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Förord

Under hösten 2007 genomförde vi vårt examensarbete på Flextronics Design i
Linköping. Vi är mycket tacksamma för den tiden, som varit både intressant,
rolig och väldigt lärorik. Vi vill nu passa på att tacka alla personer som på olika
sätt hjälpt oss i arbetet och vi hoppas att ni förstår att utan er hade arbetet blivit
sämre, tråkigare och mycket svårare att genomföra.

Först och främst vill vi tacka alla på Flextronics för det trevliga bemötande vi
fått. Ni har fått oss att trivas och känna oss välkomna på företaget. Särskilt vill
vi tacka de tjugo personer som vi intervjuat. Ni har delat med er av er tid och
svarat öppet och trevligt på våra frågor vare sig de varit dumma, svåra, person-
liga eller känsliga. Utan er välvilja hade inte kartläggningen blivit heltäckande.

En person på Flextronics som förtjänar ett extra omnämnande och vårt var-
maste tack är vår handledare Bertil Franzén. Från dag ett och genom hela ex-
amensarbetet har du hjälpt, stöttat och gett oss ”damer” de bästa förutsätt-
ningarna för att göra ett bra jobb. Även Henrik Lilliehorn på IT-avdelningen på
Flextronics är värd ett stort tack. Med våra begränsade kunskaper om server-
hantering har din hjälp varit ovärderlig.

Ett stort tack vill vi också rikta till vår handledare vid LiTH, Fredrik Persson,
som på ett strukturerat sätt hjälpt oss genom arbetet och kommit med många
bra idéer. Vi vill även tacka vår opponent Björn Karlsson som satt sig in vårt
arbete och kommit med bra synpunkter.

Sist men inte minst vill vi tacka våra respektive pojkvänner Niklas Östh och
Gustav von Sydow. Först och främst för att ni varit ett stort stöd under hösten,
både i arbetet med examensarbetet och i jobbsökandet. Utöver det har era ex-
pertkunskaper varit vår räddning när datorn inte gjort som vi velat.

Linköping, 2008-01-06

Jenny Bjerkstig Anna Carlsson
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Sammanfattning

Flextronics Design i Linköping tillverkar prototypskretskort till telekomindus-
trin. Examensarbetet tog de fram eftersom de upplever att de har problem med
olika områden inom den funktion där själva tillverkningen sker, SMA (Surface
Mount Assembly). De var inte säkra på exakt vilka problemen var men de vis-
ste att de rör rutiner, kommunikation, samt materialtillförsel. Genom att i ett
examensarbete definiera och lyfta fram problemen samt ta fram åtgärdsförslag,
hoppades företaget att vissa av problem skulle kunna uppmärksammas och
lösas och på det sättet skulle kvaliteten i processerna öka. Genom att förbättra
vissa områden hoppades de även kunna bli effektivare i sitt arbetssätt vilket
i sin tur skulle kunna frigöra värdefull kapacitet, något som är mycket viktigt
för Flextronics i Linköping, eftersom de har hög beläggning.

Syftet med examensarbetet var att genom en kartläggning tydligt definiera
problemen och ta fram förbättringsområden. Fokus lades sedan på det om-
råde som ansågs viktigast att ta tag i. Målet var att ta fram ett konkret åtgärds-
förslag, som löser de mest angelägna problemen, och som kan implementeras
på företaget.

Kartläggningen bygger främst på ett stort antal intervjuer som gjordes med oli-
ka personer som är involverade i SMA och dess stödprocesser. Det visade sig
att det var inom områdena strategier, kommunikation och informationssprid-
ning, ansvarsområden, materialrutiner samt personalfrågor som problemen
främst finns. Inom dessa områden definierades ett stort antal problempunkter,
som var och en kategoriserades efter vilket ursprungligt problem de härstam-
mar ur, alltså vad som skulle behöva förbättras för att få respektive problem-
punkt åtgärdad. Det resulterade i åtta olika förbättringsområden, nämligen
återrapportering, kommunikation, spårbarhet, spill, sårbarhet, plock check, SMA-
fel och ansvarsfördelning.

Det förbättringsområde som ansågs viktigast att ta tag i var återrapportering.
För att kunna förbättra den, och lösa de problem som fanns knutna till det
problemområdet, låg fokus under andra halvan av examensarbetet på att ta
fram ett informationssystem. Först togs strategier för både utveckling och im-
plementering fram och därefter utvecklades systemet med hjälp av program-
varan Microsoft SharePoint. Resultatet av arbetet blev informationssystemet
ReFlex som kommer att implementeras och börja användas på företaget.

Med hjälp av ReFlex finns nu möjligheten att effektivisera arbetet på en rad
punkter. Tack vare en effektiv återanvändning av informationen kan de från
och med nu på ett bra sätt utnyttja tidigare erfarenheter, vilket gör att misstag
inte behöver upprepas. Problem kommer inte behöva lösas flera gånger, vilket
sparar mycket värdefull tid och frigör kapacitet. Kvaliteten i processerna kan
öka, då problem kan uppmärksammas på ett smidigare sätt och därmed åtgär-
das snabbare.
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Abstract

Flextronics Design in Linköping is an Electronics Manufacturing Services (EMS)
company and manufactures printed circuit boards assemblies (PCBAs) for the
telecommunication industry. The site in Linköping is focused on prototyping
PCBAs. They have problems regarding their SMA (Surface Mount Assembly)
line, where the PCBAs are manufactured. The problems were not clearly de-
fined in the beginning, but regarded routines, communication and material
supply. By defining exactly where the major problems were and by solving
some of these, they hoped that both the quality of their processes and the effi-
ciency regarding their methods of working could improve. That could increase
their capacity, something that would be valuable to Flextronics, since they are
often working above their capacity level.

The purpose of this master thesis was to clearly define the problems through a
survey and suggest different ideas about which areas that should be improved.
The area considered most important was then chosen for further work. The
objective was to create a solution that solves as many problems as possible, a
solution that could be implemented at Flextronics.

The survey that was carried out is based on interviews with people involved
in the processes concerning SMA. The problems showed to involve strategies,
communication and information sharing, management of responsibilities, rou-
tines regarding material supply, and human resource issues. Within these ar-
eas a large number of problem matters were defined. Each of these were cate-
gorised based on what type of action that could solve that particular problem.
The result was eight different action areas, that each could be the solution to
different kinds of problems. The areas were; improving possibilities for report-
ing and giving feedback, improving communication, improving traceability,
decrease waste, decrease the vulnerability, improve routines for plock check,
reduce the number of defect PCBAs due to SMA-problems and make the re-
sponsibiliies more clear.

The action area that was considered most important was increasing the possi-
bilities for giving feedback. To make that happen, an information system was
developed. First strategies for development and implementation was formu-
lated and after that, the system was developed in Microsoft SharePoint. The
work resulted in the system ReFlex, that will be implemented at Flextronics.

