet ska passera genom flera vävnader sänks 
ljudpulsens intensitet ju djupare den går in i objektet (Venables, 2011). Venables (2011) nämner 
också att absorptionen samt utbredningen av ljudpulser är beroende av frekvensen och 
ljudpulser har därför en begränsad förmåga att tränga in i djupare vävnader där 
ultraljudsomvandlaren består av höga frekvenser. Fortsättningsvis skriver Venables (2011) 
dock att högfrekventa ljudpulser producerar ultraljudsbilder med bättre upplösning.  

Enligt Breysse (2012) kan mätmetoder vilka använder sig av ultraljud vara osäkra då 
mätningarna upprepas, författaren menar att det kan råda en viss slumpmässighet i 
mätanordningen eller databearbetningen. Vidare nämner Breysse (2012) att även yttre faktorer 
som exempelvis luftfuktighet och temperatur kan ha en inverkan på pulsernas hastighet vilket i 
sin tur resulterar i mätvariationer.  

Shull (2002) nämner ett par fördelar med ultraljud som mätmetod. Mätningar vilka använder 
sig av ultraljud har en hög känslighet och interpolerar mätvärden varje minut. Ultraljud har även 
en hög noggrannhet och kan både mäta egenskaper samt densiteten hos material (Shull,2002).   

 

 Ultraljud som mätmetod i vår fallstudie på NKT HVC 
Ultraljudssystemet som används i de linjer vi studerar benämns som UltraScreen (ACUITY 
Products, 2015). UltraScreen är en utrustning som kan övervaka en extruderingslinje med 
avseende på skikttjocklekar, föroreningar och defekter (ABB 5, 2011). Kabeln scannas med 
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ultraljud på 16 positioner runt kabelns omkrets, detta sker ofta och utan medelvärdesbildning 
(ACUITY Products, 2015). Ultraljudspulserna avfyras i sekvenser där varje ”varv” tar ungefär 
16 millisekunder. Den radiella upplösningen i UltraScreen är oklar men systemet sägs upptäcka 
defekter av storleken 200 mikrometer. Enligt teorin bör defekter av en storlek mindre än 100 
mikrometer upptäckas (ABB 5, 2011).  

För att noga undersöka de tre olika skikten hos kabeln samt upptäcka eventuella avvikelser 
använder UltraScreen sig av ljud med en frekvens på 5 MHz. Det som egentligen upptäcks med 
hjälp av UltraScreen är den reflektion som uppstår i gränssnittet mellan material för vilka den 
akustiska impedansen skiljer sig åt, den inre- och yttre halvledaren har exempelvis inte samma 
akustiska impedans som isolationen. Akustisk impedans definieras som 𝑧 = 	𝜌	×	𝑣, där 𝜌 står 
för densitet och 𝑣 för materialets ljudhastighet. Reflektionen som undersöks kan beräknas med 
hjälp av formeln 𝑅 = 	 (A<B	A.)

(A<	C	D.)
 , där z1 och z2 betecknar de akustiska impedanserna för de olika 

materialen. (ABB 5, 2011). Vad som är viktigt att tänka på är att ljudhastigheten hos halvledarna 
och isolationen är olika. Ultraljudsutrustningen går även att kalibrera på ett sätt som inte är 
möjligt med övriga mätmetoder. 
 
Mätprincipen för UltraScreen är enligt ACUITY Products (2014) som följer. UltraScreen består 
av två huvuddelar, en vattentank vilken innehåller en ring med 16 ultraljudshuvuden och en 
dator vilken har som uppgift att behandla och analysera mätdata från ultraljudet (ABB 5, 2011). 
Då ultraljudsomvandlaren, vilken är monterad i ett vattenbad, är påverkad av en spänningspik 
avges energi som passerar genom vattnet in till kabeln. När energin passerar genom kabelns 
olika skikt reflekteras en del av energin tillbaka till ultraljudsomvandlaren. Genom att mäta 
tidsskillnaderna mellan dessa signaler kan skillnaden i skikttjocklek beräknas med hjälp av 
ljudets hastighet genom de olika skikten.  

UltraScreen har enligt ACUITY Products (2017) en rad olika funktionaliteter inom 
kabelproduktionen. Med hjälp av utrustningen kan man mäta de fyra primära gränssnitten som 
är av intresse, dvs. inre halvledare, isolering, yttre halvledare och ytterdiameter. Ultraljudet som 
används kan även, som tidigare nämnt, upptäcka signifikanta avvikelser i de undersökta 
gränssnitten. Utöver detta har UltraScreen även en display där man kan övervaka processen för 
att enkelt kunna förstå både kortsiktiga och långsiktiga trender i skikttjocklekar och lagrens 
ovalitet.  

Tack vare ovan nämnda funktionaliteter kan UltraScreen alltså upptäcka förändringar på både 
inre och yttre halvledare, så väl som i isolationen under produktionsprocessen. Excentricitets- 
och koncentricitetsfaktorer kan räknas ut och även så väl långsiktiga som kortsiktiga variationer 
i tjocklek av varje lager. (ACUITY Products 2017) 

UltraScreen är emellertid känslig för störningar vilka kan påverka diverse resultat. Det kan 
exempelvis, om vattentanken innehåller smutsigt vatten, uppstå brus vid mätinstrumentet. 
Bruset som uppstår påverkar signalen hos mätmetoden vilket i sin tur påverkar mätresultatet. 
Det finns också en risk att luftbubblor lägger sig vid ultraljudets sensor, detta påverkar då 
kvaliteten på mätinstrumentets registrerade data (ABB 5).  
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2.6.3 Laser 
År 1960 konstruerades den första användbara lasern av Theodore Maiman (Choy, 2014), lasern 
är idag ett väldigt viktigt fotoniskt verktyg vid mätningar där noggrannheten är hög (Ali, Javed, 
Medhmood, Ashraf, Bhatti, Ahmed, Ilyas och Khan, 2012). Kulkarni och Rustagi (2016) 
skriver att optiska mättekniker har varit till stor hjälp vid olika tekniska tillämpningar, 
exempelvis inom mätning av materialegenskaper samt analys av strukturer, och dessa metoder 
kan generera mätningar i skalor av millimeter och nanometer.   

Zhao, Wang och Wang (2004) beskriver hur lasern fungerar; två laserdioder lyser på objektet 
vertikalt i två olika riktningar vilket genererar en skugga av objektet på CCD matrisen. För att 
CCD-linjens sensorer ska vara helt belysta ställer man in laserns utsändningsvinkel. Genom att 
mäta från två vinkelräta riktningar på samma gång är det möjligt att ta reda på var objektet 
befinner sig i mätområdet. Laser mäter upp diametern hos olika objekt och dessa diametrar är 
beroende av förhållandet mellan skuggorna som uppstår i x- och y-led (Zhao, Wang och Wang, 
2004). 

 

 Laser som mätmetod i vår fallstudie på NKT HVC 
Då kabeln svalnat och befinner sig längre ner i linjen mäts dess diameter med laser. Mätningen 
sker över två axlar. Mäthuvudet som används är Sikora XY med stativ.  

Då kabeln färdas genom den vertikala linjen orsakas en skugga på CCD-linjesensorn genom att 
en ljusstråle från en laserdiod riktas mot kabeln, skuggan som framkallas är ekvivalent med 
kabelns diameter. Mäthastigheten ses som hög och begränsas endast av CCD-linjesensorn 
(Sikora 2016).  

Genom att man mäter över två axlar kan man säkerhetsställa måtten även om kabeln skulle 
hamna ur position.  

Två mått redovisas, X och Y axel, medelvärdet av dessa används för uppföljning.  

 
Figur 2.4: – Översiktsbild laser mätt över två axlar.  
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2.6.4 Optiskt mätinstrument, KSM 
Kabelsnittmätare, KSM, är ett optiskt mätinstrument som används för att generera mätvärden 
på kablar genom att uppmäta skivor av kabeln, rören och profilerna. Mätinstrumentet använder 
sig av en avbildningsteknik där mättiden är mellan en till tre sekunder. Med hjälp av systemet 
som används för att ta fram en bild av kabeln är det möjligt att snabbt utföra stora mängder av 
tvådimensionella mätningar. Det som presenteras med hjälp av KSM är bland annat kabelns 
maximala och minimala skikttjocklekar, medelvärdet på skikttjocklekarna, den gemensamma 
mittpunkten för samtliga skikt samt kabelns ovalitet (ACM AB, 2015).  

Enligt SIKORA (2009) använder sig många av optiska mätinstrument vid kontroll av 
kabelprover. Det är viktigt att temperaturen under kontroll av kabelprov alltid är densamma, 
det är inte möjligt att försumma temperaturen för inre- och yttre halvledare samt för isolationen. 
En möjlig faktor till att det optiska mätinstrumentet vid undersökning av kabelprov skulle 
redovisa fel mått är att det vid utkapning av en kabel oftast sker en deformation av provet. Detta 
sker även om kabelskärningen utförs väldigt noggrant. Vid utkapning av kabeln orsakas även 
en utjämning av krafterna som bildas vid materialkrympning, detta gäller speciellt i 
längdriktningen av isolationen vilket påverkar tjockleken hos varje skikt (SIKORA, 2009).  

Att jämföra resultat uppmätt med röntgen och resultat uppmätt med ett optiskt mätinstrument 
är inte alltid lätt. SIKORA (2009) menar att mätmetodernas resultat ofta skiljer sig på grund av 
att metoderna fungerar på olika vis.  

 

 KSM som mätmetod i vår fallstudie på NKT HVC  
KSM mätningen utförs genom att man mäter upp den minsta tjockleken för varje skikt på 
kabelns tvärsnittsarea. Med 𝑇FGH som utgångspunkt utförs sedan ytterligare fem mätningar, 60 
grader förskjutna i förhållande till varandra. Den maximala isolationstjockleken mäts upp och 
definieras som 𝑇FIJ.  

KSM som mätinstrument används för att verifiera de mätningar som sker kontinuerligt under 
hela körningen, ett tvärsnitt klipps ut under början och slutet av varje körning för att sedan 
mätas med KSM.  

 
Figur 2.5: – Tvärsnitt som genomgått KSM-mätning  
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3 METOD 
För att kunna uppnå satt syfte och mål med projektet krävs det att en vetenskapligt baserad 
metod identifieras. Nedan kommer vårt val av metod att motiveras och granskas gentemot 
andra vetenskapliga metoder. Syftet med metodkapitlet är att ge läsaren en tydlig bild av 
projektets arbetsgång.  

 
3.1 Forskningsfilosofi  
Saunders, Lewis och Thornhill (2003) visar på att det finns tre olika typer av 
forskningsfilosofier; Positivism, Interpretivism och Realism.  

Positivism rubriceras enligt Michell (2003) som en forskningsfilosofi där man antar ett 
filosofiskt förhållningssätt inom det naturvetenskapliga området. Forskaren arbetar med en 
observerbar social verklighet där slutprodukten kan likna vid lagbaserade generaliseringar 
liknande de som fysiker och naturvetare gör (Saunders et al. 2003). Interpretivism beskrivs av 
Saunders et al. (2003) som en forskningsfilosofi där man anser att djupa insikter i en komplex 
värld blir försummad då man drar lagbaserade generaliseringar. Realism är baserat på tron att 
det existerar en verklighet som är oberoende av mänskliga tankar och övertygelser. Likt 
positivism beskriver Saunders et al. (2003) att logiska resonemang inom naturvetenskapen ska 
följas, skillnaden mellan förhållningssätten är att realisten inte förlitar sig på att verkligheten 
kan bli observerad till fullo.  

Då vi i vår forskningsstudie kommer att förlita oss på kvantitativa data och samband mellan 
dessa kommer vi att anta positivism som förhållningssätt.  

 

3.2 Forskningsprocess  
Enligt Ghauri & Grønhaug (2010) ses forskning ofta som en process (figur 3.1). En serie 
aktiviteter över tid. Huvudorsaken till detta förhållningssätt är att forskning tar tid och kräver 
eftertanke. Insikter kommer gradvis och kommer att behöva modifieras och förändras under tid. 
Det kan vara användbart att se forskningen som en process med distinkta steg menar Ghauri & 
Grønhaug (2010) fortsättningsvis, då varje steg innehåller olika arbetsuppgifter. Ett 
förhållningssätt som detta hjälper forskaren att uträtta sitt arbete systematiskt och förstå vad 
som ska uträttas under varje specifikt steg av projektet. 

