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Uppsal a universitets l ogotyp 

Vibration measurements - Follow-up of negative trends 

Lars Vikström 

Abstract 

In this study, data on vibration measurements from Forsmark - Vattenfall AB's database has been 

studied, the goal has been to see how it can be reworked so that it becomes easier to interpret 

and more transparent for more people in maintenance. 

The idea has been to use all the data available to create graphs or graphs over a longer period 

to look for trends in systems that are similar to each other. Which is because there is redundancy 

in the systems and blocks 1 & 2 are sibling blocks with identical components, so it is possible to 

compare them. 

Furthermore, it is intended to implement the results from this work in balanced scorecards that 

are already used at Forsmark at present. This is done to obtain data on how the maintenance is 

going and how many machines need to be maintained compared to previous periods. 

The work has consisted of retrieving data files from Forsmark's database and via an Excel script 

that reworks all data so that graphs can be created of the various measurements performed 

regularly by the Maintenance Group NMM 1-3 (Mechanical Maintenance) at Forsmark. 

The results of the work have been verified through the special software that NMM 1–3 uses but 

in which other groups have no experience. In this special software all graphs and data are already 

available, something that is not as easy, however, is the ability to compare different machines at 

the same time, something that this thesis work tries to create. 

As others in maintenance do not have experience in the specialized software, Excel is used 

instead, as it is a program all groups have access to and good knowledge in. What emerges from 

the work is that the amount of data is very large but the possibility to get to the goal is good, the 

data files need some reworking to be easily used for graph creation and some things are 

unfortunately not included in the data files but must be downloaded from the special software 

NMM 1- 3 have. 
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Sammanfattning 
I denna studie har data över vibrationsmätningar från Forsmark – Vattenfall AB:s databas 

studerats, målet har varit att se hur den ska kunna omarbetas så att den blir lättare att tolka och 

mer överskådlig för flera inom underhåll. 

Idén har varit att använda all den data som finns tillgänglig för att skapa graf eller grafer över 

längre tid för att leta efter trender inom system som är snarlika varandra, vilket finns eftersom det 

finns redundans i systemen och block 1 & 2 är syskonblock, så det går att jämföra mellan dem. 

Vidare är det tänkt att implementera resultatet från detta arbete i balanserade styrkort (Scorecard) 

som redan används på Forsmark i dagsläget, detta görs för att få in data över hur underhållet går 

och hur många maskiner som behöver underhållas jämfört med tidigare perioder. 

Arbetet har gått ut på att hämta datafiler från Forsmarks databas och via ett Excel script som 

omarbetar all data så att grafer kan skapas över de olika mätningar som utförs regelbundet av 

Underhållsgruppen NMM 1–3 (Mekaniskt underhåll) på Forsmark. 

Arbetets resultat har verifierats genom den speciella programvara som NMM 1–3 använder men 

som övriga grupper inte har erfarenhet av. Där finns alla grafer och all data redan att tillgå, något 

som inte finns lika enkelt är dock möjligheten att jämföra olika maskiner samtidigt, något som 

detta arbete försöker skapa. 

Då övriga inom underhåll inte har erfarenhet inom den programvaran så används Excel i stället, 

då det är ett program alla har tillgång till och god kunskap inom. Det som framkommer av arbetet 

är att mängden data är väldigt stor men möjligheten att komma till målet är goda, datafilerna 

behöver viss omarbetning för att enkelt kunna användas för graf skapande och vissa saker finns 

tyvärr inte med i datafilerna utan måste hämtas från specialprogramvaran NMM 1–3 har. 

 

Nyckelord: vibrationsmätningar, visual basic for applications, scripting 
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Förord 
 

Arbetet har utförts på företaget Forsmark – Vattenfall AB 2021 och är avslutande kursen i 

högskoleingenjörsprogrammet i kärnkraftsteknik på Uppsala universitet. 

Jag vill rikta ett stort tack till Urban Andersson som varit min handledare från Forsmark som gett 

mig möjligheten att utföra arbetet, Albin Andreasson som varit till god hjälp med information för 

hur vibrationsmätningar genomförs och rekommenderat mätningsrond att närvara på samt 

möjligheten att närvara på NMM 1-4s möte och tillgång till tidigare arbetsrapporter över 

uppföljning av vibrationer. 

Slutligen vill jag tacka Erik Branger som varit min ämnesgranskare vid Uppsala universitet som 

varit en god handledare under arbetet och hållit koll på att alla saker som behövs göras blir gjorda. 

Nästan hela arbetet har utförts på distans pga. Covid-19 pandemin. 

Uppsala, juni 2021 

Lars Vikström 
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Terminologi 
AMS – AMS Machinery Manager Client 

RMS – Root Mean Square (Effektivvärdet)  

VBA – Visual Basic for Applications 

Scorecard – Balanserade styrkort. 
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1 Introduktion 
 

I introduktion presenteras bakgrund, problematisering, syfte och frågeställningen som 

denna rapport kommer hantera. 

 

 Inledning/bakgrund 
 

All utrustning behöver underhållas i någon form för att deras livslängd ska bli så lång som 

möjligt. Det kan vara komponenter i våra hem, våra fordon, eller komponenter inom någon 

form av industri. Alla komponenter behöver för eller senare underhållas eller bytas ut på 

grund av slitage eller kanske komponenten eller systemet komponenten är en del av har 

blivit förlegad och ska bytas ut. Underhåll kan utföras väldigt olika beroende på vilka krav 

som ställs på utrustningen komponenten är en del av. Om ett system ska fungera optimalt 

dygnet runt krävs det att underhåll utförs på alla komponenter i systemet regelbundet. 

Utöver detta måste det ses över hur kritiskt komponenten är för funktion av systemet, 

eftersom visst underhåll oftast bara kan göras när systemet är ur funktion eller avstängt. 

Krävs det att systemet alltid är i gång, behövs redundans i systemet, alltså att man har 

likande system som tar över när underhåll utförts på systemet. Detta medför att underhåll 

kan utföras utan att hela systemet behövs stängas av eller tas ur bruk. 

 

 Problembeskrivning 
Det finns många företag med kritiska system, dessa system kräver mycket underhåll för 

att säkerställa kontinuerlig drift utan störningar. Det blir dock väldigt dyrt att underhålla alla 

system och komponenter med förutbestämda intervall. Därför används oftast 

förebyggande underhåll som beroende på olika krav och parametrar utförs. Dessa 

parametrar är något som mäts och analyseras över tid för att upptäcka när underhåll 

behövs. 