ReFlex will give the possibility to make work more efficient in many ways.
Thanks to improved feedback possibilities they can now reuse information and
take advantage of prior experiences when starting a new build. The risk of
making the same mistake twice will decrease, which will save a lot of time
and thereby increase their capacity. The quality of the processes can also be
increased, since mistakes are more likely to be paid attention to and can thereby
be solved faster.
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Ordlista

Anpassad lista Den listtyp som informationssystemet använder sig av, möjlig-
gör en uppbyggnad med kolumner

BEX Build Exit Report, rapporten som projektledaren skriver efter avslutat
bygge, skickas till kund

BOM Bill of Material, Den talar alltså om vilken komponent som ska sitta på
vilken position

Bygge Ny körning av någon produkt

CBS Current Build Status, sammanställning av resultatet från testerna

EMS-företag Electronics Manufacturing Services, företag som erbjuder tjänster
inom elektroniktillverkning

Go/NoGo-möten Hålls dagen innan byggstart som en sista koll att allt är i
ordning för att köra

Innehållstyp Term för inrapporteringstyp i Microsoft SharePoint, används för
att skilja på inrapporteringar från olika typer av användare

Kolumn Term för ett fält i Microsoft SharePoint, inrapporteringsdelarna byggs
upp av olika uppsättningar av kolumner

Mydata En av produktionslinorna där mestadels korta serier körs

PCB Printed Circuit Board, mönsterkort

PCBA Printed Circuit Board Assemblies, kretskort med komponenter

Plock check Kontroll då några få kort körs igenom och testas innan klartecken
för produktion ges

RTB-möten Ready-To-Build-möten, hålls cirka 5 dagar innan byggstart för att
kontrollera så att allt är ok

Site Annan benämning för en anläggning, del av Flextronics

SMA Surface Mount Assembly, den funktion på Flextronics där tillverkning
sker, se avsnitt 2.2.3

SMA-yield En lista med alla fel som avsynarna upptäckt under ett bygge

SMT Surface Mount Technology, funktion som är till för att stödja SMA, se
avsnitt 2.2.4

SOW Statement Of Work, huvuddokument från kunden med kravspecificer-
ing

Teacha Lära maskinprogramvaran att hantera en komponent som inte redan
finns i databasen

Tio-i-topp-lista Lista med de tio vanligaste felen som analytikerna hittar
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Tor En av produktionslinorna där lite längre serier körs

Vyer Filtrerad del av informationen, skapas för att strukturera upp informatio-
nen och visa delar av den på ett överskådligt sätt
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Kapitel 1

Inledning

1.1 Bakgrund

Flextronics Design i Linköping erbjuder tjänster inom elektroniktillverkning,
där en viktig del är deras kontraktstillverkning av prototyper. De upplever
att de har problem med olika områden inom den funktion där själva tillverk-
ningen sker, SMA (Surface Mount Assembly). Problemen rör rutiner i produk-
tionen, kommunikation med stödfunktionerna till SMA, samt materialtillförseln
in till produktionslinorna. De vill bli snabbare och framför allt effektivare i sitt
arbetssätt, samt öka kvaliteten i sina processer. Beläggningen är hög, vilket gör
att de har behov av att frigöra kapacitet i produktionen. Det tillsammans med
de höga kraven som finns från kunderna gör att det är viktigt att lösa de prob-
lem som finns inom SMA.

1.2 Syfte

Syftet med examensarbetet är att genom en kartläggning av de problem som
finns, ta fram förbättringsområden, samt förslag på hur vi kan gå vidare med
dessa områden. Fokus läggs sedan på det förslag som bedöms innebära mest
nytta för företaget och ett åtgärdsförslag utarbetas. Målet är att ta fram ett
konkret åtgärdsförslag, som löser de mest angelägna problemen, och som kan
implementeras på företaget.

1.3 Avgränsningar

Kartläggningen och analyserna som görs i detta examensarbete behandlar pro-
jekt med en av de två stora kunderna, kallad kund B. Undersökningarna är

3



begränsade till den del av företaget där produktionen sker, den del som kallas
SMA, även om undersökningen av de processer som finns kring SMA också
utgör en stor del av arbetet. Kartläggningen är begränsad till att främst beröra
frågor som rör rutiner, kommunikation och materialhantering, eftersom det
var inom dessa områden företaget upplevde att de ville förbättra sig.

Kartläggningen görs under en begränsad tidsperiod, under hösten 2007. Det
gör att den blir en ögonblicksbild av hur verksamheten ser ut just under denna
period, en bild som snabbt kan ändras om eller när förändringar inom organi-
sationen sker.

1.4 Disposition och läsanvisningar

1.5 Källkritik

Den största källan till information i detta examensarbete är de personer som in-
tervjuats på företaget. Eftersom allt som sägs grundar sig på personers tolkningar
av olika situationer, är det svårt att avgöra hur pass allmän bild av verksamheten
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varje intervju ger. Det gör att det har varit viktigt att få många personers syn
på de olika frågorna, så att det inte blir en persons åsikt som målas upp som
den enda sanna. Det har även varit viktigt att komplettera de muntliga källor-
na med egna observationer, så att den bild av verksamheten som presenteras i
kartläggningen också grundar sig på utomståendes iakttagelser.

De muntliga källorna har varit grunden till arbetet och därför har inte fokus
legat på att använda mycket litteratur. Beskrivningen av verksamheten på Flex-
tronics har varit centralt och till det arbetet har det inte funnits någon litter-
atur att tillgå. Metoden för kartläggningen grundar sig dock på en ganska stor
mängd litteratur, vilket har ansetts nödvändigt för att få en bra struktur på
hela kartläggningen. Medvetet har många olika källor använts, eftersom det
var viktigt att få en heltäckande metodbeskrivning.

Många av de böcker som använts är utgivna i mitten av 90-talet. Det har varit
svårt att hitta nyare litteratur inom det område som del III, Informationssys-
tem för återrapportering, behandlar. Det beror främst på att utvecklingen inom
systemområdet går så snabbt att litteraturen inte hinner följa med i utvecklin-
gen. Även om tekniken och möjligheterna har förbättrats, är mål och tillväga-
gångssätt de samma och därför kan principerna från den äldre litteraturen ut-
nyttjas.
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Kapitel 2

Företagspresentation

Inledningsvis presenteras koncernen Flextronics och därefter beskrivs specifikt
anläggningen, även kallad siten, i Linköping, där examensarbetet utförts. Av-
snittet om Linköpingssiten avslutas med en presentation av de funktioner som
finns där och som berörs i rapporten och i examensarbetet i stort. Först beskrivs
SMA, som är den funktion som undersökningarna och arbetet kretsar kring,
och därefter de funktioner som finns i anslutning till SMA. Beskrivningarna
har till syfte att ge läsaren en kunskap om vad de olika funktionerna gör och
på det sättet öka förståelsen när de senare sätts i sitt sammanhang i nuläges-
beskrivningen.

2.1 Flextronics

Efterfrågan på tjänster inom avancerad produktion och design av elektronik
har växt snabbt de senaste åren. Detta beror mycket på att elektronikindus-
trin blir mer och mer konkurrensutsatt och att kraven på komplexitet på pro-
dukterna hela tiden ökar. Dessutom finns ett tryck på OEM-företag (Original
Equipment Manufacturers), att hela tiden sänka kostnader och förkorta pro-
duktlivscykler. De måste lansera nya produkter i en allt snabbare takt. Av den-
na anledning använder många OEM-företag leverantörer som erbjuder EMS
(Electronics Manufacturing Services). Genom att utnyttja sig av dessa före-
tags kompetens inom design, tillverkning och supply chain management, samt
deras skalfördelar, kan OEM-företagen koncentrera sig på produktutveckling,
marknadsföring och försäljning. Ett urval av de fördelar som samarbete med
EMS- företag och outsourcing kan ge, presenteras nedan:

• Sänkta produktionskostnader

• Sänkta design- och utvecklingskostnader
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• Snabbare time-to-market och time-to-volume

• Färre investeringar och reducerade fasta kostnader

• Bättre lagerstyrning och bättre förhandlingsläge med leverantörer

• Tillgång till design, tillverkning och logistikfunktioner i världsklass

Flextronics är ledande inom EMS och har ungefär 100 000 anställda vid an-
läggningar i över 30 länder i Europa, Asien, Afrika, Nord- och Sydamerika.
Verksamheten innefattar bland annat följande områden och produkter:

• Data.

• Telekom.

• Övriga digitala konsumentprodukter, såsom skrivare, kopiatorer och kameror.

• Industriprodukter, såsom mätutrustning och annan testutrustning.