Ghauri & Grønhaug (2010) menar än dock att deras presenterade process (figur 3.1) är en 
simplifierad modell, verkligheten är ofta inte fullt så systematisk som modellen och det är 
möjligt att forskaren behöver gå fram och tillbaka mellan stegen under projektets gång. 

 

 
 



20 
 

 
 

Figur 3.1: The research process (Ghauri & Grønhaug 2010, s. 30) 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014), ser även de forskningen som en process (figur 3.2) men 
visar istället på en modell som byggs upp av fem delprocesser. Inledningsvis behöver forskaren 
definiera en frågeställning för projektet. I den första delprocessen av de fem sker sedan 
planeringen av projektet. För att sedan i nästa delprocess följas upp av en teoribildning inom 
valt område, i denna del av projektet ingår en grundläggande vetenskaplig litteraturstudie. Nästa 
del av processen ses som den empiriska delen av projektet, forskaren samlar här in ny data och 
kunskap inom valt område. I den slutliga delprocessen av de fem menar Eriksson & 
Wiedersheim-Paul (2014) att forskaren ska reflektera och analysera sina resultat, i analysdelen 
knyter forskaren ihop de olika delprocesserna i projektet. 

 
Figur 3.2: Forskningsprocessen (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014, s. 19)   
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Under vår studie har vi använt en kombination av de ovan nämna forskningsprocesserna. Vi 
har inlett vår studie på liknande sätt som Eriksson och Wiedersheim föredrar med en planering 
av projektet, för att sedan följa upp med en grundläggande teoribildning, nästkommande fas har 
varit den empiriska delen där vi behandlat vårt data och ökat vår kunskap för ämnet för att 
slutligen analysera och reflektera våra resultat. Det som skiljt sig från denna modell är att vi 
som Ghauri & Grønhaug föredrar har haft en pågående litteraturöversikt under större delen av 
projektet, vi har ständigt haft ett behov av att öka och bredda vår kunskap för att förbättra 
studiens övergripande kvalitet.  

 
3.3 Forskningsdesign 
Det finns tre huvudsakliga typer av forskningsdesign enligt författarna Ghauri & Grønhaug 
(2010); Explorativ, Deskriptiv och Förklarande.  

En explorativ forskningsdesign beskrivs som en metod där forskningsproblemet är svagt 
definierat (Ghauri & Grønhaug 2010). Morgenthaler (2009) menar att en explorativ 
forskningsdesign kännetecknas av att man studerar data från så många olika infallsvinklar som 
möjligt. Det är viktigt att forskaren ser bortom sina och studiens begränsningar, då tid och 
kreativitet ska ses som de enda möjliga avgränsningarna menar Morgenthaler (2009) 
fortsättningsvis. 

Ghauri & Grønhaug (2010) beskriver den deskriptiva forskningsdesignen som en metod 
lämplig för väldefinierade och välstrukturerade problemställningar. Målet med en deskriptiv 
studie är att observera och porträttera personer, händelser eller situationer (Saunders et al., 
2003). 

Även inom den förklarande forskningsdesignen är problemställningen väldefinierad och 
strukturerad, vad som kännetecknar metoden är att man arbetar efter att finna orsaken till att 
något uppstår och i vilken utsträckning denna orsak kan generera i en effekt (Ghauri & 
Grønhaug 2010). Som kärnpunkten i denna metod återfinns två mycket väsentliga ord, 
beskrivning och förklaring. En beskrivning ges av hur någonting är konstruerat eller fungerar, 
sedan ges en förklaring för att åskådliggöra varför någonting är konstruerat eller fungerar som 
det gör (Hedström, 2004). 

Vad som huvudsakligen är avgörande för vilken av de tre olika forskningsdesignerna som är 
bäst lämpat för ett forskningsproblem är hur väl definierat forskningsproblemet är (Ghauri & 
Grønhaug 2010). 

I vår studie kommer vi att använda oss av en explorativ forskningsdesign, detta då vi ska finna 
mönster och variationer i det sekundära data vi har tillgängligt.  
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3.4 Fallstudie som metodologi  
Med fallstudier menar man enligt Lekvall & Wahlbin (1993) studier med en djupgående 
inriktning på enskilda fall. Författarna menar fortsättningsvis att fallstudier är lämpat för 
explorativa undersökningar där syftet är att få en utförlig beskrivning av ett system där man inte 
på förhand kan avgöra vad som är viktigt eller oviktigt att utreda.  

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014) menar att det finns fyra huvudsakliga 
användningsområden för en fallstudie i forskningssammanhang:  

• Illustration, då fallstudien endast används som en ”empirisk gestaltning” ofta 
kortfattad med syfte att förtydliga och öka förståelsen.  

• Hjälpmedel för skapandet av hypoteser, problemet är i dessa fall relativt obekant, 
fallstudien leder då till en explorativ undersökning.  

• Metod för ”aktionsforskning/förändringsarbete”, används t ex vid utveckling av 
organisationer. Forskaren behöver då skaffa sig en djupgående kunskap om 
organisationen.  

•  Hjälpmedel vid skapandet av en ny teori, detta användningsområde är det mest 
omdiskuterade för fallstudien.  

Författarna beskriver fortsättningsvis fem viktiga kriterier för en framgångsrik fallstudie. Det 
förstnämnda är att fallstudien och dess resultat ska vara betydelsefullt för någon. Det andra 
kriteriet som belyses är att fallstudien ska vara fullständig, dvs. fallet bör belysas från olika 
vinklar. Fallstudien bör också ha tillräckliga belägg, dvs. det data som används måste vara 
relevant för den forskning som görs. Som fjärde kriteriet nämns att fallstudien ska ta upp 
rivaliserande hypoteser, dvs. det ska finnas olika tänkbara klargöranden. Som sista kriteriet tas 
det upp vikten av att en fallstudie bör sammansättas på ett engagerande sätt. (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul 2014) 

 

3.4.1 Fallstudiens process  
Ghauri & Grønhaug (2010) visar på en modell (figur 3.3) för att genomföra en forskning med 
en fallstudie som metod.  Processen genomgår fyra huvudsakliga steg, ”drift”, ”design”, 
”prediction” och ”disconformation”.  I början av ett forskningsprojekt är forskaren i ”drift-” 
steget och i en inlärningsprocess inom forskningsområdet. Detta steg vidgar forskaren 
perspektiv och modifierar ofta de inledande forskningsfrågorna. Nästa steg enligt författarna 
Ghauri & Grønhaug (2010) är ”design-” steget, här väljer författarna hur data ska samlas in. 
Utformandet av förklaringar till uppkomna resultat påbörjas också i detta steg. 
Problembeskrivningen som finns tillgänglig från ”drift-” steget förfinas. Nästkommande steg i 
fallstudien är ”prediction”, denna fas inträffar inom tidsramen av mitten till sena delen av 
projektet. I detta steg har forskaren redan en tydlig bild och förståelse för faktorerna som 
fallstudiens information samlas in på, samt kan fortsätta med analysen av projektet. Det 
slutgiltiga steget beskrivs som ”disconformation”, i detta steg testas och analyseras tidigare 
insamlat resultat. 
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Figur 3.3: Fallstudiens processmodell (Ghauri & Grønhaug 2010, s. 112) 

  
3.5 Beskrivning av fallstudien i detta forskningsprojekt  
Vår fallstudie har haft sin grund i produktionen på NKT HVC på Verkö, Karlskrona. Vi har 
studerat mätmetoder som mäts kontinuerligt genom produktionsprocessen, både ultraljud, 
röntgen, laser och KSM behandlas i resultatdelen av studien.  

Nedan följer en beskrivning av hur den empiriska delen av studien har fortlöpt samt hur vi 
samlat in information till studiens teoridel. Slutligen presenteras även hur analysen av 
datamängden har skett, samt vilka program som har varit behjälpliga i vår process.  

 

3.5.1 Datatyper 
De två olika typerna av data benämns primär- och sekundärdata (Lekvall & Wahlbin, 1993; 
Arbnor & Bjerkne, 1994; Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2014).  

Primär data kännetecknas av att vara insamlad direkt av forskaren genom intervjuer, enkäter, 
experiment, observationer osv. Enligt Lekvall & Wahlbin (1993), finns det ingen forskning som 
kan baseras enbart på primär data då det alltid finns anledning att använda sekundär data i någon 
del av processen. Den största fördelen med primärdata är att den är insamlad och anpassad 
specifikt för studien medan den största nackdelen är att det kan vara tidskrävande och en stor 
kostnad att samla in primär data (Ghauri & Grønhaug, 2010).  

Den sekundära datan, är data som inte är insamlad av forskaren själv, dvs. insamlat i ett annat 
sammanhang (Lekvall & Wahlbin, 1993). Nackdelarna med att använda sekundärdata är att 
forskaren förlitar sig på data som inte är producerad specifikt för studien (Ghauri & Grønhaug 
2010; Denscombe, 2008; Lekvall & Wahlbin, 1993). Fördelarna med att använda sig av 
sekundärdata i ett forskningsprojekt är en stor besparing av tid och pengar, enligt Ghauri & 
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Grønhaug (2010) gör inte detta bara att forskaren kan formulera och förstå sitt problem bättre 
utan ökar även möjligheten för att dra vetenskapliga samband.  

Då vi inte har samlat någon data själva utan har tillgång till en databas med historisk data från 
tidigare körningar är vårt data sekundär data.  

 

3.5.2 Datainsamling  
Enligt Ghauri & Grønhaug (2010); Eriksson et al., (2014); Denscombe (2008) finns det två sätt 
att samla in data såväl som det finns två typer av data. De två olika datainsamlingsmetoderna 
är kvantitativ och kvalitativ metod.  

En kvantitativ metod kännetecknas av data insamlad från statistik, där insamlingen resulterar i 
numeriska och standardiserade data. Analysen av data sker genom användning av statistik så 
som diagram och grafer. Den normala tankegången då man utgår från ett kvantitativt perspektiv 
är att påbörja arbetet med att definiera en vald teori, för att sedan i nästa skede utveckla sin teori 
till en hypotes som med hjälp av tillgänglig data kan testas (Barczak, 2015). Enligt Lekvall & 
Wahlbin (1993), beskrivs en kvantitativ studie ofta som en ”case study”.  

En kvalitativ studie är baserad på data uttryckt i ord, där insamlingen av data är icke 
standardiserad. Analysen av kvalitativa data sker genom användning av konceptualisering 
(Saunders et al., 2003).  

För att besvara vår forskningsfråga har vi fått tillgång till en databas med registrerade mätdata 
från tidigare charger. Vid visualisering av tillgänglig data krävs det att vi skapar diagram och 
grafer, vår studie baseras alltså på en kvantitativ metod.  

 

3.5.3 Litteraturstudie  
Det finns två huvudsakliga anledningar att göra en studie av tidigare litteratur enligt Saunders 
et al. (2003), dels är litteraturstudien nödvändig för att generera och förfina forskningsidén men 
även för att genomföra en kritisk granskning av tidigare litteratur. Vad som är viktigt för 
forskaren att ha i åtanke är att en litteraturstudie måste avgränsas för att kunna inkludera det 
som är mest signifikant och mest relevant inom en studie, då det inte är praktiskt möjligt att 
inkludera allt (Denscombe, 2008). Ghauri & Grønhaug (2010) belyser även de att syftet med 
litteraturstudien är att rama in problemet samtidigt som man ska identifiera relevanta koncept 
samt positionera studien då varje projekt måste generera i någonting nytt inom 
forskningsområdet.  

För att samla material till litteraturstudien har vi använt biblioteket på avdelningen TM, NKT 
HVC samt biblioteket på BTH, Gräsvik, som en bas. Detta material har gett oss en bra grund 
för vår teoridel. Vi har sedan använt vetenskaplig litteratur för att fördjupa oss inom valda 
områden, alla använda artiklar är ”peer-reviewed” och har hittats genom sökning i BTHs 
databas Summon.  
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3.5.4 Dataanalys  
Syftet med dataanalysen är att erhålla meningsfull information från insamlade data (Ghauri & 
Grønhaug, 2010). Processen för dataanalys ska innefatta sökandet av information som ligger 
under ytan av data, kärnelement som beskriver hur saker är samt hur de fungerar (Denscombe, 
2008). 