Detta resulterar i väldigt mycket data som måste analyseras och beslut om åtgärder görs 

löpande. Något som undersöks inom detta arbete är om data som redan finns sen flertal 

år tillbaka. Kan den historiska datan användas till att identifiera trender för olika system 

som liknar varandra? Om det till exempel har bytts ett lager på ett system för att åtgärda 

ett fel, kan samma lösning användas på ett liknande system, som har liknande 

karakteristiskt problem, men där ett byte av lager ännu inte föreslagits? 

När det gäller kärnkraft har man revision varje år då kraftverket tas ur drift för att större 

underhåll ska kunna utföras och övriga inplanerade åtgärder utförs som laddning av nytt 

kärnbränsle. Detta utförs för att undvika att kraftverket ska behövas tas ur bruk oplanerat 

för underhåll fram till nästa revison. 
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 Syfte 
Syftet med arbetet är att ta fram ett verktyg som automatiskt kan dela upp vibbrationsdata 

från text-filer tagna från systemet ”AMS Machinery Manager Client” (Emerson, 2021) till 

Excel. 

Målet är att underlätta för de utan AMS eller utan kunskap i AMS att lättare kunna titta på 

och jämföra den data som finns för att kunna titta efter trender mellan olika liknande 

system. 

Idén är att verktyget ska hjälpa till att ge en klarare bild över hur systemhälsan är 

övergripande på de tre kärnkraftverken och målet är att kunna implementera in det hela i 

systemhälsodelen i Scorecard. 

 Frågeställningar 
Utifrån problemområdet som undersöks har följande frågeställningar tagits fram och 

undersökts inom detta exjobb: 

1. Hur mäts vibrationerna och hur analyseras data idag? 

2. Kan data från databasen omarbetas till något som är mer lätt tillgängligt för alla? 

3. Kan ett system byggas upp så det går lätt att jämföra liknande system med varandra? 

Till exempel öppna 2 pumpar av samma typ och jämföra deras vibrationsdata? 

 Avgränsningar 
På grund av den begränsade tid som är tillgänglig och problemets storlek så kommer 

fokus ligga på en generell lösning baserad på data från block 1 som kan implementeras 

på övriga block vid senare tillfälle. 

Data kommer manuellt hämtas från servern. Detta då implementering av automatisk 

hämtning av data är svår, då hjälp från IT behövs för att sätta upp alla tillstånd etcetera 

mellan Excel och databasen. Detta blir inte lättare då det mesta sker på distans till följd av 

Covid-19. 
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2 Teori 
I teoriavsnittet presenteras relevant information och teori som denna rapport grundats på. 

Det avser att ge en bättre förståelse för underhåll, tillståndsbaserat underhåll, 

vibrationsmätningar, måldelning och balanserade styrkort. 

 Underhåll. 
Underhåll är ett samlingsbegrepp för åtgärder för att reparera trasiga komponenter eller 

åtgärder för att undvika att komponenter går sönder. Inom underhåll finns det förenklat två 

grupper av underhåll, avhjälpande underhåll och förebyggande underhåll. 

Avhjälpande underhåll: 

Underhåll utförs först vid funktionsfel, målet är att bara underhålla när funktionen på 

komponenten inte längre fungerar som tänkt (SIS - Industriteknik, 2019). 

Förebyggande underhåll: 

Underhåll som enligt förbestämda intervall eller kriterier utförs för att minska risken att 

komponenten tappar funktion eller för att minska sannolikheten att fel uppstår (SIS - 

Industriteknik, 2019). 

Förutbestämda intervall kallas för schemalagt underhåll och är planerade underhåll som 

ska utföras till exempel varje månad, varje halvår, eller efter en viss drifttid till exempel 

efter 1000 timmar, 5000 timmar eller liknande. 

Underhåll som baseras på kriterier kallas för tillståndsbaserat underhåll och baseras på 

komponentens tillstånd, som mäts regelbundet och beroende på mätresultat bestäms 

vilken typ av underhåll som behövs utföras. Detta kommer förklaras närmare nu då denna 

typ av underhåll är den typ som används under denna studie. 

 

 Tillståndsbaserat underhåll. 
Tillståndsbaserat underhåll bygger på att underhållet genomförs baserat på de uppmätta 

resultat som erhålls från övervakningen av den aktuella komponenten. Övervakningen 

delas upp i tre olika grupper: tillståndsövervakning, tillståndsbaserade uppgifter samt 

tidsbaserade uppgifter (Sequoia Consulting Group, Inc., 2013).  

• Tillståndsövervakning används för att bestämma systemets eller komponentens tillstånd 

för att identifiera slitage. 

• Tillståndsbaserade arbetsuppgifter baseras på tillståndsövervakning. Till exempel, 

lagerbyte baserat på vibrationer med mera. Tillståndsbaserade uppgifter utförs innan fel 

uppstår eller för att förebygga fel. 

• Tidsbaserade uppgifter utförs för att underhålla en utrustning för att förlänga dess 

livslängd. Tidsbaserade uppgifter utförs inom bestämda intervall, det är underhåll som 

schemaläggs och utförs efter schemat, ingen kontroll eller tillståndsövervakning. 

(Sequoia Consulting Group, Inc., 2013). 

 

Tillståndsbaserat underhåll används huvudsakligen för att undvika haverier och i andra 

hand för att undvika att utföra underhåll i onödan då det påverkar systemets drift. I stora 

system kan det bli väldigt kostsamt att hela tiden stänga av hela eller delar av systemet 

för att utföra ett underhåll som kanske inte ens är nödvändigt, vilket kan se om man har 

schemalagt underhåll. 
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 Vibrationsmätning 
Vibrationer är något som kan definieras som relativt snabba, upprepande svängningar av 

ett föremål kring ett medelläge (Kärnkraftsäkerhet och Utbildning, 2011). 

Nedanstående sektion är tagen från ”Vibrationsmätning Grundläggande utbildning” s.7  

(Kärnkraftsäkerhet och Utbildning, 2011). 

En svängning (vibration) kan beskrivas med tre olika mätstorheter: 

• Vägamplitud. 

• Vibrationshastighet. 

• Acceleration. 

Vägamplitud mäts i μm och är rörelsens ytterläge från mittenläget, alltså maxvärdet från 

nollvärdet, maxvärdet kan vara positivt eller negativt.  

Vibrationshastigheten är noll då kroppen är i sina ytterlägen och högst då kroppen 

passerar jämnviktsläget. Hastigheten anges i mm/s.  

Acceleration mäts i meter per sekundkvadrat (m/s2) men ofta anges tyngdkraftens 

acceleration (g) som enhet, 1 g = 9,81(m/s2). Acceleration är lämplig att använda vid höga 

vibrationsfrekvenser eftersom det genererar stora accelerationsvärden (Kärnkraftsäkerhet 

och Utbildning, 2011). 