• Fordonsindustri, marin och luftfart, med produkter som navigationsin-
strument, radar och instrumentpaneler.

• Infrastrukturella produkter, till exempel kabelmodem och basstationer.

• Medicinsk utrustning. Flextronics (2007)

Historia

Produktionsingenjören John McKenzie startade Flextronics 1969. Tillsammans
med sin fru började han erbjuda tillverkningstjänster åt företag i Silicon Val-
ley. De monterade komponenter på kretskort åt företag som inte hade tillräck-
lig kapacitet att göra det själva. Både korten och komponenterna tillhandahöll
kunden och Flextronics och likande företag blev därför, lite respektlöst, kallade
för “board stuffers”.

Marknaden växte fort och 1980 såldes företaget till tre personer, Bob Todd, Joe
Sullivan och Jack Watts. Todd blev VD och byggde grunden på vilken Flex-
tronics utvecklades till ett multimiljardföretag. Nu sågs Flextronics inte längre
som en “board stuffer”, utan istället som en respekterad kontraktstillverkare.
Som nämnts är det numera begreppet EMS, Electric Manufacturing Services
som definierar företaget.

Flextronics var en av de första som på allvar automatiserade tillverkningen och
därmed kunde minska behovet av arbetskraft. De tog även fram testmetoder
som gjorde att höga mål avseende kvalitet och effektivitet kunde uppnås. När
Flextronics öppnade en anläggning utomlands, i Singapore 1981, var de först
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med det bland amerikanska företag. Under mitten av 1980-talet började de pro-
ducera nyckelfärdiga produkter. Nu kunde kunder komma med en produkt-
specifikation och sedan få alltifrån materialinköp till produktion gjort. Dessu-
tom började Flextronics nu erbjuda testutveckling och testning, som en del i
deras tjänsteutbud, vilket gör att kvaliteten och funktionerna kan testas direkt
i fabrik.

Under de följande åren byggde Flextronics upp en global tillverkningsbas med
fabriker i hela Asien. I början av 90-talet kom sedan en stor konjunkturnedgång
och många företag i Silicon Valley, viktiga kunder till Flextronics, gick under.
Detta ledde till stora förluster och målet blev nu att överleva. Verksamheten i
Asien var forfarande lönsam och man fick förlita sig på denna medan fler och
fler amerikanska siter lades ner.

1993 till 1998 utökade Flextronics sälj- och teknikavdelningarna och byggde
upp en global infrastruktur för högvolymstillverkning. De öppnade så kallade
Industrial Parks, där leverantörer etablerar sin verksamhet nära Flextronics
produktion, vilket ger högre flexibilitet och gör att de snabbare kan tillgodose
kunders behov.

Idag har företaget växt till världens största och lönsammaste EMS-företag och
erbjuder avancerad teknik, design, tillverknings- och distributionstjänster till
ledande OEM-företag. Flextronics (2007)

Affärsenheter

Huvudkontoret för moderföretaget ligger i Singapore och de har ett antal en-
heter i övriga världen för olika verksamhetsområden:

• Flextronics Design, som erbjuder design och testutveckling.

• Flextronics Enclosure Systems, som tar fram integrerade höljen till elek-
troniska produkter.

• Flextronics Semiconductor, erbjuder design och tillverkning av ASIC (Ap-
plication Specific Integrated Circuits)

• Flextronics Photonics, som tar hand om design, industrialisering, supply
chain management och tillverkning av optiska produkter.

• Multek, en enhet som har hand om PCB-tillverkning (Printed Circuit
Board).

• Flextronics Enterprise Solutions, som fokuserar på att implementera glob-
ala mjukvarulösningar åt företag i hela världen. Flextronics (2007)
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2.2 Flextronics Design i Linköping

Flextronics i Linköping, där examensarbetet genomförs, är en del av affärsom-
rådet Design. Detta avsnitt kommer att beskriva siten, dess verksamhet och
organisation. En djupare beskrivning kommer sedan i Kapitel 4.

2.2.1 Verksamhet

Lokalerna som ligger i Mjärdevi Science Park användes från början av Ericsson
och i början av år 2000 arbetade där ungefär 2000 personer med att tillverka
mobiltelefoner. Ericsson drabbades av omfattande neddragningar och flyttade
stora delar av sin tillverkning till lågkostnadsländer. I samband med detta tog
Flextronics över många av Ericssons produktionsanläggningar i och utanför
Sverige och i april 2001 startade de sin verksamhet i Linköping.

Flextronics i Linköping utvecklar metoder för tillverkning av mobiltelefoner
och plattformar för telekommunikation. Här arbetar drygt 200 personer med
allt som rör EMS-relaterade tjänster. Kunderna får hjälp med att introducera
nya produkter samt att testa, anpassa och förbättra produktionsprocessen och
produkterna så långt att de är klara för högvolymstillverkning på lågkost-
nadsställen. I Linköping produceras således i första hand inte till kund utan det
är i princip uteslutande prototyptillverkning. Prototyptillverkning är speciellt
i den mening att kvaliteten på arbetet är viktigare än kvantiteten. Det hand-
lar inte om att producera så mycket som möjligt, så snabbt som möjligt och
det finns heller ingen mening med att trycka fram produkter genom en fe-
laktig process där produkterna sedan måste repareras. Det gäller istället att
anpassa processen och produkterna så att det blir en fungerande och effektiv
produktion. Målet är att hitta en kombination av process, komponenter och
funktioner som tillsammans bildar en produkt som går att massproducera och
som motsvarar kundens förväntningar.

Flextronics i Linköping har två stora kunder som tillsammans svarar för näs-
tan hela orderstocken. Kund A sysslar med mobiltelefoner och kund B med
att utveckla plattformar. Dessa två kunder är mycket viktiga för siten och dess
överlevnad men kunderna är även beroende av Flextronics. De har tätt sam-
arbete genom alla de steg som produkterna går genom i industrialiseringspro-
cessen innan de blir klara för högvolymsproduktion.

2.2.2 Organisation

Organisationen på Linköpingssiten är uppbyggd enligt figur 2.1. Förutom avdel-
ningarna för ledning, personal och ekonomi finns fyra stora avdelningar; pro-
jektkontor, processutveckling, testutveckling och prototypstillverkning. Avdel-
ningarna är sedan uppdelade i ett större eller mindre antal funktioner.
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På projektkontoret sitter projektledare och andra som har ett helhetsansvar
för de kort som produceras. För varje ny körning, så kallat bygge, sätter de
samman en grupp som består av personer från de olika avdelningarna. Pro-
cessutvecklingsavdelningen har, som namnet antyder, fokus på processen. I
deras arbetsuppgifter ingår att stödja och utveckla produktionsarbetet. Den
tredje avdelningen, testutveckling, svarar för en stor del av verksamheten i
Linköping. Här arbetar ungefär hälften av det totala antalet anställda. Deras
uppgifter är i korthet att ta fram program som ska testa produkterna. I avdel-
ningen prototypstillverkning ingår själva produktionen av kretskort samt en
hel del funktioner runt omkring den, exempelvis inköp, beredning, avsyn och
reparation, sammanbyggnad, test och fixturtillverkning.

Avsnittet som följer, 2.2.3, kommer att beskriva SMA, som är en del av avdel-
ningen prototypstillverkning, mer ingående. I avsnitt 2.2.4 kommer sedan de
funktioner som samarbetar mycket med SMA att beskrivas.

Figur 2.1: Organisationskarta för Flextronics i Linköping (Källa: Lagerström,
2007)
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2.2.3 SMA

SMA är alltså den funktion på Flextronics som undersökningen huvudsakli-
gen handlar om. Här sker själva tillverkningen av prototypskretskort, PCBA:er.
SMA:s ansvar är att omvandla en beskrivning och ritning av kortet till en fy-
sisk produkt. I SMA ingår tre stora moment; beredning, produktion och avsyn-
ing/reparation.