Denscombe (2008) beskriver fortsättningsvis dataanalysen som en process indelad i fem steg. 
Dessa steg kan studeras både i förhållande till en kvantitativ och en kvalitativ studie, dock med 
vissa skillnader. Det som är av intresse för denna forskningsstudie är en kvantitativ process; i 
första steget av den kvantitativa processen ska data förberedas, vilket innefattar kodning, 
kategorisering samt kontroll av data. Det efterföljande steget beskrivs som Initial utforskning 
av data, i detta steg söks det efter tydliga trender och korrelationer inom mätdata. Nästföljande 
steg i processen är analys av data, i detta steg används t ex statistiska tester för att analysera 
datamängden. Därefter menar författaren att data ska visas upp i representation och 
visualisering av data, det kan ske med hjälp av t ex tabeller, figurer eller skrivas som en tolkning 
av de statistiska resultaten. Det sista steget är validering av datamängden, som kortfattat kan 
beskrivas som en jämförelse med alternativa förklaringar. 

Eriksson & Wiedersheim (2014) belyser att den insamlade datamängden ofta är svår att få en 
bild av som den är. I analysdelen är det därför viktigt att söka mönster och samband inom 
datamängden. Denscombe (2008) menar att det är av vikt att undersöka om ett upptäckt 
samband mellan datamängder endast är en tillfällighet, hur starkt ett upptäckt samband mellan 
två variabler är, samt om den ena orsakar den andra eller om de båda är ömsesidigt beroende. 

 

 Matlab  
För att visualisera vår datamängd på ett tydligt sätt har vi till stor del valt att använda oss av 
Matlab. Med hjälp av Matlab har vi kunnat generera lättöverskådliga och informativa grafer för 
att kunna upptäcka tydliga trender och samband inom datamängden.  

 

 SPSS  
För att slutligen studera om de identifierade sambanden är relevanta på signifikant nivå har vi 
använt oss av statistikprogrammet SPSS. Vi har huvudsakligen valt att konstruera histogram, 
där spridningen inom varje mätmetod presenterats samt även beräknat standardavvikelse och 
varians för varje grupp av mätvärden.  

 

3.6 Validitet och reliabilitet  
När man utför en studie vill man undersöka valida mätvärden, dvs. mätmetoder som mäter det 
som de är avsedda att mäta. Ghauri & Grønhaug (2010) menar att mätmetoder ofta innehåller 
fel, det observerade värdet reflekterar verkligheten till en viss utsträckning men kan även 
reflektera andra faktorer som påverkar resultatet.  

Exempel på sådana här fel är enligt Ghauri & Grønhaug (2010):  
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• Vissa personer tenderar att variera i svarsuppsättning. T ex kan en person tendera att 
centrera sina svar runt mitten av en skala medan en annan person med samma 
uppfattning tenderar att centrera sina svar vid de högre värdena på skalan.  

• Svaret kan bli influerat av övergående personliga faktorer som t ex humör.  
• Situationsfaktorer som t ex tidspress eller mekaniska faktorer som t ex felmarkeringar.  

 

3.6.1 Validitet 
Validitet benämns som ett mätinstruments förmåga att mäta det som instrumentet är avsett att 
mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014).  I en studie med hög validitet ska det observerade 
resultatet vara samma eller mycket likt det verkliga resultatet enligt Ghauri & Grønhaug (2010). 
Det är dock svårt att kontrollera om en studie har hög validitet då man enbart kan kontrollera 
validiteten indirekt. Då vi inte vet sanningen, det vill säga verkligheten, kan vi inte kontrollera 
våra resultat direkt, om vi istället visste verkligheten hade mätningen dock inte behövt 
genomföras (Arbnor & Bjerkne, 1994).   

För att validera en studie finns det flera olika typer av validitet; de vanligaste beskrivs som 
intern validitet och extern validitet, Eriksson & Wiedersheim-Paul (2014).  

 

 Inre validitet 
Med intern validitet menar man enligt Eriksson & Wiedersheim (2014) hur väl begrepp 
stämmer överens med de mätbara definitionerna av dem. Detta synsätt medför att en analys av 
den inre validiteten kan utföras utan att en empirisk studie genomförs menar man vidare. 

Författarna Eriksson & Wiedersheim (2014) argumenterar för att det finns tre typer av 
validitetsproblem med inre validitet:  

• Om man i definitionen inkluderar något utöver själva mätinstrumentet.  
• Om man i mätinstrumentet inkluderar definitionen samt något utöver detta.  
• Om man i mätinstrumentet bara delvis inkluderar definitionen och dessutom något 

utöver detta.  
 

 Yttre validitet  
Yttre validitet beskrivs av hur väl mätvärdet man får när man använder en mätbar definition 
stämmer överens med det verkliga värdet. Den yttre validiteten står i beroende till den inre 
validiteten. Hur den empiriska studien som grundar den inre validiteten har samlats in och vad 
resultatet av den är, är avgörande för hur den yttre validiteten ser ut. (Eriksson & Wiedersheim-
Paul 2014) 

 
3.6.2 Reliabilitet  
Med reliabilitet menar man hur väl en mätmetod kan ge liknande utslag under flera upprepade 
mätningar. Om t ex en andra forskare upprepar en tidigare utförd studie vid ett annat tillfälle 
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och med ett annat urval ska denna uppnå liknande resultat som den första studien för att 
forskningen ska anses ha hög reliabilitet. (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014; Lekvall & 
Wahlbin 1993)  

Arbnor & Bjerkne (1994) menar att det finns flera sätt att testa en forskningsstudies reliabilitet.  
Den förstnämnda metoden de beskriver är att samma test kan utföras vid flertalet tillfällen, för 
att få ett resultat med hög reliabilitet ska liknande resultat uppnås vid alla dessa tillfällen. 
Arbnor & Bjerkne (1994) belyser fortsättningsvis ytterligare ett sätt att kontrollera en studies 
reliabilitet, de menar att man kan utföra flera olika tester parallellt över tid och då kontrollera 
om testerna uppnår liknande resultat. Ett tredje sätt som Arbnor & Bjerkne (1994) nämner för 
att kontrollera reliabiliteten är att dela ett test i två halvor och sedan utföra samma test på två 
urval i samma grupp. 

I vår studie utför vi samma tester vid ett flertal tillfällen för att kontrollera att vi uppnår liknande 
resultat, dvs. samma mönster och variationer i mätdata, vid alla mätningar. Om liknande 
mönster och variationer kan identifieras i ett flertal charger tyder det på att studien har hög 
reliabilitet.  
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4 RESULTAT 
I följande kapitel kommer en överblick av fallstudiens resultat att redovisas. Data över olika 
chargers skikttjocklekar uppmätt med varierande mätmetoder visualiseras med hjälp av 
differentierade verktyg för att ge läsaren en tydlig och övergripande bild av problemet. En 
bedömning av skillnaderna mellan olika mätmetoder samt dess konsekvenser belyses sedan. 
Avslutningsvis presenteras en ekonomisk analys av den vinst som kan möjliggöras med en högre 
säkerhet på mätinstrumenten.  

 

4.1 Variationer och mönster i mätdata 
I detta underkapitel följer en beskrivning och visualisering av mätdata registrerat med olika 
mätmetoder, en underrubrik för en charge körd i varje extruderingslinje finns presenterad. Se 
Appendix A för ytterligare körningar i respektive linje.  

Varje underrubrik inleds med en jämförelse av skikttjocklekarna uppmätt med röntgen och 
ultraljud. Slutligen presenteras ett diagram över diameter uppmätt med olika mätmetoder. I 
denna visualisering har både de varma och kalla måtten för röntgen presenterats samt 
mätvärdena för diametern hos ultraljudet samt lasern.  

Mätprocessen för de olika mätmetoderna sker som följer:   

• Röntgen mäter tjockleken av de olika skikten längs två axlar och genererar därefter 
ett medelvärde av fyra punkter längs omkretsen samt flera mätningar längs kabeln.  

• Ultraljud mäter tjockleken av de olika skikten på 16 punkter runt kabeln längs 
omkretsen. Mätvärdet som presenteras är medelvärdet av de 16 punkterna.  

• Lasern mäter enbart kabelns diameter och genererar inget värde för de olika skikten. 
Diametern mäts längs två axlar och medelvärdet av dessa presenteras sedan i graferna.  

Mätningen med röntgen sker då kabeln är varm och det är därför kabelns varmmått som 
presenteras till en början, på grund av den termiska expansionen har kabeln en ökad tjocklek då 
den har en högre temperatur. Eftersom vi är intresserade av kabelns mått då den svalnat är det 
mätdata som redovisas i graferna därför omräknat till kabelns kallmått. Detta gör även att vi 
kan jämföra röntgens mätvärden med övriga mätmetoder.  

Då röntgen och ultraljud enbart redovisar tjockleken för inre- och yttre halvledare samt 
isolationen har diametern för dessa mätmetoder beräknats genom att man adderat de separata 
mätvärdena för samtliga skikt samt diametern på kabelns ledare vilken är uppmätt med röntgen 
i samtliga fall. 

Samtliga grafer som redovisas i kapitlet består av flera tusen mätvärden interpolerade varje 
minut under flera dagar. På grund av sekretess kan vi inte redovisa enheterna på figurernas 
axlar.  
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4.1.1 EX30 Charge 1 

 
Figur 4.1: – Jämförelse över skikttjocklekarna mätt med ultraljud och röntgen för Charge 
1 i EX30.  

 
Figur 4.1 visar en jämförelse över skikttjocklekarna mätt med röntgen och ultraljud, där mätdata 
för röntgen redovisas i form av en röd linje och mätdata för ultraljud visas i form av en blå linje 
och mätdata.  

Ovanstående figur visar mätdata för inre halvledare, isolation och yttre halvledare för charge 1 
i EX30. Samtliga grafer består av tusentals mätvärden under tidsperioden t. Det framgår tydligt 
att mätvärdena för isolationen hos de olika mätutrustningarna följer varandra väl, när värdena 
för ultraljud sjunker gör även värdena för röntgen det, och vice versa. Det är dock svårare att 
avgöra hur väl mätvärdena för den inre och yttre halvledare följer varandra, det krävs en 
noggrannare undersökning av graferna för att se detta. Vi kan också med hjälp av graferna se 
att mätvärdena mellan de olika mätutrustningarna skiljer sig mest för den inre halvledaren, 
mindre för yttre halvledare och minst för isolationen. Isolationen skiljer mer i millimeter än vad 
yttre halvledare gör men detta på grund av att isolationen har ett tjockare skikt än yttre 
halvledare. Procentuellt sett skiljer sig mätvärdena för isolationen minst. 

Genom en studie av medelvärdena för dimensionerna i charge 1 kan vi se att ultraljud generellt 
registrerar 18 % lägre mätvärden än röntgen för inre halvledare. För isolationen registrerar 
ultraljud generellt 1,8 % högre mätvärden än röntgen och för yttre halvledare kan vi se att 
ultraljud generellt registrerar 4,4 % lägre mätvärden än röntgen. 

Då vi undersökt ett flertal körningar för EX30 har vi upptäckt att samtliga skikt mätt med 
röntgen och ultraljud skiljer ungefär lika mycket i varje körning. Mätvärdena för inre halvledare 
i samtliga körningar i EX30 visar på att ultraljud överlag genererar 18 – 20 % lägre mätvärden 
än röntgen. Isolationen skiljer sig inte alls lika mycket utan intervallet här ligger mellan  
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0,9 - 1,8 % där ultraljud denna gång visar på ett högre mätresultat än röntgen. Även den yttre 
halvledaren visar på en mindre skillnad mellan värdena mätt med ultraljud och röntgen, 
ultraljud visar dock på 4,4 - 7 % lägre värden än röntgen. 

Körningarna i EX30 visar även på störst variationer hos den inre halvledaren och minst 
variationer i isolationen.  

 

 
Figur 4.2: – Jämförelse över diametern mätt med ultraljud, röntgen och laser, inklusive 
röntgens varmmått. 