Vibrationshastighetens amplitud är direkt beroende av vägamplitudens frekvens. 

Beroende på om frekvensen ökar eller minskar så förändras sträckan förutsatt att 

hastigheten förblir densamma. Om frekvensen fördubblas kommer sträckan bli hälften av 

vad den var, eller om frekvensen fördubblas kommer hastigheten fördubblas också om 

sträckan är oförändrad (Kärnkraftsäkerhet och Utbildning, 2011).  

Nedan i Figur 1, kan inverkan av en fördubbling av frekvensen ses. 

Där det är en sinusvåg med 1 Hz, 2 Hz och en blid med dem båda lagda över varandra 

så skillnaden blir mer tydlig. 

 

FIGUR 1: VIBRATIONSHASTIGHETENS AMPLITUD. 

Vilken av mätstorheterna acceleration, vågamplitud och vibrationshastighet som används 

beror på frekvensens inflytande. 

I vägamplitud ingår inte frekvens, eftersom avståndet är oberoende av hastigheten. 

Medan vibrationshastigheten är direkt beroende av frekvensen och acceleration är 

beroende i kvadrat. Utifrån detta förstår man att valet av mätstorhet är beroende på vad 

som är intressant. Är det förflyttning, skadepåverkan eller utmattning? 
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Vibrationshastighet mäts oftast i mm/s och det är RMS värdet som används. Det kan 

användas för övervakning av obalans, uppriktningsfel, resonanser eller lagerfel. 

Nedan i Figur 2 förklaras skillnaden på RMS, toppvärde och topp till toppvärde. 

Där 𝑉𝑒𝑓𝑓 = 𝑉/√2 är formeln för RMS, alltså Vibrationens toppvärde dividerat i √2. 

 

FIGUR 2: RMS-VÄRDE I FÖRHÅLLANDE TILL TOPPVÄRDE FÖR EN SINUSVÅG. 

 

 Måldelning & Balanserade styrkort. 
Många ledande japanska företag har framgångsrikt lyckats sprida och bryta ner olika 

företagsmål inom organisationer och på så sätt lyckats göra dem tydligare i de olika 

företagets olika processer. Genom att dela upp företagets övergripande mål till mer 

specifika mål för företagets olika processer kan företagets visioner uppnås lättare då det 

blir mer överskådligt (Bergman & Klefsjö, 2018). 

Det är dock viktigt att dessa mål är förankrade hos de medarbetare som arbetar i 

processen. Detta underlättas om alla deltar i utformningen av målen. Denna måldelning, 

som alltså syftar på delning i två bemärkelser, kallas ”hoshin kanri” på Japanska (Bergman 

& Klefsjö, 2018). Där ”hoshin” betyder riktning och ”kanri” betyder kontroll. Detta kallas i 

allmänhet för måldelning på svenska. Måldelning är att alla ska dela de gemensamma 

övergripande målen och dessa mål bryts ner till mål på lägre nivåer som alla har 

delaktighet i.  Målen ska dessutom anpassas till de medel som behövs för att nå målen. 

Måldelning får inte innebära att alla övergripande mål bryts ner i mer specifika mål utan 

måste även innebära att alla görs delaktiga i målen, så att de som jobbar för att uppnå 

målet själva kan påverka hur målet uppnås. Viktigt är också att alla mål har mätbara 

nyckeltal som målen baserar på, detta medför att uppföljning blir tydligare och enklare 

(Bergman & Klefsjö, 2018). 

Ett sätt att ta fram, visualisera och följa upp nyckeltalen för måldelningsprocessen är det 

balanserade styrkortet. Dess historik är annorlunda än måldelningens, men den 

bakomliggande idén är snarlik (Bergman & Klefsjö, 2018). En bild på hur ett balanserat 

styrkort kan se ut finns i Figur 3 nedan. 

  



Sida 6 av 23 

 

Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten 

Uppsala universitet, Utgivningsort Uppsala/Visby 

Handledare: Urban Andersson Ämnesgranskare: Erik Branger 

Examinator: Michael Österlund 

 

FIGUR 3: ETT EXEMPEL PÅ ETT BALANSERAT STYRKORT 

Tidigare styrdes många organisationer enbart av ekonomiska nyckeltal vilket blev starkt 

kritiserat av Johnson & Kaplan (1987). Då enkla ekonomiska nyckeltal inte kan fånga upp 

värderingar som kvalitet och verksamhetsutveckling. En mycket rimligare styrning uppnås 

genom att balansera ekonomiska nyckeltal mot nyckeltal från andra områden, exempelvis 

kunder, medarbetare och processer (Bergman & Klefsjö, 2018). 

Idén med balanserade styrkortet är att i stället för att fokusera på kortsiktiga ekonomiska 

nyckeltal även styra och följa upp verksamheten med långsiktiga styrtal. Förenklat kan 

man säga att styrkorten bidrar att balansera gårdagens, dagens och morgondagens 

utveckling. Fokus ligger inte bara på ekonomin utan även på nöjdhet hos kunder och 

medarbetare samt processernas förmåga (kan ses som ett effektivitetsmått) (Bergman & 

Klefsjö, 2018). 
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3 Metod 
I metod beskrivs hur studien är designad, insamling av data, analys av data samt 

reliabilitet och validitet av data. 

 

 Design av studien 
För att kunna besvara frågeställningarna så kommer det behövas både kvalitativa och 

kvantitativa metoder för fallstudien. Den kvantitativa metoden utförs genom insamling och 

analys av data från företagets interna databas. Denna del är grunder för besvarande av 

första frågan, det är även vad de övriga frågorna kommer delvis bygga på. 

En litteraturstudie genomfördes samt närvarande vid en rondmätning på block 2 för att 

komplettera datainsamlingen och ge den nödvändiga förståelsen som behövs angående 

hur mättningar går till och vilken utrustning mätningar görs på. 

Utöver detta närvarandes vid ett möte mellan de olika grupperna som utför mätningarna 

för att få en bättre förståelse för hur de olika grupperna jobbar, hur de följer upp problem 

som uppstått och åtgärder som diskuteras. Har någon annan grupp erfarenhet av liknande 

problem delas den informationen vid behov med övriga grupper för att underlätta arbetet. 

 

 Datainsamling 
För att kunna besvara frågeställningarna har olika metoder använts för datainsamling. 

Eftersom all data kompletterar varandra så används dem för att få en mer komplett 

helhetsbild. 