När alla underlag från kund finns tillgängliga hos Flextronics börjar beredar-
nas arbete. Deras uppgift är att ta fram och förbereda allt som behövs för att
kunna producera kortet. De beställer stenciler, som är mallar för att lödpunk-
terna på kortet ska hamna rätt, och de skriver program till den utrustning
som ska användas för bygget. Det är maskinprogram, ugnsprofiler och avsyn-
ingsprogram, med mera. De tar även fram monteringsprogram samt laddlistor,
som beskriver hur maskinen ska laddas med komponenter. Det görs automa-
tiskt en optimering av takttiden när programmet föreslår i vilken maskin en
specifik komponent ska monteras i, men beredarna kan även gå in och ändra
det om de genom erfarenhet vet en bättre lösning

När program och laddningslistor är klara får operatörerna vid linorna ut det
material som behövs. Det finns två linor, den ena kallas Tor och där kör de of-
tast lite längre serier. Den andra kallas Mydata, och där kör de kortare serier.
Det är oftast i Mydata byggen för Kund B körs. De laddar in komponentrullar
i maskinerna och om det är komponenter som inte använts förut “teachar” de
maskinerna, så att även de nya komponenterna monteras på ett korrekt sätt.
Därefter kör de igenom ett kort med en tejp fastsatt, för att se så att komponen-
terna monteras på rätt ställe och att vridningarna är korrekta. När tejpkörning-
en är godkänd kör de sedan ut ett fåtal kort, ofta kring åtta stycken för en så
kallad plock check. Dessa kort testas och kalibreras sedan och om det är ett
helt nytt kort är ofta kunden med vid plock check. När korten är godkända
får SMA klartecken att sätta igång produktion av resten av korten. Varje kort
avsynas innan det testas och kalibreras. Avsynarna tittar på lödningar så att de
ser bra ut och om möjligt reparerar de sådant som inte är korrekt. De använder
framförallt mikroskop, men även en röntgenmaskin för mer avancerade kort.

2.2.4 Funktioner kring SMA

I kund B-projekten ligger SMA i centrum av processen då det är där själva
tillverkningen sker. Med denna centrala roll har funktionen som helhet kontakt
med många av de andra funktionerna inom Flextronics. Senare avsnitt kommer
att ta upp en hel del om hur denna kontakt fungerar, hur SMA samarbetar
och kommunicerar med övriga delar i företaget. Av den anledningen är det
relevant att beskriva dessa olika funktioner, för att ge en bakgrund för den
utomstående, som underlättar förståelsen av kommande avsnitt.

12



Projektledning

Projektledare och så kallade byggledare är de som har det övergripande ansvaret
för byggen. De sköter den huvudsakliga kontakten med kunden och rapporter-
ar direkt till dem efter ett bygge. Projektledaren skriver fakturor och offerter
och stämmer av med kunden varje vecka då han skickar listor på vem som
arbetat med vad i ett bygge under den senaste veckan. Projektledaren och byg-
gledaren jobbar parallellt med varandra och ska kunna täcka upp för varandra.

Surface Mount Technology

Avdelningen Processutveckling har två underavdelningar; Process design och
DFM. I Process design finns ett antal funktioner som ska stödja och utveck-
la arbetet. En av dessa funktioner är Surface Mount Technology (SMT), som
består av ett antal objektledare. I objektledarrollen ingår att stödja SMA på
olika sätt. Dels är de länken mellan SMA och kunden och dels är de ett stöd
för linjecheferna som informationsspridare och problemlösare. Objektledaren
ska finnas på plats så mycket som möjligt vid linan under körningens gång och
efter körningen ska de sammanfatta erfarenheter och resultat i en byggrapport.

Logistik

Logistikavdelningen ansvarar för att allt material som ska ingå i ett bygge finns
hemma när bygget ska starta. Det gäller det material som Flextronics själva har
ansvar för att köpa in. De håller även koll på lagernivåer och ser till att mate-
rial kommer ut till linan i tid. Logistikavdelningen är uppdelad i två grupper,
där den ena tar hand om materialfrågor som rör kund A:s projekt och den an-
dra tar hand om kund B:s projekt. Tre personer delar på ansvaret för kund B:s
olika byggen och när kunden har fastlagt en BOM ser de över vad och i vil-
ka volymer som det ska beställas. Via systemet Baan lägger de order hos de
leverantörer som kunden valt ut.

Final Assembly

I Final Assembly (FA) arbetar de med att testa produkterna med hjälp av de
program som testavdelningen utvecklar och de fixturer som görs på konstruk-
tionsavdelningen. FA ansvarar för processen att kortet blir en telefon som lev-
ereras i tid och att det som lämnar Flextronics är av god kvalitet. Så gott som
alla produkter testas. De få produkter som inte passerar genom FA genomgår
åtminstone några få tester i SMA.
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Test

Utveckling av testprogram och analyser av tester utgör en stor del av arbets-
uppgifterna på Flextronics. Av de personer som arbetar med något av detta
kommer SMA huvudsakligen i kontakt med de som analyserar korten och hitt-
ar lösningar på problem som uppstår i Final Assembly. Dessa personer kallas
analytiker. Deras uppgift är att analysera de fel som uppstår i testerna och se
till att det är felfria produkter som lämnar huset. De försöker ta reda på vad
som är fel och vad felet beror på, vilken del i processen som inte gått bra. Det
kan vara alltifrån komponentfel och produktionsfel till mjukvarufel. Om de
har tid ska de även analysera historiska data.
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Del II

Kartläggning av nuläget
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Kapitel 3

Metod för kartläggning

Detta kapitel beskriver det tillvägagångssätt som använts vid kartläggningen
av nuläget. Kapitlet är relativt omfattande, men det ansågs nödvändigt att ha
en grundlig metodbeskrivning som bas till den relativt ospecificerade uppgiften.

Inledningsvis beskrivs den arbetsgång som använts och därefter presenteras
forskningsmetoden, samt metoden för att analysera data. Sedan presenteras
undersökningsgruppen , följt av ett avsnitt om metodkritik.

3.1 Arbetsgång

Kartläggningsarbetet följer den arbetsgång som illustreras i figur 3.1. Bilden
beskriver den övergripande arbetsgången och mer detaljerade beskrivningar
kommer att ges senare i de avsnitt där det anses nödvändigt. Inledningsvis
definieras de problem som ska undersökas och sedan planeras arbetet upp
och intervjuer förbereds. Därefter genomförs testintervjuer för att prova och
utvärdera frågorna innan resterande intervjuer genomförs. De ursprungliga
frågorna kommer att utökas efter hand, under intervjuprocessens gång.

Det är intervjuerna, som tillsammans med observationer, som utgör den da-
ta som ligger till grund för analysen av resultatet. Litteratur som behandlar
de metoder som anses relevanta för undersökningarna kommer att sökas och
studeras.

Efter analyser av nuläget tas de mest angelägna och relevanta förbättringsom-
rådena fram. Dessa presenteras för personer på företaget och tillsammans med
dem väljs ett av områdena ut för fortsatt arbete.
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Figur 3.1: Arbetsgången vid kartläggningen av nuläget

3.2 Val av forskningsmetod

Det finns två stora grupper av forskningsmetoder, kvantitativa och kvalitativa. I
kvantitativ forskning får man fram resultaten med statistiska metoder och sto-
ra datamängder används. Kvalitativ forskning innebär att resultaten grundar
sig på observationer och intervjuer och datamängden är ofta mindre. Många
anser att den kvantitativa metoden är mer vetenskaplig och därför bättre, men
det beror på vilken typ av undersökning som ska genomföras. Ghauri et al
(1995)

Kvalitativa metoder är mycket användbara när man ska studera organisation-
er, grupper och individer. De huvudsakliga delarna av kvalitativ undersökning
är enligt Strauss och Corbin (1998) :

• Data, som oftast inhämtas vid intervjuer och observationer.