Figur 4.2 visar en jämförelse över kabelns diameter för EX30 charge 1 mätt med röntgen, 
ultraljud och laser. Dimensionerna för röntgen presenteras i form av en röd och lila linje, där 
den röda linjen avser röntgens kallmått och den lila linjen röntgens varmmått, för ultraljudet i 
form av en blå linje, och för lasern i form av en gul linje. Graferna visar att diametern för 
röntgen och ultraljudet överensstämmer väl med varandra medan mätvärdena uppmätt med 
laser är något högre. Körningarna i EX30 visar överlag dock inte på samma överenstämmelse 
mellan röntgen och ultraljud som figuren ovan visar, se Appendix A. Vad som framgår av 
samtliga grafer i EX30 är att lasern visar det högsta mätvärdet och ultraljudet det minsta, 
däremellan finns de registrerade värdena för röntgen. 

Då röntgen registrerar kabelns dimensioner när den är varm och kabeln krymper när 
temperaturen minskar är det intressant att se hur mycket mätvärdena mellan en varm och en 
kall kabel skiljer sig. För att få en uppfattning om kabelns verkliga mått omräknas därför de 
varma måtten till kabelns kalla mått vilka därefter är jämförbara med resultaten som genereras 
av ultraljudet och lasern. 
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4.1.2 EX31 Charge 7  

 
Figur 4.3: – Jämförelse över skikttjocklekarna mätt med ultraljud och röntgen  

Ovanstående figur redovisar precis som Figur 4.1 mätvärdena för inre halvledare, isolation och 
yttre halvledare mätt med ultraljud och röntgen. Resultatet som presenteras gäller emellertid för 
charge 7, EX31. 

Efter en studie av medelvärden uppmätt med röntgen och ultraljud kan vi se att ultraljud 
generellt registrerar 19,7 % lägre mätvärden än röntgen för inre halvledare charge 7. För 
isolationen registrerar ultraljud generellt 1,2 % högre mätvärden än röntgen för charge 7. För 
yttre halvledare registreras värden som är 11,5 % lägre av ultraljud än vad röntgen gör.  

För samtliga resultat i EX31 skiljer sig inre halvledare mellan de olika mätmetoderna mellan 
17 – 20,5 %, isolationen mellan 0,6 – 1,8 % och yttre halvledare mellan 9,8 – 12 %. Även i 
EX31 visar ultraljudet på lägre mätvärden, i förhållande till röntgen, vad gäller inre- och yttre 
halvledare och högre mätvärden för isolationen. 
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Figur 4.4: – Jämförelse över diametern mätt med ultraljud, röntgen och laser, inklusive 
röntgens varmmått. 

Figur 4.4 visar en jämförelse över kabelns diameter för EX31 Charge 7 mätt med ultraljud, 
röntgen och laser. I EX31 följer mätvärdena för de olika metoderna varandra väl men även för 
denna extruderingslinje är laserns resultat högre och ultraljudets resultat lägre. Figuren visar 
tydligt på att diametern mätt med röntgen består av mätvärden som ligger mellan de uppmätta 
värdena för ultraljud och laser. 

 

4.1.3 Sammanfattning variationer och mönster  
I nedanstående tabell 4.1 presenteras en sammanfattning av skillnaderna mellan röntgen och 
ultraljud för varje skikt för de olika extruderingslinjerna. Den inre- och yttre halvledaren 
presenterar de intervall inom vilka röntgen genererar högre mätresultat i förhållande till 
ultraljudet. Isolationen presenterar istället de intervall inom vilka ultraljudet genererar högre 
mätresultat i jämförelse med röntgen. 
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 EX30 EX31 

Inre halvledare 18 - 20 % 17 - 20,5 % 

Isolation 0,9 - 1,8 % 0,6 - 1,8 % 

Yttre halvledare 4,4 - 7 % 9,8 -12 % 

Tabell 4.1: – Sammanfattning av skillnaderna mellan röntgen och ultraljud för varje skikt 
för respektive extruderingslinje. 

 
4.1.4 Skikttjockleken uppmätt med röntgen, ultraljud och KSM  
För att ytterligare undersöka vilken mätmetod som stämmer bäst överens med verkligheten har 
vi jämfört vårt mätdata för de olika skikten mätt med röntgen och ultraljud med resultaten från 
KSM, det optiska mätinstrumentet vars resultat redovisas för kund. Vi gör här antagandet att 
KSM är ett relativt säkert mätinstrument, eftersom man använder KSM för att säkerhetsställa 
kvalitén gentemot kund. Värden från övriga behandlade charger kan ses i Appendix B.  

Värdena som presenteras nedan i tabell 4.2 är normaliserade på grund av sekretess gentemot 
fallstudiens företag.    

 
Charge 
1 EX30  

Inre  
 

Isolation  
 

Yttre  Charge 
7 EX31  

Inre  
 

Isolation  
 

Yttre  

KSM  – 0,8 0,3 0,3 KSM  – 0,9 – 1 – 0,3 

Röntgen  1,4 – 1,4 1,1 Röntgen  1,4 – 0,3 1,3 

Ultraljud  – 0,6 1 – 1,3 Ultraljud – 0,5 1,3 – 1 

Tabell 4.2: – Charge 1 och Charge 7, skikttjockleken mätt med olika mätmetoder. 
Fetmarkerat mätresultat visar på det resultat som stämmer bäst överens med KSM.  

 
4.2 Statistiska samband i mätdata 
För att visualisera spridningen av våra mätvärden för kabelns dimensioner har vi skapat 
histogram för olika mätmetoder, en underrubrik för en charge körd i varje extruderingslinje 
finns presenterad. Se Appendix C för ytterligare körningar i respektive linje.  

I ett histogram fördelas datan i olika grupper beroende på vilket intervall mätpunkten tillhör, 
frekvensen av varje intervall presenteras sedan som höjden av den stapel som återfinns i 
histogrammen. Arean av staplarna motsvarar antalet mätpunkter. Detta åskådliggör på ett 
tydligt sätt mätinstrumentens skillnader. 

Varje underrubrik behandlar de olika skiktens spridning för röntgen och ultraljud samt laserns 
diametermätning. Den indata som använts är framtagen på samma sätt som under kapitel 4.1. 
Det som skiljer sig är att vi här har använt flera tusen mätpunkter interpolerade varje minut, 
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dessa mätpunkter har relativt hög säkerhet då utvald datamängd inte har några registrerade 
felvärden.  

För att ytterligare visa på sambanden inom varje extruderingslinje har vi utöver histogrammen 
även beräknat variansen och standardavvikelsen för samma datamängd. Variansen är ett 
spridningsmått baserat på avvikelsen från medelvärdet, standardavvikelsen fås fram genom att 
roten ur variansen beräknas.  

På grund av sekretess mot företaget har vi strukit över intervallen för histrogrammen. 
Intervallen är i princip samma för varje histrogram, det kan skilja ytterst lite i vissa fall, men 
detta påverkar inte jämförelsen av dessa. Samtliga histrogram är alltså för varje skikt jämförbara 
med varandra. 
 

4.2.1 EX30 Charge 1  
 

 
Figur 4.5: – Charge 1, tjockleken på inre halvledare mätt med ultraljud  

Datamängden i det här histogrammet kan ses som multimodal med en skevhet åt vänster då 
det finns flera toppar i intervallet.  

Variansen för inre halvledare uppmätt med ultraljud är 0,00015 medan standardavvikelsen är 
0,012.  

 
 
 
 
 
 
 
 



35 
 

  
Figur 4.6: – Charge 1, tjockleken på isolationen mätt med ultraljud  

I det här histogrammet är datamängden unimodal, det vill säga symmetrisk och det finns en 
topp i histogrammet som motsvarar det intervall som är uppmätt med störst frekvens.  

Variansen för isolationen uppmätt med ultraljud är 0,0054 och standardavvikelsen är 0,074.  

 

  
Figur 4.7: – Charge 1,  tjockleken på yttre halvledare mätt med ultraljud  

Det här histogrammet ses som multimodalt då det finns flera toppar i vårt visualiserade mätdata. 

Variansen för yttre halvledare uppmätt med ultraljud är 0,000043 medan standardavvikelsen är 
0,0066.  
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Figur 4.8: – Charge 1, tjockleken på inre halvledare mätt med röntgen  

Här kan tydligt ses att det finns fler än två toppar i diagrammet och det kan därför ses som 
multimodalt samt negativt skev.  

Variansen för inre halvledare uppmätt med röntgen är 0,0012 medan standardavvikelsen är 
0,034.  

 

 
Figur 4.9: – Charge 1, tjockleken på isolationen mätt med röntgen  

Detta histogram kan ses som multimodalt då det finns flera tydliga toppar i uppmätt mätdata, 
datamängden är även skev åt vänster.  

Variansen för isolationen uppmätt med röntgen är 0,0027 medan standardavvikelsen är 0,052.  
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Figur 4.10: – Charge 1, tjockleken på yttre halvledare mätt med röntgen  

Det här histogrammet kan ses som bimodalt då det finns två toppar i intervallet.  

Variansen för yttre halvledare uppmätt med röntgen är 0,000033 medan standardavvikelsen är 
0,0058.  

 

 
Figur 4.11: – Charge 1, tjockleken på diametern mätt med laser  

Datamängden i ovan histogram ses som multimodal och positivt skev, då det finns flera toppar 
i intervallet samt att frekvensen är något högre bland de lägre värdena.  

Variansen för diametern uppmätt med laser är 0,043 medan standardavvikelsen är 0,21.  

 

 



38 
 

4.2.2 EX31 Charge 7 
 

 
Figur 4.12: – Charge 7, tjockleken på inre halvledare mätt med ultraljud 

Ovan histogram har flera toppar och ses därför som multimodalt.  

Variansen för inre halvledare uppmätt med ultraljud är 0,000046 medan standardavvikelsen är 
0,0068.  

 
Figur 4. 13: – Charge 7, tjockleken på isolationen mätt med ultraljud 

Histogrammet som beskriver mätvärden över isolationen uppmätta med ultraljud kan ses som 
symmetriskt och unimodalt. 

Variansen för isolationen uppmätt med ultraljud är 0,0036 medan standardavvikelsen är 0,060.  
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Figur 4.14: – Charge 7, tjockleken på yttre halvledare mätt med ultraljud 

Histogrammet ovan är ytterligare ett exempel på ett multimodalt histogram, då spridningen av 
mätvärdens frekvens har flera toppar.	 

Variansen för yttre halvledare uppmätt med ultraljud är 0,000040 medan standardavvikelsen är 
0,0063.  

 
Figur 4.15: – Charge 7, tjockleken på inre halvledare mätt med röntgen 

Histogrammet ovan är ganska symmetriskt men har trots detta flera toppar och är därför även 
multimodalt.  

Variansen för inre halvledare uppmätt med röntgen är 0,00017 medan standardavvikelsen är 
0,013.  
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Figur 4.16: – Charge 7, tjockleken på isolationen mätt med röntgen 

Histogrammet ovan är symmetriskt och unimodalt med en svag negativ skevhet.  

Variansen för isolationen uppmätt med röntgen är 0,00053 medan standardavvikelsen är 0,023.  

 

 
Figur 4.17: – Charge 7, tjockleken på yttre halvledare mätt med röntgen 

Ovan kan ses ett histogram med ett flertal toppar, dvs. multimodalt. Det har även en skevhet åt 
vänster.  

Variansen för yttre halvledare uppmätt med röntgen är 0,000028 medan standardavvikelsen är 
0,0053.  
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Figur 4.18: – Charge 7, diametern mätt med laser  

Ovan visas ytterligare ett exempel på ett histogram med en symmetrisk spridning, dvs. 
unimodalt.  

Variansen för diametern uppmätt med laser är 0,012 medan standardavvikelsen är 0,11.  

 
4.2.3 Sammanfattning statistiska samband 
Nedan ges en sammanfattning av resultatet som tagits fram i punkt 4.2, dvs. standardavvikelse 
och varians som tagits fram med hjälp av histogrammen.  