 

3.2.1 Data från intern databas 
Data kommer erhållas från den interna databasen då den mesta data från mätningar finns 

loggad i deras olika databaser, i denna studie har en databas använts och data har 

hämtats från Block 1. Liknade data finns även för de övriga två blocken, men då samma 

program och utrustning används så bortses det från i detta exjobb, då skillnaden blir 

mätvärden och datum snarare än någon utformning av datafiler. 

 

3.2.2 Samtal, intervjuer och möten. 
I ett så stort och komplext företag som det blir av att driva ett eller flera kärnkraftverk 

medför det att personalstyrkan också är stor, därför finns olika kunskap hos olika personer. 

Därför har vissa personer diskuterats med för att få en bättre helhetsbild av hela studien 

och förslag på personer att prata med gavs av många olika. Totalt sett diskuterades 

studien i större utsträckning med cirka sex personer, men samtal och lättare diskussioner 

utfördes med ett 20-tal. Utöver detta närvarandes även ett möte med ansvarig personal 

som utför mätningar på de 3 blocken. Detta medför en bättre förståelse för hur data erhålls 

och tolkas. Till exempel finns nu en förståelse för i vilken ordning sakerna nu mäts, hur de 

mäts och varför vissa pumpar och motorer inte mäts trots att man gå förbi dem. Detta 

beror på subvecka, som är det veckoschema som finns. Subvecka A, B, C eller D. Vissa 

pumpar mäts enbart vissa subveckor då de kanske inte är i drift just den aktuella 

subveckan och motorn och pumpen måste vara i drift för att mätning ska gå att utföras. 
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Efter rondmätningen genomfördes en snabb introduktion i hur AMS fungerar och används. 

Där visades alla standardmätronder som utförs efter schema och har bestämts beroende 

på vilka pumpar och motorer det gäller. Alla mätningar som utfördes under rondmätningen 

gicks även igenom för att se om någon mätvärden var utom det normala eller över något 

gränsvärde. Att notera är att vissa mätvärden var över ett eller flera gränsvärden, men det 

var något som redan noterats tidigare och åtgärd för felet skulle utföras vid nästa korrekta 

subvecka då felet inte ansågs allvarligt för systemet. 

 

3.2.3 Mätningsrond. 
Under studien har en mätningsrond utförts där mätning på olika pumpar och motorer gjorts 

som loggats via en ”AMS 2140 Machinery Health Analyzer” från Emerson (Emerson, 

2021). 

AMS 2140 Machinery Health Analyzer” är ett avancerat verktyg med pekskärm där många 

olika inställningsmöjligheter finns, föregående mätning för den sensorn som ska loggas 

visas innan man loggar på nytt. Detta medför att en snabb jämförelse mellan föregående 

mätning och den nya mätningen kan göras direkt i verktyget. En figur på en AMS 2140 

Machinery Health Analyzer finns nedan. 

Det som bör noteras i Figur 4: AMS 2140 Machinery Health AnalyzerFigur 4 är att det 

finns möjlighet att använda upp till fyra sensorer som kan logga samtidigt, dock loggas 

bara en i taget på Forsmark i normala fall. 

 

FIGUR 4: AMS 2140 MACHINERY HEALTH ANALYZER (EMERSON, 2021) 

Antingen användes en direkt anslutning till en sensorlåda, via en kanalväljare väljs vilken 

sensor som skall loggas. Sensorerna är fastmonterade för att slippa klättra på 

svåråtkomliga platser. 

Annars används en magnetisk sensor som placerades på specifika platser för att mäta 

vibrationerna, en sådan sensor kan ses nedan i Figur 5. 

 

Här följer en summering av själva rondmätningen som utfördes. 
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Under rondmätningen mättes fyra av Huvudkylvattnets pumpar och motorer samt några 

mindre pumpar som problem noterats med, där smörjning utförts som åtgärd. Mätningen 

på dessa var för att se om smörjningen gett det resultatet som eftersträvas. 

Vid mätningen av huvudkylvattenpumparna utfördes mätning på själva motorerna först. 

Det första som mättes var dåvarande rotationshastighet (rpm) på motorn, sen mättes 

vibrationerna i flödesriktningen, därefter vibrationerna vinkelrätt mot flödesriktningen och 

sist vibrationerna i motorns vertikalled. Detta upprepades sedan för samtliga pumpar. 

Den största skillnaden var att på motorerna satt sensorer fast och en kopplingslåda fanns 

på ena sidan av motorn där AMS 2140n kopplades in och alla parametrar noterades via 

att ändra på en omkopplare. 

På själva pumparna används en magnetisk sensor som nämnts tidigare (se Figur 5) som 

sattes på uppmärkta platser på pumpen för att mäta på samma sätt som på motorerna.  

 

 

FIGUR 5: MAGNETISK SENSOR 

 

 Dataanalys 
Data som erhålls i studien har analyseras under projektets gång, för att minimera risken 

att något fel uppstår som inte upptäcks då mängden data är varierande från några 

hundratals rader till flera tusentals. 

 

3.3.1 Indataanalys 
Indata som används är hämtad från en interndatabas. All data som används hämtas på 

samma sätt via samma system och i denna studie kommer det antas att all data från 

databasen är korrekt, då kontrollering av denna typ av data är praktiskt omöjligt. 

Datafilen öppnas för att först analyseras i ett vanligt textprogram, som anteckningar eller 

notepad. Det som noteras först är att all data till varje mätning inte ligger i korrekt ordning. 

Datum, tid, Par#1 till Par#6 ligger först sen efter alla data punkter så börjar nästa del med 

Datum, tid Par#7 till Par#12. Se Tabell 1 sida 12. 

Dessa hör ihop men är inte på en och samma rad. Alltså finns det för varje mätning på 

varje pump eller motor ett antal data områden som är skilda från varandra som behöver 

återförenas för att lättare arbetas med. 
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3.3.2 Utdataanalys 
Den data som omarbetas via Excel för att skapa grafer kommer verifieras med data från 

interna databasen och via grafer som skapas via AMS för att säkerställa att ingenting blivit 

fel vid omarbetningen via scriptet. Detta kommer diskuteras vidare i kapitel 4.6 Validering 

av resultat. 

 

 Validitet & Pålitlighet. 
”Validitet handlar om att mäta rätt sak och reliabilitet att man studerar det på rätt sätt” 

(Blomkvist & Hallin, 2019, s. 50). 

Validitet handlar om att välja rätt sak att studera, i fallet för denna studie så är det rätt data 

som skall studeras, utöver det så behövs rätt litteratur studeras som täcker rätt 

ämnesområde för studien. 