• Ett interpretivt eller analytiskt förfarande, där tekniker för att analysera
data används för att få fram resultat eller teorier.

I denna del av examensarbetet används huvudsakligen en kvalitativ metod,
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eftersom den är mest lämplig för den typ av undersökning som ska genom-
föras. Metoden är ostrukturerad och flexibel och trots att antalet observationer
blir ganska litet, kan flera aspekter av problemområdena analyseras på ett bra
sätt. Det finns en god möjlighet att gå in på djupet på områden och få en rik
beskrivning och analys, vilket är svårare när man endast använder sig av en
kvantitativ metod. Om undersökningen kräver en djup förståelse, som detta
arbete gör, är alltså en i grunden kvalitativ metod det bästa. Ghauri et al (1995)

Undersökningar kan klassificeras utifrån hur mycket man vet om det valda
problemområdet innan undersökningen påbörjas. Inom problemområden där
det finns en viss mängd kunskap från början, kommer undersökningen att
vara deskriptiv och de beskrivningar som tas fram kan röra både dåtid och nu-
tid. En annan undersökningsmetod är hypotesprövning, där man förutsätter att
det finns tillräcklig kunskap inom ett område så att man kan härleda anta-
ganden om förhållanden i verkligheten utifrån från teorin. Finns det luckor i
kunskaperna om området kommer undersökningen istället att vara explorativ.
Syftet med att använda en explorativ undersökningsmetod är att man ska kun-
na inhämta så mycket kunskap som möjligt om ett bestämt problemområde.
Det är denna undersökningsmetod som kommer att användas i kartläggnin-
gen, eftersom syftet med undersökningen är att få fram en heltäckande bild
som kräver just att man får fram mycket kunskap inom de utvalda proble-
mområdena.

En vanlig kvalitativ metod, som kan användas både för deskriptiv, hypote-
sprövande och explorativ undersökning, är fallstudie (case study), som innebär
att det görs en undersökning av ett relativt avgränsat område. Studien kan
fokusera på en individ, en grupp individer, en organisation eller en specifik
situation. Vid en fallstudie utgår man från ett helhetsperspektiv och försöker
få fram så täckande information som möjligt. Denna metod är speciellt använd-
bar när man vill studera processer och förändringar. Patel och Davidson (1994)

Till den problemställning som formulerats och för den typ av undersökning
som ska göras i denna del av examensarbetet anses fallstudie vara den mest
passande metoden, eftersom avsikten är att studera processerna inom en av-
gränsad del av organisationen. En begränsad grupp intervjuas, en grupp som
är involverad i processerna inom och i anslutning till SMA, och egna observa-
tioner av processerna görs. På det sättet fås en helhetsbild av situationen och
utifrån denna kan slutsatser dras.

3.2.1 Intervjuer

Intervjuer är ett av de bästa verktygen för att utföra kvalitativa undersökningar.
För att skapa just kvalitet krävs det dock att man tänker igenom innan vad det
är man vill undersöka samt vilken metod och vilken teknik man ska använda
sig av för uppnå ett gott resultat. I samband med intervjumetodik brukar man
prata om graden av standardisering respektive strukturering.
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Standardisering

Med standardisering menas hur pass väl frågornas utformning samt ordning
är definierade före intervjun. Låg standardiseringsgrad innebär att frågorna
formuleras efterhand och anpassas efter personen och efter hur intervjun fort-
löper. I intervjuer som är helt standardiserade är frågorna, samt i vilken ord-
ning de ska ställas, förutbestämda och utformningen är likadan vid varje inter-
vju. Patel och Davidson (1994) En låg grad av standardisering kräver mer av
intervjuaren då den måste vara observant och uppfatta och tolka svar, gester
och minspel och anpassa frågorna efter dessa. Undersökningen blir person-
beroende och ej så hållbar statistiskt sett, men det är inte heller syftet med
kvalitativa undersökningar. Då personerna som tillfrågas har olika egenskaper,
befattningar, erfarenheter och annat som kan påverka förståelsen eller välviljan
till frågorna kan intervjuer som har låg standardiseringsgrad istället ge mer än
vad intervjuer med förutbestämda frågor skulle ge. Tack vare ett samspel un-
der intervjun, med anpassning av upplägget och formuleringarna, kan resul-
tatet förbättras då det är större möjlighet att den intervjuade uppfattar frågorna
riktigt och svarar mer ärligt.

Intervjuerna i denna undersökning har haft relativt låg grad av standardiser-
ing. De har utgått från områdena som specificerats av företaget, men dessa om-
råden har även utvecklats under intervjuprocessens gång allt eftersom insikten
ökat om företaget och dess problem. Områden som verkat viktiga i början har
efterhand fått lägre prioritet för att ge mer utrymme för andra områden som
visat sig ha större betydelse för företaget. Frågorna har omarbetats inför varje
intervju och anpassats efter erfarenheter från tidigare intervjuer men även efter
den aktuella personen som ska intervjuas. Vissa områden och frågor är mer
relevanta till vissa roller än andra. Samtliga intervjuer har dock till grunden
haft samma upplägg med områden med inledande frågor och följdfrågor som
ställts i olika omfattning beroende på hur pass utförliga svaren varit. Grundup-
plägget på intervjuerna finns i bilaga 1.

Strukturering

Graden av strukturering på intervjun bestämmer hur pass fritt den intervjuade
får utrymme att svara. Frågorna är helt strukturerade om de, likt en enkät, har
fasta svarsalternativ. Öppna frågor, där den som svarar fritt kan ta ställning till
ett stort område och där svarsmöjligheterna är näst intill obegränsade, är tvärt
emot helt ostrukturerade. Patel och Davidson (1994)

Struktureringsgraden på intervjuerna har varit låg. Inga frågor har haft fasta
svarsalternativ utan alla har ställts så öppna som möjligt. Detta dels för att
öppna upp för alla typer av svar men även för att inte påverka svaren åt något
håll genom att ställa en ledande fråga.
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Intervjuteknik

Snarlika frågor till samma person kan ge olika svar beroende på hur man ställer
dem och i vilken ordning. Det är således viktigt att tänka igenom vilken inter-
vjuteknik man vill använda. Valet av frågornas ordningsföljd föll på så kallad
”omvänd tratt-teknik”. Denna metod innebär att intervjun startar med mer
specifika frågor för att sedan gå över till mer övergripande frågor. Patel och
Davidson (1994) Anledningen till att detta tillvägagångssätt valdes är att de
intervjuade var begränsat insatta i examensarbetet och detta var ett sätt att ge
dem en inblick i vilken typ av områden som undersöks och vilka frågor som
är intressanta. Avsikten var alltså inte att styra deras svar genom att försöka
påverka deras åsikter, utan att underlätta förståelsen och utnyttja tiden på bäs-
ta sätt. Endast en kort inledande förklaring av undersökningen och dess avsikt
krävdes med detta upplägg.

För att skapa en bra bild av nuläget har sammanlagt 20 personer från olika
funktioner och positioner intervjuats individuellt. I den mån det var möjligt,
valdes två personer från varje funktion ut för att lättare särskilja personli-
ga åsikter från mer allmänna. Samtliga intervjuer valdes att genomföras till-
sammans vilket är en metod som fungerar bra så länge de som intervjuar är
samspelta och inte får den intervjuade att känna sig i underläge. Trost (2005)
Genom att fördela ansvaret men hela tiden hjälpas åt och täcka upp för varan-
dra, upplevs resultatet ha blivit bättre än om intervjuerna hade delats upp och
att varje intervju hade genomförts av en intervjuare. För att den intervjuade ska
känna sig trygg har en ödmjuk ton använts och förtroende har försökts skapas
bland annat genom att försäkra att ingen kommer att bli citerad i rapporten.