  EX30 Charge 1 EX31 Charge 7 

Standardavvikelse Ultraljud inre  0,012 0,0068 

 Ultraljud Isolation  0,074 0,060 

 Ultraljud Yttre  0,0066 0,0063 

Varians  Ultraljud Inre 0,00015 0,000046 

 Ultraljud isolation  0,0054 0,0036 

 Ultraljud yttre  0,000043 0,000040 

Standardavvikelse  Röntgen inre  0,034 0,013 

 Röntgen isolation  0,052 0,023 

 Röntgen yttre  0,0058 0,0053 

Varians  Röntgen inre 0,0012 0,00017 

 Röntgen Isolation  0,0027 0,00053 

 Röntgen yttre  0,000033 0,000028 
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Standardavvikelse Laser  0,21 0,11 

Varians  Laser  0,043 0,012 

Tabell 4.3: – Sammanfattande tabell över varians och standardavvikelse för olika 
mätmetoder 

 
4.3 Ekonomisk analys  
För att beräkna vinsten som kan uppkomma med en optimering av kabelns dimensioner, har vi 
beräknat skillnaden mellan dagens kostnader av att tillverka en kabel, av den sort som 
undersöks i studien, och den sänkta kostnad som följer med en optimering.  

Formel (2.1) har använts 

 Vinst = (	)
*
	(D,-.

/ 	–	d,-.
/ 	))×	L	×	ρ,- ×	K,- +

(	)
*
	(D,89.

/ 	–	d,89.
/ 	))	×	L	×	ρ,89 ×	K,89 + (	)

*
	(D:-.

/ 	–	d:-.
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/ 	–	d,-<
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/ 	))	×	L	×	ρ,89 ×	K,89 + (	)
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/ 	–	d:-<
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	ρ:- ×	K:-  

 

 

(2.1) 

D står för skiktets ytterdiameter, d representerar skiktets innerdiameter, L är lika med kabelns 
längd, ρ står för materialets densitet medan K är representativt för materialets kostnad per meter. 
Vidare står förkortningen iH för inre halvledare, iso för isolation och yH för yttre halvledare.  

För att avgöra kostnaden av kabelns tre skikt har vi till en början beräknat den massa material 
som brukas för varje skikt och därefter multiplicerat vikten på skikten med materialets 
inköpspris per meter.  

Med hjälp av beräkningarna genererade vi ett resultat vilket tyder på att en minimal marginal 
gentemot kundkravet kan leda till en besparing på 16,08 kronor per meter.  

Detta resultat kan till exempel innebära att för 30 kilometer producerad kabel kan en besparing 
på cirka en halv miljon kronor göras om en optimering av kabelns dimension genomförs.  
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5 DISKUSSION 
I följande kapitel följer en diskussion av fallstudiens resultat samt en diskussion om vilken 
mätmetod som generellt genererar ett mer noggrant resultat.  
Till en början diskuteras de variationer och mönster som upptäckts i de olika 
extruderingslinjernas mätdata, skillnader och likheter mellan de två linjerna, vilka statistiska 
samband som upptäckts samt vilka besparingar som är möjliga. Därefter följer en diskussion 
om arbetets bidrag till hållbar utveckling.  

 

5.1 Fallstudie inom NKT High Voltage Cables 
Under detta kapitel diskuteras resultatet som genererats i fallstudien inom NKT HVC. 
Inledningsvis diskuteras de variationer och mönster som upptäckts i EX30 och EX31 och sedan 
görs en jämförelse mellan linjerna. Därefter diskuteras de statistiska samband som finns för 
linjerna och slutligen redovisas en kort analys av möjliga besparingar.   

 

5.1.1 Variationer och mönster i mätdata  
I detta underkapitel besvaras frågeställningen ”Vilka variationer och mönster kan upptäckas i 
mätresultaten från de olika mätningarna?”. Då mätvärdena för röntgen och ultraljud i både 
EX30 och EX31 visar på i princip samma resultat gäller följande diskussion båda 
extruderingslinjerna.  

 

 EX30 och EX31 
En likhet mellan körningarna i EX30 är att resultaten mellan röntgen och ultraljud visar på i 
princip samma procentuella skillnad för varje körning, det är inga större avvikelser i mätdata. 
Detta gäller även körningarna i EX31. Vad som framgår tydligt av samtliga körningar är även 
att mätvärdena för inre och yttre halvledare är högre hos röntgen än ultraljud men också att 
ultraljudet i jämförelse med röntgen har högre mätvärden för isolationen.  

En ljudvåg utbreder sig tills den akustiska impedansen, hur mycket rörelse en ljudvåg skapar 
på materialet, förändras. Rörelse syftar på ljudvågens spridning i det nya materialet men om det 
är en skillnad mellan två olika vävnader reflekteras en del av ljudvågen. Den ljudenergi som 
inte reflekteras kommer att förloras, detta betyder att det kommer att spridas mindre och mindre 
ljudvågor för varje nytt material längre in i kabeln. Då inre halvledare ligger närmst ledaren, 
det vill säga längre bort från ultraljudvågornas uppkomst i jämförelse med yttre halvledare och 
isolation, kommer intensiteten hos ljudvågen att sänkas vid inre halvledaren. Ljudvågen 
kommer alltså inte kunna mäta den inre halvledaren med sin fulla potential vilket kan vara en 
orsak till att det är störst avvikelser i mätdata för inre halvledare mellan röntgen och ultraljud.  

Absorptionen och utbredningen av ljudvågor är även beroende av frekvensen, det är svårare för 
ultraljudsvågor att tränga in i vävnader där de måste passera olika material och där 
ultraljudsomvandlaren består av höga frekvenser. En våg som har frekvensen 20 kHz eller högre 
anses vara en ultraljudsvåg, UltraScreen inom NKT HVC består av en frekvens på 5 MHz vilket 
är en hög frekvens. Den höga frekvensen skulle också möjligen kunna påverka 
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ultraljudsvågorna och deras förmåga att tränga in i de djupare vävnaderna som exempelvis den 
inre halvledaren.  

En orsak till att ultraljudet genererar högre mätvärden än röntgen vad gäller isolationen kan 
vara att isolationen har en lägre densitet och en förändrad ljudhastighet gentemot inre- och yttre 
halvledare. Reflektionen, som är beroende av ljudhastigheten och densiteten, för isolationen 
blir således annorlunda i jämförelse med halvledarna. Luftfuktighet och temperatur kan också 
påverka hastigheten på pulserna. Då ultraljudsmätningen görs i ett vattenbad, är luftfuktigheten 
konstant hög. Temperaturen i vattenbadet är tänkt att vara konstant, dock kan yttre 
omständigheter som exempelvis väderomslag vid olika årstider eller start och slut av olika 
körningar göra att det skiljer någon grad. De olika skikten på kabeln har olika temperaturer när 
de uppmätts med ultraljud och då ultraljud är känsligt för temperaturer kan detta vara ytterligare 
en orsak till varför mätresultaten för röntgen och ultraljud skiljer sig. 

Då ultraljudsutrustningen även går att kalibrera på ett annat sätt än vad som är möjligt med 
övriga mätmetoder finns det en risk att det är fel i utrustningens inställningar. Det är inte möjligt 
att ta hänsyn till att kabeln är kall på utsidan och varm på insidan. En anledning till att 
mätvärdena för isolationen hos de olika mätmetoderna skiljer sig minst kan vara att utrustningen 
är inställd efter en ljudhastighet och densitet vars värden är mer lika ljudhastigheten och 
densiteten hos isolationen och mindre lika inre- och yttre halvledare. Mätresultatet för detta 
skikt blir därav mer korrekt. Då ljudvågorna för ultraljudet är mer intensiva vid pulsernas 
uppkomst borde variationerna för yttre halvledare vara mindre mellan röntgen och ultraljud. 
Att mätresultatet för yttre halvledare skiljer sig mer än för isolationen kan bero på fel 
inställningar hos ultraljudet som tidigare nämnt. Ultraljudsutrustningen har även svårare att 
mäta mjuka material. 

Ultraljudsutrustningen som undersöks i fallstudien är även känslig mot störningar som 
exempelvis smutsigt vatten i vattentanken eller luftbubblor vid sensorerna vilket kan vara 
ytterligare en orsak bakom skillnaderna mellan mätresultaten mätt med röntgen och ultraljud.  

Det behöver inte vara ultraljudets mätvärden som påvisar ”fel” resultat utan likaväl som 
skillnaderna i mätresultat kan bero på ultraljudet kan det även bero på röntgenstrålarna. 
Mängden röntgenstrålar som passerar det undersökta materialet beror på många faktorer, 
exempelvis är den beroende av materialets densitet och tjocklek. Att ultraljudet visar på högre 
mätvärden för isolationen kan bero på att isolationen är tjockare än övriga skikt och därför är 
det en mindre mängd röntgenstrålar som passerar isolationen. När strålarna sedan även ska 
passera inre halvledare blir det ännu färre strålar som passerar igenom materialet och det kan i 
sin tur förklara de stora variationerna för inre halvledare. Röntgenutrustningen är dock inte lika 
känslig mot temperaturförändringar som ultraljudet är och med tanke på temperatur som 
parameter är resultatet mätt med röntgen mer pålitligt. Röntgen är dessutom den enda metod 
som fungerar på samtliga material, att mätvärdena mätt med röntgen och ultraljud skiljer sig 
kan alltså även bero på att ultraljudet inte fungerar på alla material.  

Den totala diametern mätt med röntgen, ultraljud och laser visar också på mönster bland 
samtliga undersökta körningar. Mätresultaten mätt med laser visar på en större diameter i 
jämförelse med röntgen och ultraljud. I Charge 1 stämmer den totala diametern bra överens 
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mellan röntgen och ultraljud men generellt sätt, med hänsyn till samtliga undersökta körningar, 
framgår det tydligt att ultraljud mäter en mindre diameter än röntgen och laser. Diametern för 
röntgen ligger alltså mellan resultatet för lasern och resultatet för ultraljudet. En anledning till 
att lasern visar på en större diameter än övriga mätmetoder kan bero på att den är känslig mot 
vinkelfel, vinklarna i laserutrustningen kan vara felkalibrerade. Om kabeln skulle hamna 
närmare den ena ljuskällan genereras en större skugga på den CCD-linjesensorn som källan är 
riktad mot och då skuggan är ekvivalent med kabelns diameter kommer diametern visa på högre 
mätvärden. Kabeln ska dessutom gå rakt igenom laserutrustningen, om kabeln inte skulle vara 
helt rund utan mer formad som en ellips kan detta resultera i avvikelser i mätdata. Ytterligare 
en felkälla kan vara att kabeln inte svalnat tillräckligt när den mäts med laser, och därför 
fortfarande påverkas av den termiska expansionen vilket betyder att kabeln fortfarande kommer 
att krympa. Om så är fallet skulle en krympfaktor behöva användas för att omvandla 
mätresultaten och istället redovisa de dimensioner som kabeln slutligen antar.   

Ytterligare en faktor som kan påverka mätresultaten hos de olika mätmetoderna är antalet 
mätpunkter som instrumenten mäter på. Röntgen och lasern presenterar exempelvis 
medelvärdet av fyra punkter medan ultraljudet presenterar ett medelvärde på 16 punkter runt 
kabeln. Då ultraljudet mäter kabeln på fler antal punkter än övriga mätmetoder kan mätvärdena 
som genererats från ultraljudet ses som mer tillförlitliga. 

 

 Jämförelse mellan EX30 och EX31 
Resultaten som genererats i EX30 och EX31 visar inte på några större skillnader. Mätresultaten 
mellan röntgen och ultraljud för inre halvledare skiljer sig i princip lika mycket mellan båda 
extruderingslinjerna. Medan EX30 presenterar 18 – 20 % högre mätvärden för röntgen 
presenterar EX31 17 – 20.5 % högre mätresultat för röntgen. Mätvärdena befinner sig i ungefär 
samma tjockleksintervall, det är inga större skillnader för inre halvledare mellan de olika 
linjerna. Även isolationen befinner sig i ungefär samma tjockleksintervall för de båda linjerna. 
EX30 genererar 0,9 – 1,8 % högre resultat för ultraljud i jämförelsen med röntgen och för EX31 
är skillnaden mellan 0,6 – 1,8 %, även här genererar ultraljudet ett högre mätresultat. Yttre 
halvledare visar däremot på en skillnad mellan EX30 och EX31. Röntgen visar 4,4 - 7 % högre 
mätresultat än ultraljudet för yttre halvledare i EX30, i EX31 är skillnaderna i yttre halvledare 
dock lite större där röntgen visar på 9,8 – 12 % högre mätvärden än ultraljudet. 