Reliabilitet betyder att kvaliteten och pålitligheten är god. I denna studie betyder det att 

den data som studien baseras på behöver vara av god kvalitet och pålitlig. Detta då målet 

är att kunna hantera verkliga data och ge korrekta resultat tillbaka från den omarbetade 

data som skapats. Äkta data används då det finns grafer som redan skapats i AMS så 

validering mot dessa grafer är möjliga om samma data används för att skapa båda 

graferna. 

 

 Metoddiskussion 
Arbetsmetoden har varit relativt begränsad i denna studie då det tog en längre tid att sätta 

sig in i hur allting hänger samman och hur de olika mätningarna utförs. Efter att fått en 

bättre förståelse så har metoden för studien mer eller mindre varit klar av sig själv. 

För att kunna följa upp alla mätningar och få dessa överskådliga så måste den omarbetas 

och grafer över tid skapas där de olika mätnings parametrarna går att följa. 

Vill man dessutom kunna jämföra de olika parametrarna mellan olika system, så måste 

de extraheras från resterande data och jämföras över snarlika tidsperioder för att ge en 

rättvis bild. 

Där metoden varit mest flexibel är vid valet av mjukvara som valts för hantering av data 

och skapande av grafer, det finns ett flertal olika program som uppfyller kriterierna. Excel 

valdes då min erfarenhet med Excel och scriptning i Excel är ganska god sedan tidigare 

och det är ett program som samtliga på företaget har tillgång till och de flesta är vana att 

arbeta i. Matlab skulle också kunna användas då det också är ett program som uppfyller 

kraven, men valdes inte då min kunskap inom Matlab anses vara för dåliga inom 

programmering. 
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4 Empiri 
I Empiri presenteras företaget studien är utförd hos, hur nuläget ser ut, data som erhållits 

och skapats, vilka antaganden som gjorts och validering av resultat. 

 

 Företagsbeskrivning 
Forsmark Kraftgrupp AB är ett stort företag som producerar el via kärnkraft här i Sverige. 

Forsmark är en del av Vattenfall AB. 

Forsmark kärnkraftverk är indelat i tre block: 1,2 & 3. Block 1 och 2 är syskonblock, vilket 

betyder att de är i princip identiska kärnkraftverk. Medan Forsmark 3 skiljer sig åt. 

Forsmark 1 & 2 är av typen BWR 69 från ABB atom, medan Forsmark 3 är av typen BWR 

75 men även det kraftverket är från ABB atom. 

Forsmark har en omsättning på cirka 5,7 miljarder kr per år, har en produktionskapacitet 

på 20-25TWh/år och en installerad effekt på totalt 3271MW (Vattenfall AB, 2021). 

Totalt sett levererar Forsmark ca 1/7 eller ca 14% av Sveriges el och normalt produceras 

cirka 75 GWh dagligen på Forsmark. Detta räcker för att försörja hela Stockholm med el 

tre gånger om varje år (Vattenfall AB, 2021). 

Alla tre kärnkraftverk har totalt 8 huvudcirkulationspumpar vardera, det som skiljer sig är 

totala effekten av dessa (Vattenfall AB, 2021). Varje kraftverk har självklart många fler 

pumpar och motorer än bara sina 8 huvudcirkulationspumpar och samtliga av dessa utförs 

mätningar på för att bestämma vad för underhåll just den motorn eller pumpen behöver.  

Som det är nu är planeringen att driva Forsmark 1,2 & 3 fram till 2040-talet men det finns 

inget beslut på en bortre drifttid för dem, så att fortsätta driva dem efter 2040-talet är ingen 

omöjlighet. Vid år 2040 har de tre kärnkraftverken varit i drift i 60 år och det finns andra 

kärnkraftverk i världen som är planerade att drivas i både 70 & 80 år (Vattenfall AB, 2021). 

 

 Nuläges- och processbeskrivning 
I dagsläget så har NMM – Mekaniskt underhåll all data och mätningar utförs efter behov 

och analyseras efter mätning, vid upptäckt av problem så bestäms det vilka åtgärder som 

behövs vidtas och när de ska utföras. Något som examensarbete går ut på är att NMT – 

Underhållsteknik och speciellt NMTU Underhållstekniks utvecklingsavdelning ska få bättre 

insikt och möjlighet att följa upp trender från data som NMM har. Målet är att 

implementerar en form av indikator i Scorecard på de olika blocken via den data som finns. 

De är totalt fem grupper i NMM - Mekaniskt underhåll, dessa grupper är: 

NMM 1: Mekunderhåll F1. 

NMM 2: Mekunderhåll F2. 

NMM 3: Mekunderhåll F3. 

NMM 4: Turbin. 

NMM 5: Dieslar och rörkomponenter. 

Dessa fem grupper jobbar bara med att mäta och analysera mätdata och när problem eller 

fel identifierats så ansvarar respektive grupp för att åtgärda dessa. 
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 Analys av data 
All data som används i studien är erhållen från en och samma interna databas på 

Forsmark. All data är loggad med vilken maskin det är, tider och datum, de olika 

parametrarna som mäts och de olika mätningarna som görs. 

De olika mätningarna är till exempel: med flödet, kors mot flödet och hur mycket maskinen 

rör sig i vertikalled, andra typer av mätningar kan också utföras. 

 

4.3.1 Indata från databas 
Utifrån intervju med Mekunderhåll för F2 och Turbin grupperna så konstaterades att de är 

väl medvetna om att larm- och varningsnivåernas gränsvärden inte stämmer på alla 

maskiner. Värdena i ”H1”, ”H2” samt ”Varningsgränser” kommer uppmätta, men värden 

för parametrarna kan överskrida på vissa maskiner utan att åtgärder utförts. Detta då NMM 

1 – 3 har god kunskap om vad som är inom accepter bara nivåer men tiden att justera in 

alla nivågränser i AMS anser tar för lång tid. 

Problemen med all data från databasen är att den inte är korrekt formaterad för att Excel 

enkelt ska förstå allting direkt, det är från ett amerikanskt företag olika alla saker är för 

förskjutna via olika antal mellanslag i stället för TAB-tecken. Excel tolkar väldigt enkelt 

data som är skilda åt via ett specifikt antal mellanslag, kommatecken eller TAB-tecken för 

att nämna några, dock är det inte enkelt att scripta in i VBA att leta reda på det och byta 

ut mot TAB eller att dela celler på korrekt ställe genom olika antal mellanslag. 

Nedan följer ett exempel på hur data ser ut direkt från databasen i Tabell 1. 