För kartläggningsprocessen valdes ett liknande upplägg som upplägget i var-
je specifik intervju. I början intervjuades personer som har positioner som gör
att de har en god överblick över verksamheten. Detta för att skapa en bra in-
ledande förståelse av företagets situation. Likt ”omvänd tratt-teknik” valdes
sedan personer som är mer specialister inom sina funktioner och som kunde
svara på de mer specifika frågorna, för att sedan avsluta intervjuprocessen med
personer som har mer övergripande ansvar och helhetssyn.

Att använda bandspelare vid intervjuer har både för- och nackdelar. Band-
spelare är ett bra sätt att säkerställa att man får med allt den intervjuade säger
och om man blir osäker på något är det lätt att gå tillbaka och kontrollera.
Den som intervjuar behöver inte anteckna hela tiden utan kan koncentrera sig
på frågorna och svaren. Till denna undersökning valdes trots detta att bara
anteckna svaren för hand. Detta då det finns en risk att vissa människor kan
hämmas i sina svar om det vet att allt spelas in på band. Trost (2005) Inter-
vjuerna innehåller en del lite känsliga frågor som tar upp kommunikation och
samspel med andra människor och förhoppningen är att svaren blir mer ärliga
och mindre tillrättalagda om intervjuerna utförs utan bandspelare.
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3.2.2 Observationer

Observationer står, som tidigare nämnts, för en viktig del av data i en kval-
itativ undersökning. Det är en värdefull källa, eftersom man får originaldata
precis vid den tidpunkt händelsen inträffar. Man behöver alltså inte förlita sig
på någon annans rapport på vad som har hänt, eller på hur den personen upp-
fattar den specifika händelsen. En annan fördel med observationer är att man
får möjlighet att uppmärksamma information som någon annan kanske hade
ignorerat. Det kan hända att det är ett så vardagligt fenomen så att en person
som förväntar sig det kanske inte tänker på att det kan vara relevant att tala
om i en intervju. Blumberg et al (2005)

Observationer som gjorts i detta examensarbete är exempelvis insamling av in-
formation och intryck under de olika möten som äger rum mellan de personer
som är involverade i områdena som berörs i undersökningen. Till exempel har
de morgonmöte varje dag där kund B:s olika byggen gås igenom och dessa
möten har varit en värdefull informationskälla. Det har även gjorts så mycket
observationer som möjligt ute i produktionen för att inhämta sådan informa-
tion som inte framkommer vid intervjuerna.

3.3 Induktiv dataanalys

För att den mängd data som erhålls vid intervjuerna ska bli användbar krävs
en strukturerad metod för att analysera och kategorisera den. En analysmetod
som använts kallas för induktiv dataanalys och den utnyttjas för att strukturera
upp den mängd information som kommer fram i intervjuerna.

Syftet med den induktiva metoden är att man ska kunna korta ner en stor
mängd rådatatext och få ett mer lätthanterligt, sammanfattat material. Det är
även ett sätt att hitta tydliga kopplingar mellan målet med undersökningen
och sammanfattningen av rådatatexten.

Analysen går till så att kategorier skapas utifrån rådata och dessa kategorier
utgör en modell och ett ramverk som fångar upp de teman och processer som
är av intresse. Sammanfattat följer analysprocessen de steg som presenteras i
tabell 3.1. Arbetsgången är oftast så här:

1. Rådata prepareras genom att intervjuunderlaget skrivs ut i ett hanterligt
format.

2. Rådatatexten genomläses noggrant.

3. Kategorier och teman skapas.

4. Texten kodas så att den passar in och kan placeras i de olika kategorierna.
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Tabell 3.1: Steg vid induktiv dataanalys (Källa: Thomas, 2003)

5. Kategorierna ses över och nödvändiga förändringar görs. Vissa kategori-
er kan möjligen kombineras. Thomas (2003)

Metoden utnyttjas på det sättet att rådatatexten delas upp i tre stora teman,
vilka innehåller ett större antal kategorier. Dessa teman och kategorier tas fram
när den största delen av intervjuerna är genomförda. Det informationsmaterial
som finns efter att alla intervjuer är avklarade delas sedan in under teman och
kategorier. Tillsammans utgör sedan teman, med sina kategorier, rubriker och
underrubriker i nulägesbeskrivningen.

3.4 Undersökningsgrupp

Problemställningen begränsar sig till projekt för kund B och de processer som
rör SMA, där beredare, operatörer och avsynare/reparatörer ingår. Till störs-
ta delen handlar det om att studera gränssnitten mot de processer som finns
i anslutning till SMA, de processer som utgör hela kedjan, från material in till
färdig produkt ut till kund. För att täcka in alla dessa processer har det varit
nödvändigt att intervjua många olika människor, som jobbar på olika avdel-
ningar. Under arbetets gång har den grupp som ursprungligen planerades att
prata med utökats med fler allt eftersom nya frågor har dykt upp. De olika
grupperna som intervjuats visas i figur 3.2.

3.5 Metodkritik

Alla metoder har för- och nackdelar, egenskaper som gör dem mer eller mindre
lämpade för olika typer av undersökningar. Ovan har de metoder som använts
i arbetet redovisats. Detta avsnitt reflekterar över dessa metoder och hur väl de
motsvarar syftet och möjligheten att skapa kvalitet i undersökningen i form av
validitet och reliabilitet.

3.5.1 Kvalitativ undersökning

Som tidigare nämnts har kvalitativa studier historiskt fått mycket kritik. Kri-
tiken riktar sig framför allt mot att de ger utrymme för personliga tolkningar
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Figur 3.2: Undersökningsgruppen vid kartläggningen

och att de av den anledningen inte blir tillräckligt vetenskapliga. Till viss del är
kritiken befogad. Denna och liknande undersökningar innehåller få eller inga
direkta bevis eller härledningar som kan styrka teorier och göra undersöknin-
gen vetenskaplig. Undersökningen innehåller inte heller den mängd data som
behövs för att göra den statistiskt säkerställd. Inom vissa områden är metoden
dock användbar eller rent utav outbytbar och den inledande undersökningen
och kartläggningen i detta examensarbete är ett sådant område. Studien syftar
till att kartlägga nuläget med avseende på bland annat rutiner och kommu-
nikation mellan människor och då är mänskliga åsikter, känslor och beteenden
en stor och viktig del i den. Även om de förändringar som föreslås skulle vara
tekniska förbättringar, innehåller de förändringar i de anställdas rutiner. De-
ras inställning och hur de uppfattar organisationen påverkar deras handlande
som i sin tur påverkar resultatet. Den kvalitativa metoden ger möjlighet till det
djup som behövs för göra en lyckad kartläggning av dessa typer av undersökn-
ingsområden.

En enkätundersökning, med standrardiserade frågor, hade kunnat göra under-
sökningen mer kvantitativ och minskat inverkan av tolkningar. Frågorna hade
dock inte kunnat anpassats efterhand efter vad som visar sig intressant, vilket
är viktigt i denna typ av studie där vad som undersöks inte är helt klart från
början. Dessutom kan frågorna i en enkät tolkas olika eller missuppfattas av
de som svarar på den vilket man har större möjlighet att märka och undvika i
samband med en intervju.