Att det skiljer sig mellan de procentuella intervallen för de olika skikten mellan de olika linjerna 
kan bero på deras lokalisering i tornet. Då ultraljudet inte är placerat på samma avstånd från 
kabelns start i de båda linjerna kan t ex temperaturen på kabeln vid mätning av ultraljud ha en 
inverkan på mätresultaten. Ett längre avstånd till ultraljudsutrustningen innebär bland annat att 
kabeln hinner svalna mer innan den når ultraljudet.  
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5.1.2 Jämförelse skikttjockleken uppmätt med röntgen, ultraljud 
och KSM 

Resultaten i tabell 4.2 samt appendix C visar mätdata registrerat för de olika skikten med 
mätmetoderna KSM, röntgen och ultraljud. Då KSM är den mätmetod som redovisas till kund 
har vi tagit antagandet att den är relativt säker och stämmer bra överens med verkligheten, det 
är därför av intresse att se vilken av de övriga mätmetoderna som stämmer bäst överens med 
KSM:s resultat. Vi kan se liknande mönster för alla undersökta charger.  

För inre halvledare kan vi i samtliga fall se att ultraljuds registrerade resultat är närmst KSM:s 
resultat. Enligt våra antaganden stämmer då ultraljuds resultat bättre med verkligheten än vad 
röntgens gör.  

För isolationen kan vi i fem av sex fall se att röntgens värde stämmer bäst överens med KSM. 
Vi gör därför antagandet att röntgen är den mätmetod som är bäst anpassad för isolationen.  

För yttre halvledare är det svårare att göra ett antagande, då vi i hälften av fallen har ett resultat 
som visar på att röntgen är närmst KSM men även lika många fall som pekar på att ultraljud är 
närmst KSM.  

 

5.1.3 Statistiska samband i mätdata 
I detta underkapitel besvaras frågeställningen ”Vilka statistiska samband kan identifieras i 
mätresultaten?”  
 
Våra resultat från de statistiska sambanden visar på olika resultat för de olika skikten. Det finns 
dock starka samband mellan dessa resultat för olika charger producerade i de olika 
extruderingslinjerna, EX30 och EX31.  

För inre halvledare kan vi se att ultraljud har en varians på 0,00015 för charge 1 i EX30 medan 
röntgen för samma charge har en varians på 0,0012, detta visar på att ultraljud har en lägre 
genomsnittlig avvikelse från medelvärdet än röntgen, och borde i detta avseende vara en mer 
stabil mätmetod.  

För isolationen på EX30 charge 1 kan vi se ett annat mönster för de statistiska sambanden. 
Ultraljud visar på en varians på 0,0054 medan röntgen visar på en varians på 0,0027, om vi gör 
samma antagande här dvs. att den mätmetod med lägst värde på variansen är den säkraste och 
mest stabila, är det istället röntgen som ses som bästa mätmetoden för isolationen. 

För yttre halvledare charge 1 producerad i EX30, kan vi se på ett samband där variansen för 
ultraljud är 0,000043 medan röntgen ger ett värde för variansen på 0,000033. Detta visar på att 
röntgen är den metod som ger oss lägst spridning och de bäst stabila mätningarna för yttre 
halvledare.  

Samma jämförelse för extruderingslinjen EX31 är av intresse. Efter en studie av våra resultat 
kan vi se att för EX31 charge 7 har ultraljud en varians på 0,000046 för inre halvledare medan 
röntgen har en varians på 0,00017 för inre halvledare. Detta visar på att även för denna linje är 
ultraljud den mätmetod med lägst varians för inre halvledare och därmed den mest stabila. 
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För isolationen på charge 7 EX31 kan vi se att ultraljud visar en varians på 0,0036, medan 
röntgen visar på en varians på 0,00053. Detta betyder att röntgens mätdata har en mindre 
spridning än ultraljuds för isolationen, precis som vi såg för isolationen på linjen EX30.  

För yttre halvledare för EX31 charge 7 kan vi för ultraljud se ett resultat där variansen har ett 
värde av 0,000040 medan röntgen visar på mätdata med en varians på 0,000028, även på detta 
skikt ser vi samma samband som för linjen EX30 dvs. röntgen har ett lägre värde på variansen 
och är därmed mer stabil även här.  

För att ytterligare kontrollera om antaganden är sanna har vi även studerat de värden på 
variansen/standardavvikelsen som ges i Appendix B för charge 9 och charge 5. Vi kan även i 
dessa fallen se att ultraljud är den metod som har lägst varians för inre halvledare, medan 
röntgen har lägst varians för isolationen och yttre halvledare och därför kan ses som den mest 
stabila mätmetoden för de två yttre skikten.  

Om vi även tar laser i beaktande kan vi se att den har ett högt värde på variansen i förhållande 
till de andra mätmetoderna för samtliga charger och är därför en mätmetod med större spridning 
än övriga.  

Vad som är mycket anmärkningsvärt när vi jämför resultaten från de olika linjerna är att vi för 
samtliga värden i tabell 4.2 kan se lägre värden på variansen och standardavvikelsen för EX31 
än för EX30. Detta visar på att EX30 generellt sett har en större spridning och variation i 
mätdata för alla mätmetoder än vad EX31 har, resultaten för EX31 skulle därför kunna antas ha 
en högre säkerhet.    

För att komplettera detta är det givande att studera standardavvikelsen och variansen som ses i 
Appendix B, för EX30 charge 9 och EX31 charge 5. Vi kan även i dessa fallen se ett mönster i 
att EX31 ger lägre värden på varians/standardavvikelse än EX30 men det är inte lika självklart 
som i ovan nämnda fall, då drygt 60 % av fallen visar på samma eller lägre värden på 
variansen/standardavvikelsen för EX31. Det är dock fortfarande tydligt att EX31 visar på en 
lägre spridning och ett mer stabilt mätresultat än EX30. 

En anledning till att spridningen i mätdata är större för EX30 kan bero på att den mätutrustning 
som används för de båda linjerna inte är införskaffad samtidigt. Ytterligare en anledning skulle 
kunna vara att EX30 är byggd tidigare än EX31 och alltså är äldre. Tjockleken på kabelns skikt 
är beroende av linjehastigheten, en förklaring till skillnaderna mellan linjerna skulle kunna vara 
att linjehastigheten varierar mer i EX30 och därmed orsakar en spridning bland mätdata. Det 
kan alltså vara möjligt att linjehastigheten varierar mellan de olika linjerna. 
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5.1.4 Ekonomisk analys  
I detta underkapitel besvaras frågeställningen ”Är en kostnadsoptimering möjlig genom en 
kvalitetskontroll genomförd med ökad säkerhet?”.  

Den ekonomiska analysen beräknades genom att vi använde en minimal marginal gentemot 
kunden. Vi är väl medvetna om att en minimal marginal inte behöver vara det mest optimala då 
kabelns totala tjocklek måste befinna sig inom ett säkerhetsintervall. Då vi, med vår kunskap 
idag, inte kan avgöra vilken marginal som är det mest optimala ville vi se om det finns någon 
möjlighet till besparingar inom företaget. Vi räknade ut att företaget maximalt kan spara 16,08 
kronor per meter vilket betyder att de kan spara cirka en halv miljon kronor vid tillverkning av 
en kabel på 30 kilometer. Dessa besparingar talar alltså om vad företaget kan spara om de har 
så låg marginal gentemot kunden som möjligt. Det vi kan tyda av resultatet är att även om 
företaget gör en liten förändring kan de minska sina kostnader med hundratusentals kronor. 

  

5.2 Arbetets bidrag till hållbar utveckling  
Arbetet berör kabelindustrin och genererar en ökad kunskap om olika mätmetoder som kan 
användas vid kvalitetskontroller under tillverkning av kablar. Med en ökad kunskap om 
samtliga mätmetoder är det möjligt för företag, som tillverkar med marginaler gentemot 
kundkrav, att minska marginalerna i kabelns dimensioner. Minskade marginaler leder till en 
ökad produktivitet samt reducerad materialförbrukning vilket i sin tur bidrar till 
besparingsmöjligheter inom företaget.  

Då tidigare vetenskaplig litteratur menar att företag bör förbättra sina processer och minska sina 
produktionskostnader för att växa och generera konkurrenskraftiga fördelar på marknaden 
bidrar alltså en optimering av produkternas kvalitet och företagets kostnader till en hållbar 
utveckling. 

Studien bidrar även till en hållbar utveckling för samhället. Då materialanvändningen hos 
företag optimeras betyder detta att mängden avfall, energi för tillverkning och råvaruuttag 
minskar och på så vis reduceras även påverkan på omgivningen samt miljön. Om företaget 
skulle använda sig av mindre material skulle detta innebära att volymen material som 
transporteras till företaget bli mindre och antalet leveranser kan således minimeras. Minskad 
materialanvändning bidrar alltså med en hållbar utveckling för samhället då det inte utsätts för 
samma mängd koldioxidutsläpp som tidigare. 

 

5.3 Arbetets bidrag i relation till etiska och samhälleliga aspekter 
Etiska aspekter har inte beaktats i någon större utsträckning, då det inte setts som relevant 
utifrån våra frågeställningar som är mer kopplade till resultatet av kvalitetskontroller än 
mänskliga aspekter.  

Samhälleliga aspekter har till viss del beaktats i relation till en hållbar utveckling, då en 
reducerad materialförbrukning bidrar till en hållbar utveckling och därigenom även bidrar till 
en vinst för samhället som helhet.  
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5.4 Insikter genererade av forskningsprocessen  
Vi har genom arbetsprocessen fått en insikt i att en ökad kunskap inom flertalet områden har 
varit nödvändig för att genomföra samt öka kvalitén på vår studie.  

En utmaning för oss har varit att inneha tillräcklig kunskap om de verktyg som krävts för vår 
studie. Inledningsvis hade vi ett behov av kunskaper att programmera i Matlab och fick därför 
genomgå en intensiv inlärningsprocess för att uppnå den kunskap som krävdes för att 
visualisera mätdata. Även statistikprogrammet SPSS har i senare del av processen använts, även 
där fick vi utöka vår kunskap för att kunna uppnå vårt resultat.  

Vi hade vid projektets början ingen djupare kunskap om de olika mätmetodernas funktionalitet, 
och en stor del av tidsomfånget för vår studie har därför ägnats åt att öka vår kunskap inom 
tekniken bakom de studerade mätmetoderna.  

Avslutningsvis hade alltså en djupare kunskap inom visualisering av data med hjälp av olika 
verktyg samt en ökad teknisk kunskap om mätmetoder varit av vikt för vår studie och detta är 
därför en insikt som vi tar med oss även efter arbetets slut. 
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6 SLUTSATS 
De resultaten som redovisas till kund är de mätvärdena som KSM genererar. I fallstudien görs 
därför ett antagande, att KSM är relativt säker och stämmer bra överens med verkligheten. För 
att avgöra vilken mätmetod som är bäst lämpad vid mätning av kabelns dimensioner och som 
bäst stämmer överens med KSM, utgår vi från vad statistiken visar. De charger som undersökts 
visar på liknande mönster för båda extruderingslinjerna. 

Enligt de statistiska sambanden visar ultraljudet på en mindre avvikelse och varians för inre 
halvledare och därför görs antagandet att ultraljud är den lämpligaste mätmetoden vid mätning 
av inre halvledare. Mätvärdena för inre halvledare mätt med ultraljud stämmer även bättre 
överens med KSM än vad värdena mätt med röntgen gör. Vad gäller resultatet för isolation och 
yttre halvledare är avvikelsen och variansen istället minst hos röntgen och vi kan således antyda 
att röntgen är den mest stabila mätmetoden vid mätning av kabelns isolation och yttre 
halvledare. Vid mätning av isolationen visar de flesta fallen att resultatet för röntgen är mer likt 
värdena mätt med KSM än vad resultatet mätt med ultraljud är. Vid mätning av yttre halvledare 
visar däremot hälften av fallen på att mätvärdena mätt med ultraljud stämmer bäst överens med 
KSM medan resterande halvan visar på att röntgen stämmer bättre överens med KSM.  