TABELL 1: EXEMPEL DATA FRÅN DATABAS 

   DATUM    TID   RPM   Last   TOTAL    PAR#1  PAR#2  PAR#3  PAR#4  PAR#5  PAR#6 

10-10-P1-K1      (RPM) APS126    mm/s      G      mm/s  mm/s   mm/s mm/s 

02-sep-19 12:37  3055.  100.0    .67  3.5   2.1   .50   .28   .25   .17 

02-okt-19 12:12  2194.  100.0    .45   .41  2.5   .23   .14   .20   .23 

02-nov-19 12:16  2196.  100.0    .63   .50  3.1   .52   .18   .24   .17 

 

4.3.2 Analys av utdata från Excel 
All data som fås från Excel kan användas efter viss vidarearbetning för att skapa grafer 

över alla mätvärden för de olika parametrarna som finns uppmätta. 

Dessa grafer kan sedan användas för att identifiera olika typer av trender mellan olika 

pumpar och motorer som kan anses vara tillräckligt lika varandra, vilket krävs om korrekta 

och rättvisa jämförelser mellan dem ska göras. 

Nedan följer ett exempel på hur all data i Tabell 1 ser ut efter att körts genom scriptet i 

Excel. 
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TABELL 2: DATA FRÅN EXCEL 

DATUM TID RPM Last TOTAL PAR#1 PAR#2 PAR#3 PAR#4 PAR#5 PAR#6

10-10-P1 0 (RPM) APS126 mm/s G mm/s mm/s mm/s mm/s

02-sep-19 12:37 30550 100 0,67 3,5 2,1 0,5 0,28 0,25 0,17

02-okt-19 12:12 21940 100 0,45 0,41 2,5 0,23 0,14 0,2 0,23

02-nov-19 12:16 21960 100 0,63 0,5 3,1 0,52 0,18 0,24 0,17  

Värt att notera är att -K1 som är förklaringen till vilken typ av mätning som utförts (med 

flödesriktningen) tolkas som ett cellvärde i Excel därför finns en nolla med i rad två under 

”TID”. 

 

 Excel 
Här presenteras hur programmet Excel fungerar och hur automatiska processer (Script) 

skrivs i Excel och hur de fungerar. Programmeringsspråket i Excel heter ”Visual Basic for 

Applications” och förkortas till VBA. 

 

4.4.1 Hur script i Excel/VBA fungerar 
Visual Basic for Applications eller VBA är det programmeringsspråk som används i flera 

olika program från Microsoft. Nuvarande version av VBA är 7.1 och är det språk som 

används i Microsoft Office olika program för att skapa automatiska makron som utförs i 

programmet. 

Makron eller engelskan Macro är en förkortning av ”macroinstruction” eller 

makroinstruktion på svenska. Det är ett kommando som kan köras för att göra en specifik 

uppgift inom huvudprogrammet för att undvika repeterande uppgifter som utförs en i taget, 

då ett makro gör samtliga uppgifter efter varandra snabbare än en människa kan. 

I detta fall används Makron för att redigera data från databasens textfil, till någon som är 

lättare att arbeta med i Excel. Excel är huvudprogrammet i detta fall och de skapade 

makron utför specifika kommandon för att redigera erhållna data.  

 

 Antaganden 
Vissa antaganden har gjorts i denna studie. Antagandet är att grafer i AMS är korrekta, 

vilket medför att de grafer som skapas i Excel kan enkelt jämföras med AMS grafer för 

samma data. 

All data från databasen är korrekt och korrekt loggad, ingen loggning av fel sensor 

etcetera. 

Om någon av dessa antaganden är felaktiga så skulle det medföra att resultaten blir fel 

eller verifieras mot inkorrekt data. Vilket båda är väldigt allvarliga fel då inget faktiskt 

användbart skapas, visserligen är det beroende på storleken av felet, är det ett fåtal 

punkter som loggats fel. Blir det snarare ett oupptäckt fel i systemet vilket kan få påföljder 

långt utanför denna studie för Forsmarks del. Men troligheten att upptäcka fel i denna 

studie som inte redan upptäckts tidigare från Forsmarks egen del är extremt små. 

Hela studien bygger på att all data är korrekt och valideras mot samma data för att försäkra 

att den stämmer efter omarbetning. Så om det är fel så faller hela studien med det felet. 
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 Validering av resultat. 
Då all data hämtas från en databas och all data i AMS bygger på samma data, då det är 

via AMS det sparas på databasen från början. Så finns väldigt goda möjligheter att validera 

resultaten. 

 

Nedan visas två olika grafer från AMS och samma grafer ritade via Excel efter att scriptet 

omarbetat all data. Detta för att verifiera att allting stämmer och därför används även två 

olika datafiler för att försäkra sig om att det inte bara rör en datafil, utan fungerar korrekt 

på en datafil med annan längd. 

Här är Motor A hämtad från samma period ifrån AMS och Excel Figur 6 & Figur 7. 

 

FIGUR 6: GRAF FRÅN AMS FÖR MOTOR A 

 

FIGUR 7: GRAF FRÅN EXCEL FÖR MOTOR A 

Det går ganska lätt att konstatera att graferna är lika, mätpunkterna stämmer överens med 

varandra mellan AMS och Excel. Datapunkternas värden visas inte då det anses som 

sekretessbelagt. Nivån för ”Övre varning” ritas inte i Figur 7 då värdet inte alltid är korrekt 

inställt i AMS som nämnts tidigare. 
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Här är Motor B hämtad från samma period ifrån AMS och Excel Figur 8 & Figur 9. 

 

FIGUR 8: GRAF FRÅN AMS FÖR MOTOR B 

 

FIGUR 9: GRAF FRÅN EXCEL FÖR MOTOR B 

Det går ganska lätt att konstatera att graferna är lika även här, mätpunkterna stämmer 

överens med varandra mellan AMS och Excel. Datapunkternas värden visas inte då det 

anses som sekretessbelagt. Värt att notera är att AMS graf täcker ett lite längre spann än 

Excels grafen, de sista två mätpunkterna saknas i Excels graf. 
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5 Resultat 
I detta kapitel kommer erhållna resultat att presenteras och hur resultaten har tolkats, samt 

en sammanfattning av alla resultat. 

 Resultat från Excel 
Här presenteras först två grafer direkt skapade av data från databasen efter att Makrot är 

kört i Excel och mindre justering utförs för att få all data på rätt rader. 

 

FIGUR 10: MOTOR A 

  

FIGUR 11: MOTOR B 

Något som tyvärr måste kollas upp i AMS är vad PAR#1 till PAR#12 är för något för de 

olika pumpar och motorerna, då de tyvärr inte alltid stämmer överens mellan olika 

maskinpar (motor & pump) och ingen data om vad de är finns med i datafilerna från 

databasen. 
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För just dessa två motorerna så finns det bara 10 olika parametrar som mäts upp. 