Mer kvantitativ data som styrkt det som framkommit under intervjuerna eller
som kanske belyst andra områden, hade varit önskvärt om det funnits eller
varit lätt att ta fram. Kvantitativ data som rör rutiner och arbetsfördelning är
dock svårt att ta fram om de inte handlar om uppgifter som att till exempel
klocka och effektivisera flödet vid en lina. Ett sätt att göra denna undersökning
mer statistisk hade varit att använda enkäter som komplement. Efter identi-
fiering av områden med förbättringspotential hade en enkät kunnat undersöka
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hur många som tycker vad inom varje område. Frågan är bara hur intressant
det hade varit om man redan har identifierat att det är områden som kan för-
bättras. De tjugo personer som intervjuats har många olika befattningar och
motsvarar en tiondel av den totala personalstyrkan och borde därför utgöra en
representativ bild av den samlade uppfattningen på företaget.

3.5.2 Reliabilitet och Validitet

För att skapa kvalitet i en undersökning är det viktigt att utförandet och resone-
mangen är trovärdiga, pålitliga och logiska. Det är viktigt att i så hög utsträck-
ning som möjligt skapa reliabilitet och validitet i den information som samlas
in. Validitet är ett sorts mått på hur väl undersökningen eller testet utförs, att
det mäter det man avser att mäta. Reliabilitet handlar om att tillvägagångssät-
tet ska vara tillförlitligt. Patel och Davidson (1994)

Reliabilitet

Reliabiliteten anses traditionellt sett god om studien är så stabil att om den
skulle utföras igen under samma förhållanden, skulle den ge samma resul-
tat. Detta ska gälla oavsett om det är samma person eller någon annan som
upprepar studien. Repeterbarhet är ett nyckelord för skapandet av reliabilitet.
Gummesson (2000)

Trost menar att detta sätt att se på ordet reliabilitet förutsätter ett statiskt förhål-
lande där vi och omvärlden inte förändras över tiden. Han menar att det är mer
realistiskt att tänka att vi alla ingår i processer som påverkar oss och våra han-
dlingar och att reliabilitet därför inte ska användas i en så strikt bemärkelse.
Han tar upp fyra olika delar eller byggstenar för det samlade begreppet relia-
bilitet:

1. Kongruens handlar om att undersökningen ska vara stabil i det avseendet
att frågor som ska mäta samma sak ställs på liknande sätt till alla per-
soner. Det betyder alltså att man ska eliminera variationer i exempelvis
hur frågan formuleras och hur den betonas så att detta inte påverkar vad
man får för svar.

2. Precision handlar om att intervjuaren inte ska påverkas för mycket under
processens gång så att frågorna blir vinklade eller ledande på grund av
de svar man har fått vid tidigare intervjuer.

3. Objektivitet är viktig i den mening att resultatet av frågorna inte ska bero
på vem som lyssnat till svaren. Hög objektivitet uppnås därför om skilda
intervjuare registrerar ungefär samma sak.
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4. Konstansen blir högre ju mindre tiden påverkar arbetet. Om en under-
sökning drar ut på tiden kan det som undersöks förändras. Exempelvis
kan stora omstruktureringar under intervjuprocessens gång göra att svar-
en påverkas av om intervjun ägde rum före eller efter omorganisationen.

Vid utförandet av kvalitativa intervjuer är fullständig reliabilitet näst intill en
omöjlighet och många gånger inte heller önskvärt. Som intervjuare är det svårt
att inte påverkas under intervjuprocessens gång. De olika intervjuerna utfor-
mas därför olika allt eftersom intervjuaren skaffar sig ny information och blir
mer insatt i området. Personliga egenskaper gör att man uppfattar saker oli-
ka och dessutom varierar det beroende på vilket humör man är på. För en
kvalitativ intervju eller i ännu högre grad en intervjuprocess med flera inter-
vjuade, kan man enligt ovanstående resonemang aldrig prata om fullständig
reliabilitet. Begreppet passar bättre in på kvantitativa mätningar. Trost (2005)
Utgående bland annat ifrån ovan nämnda byggstenar, har vi försökt att skapa
en så god reliabilitet som är möjligt och rimligt.

Den första punkten, kongruens, är den som passar minst in på denna explorati-
va undersökning. I detta avseende uppfyller inte undersökningen kraven för
god stabilitet. Grunden i intervjuerna har varit samma men olika inriktningar
har gjorts framför allt beroende på den intervjuades kunskap, erfarenhet och
arbetsroll men även personlighet.

Precision har försökt skapas genom ett så förutsättningslöst arbetssätt som
möjligt. Det har varit en fördel att komma utifrån eftersom man då från bör-
jan inte kände till företagsklimatet och därför inte hade några förutfattade
meningar. Trots detta går det inte att vara helt nollställd inför varje intervju
och det har varit svårt att undvika att påverkas under processens gång. Frå-
gorna har omarbetats allt eftersom nya intressanta områden kommit upp och
i den meningen har det inte gått att vara helt nollställd. Dock har försök gjorts
att ställa så öppna frågor som möjligt och inte vinkla dem efter tidigare svar
från andra personer.

För att kontrollera objektiviteten har parallella anteckningar gjorts under varje
intervju. Intervjuerna har sedan även sammanfattats parallellt och först efter
detta har svaren och iakttagelserna jämförts. För det mesta har uppfattningarna
överensstämt, vilket tyder på god objektivitet. I de fall de har funnits delade
meningar har svaren kontrollerats med den intervjuade igen.

Konstansen har hållits god då undersökningsområdet inte förändrats nämn-
värt under arbetets gång. Tiden för intervjuerna var begränsad till några veckor
och även om observationerna har pågått kontinuerligt under examensarbetet
är det ändå bara under 20 veckors tid. Under den tiden har organisationen varit
stabil.
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Validitet

Liksom reliabilitet passar även termen validitet bättre in på kvantitativa studi-
er. Då vet man i högre grad innan vad det är man vill mäta och det gäller
att utforma frågorna så att de verkligen ger svar på det. Kvalitativa studier
innehåller mindre mätningar och bygger istället på ett mer utforskande ar-
betssätt där man från början inte vet riktigt var man ska landa.

Ett stort problem med att säkerställa validiteten på denna undersökning är
att datamaterialet som analyseras till stor del bygger på intervjusvar. Svaren
kommer från personer som säkerligen inser, att hur de svarar kan påverka vad
vi väljer att gå vidare med och således även vilka förändringar som kommer
att föreslås. Detta kan leda till att svaren blir vinklade eller hämmade av att
det är en formell intervju. Frågor som kanske i sig skulle ge ett bra svar till
vår undersökning kan därav mista sin effekt. För att intervjuerna ska bidra till
god validitet är det ju viktigt att svaren är ärliga eftersom det är först då frå-
gorna undersöker det vi avser att undersöka, vad de anställda anser om olika
saker. Dock bidrar även miner, ansiktsuttryck och andra iakttagelser till inter-
vjuarens samlade uppfattning och förhoppningsvis har dessa kunnat registr-
eras. Informella möten har även sökts, som vid fikat, vid kaffeautomaten eller
ute i produktionen, där en del frågor ställts.

Patel och Davidson tar upp två olika sätt att säkerställa att undersökningen
mäter det den är avsedd att mäta. Innehållsvaliditet är det första sättet och hand-
lar om att få en utomståendes syn på om den metod eller det instrument man
använder verkligen ger svar på den frågeställning man har. Anledningen till att
det är viktigt att få någon annans synpunkt är att det är lätt att bli hemmablind
på det man själv konstruerat och det kan därför vara svårt att se sina egna
misstag.

Det andra sättet författarna tar upp är att säkerställa den samtidiga validiteten.
Detta handlar om att inte förlita sig enbart på en teknik utan prova det resultat
som fås fram med det som fås vid användandet av någon annan teknik. Det
kan också testas genom att använda samma teknik fast på en annan, liknande
undersökningsgrupp. Patel och Davidson (1994)

Innehållsvaliditet har försökt skapas genom att låta handledaren vid univer-
sitetet granska metoderna och analyserna och komma med synpunkter. Genom
testintervjuerna har även viktig feedback på om intervjuunderlaget är relevant
kommit fram. Slutligen har konstruktiv kritik och utomståendes synpunkter
vid halvtidsredovisningar både på företaget och universitetet erhållits.