Mätvärdena som genererats med hjälp av laser har större avvikelse och spridning i jämförelse 
med övriga mätmetoder och anses därför vara den minst lämpade mätmetoden vid mätning av 
kabelns diameter. 

Det är svårt att enbart med hjälp av mätdata från olika mätmetoder avgöra vilken mätmetod 
som generellt generar ett mer eller mindre noggrant resultat då det finns tänkbara felkällor för 
samtliga undersökta mätmetoder. Mätmetoderna som undersökts i fallstudien är även beroende 
av olika faktorer som exempelvis materialets sammansättning, densitet samt de olika skiktens 
och kabelns temperatur vid mätning. Vilken mätmetod som generellt är mer noggrann kan 
därför variera helt beroende på vad det är för material som inspekteras och vilka faktorer som 
påverkar det undersökta materialet. I denna fallstudie kan vi med hjälp av mätmetodernas 
spridning fastställa att mätvärdena för inre halvledare är mer noggranna hos ultraljudet och att 
mätvärdena för isolation och yttre halvledare är mer noggranna hos röntgen.  

Genom att veta vilken mätmetod som lämpar sig bäst vid mätning av kabelns olika skikt är det 
möjligt att minska marginalerna gentemot kundkraven. Mindre marginaler bidrar till ökad 
produktivitet och större möjligheter till besparingar inom ett företag, det var därför av 
betydande roll att klargöra vilken mätmetod som är mer noggrann och som bättre stämmer 
överens med det mått som presenteras till kund.  
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7 REKOMMENDATIONER OCH FRAMTIDA ARBETE 
I framtiden kommer kvalitetskontroll förmodligen att ha en allt viktigare roll inom 
tillverkningsindustrin, i takt med att kvalitetskraven ökar, ökar även kraven på en ökad 
effektivitet till en låg produktionskostnad. Samtidigt ställer samhället krav på en hållbar 
utveckling, för att uppnå det behöver materialkonsumtionen reduceras till minsta möjliga 
marginal. Fortsatt forskning inom området kvalitetskontroll är därför av stor vikt för att 
tillverkningsindustrin ska kunna tillmötesgå framtidens behov.  

Forskningen behöver nu koncentreras på en utveckling av säkerheten inom mätmetoder, detta 
för att kunna minimera skillnader dess emellan. För att möjliggöra för en ökad säkerhet skulle 
det kunna vara av intresse att utföra en rad experiment.  

Ultraljud har tidigare i studien beskrivits som temperaturberoende. En undersökning av vilken 
roll temperaturen har under mätprocessen skulle därför kunna generera en ökad kunskap. Detta 
skulle kunna utföras genom att en provbit kabel flertalet gånger körs genom UltraScreen men 
med skiftande uppmätta temperaturer och temperaturgradienter i kabelns olika skikt vid de olika 
tillfällena. En studie av dessa mätresultat skulle sedan vara intressant för ett avgörande om 
temperaturens roll i mätprocessen.  

Det mått som redovisas för röntgen är ett beräknat och omvandlat mått från kabelns varmmått 
till kallmått. För att omvandla varmmåttet används idag en beräknad krympfaktor. Det skulle 
kunna vara av intresse för den fortsatta forskningen att göra en beräkning av hur krympfaktorn 
är framtagen, och undersöka om den är korrekt framtagen eller om den kan behöva utvecklas.  

Ytterligare något som kan vara betydande för att öka säkerheten inom kvalitetskontrollen är att 
studera variationerna mellan de olika mätutrustningarna som undersöks i fallstudien, då EX30 
visar på en större spridning i resultaten än EX31. För att öka säkerheten behövs en djupare 
kunskap i vad den här spridningen beror på, då det kan finnas många potentiella orsaker till 
spridningen.  

Slutligen, även om denna studie är genomförd som en fallstudie på en tillverkningsindustri är 
inte det resultat och förbättringsförslag som presenterats menat att vara bundet till detta företag. 
För ett tyngre bidrag till vetenskapen skulle det dock kunna vara intressant att utföra en multipel 
fallstudie av flera producerande industrier i den framtida forskningen. Ytterligare fallstudier 
krävs för att kunna styrka att denna studiens upptäckta mönster och samband är relevanta även 
i andra fall.   

 
 

 
  



52 
 

8 REFERENSER  
 
Artiklar:  
Ali, L., Javed, S., Mehmood, S., Ashraf M., Bhatti, S., Ahmed, F., Ilyas, A. och Khan, S. (2012). 
Design and development of an optical beam splitter assembly and high precision colinearity 
measurements of laser beams, Optics & Laser Technology, vol. 44, no. 3, pp.549-554. 
 
Arumugam, V., Jenab, K., Samarrokhi, A. och Weinsier, P. (2015). Analysis of the effects of 
operations strategies on sustainable competitive advantage in manufacturing systems, 
International Journal of Industrial and Systems Engineering, 19(1), p.34.  
 
Barczak, G. (2015). Publishing Qualitative versus Quantitative Research, Journal of Product 
Innovation Management, 32(5), pp.658-658. 
 
Bozydar Knyziak, A., Rzodkiewicz, W., Kaczorowska, E. och Derlacinski, M. (2017). New X-
ray testing methods of aerosol products for industrial radiography, Nuclear Instruments and 
Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and 
Associated Equipment, vol. 844, pp.141-146. 
 
Breysse, D. (2012). Nondestructive evaluation of concrete strength: An historical review and 
a new perspective by combining NDT methods, Construction and Building Materials, vol. 33, 
pp.139-163.  
 
Bubb, H. (2005). Human reliability: A key to improved quality in manufacturing, 
Human Factors and Ergonomics in Manufacturing, 15(4), pp.353-368. 
 
Choi, T., Wang, M. and Yue, X. (2015). Emerging production optimization issues in supply 
chain systems, Annals of Operations Research, 240(2), pp.381-393. 
 
Choy, D. (2014). History of Lasers in Medicine, Photomedicine and Laser Surgery, vol. 32, no. 
3, pp.119-120. 
 
D’Orazio, T., Leo, M., Distante, A., Guaragnella, C., Pianese, V. och Cavaccini, G. (2008). 
Automatic ultrasonic inspection for internal defect detection in composite materials, NDT & E 
International, vol. 41, no.2, pp.145-154. 
 
Hedström, P. (2004). GENERATIVE MODELS AND EXPLANATORY RESEARCH: ON 
THE SOCIOLOGY OF AAGE B. SØRENSEN, Research in Social Stratification and Mobility, 
21, pp.13-25. 
 
Iashutina, O., Vershinina, K. and Ivanova, E. (2016). Improving Energy Efficiency Cable 
Production, MATEC Web of Conferences, vol. 72, p. 01039. 
 



53 
 

Iddir, S. (2007). Computed Radiography, Biomedical Instrumentation & Technology, pp.141-
144.  
 
Júdice, V. Anunciada and C. Baptista. (2007). Cost minimization of a multiple section power 
cable supplying several remote telecom equipment, Optimization and Engineering, vol. 9, no. 
3, pp. 273-290. 
 
Keim, D. (2002). Information visualization and visual data mining.  
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 8(1), pp.1-8. 
 
Khan, M. and Khan, S. (2011). Data and Information Visualization Methods, and Interactive 
Mechanisms: A Survey, International Journal of Computer Applications, 34(1), pp.1-14. 
 
Kim, C., Jin, Z., Jiang, P., Zhu, Z., and Wang, G. (2006). Investigation of dielectric behavior 
of thermally aged XLPE cable in high-frequency range, Polymer Testing, vol. 25, no. 4, pp. 
553-561. 
 
Kusiak, A. and Smith, M. (2007). Data mining in design of products and production systems, 
Annual Reviews in Control, 31(1), pp.147-156. 
 
Liu, S., Cui. W., Wu, Y. och Liu, M. (2014). A survey on information visualization: recent 
advances and challenges, The Visual Computer, vol. 30, no. 12, pp.1373-1393. 
 
Marriott, B., Arturo Garza-Reyes, J., Soriano-Meier, H., and Antony, J. (2013). An integrated 
methodology to prioritise improvement initiatives in low volume-high integrity product 
manufacturing organisations, Journal of Manufacturing Technology Management, vol. 24, no. 
2, pp. 197-217 
 
Michell, J. (2003). The Quantitative Imperative: Positivism, Naive Realism and the Place of 
Qualitative Methods in Psychology, Theory & Psychology, 13(1), pp.5-31. 
 
Morgenthaler, S. (2009), Exploratory data analysis. John Wiley & Sons, Inc., pp.33-44. 
 
Niroomand, S. and Vizvari, B. (2014). Exact mathematical formulations and metaheuristic 
algorithms for production cost minimization: a case study of the cable industry,  
International Transactions in Operational Research, vol. 22, no. 3, pp. 519-544, 2014. 
 
Nóbrega, A. Martinez, M. and Queiroz, A. (2013). Analysis of the XLPE Insulation of 
Distribution Covered Conductors in Brazil, Journal of Materials Engineering and 
Performance, vol. 23, no. 3, pp. 723-735. 
 
Milo, M., Roan, M. and Harris, B. (2015). A new statistical approach to automated quality 
control in manufacturing processes, Journal of Manufacturing Systems, 36, pp.159-167. 
 



54 
 

Oishi, A., Yamada K., Yoshimura, S., Yagawa, G., Nagai, S och Matsuda Y. (2001). Neural 
Network-Based Inverse Analysis for Defect Identification with Laser Ultrasonics, Research in 
Nondestructive Evaluation, vol. 13, no. 2, pp. 79-95.  
 
Okerekehe, O. (2014). The Impact of Inspection on the Quality Assurance and Reliability of 
Projects, Manufacturing, Operations and Maintenance, British Journal of Applied Science & 
Technology, 4(27), pp.3884-3901. 
 
Runde, M., Jensvold, H., and Jochim, M.. (2004). Compression Connectors for Stranded 
Aluminium Power Conductors, IEEE Transactions on Power Delivery, vol. 19, no. 3, pp.933-
942. 
 
Sackett, P., Al-Gaylani, M., Tiwari, A. and Williams, D. (2006). A review of data 
visualization: Opportunities in manufacturing sequence management, International Journal of 
Computer Integrated Manufacturing, 19(7), pp.689-704. 
 
Sambath, S., Nagaraj, P., Selvakumar, N., Arunachalam, S och Page, T. (2010). Automatic 
detection of defects in ultrasonic testing using artificial neural network, International Journal 
of Microstructure and Materials Properties, vol. 5, no. 6. p. 561. 
 
Sfarra, S., Theodorakeas, P., Avdelidis, N och Koui, M. (2013). Thermographic, ultrasonic 
and optical methods: A new dimension in veneered wood diagnostics, Russian Journal of 
Nondestructive Testing, vol. 49, no. 4, pp. 234-250.  
 
Smith, A. (2011). Component part quality assurance concerns and standards, Benchmarking: 
An International Journal, 18(1), pp.128-148. 
 
Starkoff, B. (2014). Ultrasound physical principles in today’s technology, Australasian Journal 
of Ultrasound in Medicine, vol. 17, no. 1, pp.4–10. 
 
Tafreshi, M., Nasseri, M., Nabipour, N., Rostamifard, D. och Nasiri, A. (2014). Application of 
Plasma Focus Device in Fast Industrial Radiography, Journal of Fusion Energy, vol. 33, no. 6, 
pp.689-692. 
 
Venables, H. (2011). How does ultrasound work? Ultrasound, vol. 19, no. 1, pp.44-49. 
 
Wong, W., Ng, S. och Xu, K. (2006). A Statistical Investigation and Optimization of an 
Industrial Radiography Inspection Process for Aero-engine Components, Quality and 
Reliability Engineering International, vol. 22, no. 3, pp.321-334. 
 
Wuest, T., Irgens, C. and Thoben, K. (2013). An approach to monitoring quality in 
manufacturing using supervised machine learning on product state data,  
Journal of Intelligent Manufacturing, 25(5), pp.1167 - 1180. 
 