Dessa är: 

• “Peak to Peak” eller topp till toppvärdet. 

• “Crest Factor”, som är ett mått på hur mycket uppmätt värde skiljer sig från 

toppvärdet. 

• ”Subharmonics” eller underharmonier, vibrationer som är störst vid lägre än 

normalt driftläge. 

• 1xVarvtalet. 

• 2xVarvtalet. 

• 3-8xVarvtalet. 

• 9-20xVarvtalet. 

För PAR#6 så är det 3-8x Varvtalet som mäts, dessa valdes att jämföras då det var större 

skillnad mellan dem jämfört med de övriga parametrarna, om skillnaden i ”Crest Factor” 

(PAR#2) bortses från för de två motorerna som skiljer sig mer. 

Det är lätt att konstatera att om resultaten ska bara tolkningsbara måste graferna delas 

upp. Nedan följer en figur med en graf för parameter två (PAR#6) för de två olika 

maskinerna. Den röda linjen hör till den nedre dateringen och den blå hör till den övre. 

Detta görs då skillnaden i antal mätpunkter och datum skiljer sig åt så mycket att grafen 

blir antigen svårtolkad eller ihop tryckt så den blir missvisande. 

 

FIGUR 12: PAR#6 FÖR TVÅ OLIKA MOTORER 

Det som kan ses är att värdena för motorn som den blå linjen plottar är mycket jämnare 

än den röda linjen över tid. Därför har den blå även mycket färre mätningar än den röda 

trots att mätområdet är snarlikt, mätningarna sammanfaller nästan på första mätningen 

och sammanfaller vid sista mätningen på samma dag. 
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Det som kan ses är dock att den röda linjen (Par #6 från Figur 11: Motor) har en negativ 

trend medans den blå linjen (Par #6 från Figur 10: Motor ) har en positiv trend. 

 

 Tolkning av resultat 
Det som kan ses i Figur 12: PAR#6 för två olika MotorerFigur 12: PAR#6 för två olika 

Motorer är att även om Motor A har en jämn graf över lag så är det ändå den som har den 

sämre trenden då den ökar något över perioden jämfört med Motor B som har en 

minskande trend över perioden. 

Det man kan se i grafen är att Motor B svänger mer än motor A även om trenden pekar 

på att motor B har blivit bättre över perioden i stort sett ser man ändå tydligt i grafen att 

det är fler problem med motor B än motor A. 

Motor A verkar vara jämnare över hela perioden jämfört med motor B som antagligen fått 

flera åtgärder utförda jämfört med motor A. Dock är denna graf bara en av alla parametrar 

för dessa två motorer och det är enbart en mätningstyp. Den mätning som grafen visar är  

kors flödesriktningen, inget för i motflödesriktningen eller hur motorerna rör sig i vertikalled 

kan ses i dessa grafer. 

 

 Sammanfattning 
Resultaten ger en lovande bild av möjligheterna att gå vidare och strukturera upp scriptet 

så att graferna kan analyseras lättare. Svårigheterna kommer vara att välja ut vilka 

parametrar som behövs studeras vidare i varje enskilt fall. 

Det är många pumpar och motorer och det utförs väldigt många mätningar på varje par 

(Pump och motor), alla mätningar som gjorts innehåller 14 olika parametrar, men vissa 

par kan dock ha tomma kolumner då den parametern inte är uppmät för just det paret. 

Alla data hamnar i dagsläget inte korrekt från början då parameter PAR#7 – PAR#12 

hamnar nedanför resterande data, det är så i datafilerna från databasen och 

programmeringen av flyttningen baserad på olika kriterier som har ingen framgång 

uppnåtts. 
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6 Analys 
I detta kapitel kommer det förklaras vad innebörden av de erhållna resultaten förklaras, 

dessa kommer att relateras till frågeställningarna och syftet. 

 

 Frågeställning 1 
” Hur mäts vibrationerna och hur analyseras data idag?” 

Huvudsakligen besvarades denna fråga via närvarandet vid rondmätning och 

litteraturstudien, vissa saker förklarades även via frågor som uppkom under själva 

mätningsronden. 

Även om det finns sensorer som kan mäta flera punkter samtidigt, två-axiella och tre-

axiella sensorer, så har alla motorer och pumpar på Forsmark redan sensorer installerade 

för att utföra samtliga mätningar en i taget och därför används de. 

Största fördelen med fler axiella sensorer är tidsbesparingen vid mätningar jämfört med 

att mäta en axiell led i taget. Det som är bättre med en sensor för varje axiell led är att all 

data loggas och skiljs åt, så risken för felaktiga data är mindre, då all data loggas separat 

och inte extrapoleras från uppmätt data. 

 

 Frågeställning 2 
” Kan data från databasen omarbetas till något som är mer lätt tillgängligt för alla?” 

Absolut möjligt, det har denna studie kunnat visa grundprincipen för, även om arbetet inte 

kom lika långt som det från början var tänkt så visar ända resultatet av arbetet att det 

absolut är möjligt att omarbeta den data som finns i databasen och göra den mer 

lättillgänglig för flera inom företaget. 

 

 Frågeställning 3 
” Kan ett system byggas upp så det går lätt att jämföra liknande system med varandra. 

Till exempel öppna 2 likadana system och jämföra dem med varandra?” 

Möjligheten att öppna och jämföra flera likande system med varandra var ett av målen 

med arbetet och principen finns där, som det är i dagsläget är dock inte scriptet ordnat på 

det sättet, men att lägga till en val möjlighet att öppna flera filer och köra scriptet på 

samtliga filer är absolut möjligt, det har även tagits med i åtanke i scriptet, då all data från 

öppnade filen läggs på ett nytt blad, så just nu får man helt enkelt köra scriptet två gånger 

för att öppna och processerna två olika datafiler. 

 

 Diskussion om förbättringsförslag. 
Om en liten checklista skrivs utifrån prioriteringar så skulle jag skriva den så här. 

• Ordna så att all data som hör till en mätning hamnar på samma område korrekt. 

Just nu är det en brytning i den data som gör att Par#7 och framåt hamnar under 

Par#1–6. 

Förslag är att räkna från rubriken ”Datum” till ”Datum” och markera och flytta data 

på det sättet då antal rader skiljer sig åt mellan datafiler. 
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• Skapa graferna automatisk efter att all data är korrekt strukturerad (föregående 

punkt) 

• Gör dessa grafer valbara, alltså att val mellan, med flödesriktningen, kors mot 

flödesriktningen eller vertikalled får väljas, lika som att få välja motor eller pump, 

då båda är i samma datafil. 