55 
 

Yang, Y., Chen, X., Choi, Y. och Kang, B. (2014). Mechanical Properties and Nondestructive 
Testing of Advanced Materials 2014, Advances in Materials Science and Engineering, vol. 
2015, pp.1-2.  
 
Zhao, H., Wang, X. och Wang, R. (2004). High Speed on High Measurement of Digital Wire 
Outer Diameter With Laser and CCD Technology, International Conference on Properties and 
Applications of Dielectric Materials.  
 
Avhandlingar:  
Hägglund, F. (2009). Characterization of Thin Multi-Layered Materials Using Ultrasound. 
 
Böcker: 
Arbnor, I., Bjerke, B. (1994) Företagsekonomisk metodlära, Studentlitteratur AB, Lund, ISBN 
91-44-40922-2. 
 
Denscombe, M. (2008) The Good Research Guide: For small-scale social research projects, 
3 Ed, McGraw-Hill Education; Open University Press, Berkshire, ISBN 978 0 33 522022 9 
 
Eriksson, T. L., Wiedersheim-Paul, F. (2014) Att utreda forska och rapportera, Liber AB, 
Malmö, ISBN 978-91-47-11169-5 
 
Ghauri, P. and Grønhaug, K. (2010). Research methods in business studies. 4th ed. Harlow, 
England: Financial Times Prentice Hall. 
 
Björk, K. (2013) Formler och tabeller för mekanisk konstruktion, 7:e upplagan, Björks förlag, 
Spånga.   
 
Lekvall, P., Wahlbin, C. (1993) Information för marknadsföringsbeslut, 3:e upplagan, IHM 
Förlag AB, Göteborg, ISBN 91-86460-64-1 
 
Saunders, M., Lewis, P., Thornhill, A. (2003) Research methods for business students, Pearson 
Education Limited, Essex, ISBN 0 273 65804 2 
 
Shull, P. (2002). Nondestructive Evaluation: Theory, Techniques, and Applications. 1st ed. 
New York: M, Dekker. 
 
Dokument:  
ABB 2 (2016). Layer thickness measurement ABB HVC Karlskrona 

ABB 3 (1997). Introduktion ABB High Voltage Cables  

ABB 4 (1994). PEX Kabelteknik ABB Hgh voltage Cables. 

ABB 5 (2011). Utvärdering av Ultrascreen.   

SIKORA (2009) User Manual, X-ray 8000 NXT. 



56 
 

 ACUITY Products (2014). UltraScreen™ Operation & Maintenance Manual (ABB). 

 
Webbsidor:  
ACUITY Products (2017). UltraScreen™ system functionality 
http://www.acuityproducts.co.uk/ultrascreen.htm [2017-02-16] 
 
ACUITY Products (2015). UltraScreen™ Analysis Software Operating Instructions. 
 
Sikora (2016). LASER Series 2000/6000: Classic and high-end. 
https://sikora.net/en/2016/03/22/laser-series-20006000-klassisch-und-high-end/ [2017-02-16] 
 
ABB 1 (2017) Det här är vi - kort om ABB. 
http://new.abb.com/se/om-abb/kort [2017-03-23] 
 
 
 
  



57 
 

APPENDIX 
 
APPENDIX A: Variationer och mönster i mätdata 
Nedan presenteras undersökta körningar för EX30 och EX31. För varje körning redovisas en 
jämförelse mellan resultaten för varje tjockleksskikt mätt med röntgen och ultraljud och därefter 
en jämförelse mellan diametern mätt med röntgen, ultraljud och laser. 

 
EX30  
Följande grafer under denna rubrik presenterar resultaten från körningarna i EX30. 
 

 

Figur A.1: – Jämförelse över skikttjocklekarna mätt med ultraljud och röntgen  

Figur A.1 visar en jämförelse över skikttjocklekarna mätt med ultraljud och röntgen, här för 
EX30, charge 9. Grafen för isolationen visar även i denna figur att mätvärdena för ultraljud och 
röntgen följer varandra tydligare än i de övriga skikten. Mätvärdena för de olika 
mätinstrumenten skiljer sig i denna figur minst hos isolationen, där de på vissa ställen nästan 
till och med överlappar varandra. De största skillnaderna i mätdata ligger hos den inre 
halvledaren.  
 
Genom att studera medelvärden av mätdata registrerad med ultraljud respektive röntgen för 
charge 9 kan vi se att ultraljud generellt registrerar 20 % lägre mätvärden än röntgen för inre 
halvledare. För isolationen kan vi se att US generellt registrerar 0,9 % högre mätvärden än 
röntgen och för yttre halvledare registrerar ultraljud generellt 7 % lägre mätvärden än röntgen. 
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Figur A.2: – Jämförelse över diametern mätt med ultraljud, röntgen och laser, inklusive 
röntgens varmmått.  

Ovanstående figur redovisar en jämförelse över diametern mätt med ultraljud, röntgen och laser 
för EX30. Graferna visar på skillnader i mätvärden mellan de olika mätutrustningarna där 
diametern mätt av laser presenterar högre värden och diametern mätt av ultraljud presenterar 
lägre mätvärden. Röntgens diametervärden befinner sig mellan värdena uppmätta av laser och 
ultraljud.  

 
EX31  
Följande grafer under denna rubrik presenterar resultaten från körningarna i EX31. 
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Figur A.3: – Jämförelse över skikttjocklekarna mätt med ultraljud och röntgen  

Ovanstående figur redovisar precis som Figur A.1 de tre olika skikten mätt med ultraljud och 
röntgen, mätvärdena i figur A.3 gäller emellertid EX31.  

Genom en jämförelse av medelvärdena för röntgen och ultraljud kan vi upptäcka att ultraljud 
generellt registrerar 17 % lägre mätvärden än röntgen för inre halvledare charge 5. Vi kan 
även se att ultraljud generellt registrerar 1,8 % högre mätvärden än röntgen för isolationen på 
denna charge. För yttre halvledare registrerar ultraljud generellt 9,8 % lägre mätvärden än 
röntgen för charge 5. 

 
Figur A.4: – Jämförelse över diametern mätt med ultraljud, röntgen och laser, inklusive 
röntgens varmmått. 

Figur A.4 uppvisar diametern uppmätt med hjälp av ultraljud, röntgen och laser. Samtliga 
mätvärden gäller för kabelns diameter uppmätt i EX31. Ovanstående grafer visar en tydlig 
skillnad i diametermått mätt med de olika mätinstrumenten. Laser visar på högre mätvärden 
medan ultraljud visar på lägre mätvärden än övriga mätutrustningar.  
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APPENDIX B: Jämförelse KSM gentemot röntgen och ultraljud  
 
 
Charge 9 
EX30  

Inre  
 

Isolation  
 

Yttre  Charge 8 
EX30  

Inre  
 

Isolation  
 

Yttre  

KSM  – 0,9 – 1,3 0,7 KSM  – 0,8  – 1,2  0,4  
Röntgen  1,4 0,1 0,7 Röntgen  1,4 – 0,1 1,0 
Ultraljud  – 0,5 1,2 – 1,4 Ultraljud – 0,6 1,3 – 1,4 

Tabell C.1: – Charge 9 och Charge 8, skikttjockleken mätt med olika mätmetoder  

 
 
Charge 4 
EX31 

Inre  
 

Isolation  
 

Yttre  Charge 10 
EX31  

Inre  
 

Isolation  
 

Yttre  

KSM  – 0,8 – 0,3 – 0,1 KSM  – 0,8  – 1,2  – 0,1  
Röntgen  1,4 – 1,0 1,3 Röntgen  1,4 – 0,1 1,3 
Ultraljud  – 0,6 1,3 – 1,2 Ultraljud – 0,7 1,3 – 1,1 

Tabell C.2: – Charge 4 och Charge 10, skikttjockleken mätt med olika mätmetoder  
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APPENDIX C: Statistiska samband för EX30 och EX31 
 
EX30, Charge 9 
 

 

Figur B.1: – Charge 9, tjockleken på inre halvledare mätt med ultraljud  

Datamängden som presenteras ovan kan tydligt ses som multimodal.  
Variansen för inre halvledare uppmätt med ultraljud är 0,000060 medan standardavvikelsen är 
0,0077.  
 

 

 
Figur B.2 – Charge 9, tjockleken på isolationen mätt med ultraljud  

Datamängden i histogrammet ovan är mycket symmetrisk, dvs. unimodal.  
Variansen för isolationen uppmätt med ultraljud är 0,0029 medan standardavvikelsen är 0,053.  
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Figur B.3: – Charge 9, tjockleken på yttre halvledare mätt med ultraljud 

I det här histogrammet är ser man tydligt att datamängden är multimodal, dvs. det finns 
många toppar i intervallet.  
Variansen för yttre halvledare uppmätt med ultraljud är 0,000050 medan standardavvikelsen 
är 0,0071.  
 

 
Figur B.4: – Charge 9, tjockleken på inre halvledare mätt med röntgen  

Datamängden i histogrammet ovan är i förhållande till de andra histogrammen symmetrisk man 
kan dock se att det trots detta finns flera toppar i histogrammet och dataintervallet är även 
multimodalt.  
Variansen för inre halvledare uppmätt med röntgen är 0,00016 medan standardavvikelsen är 
0,013.  
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Figur B.5: – Charge 9, tjockleken på isolationen mätt med röntgen  

Histogrammet ovan är unimodalt och har en symmetrisk spridning på data.  
Variansen för isolationen uppmätt med röntgen är 0,00046 medan standardavvikelsen är 0,021.  

 
 

 
Figur B.6: – Charge 9, tjockleken på yttre halvledare mätt med röntgen  

Här har datamängden en tydlig negativ skevhet. Variansen för yttre halvledare uppmätt med 
röntgen är 0,000025 medan standardavvikelsen är 0,0050.  
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Figur B.7: – Charge 9,  diametern mätt med laser  

Histogrammet i figur XX är symmetriskt och unimodalt.  
Variansen för diametern uppmätt med laser är 0,025 medan standardavvikelsen är 0,16.  

 
EX31, Charge 5 

 
Figur B.8: – Charge 5, tjockleken på inre halvledare mätt med ultraljud  

Ovan ses ett histogram med en multimodal spridning av mätvärden, då det finns ett flertal 
toppar i intervallet.  
Variansen för inre halvledare uppmätt med ultraljud är 0,000094 medan standardavvikelsen är 
0,0097.  
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Figur B.9: – Charge 5, tjockleken på isolationen mätt med ultraljud   

Histogrammet som presenteras ovan kan ses som unimodalt då det finns en symmetrisk 
spridning på mätvärden.  
Variansen för isolationen uppmätt med ultraljud är 0,0031 medan standardavvikelsen är 
0,0056.  

 
Figur B.10: – Charge 5, tjockleken på yttre halvledare mätt med ultraljud  

Figur B.10 kan ses som ett histogram med flertalet toppar, dvs. multimodalt. Det har även en 
skevhet åt vänster.  
Variansen för yttre halvledare uppmätt med ultraljud är 0,000036 medan standardavvikelsen 
är 0,0060.  
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Figur B.11: – Charge 5, tjockleken på inre halvledare mätt med röntgen  

Histogrammet som presenteras ovan är unimodalt på grund av sin symmetri bland presenterade 
mätvärden.  
Variansen för inre halvledare uppmätt med röntgen är 0,00019 medan standardavvikelsen är 
0,014.  
 

 
Figur B.12: – Charge 5, tjockleken på isolationen mätt med röntgen  

Ovan kan ses ett unimodalt histogram. Presenterad data är symmetrisk med en topp i 
histogrammet.  
Variansen för isolationen uppmätt röntgen är 0,00031 medan standardavvikelsen är 0,018.  
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Figur B.13: – Charge 5, tjockleken på yttre halvledare mätt med röntgen  

Ovan ses figur B.13, histogrammet över mätdata har en skevhet åt vänster.  
Variansen för yttre halvledare uppmätt med röntgen är 0,000025 medan standardavvikelsen är 
0,0050.  
 

 
Figur B.14: – Charge 5, diametern mätt med laser  

Histogrammet över laser kan ses som unimodalt och symmetriskt.  
Variansen för diametern uppmätt med laser är 0,0095 medan standardavvikelsen är 0,097. 
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