• Skapa möjligheten att jämföra grafer för olika pumpar eller motorer mot varandra 

för att identifiera och analysera skillnader. 

• Skapa möjligheten att automatisk hämta nödvändiga data från databasen. 

• Förbättra koden för ytterligare optimering. Förslag att skapa Loopar för vissa 

processer i scriptet. 
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7 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultaten som erhållits från arbetets frågeställningar och 

allmänna synpunkter. 

 Frågeställning 1 
” Hur mäts vibrationerna och hur analyseras data idag?” 

Mängden data som samlas in och analyseras är enorm, mycket mer än vad jag trott 

tidigare. Komplexiteten på ett kärnkraftverk har alltid varit extrem i min mening, det är så 

mycket som behöver kontrolleras för att försäkra säker drift. Dock är det ändå förvånande 

över hur mycket som kontrolleras och följs upp för att säkerställa optimal drift. 

Desto mer insatt i vibrationsmätningar jag blev desto mer ansåg jag att jag behövde veta 

eller förstå för att göra en mer korrekt bedömning. Därför jag antaganden gjorts att allting 

är korrekt vid mätning och loggning av data, då jag saknar kunskapen att kontrollera att 

all data är korrekt.  

 

 Frågeställning 2 
” Kan data från databasen omarbetas till något som är mer lätt tillgängligt för alla?” 

All data från databasen går att omarbeta, tyvärr måste man ha tillgång till AMS för att 

exportera datafilerna i dagsläget, det är något som dock kan implementeras om alla 

godkännanden ges för att upprätta den typen av uppkoppling mellan scriptet och 

databasen. Självfallet så är databasens filer just nu okända då man går via AMS och 

exporterar data där igenom, så om faktiska datafilerna går att importera rakt in via scriptet 

eller om vissa förändringar i scriptet krävs för att stödja detta är i dagsläget oklart. 

 

 Frågeställning 3 
”Kan ett system byggas upp så det går lätt att jämföra liknande system med varandra. 

Till exempel öppna 2 likadana system och jämföra dem mellan varandra?” 

Möjligheten undersöktes något i en tidig fas av arbetet, dock lades fokus på att ordna 

grunden först så kan ytterligare finesser introduceras senare i scriptet. 

Möjligheten att öppna flera datafiler samtidigt finns redan i scriptet men det är inte 

optimerat för användarvänlighetens skull. Som det är nu får man öppna en datafil först 

och sen rensa bladet för importering och sedan köra scriptet igen och helt enkelt välja den 

andra datafilen. 
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8 Slutsatser och förslag på fortsatt arbete 
Bortsätt från tidsbrist och vissa problem att förstå hur VBA fungerar vissa gånger så har 

arbetet gått bra, resultaten har varit tydliga efter en del tid att sätta sig in vad som faktiskt 

förväntas av arbetet. Inga direkta hinder bortsett från kunskapsbrist i VBA eller tidsbrist 

kan ses för vidare arbete och utformning av något väldigt användbart som ger 

överskådliga data för hur alla de tre blockens olika pumpar och motorer fungerar och 

behovet av underhåll. 

Vidare arbete bör dock först se till att all data hamnar på rätt rader så skapandet av grafer 

kan göras enkelt och automatiskt. Implementering av import av flera datafiler samtidigt 

kan också vara en god idé för att underlätta jämförelse mellan olika maskinpar (pump & 

motor), jämförelsen behöver naturligtvis vara över snarlik tid och liknande par. 

Jämförelse mellan en matarvattenpump och en huvudcirkulationspump blir nog inte bra, 

då skillnaden i position, rörlednings längder, tryck och för att inte tala om storlek skiljer sig 

avsevärt åt mellan dem. 

All kod i scriptet är kommenterad så den ska vara lättare att läsa för andra än den som 

skrev koden, för att underlätta vidare arbete. I Bilaga 1 kan en förenklad version av hur 

scriptet fungerar läsas. 
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Bilaga 1. 
 

Nedan följer en förenklad version i hur scriptets kod fungerar: 

• Stoppar alla uppdateringar i Excel (detta görs för att inte skärmen ska blinka en 

massa under scriptets gång, varningsmeddelanden bortses från då mycket data 

kopieras och Windows varnar för datamängden.) 

• Variabler för att hitta längden på datafilen skapas och sätts tillfälligt till 1. 

• Förfrågning om vilken fil som önskas öppnas skapas och skickas till användaren 

som får välja fritt bland filer så länge det är en .txt fil, vilket datafilerna från 

databasen är. 

• Excel räknar antal rader i det valda dokumentet och sätter antalet som en av de 

tidigare skapade variablerna. 

• Om man valde att avbryta valet av datafil tidigare visas nu ett meddelande att ingen 

fil valdes och scriptet avslutas. Detta görs nu först då allting händer i en if loop 

• All data läses in i Excels datablad. 

• Ett nytt arbetsblad skapas och längden av datafilen väljs som område. 

• Inom det valda området klistras nu en kopia av all data från datafilen in i det nya 

arbetsbladet. 

• Då all data i det nya arbetsbladet fortfarande är markerat byter Excel ut alla 

mellanslag till Tab-tecken istället. 

• Alla punkter byts till kommatecken då det är standard i Excel i Sverige även om 

man kan ändra det Excel till att använda decimalpunkt. 

• Excel letar efter alla Tab-tecken i en loop. Alla Tab-tecken som följs av ett Tab-

tecken och ersätter dem med ett Tab-tecken i stället och loopar tills inga fler Tab-

tecken följda av Tab-tecken kan hittas i dokumentet. 

• Nollor läggs till där det finns ”,Tab-tecken” till att vara ”,0Tab-tecken” 

• Nollor läggs till där det finns ”Tab-tecken,” till att vara ”Tab-tecken0,” 

Detta görs för att lägga in alla nollor som saknas i datafilen. 

• Tar bort och lägger tillbaka alla texter som ligger i originaldokumentet korrekt då 

vissa annars kommer hamna i en egen cell. 

• Delar nu upp all data genom att leta Tab-tecken och ser det som att vid ett Tab-

tecken ska en ny kolumn skapas. 

• Alla kolumner från A till AZ väljs och auto breddas till anpassning efter 

kolumnernas behov. 

• Alla uppdateringar som stoppades i början startas nu igen. 

• Ett meddelande vissas för användaren att scriptet är klart. 

• Scriptet avslutas. 

 

 

 

 

 

 

 