För att uppnå god samtidig validitet har det strävats efter att aldrig begränsa
sig till en källa eller en teknik. Olika typer av litteratur har studerats och in-
tervjuer har gjorts med personer med varierande roller, åsikter och intressen.
I den mån det har gått har, som tidigare nämnts, två olika personer med lik-
nande roller valts ut, för att få veta om svaren är personliga tankar eller en mer
allmän åsikt. Observationer och diverse mindre formella möten kompletterar
den samlade bilden från intervjuerna.
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Kapitel 4

Nulägesbeskrivning

I detta kapitel beskrivs de delar av Flextronics i Linköping som denna under-
sökning berör. Datamaterialet som har använts har framkommit under inter-
vjuer och observationer som har gjorts på företaget under hösten 2007. Beskriv-
ningen har försökt hållas så objektiv som möjligt, för att personliga åsikter inte
ska påverka läsarens uppfattning. Kartläggningen ska vara en neutral bild av
företaget som kan användas för vidare, oberoende analyser och förbättrings-
förslag. Det ska alltså vara möjligt för utomstående att göra analyser utifrån
nulägesbeskrivningen, analyser som kanske skiljer sig något från de som gjorts
i detta arbete och som presenteras i nästa kapitel.

Arbetet med att strukturera upp datamaterialet utgick från den metod som
förklarades i avsnitt 3.3, som handlar om induktiv dataanalys. Den övergri-
pande induktiva analysen gjordes efter två tredjedelar av intervjuerna för att
strukturera upp informationen som framkommit och ha möjlighet att täcka
upp eventuella luckor i kartläggningen.

Analysen resulterade i att kvalitativ data delades upp i tre övergripande om-
råden, så kallade teman; arbetsuppgiftsbeskrivning, verksamhetsbeskrivning
och undersökningsområden, se figur 4.1. Arbetsuppgiftsbeskrivande fakta är
sådan som är specifik för varje funktion och den återfinns framför allt i före-
tagsbeskrivningen. I temat Verksamhetsbeskrivning placerades den typen av
fakta som skildrar verksamheten som helhet och som ger en bra övergripande
bild. Detta återfinns dels i företagsbeskrivningen, men framför allt i avsnitt 4.1.
Temat undersökningsområden innehåller den fakta som detta arbete syftar till
att undersöka. Varje tema delades upp i kategorier för att ytterligare struktur-
era informationen. Kategorierna till temat undersökningsområden utgår från
de områden som företaget från början specificerade att de ville få undersökt,
men dessa har även utvecklats under intervjuprocessens gång. Nulägesbeskriv-
ningen är uppdelad i dessa två delar, först verksamheten och sedan undersökn-
ingsområden.
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Figur 4.1: Datamängden delas upp i kategorier

4.1 Verksamheten

Syftet med verksamhetsbeskrivningen är att ge en helhetsbild av den del av
företagets verksamhet som undersöks, nämligen SMA-processerna inom kund
B:s projekt, och att sätta denna del i sitt sammanhang inom organisationen och
i försörjningskedjan.

4.1.1 Organisationen för kund B-projekt

Eftersom siten i Linköping arbetar utifrån en projektorganisation, är det svårt
för linjecheferna att ha fullständig kontroll på vad alla gör eller styra hur varje
arbetsmoment utförs. Det är viktigt att delegera ansvar nedåt och de anställda
upplever att det är något som man lyckas med. Organisationen på Flextronics
är platt och alla ansvarar för sin del i försörjningskedjan.

Prototypstillverkning kräver en flexibel organisation eftersom man är en del
i ett industrialiseringsarbete där behovet av kompetens och arbetsinsatser till
stor del avgörs av hur väl utvecklingsarbetet fortlöper. Denna typ av tillverkn-
ing innebär ofta även snabba och sena ändringar och det krävs att man har en
organisation som kan anpassa sig efter detta. På Flextronics är alla väl med-
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vetna om spelreglerna och är i hög grad beredda att anpassa sig efter rådande
belastning och även täcka in för varandra när det behövs.

Det råder delade meningar om hur väl organisationen har anpassat sig från att
vara en mestadels högvolymsproducerande enhet till att nästan enbart syssla
med prototypstillverkning i betydligt lägre volymer. Många anser att de klarat
övergången bra men vissa menar att det fortfarande finns en del viktiga förän-
dringar att göra, framför allt i tankesättet. Detta kommer att behandlas vidare
i den andra delen av nulägesbeskrivningen, avsnitt 4.2.

För varje nytt bygge, som görs på uppdrag av kund B, sätts en projektgrupp
samman som har hand om hela bygget. I gruppen ingår personer från de fyra
olika huvudfunktionerna, de som beskrevs i organisationsavsnittet 2.2.2. De
som har liknande roller försöker fördela byggena så jämnt som möjligt mellan
sig men beroende på hur varje bygge fortlöper kräver de olika mycket arbetsin-
satser och därför kan belastningen bli ojämn från period till period och mellan
olika personer. Den ojämna belastningen är en av nackdelarna med att jobba i
projekt men de anställda tycker att det fungerar bra så länge de inte ständigt
ligger på en hög nivå, utan att det finns perioder som är lugnare.

Organisationen beskrivs som slimmad med högt resursutnyttjande och hög ef-
fektivitet. Att arbeta effektivt är en förutsättning för att bli kvar i branschen och
många anser att Flextronics lyckas väl med det. Den största nackdelen som up-
plevs med att bara vara precis så många anställda som behövs är att det lätt blir
problem vid sjukskrivning, ledighet eller tjänsteärenden. Produktionsledaren
och en del andra kan ibland hoppa in där det behövs, men det är dock svårt
att hitta personer som kan ta andras plats, eftersom alla har fullt upp med sina
egna arbetsuppgifter.

För att underlätta kommunikationen och informationsspridningen har chefer-
na och projektledarna objektledare till sin hjälp. Dessa kommunicerar i vissa
fall direkt med kunden om problem som uppstått i SMA och de fungerar som
en länk mellan SMA, projektledare och chefer. De flesta tycker att organisa-
tionsformen skapar goda förutsättningar för att lyckas med informationssprid-
ningen. Även detta kommer att diskuteras vidare i den andra delen av nuläges-
beskrivningen, avsnitt 4.2.

4.1.2 Försörjningskedjan

I figur 4.2 ges en översikt av försörjningskedjan, samt var SMA kommer in
i processen. Syftet med bilden är inte att ge en heltäckande bild av företagets
processer, utan mer ge en inblick i hur olika processteg hänger ihop. En beskrivn-
ing av vad som händer i de olika stegen inom SMA gavs tidigare, i avsnitt 2.2.3.
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Figur 4.2: Översikt av försörjningskedjan på Flextronics i Linköping

4.1.3 Dokument

En stor del av de mest använda dokumenten kommer ifrån kund och laddas
ned så att alla som behöver dem kommer åt dem. De viktigaste av dessa är:

• Statement Of Work (SOW), som är huvuddokumentet där kunden speci-
ficerar de krav de ställer på bygget. Detta dokument kommer de flesta
mer eller mindre i kontakt med. Det innehåller en beskrivning av vilka
ytterligare dokument som finns till förfogande, information om produk-
ten och hur den ska testas, vad som ska levereras, en tidsplan för bygget,
information om revisionslägena samt en del andra viktiga uppgifter.

• Ritning (1078), är en CAD-ritning på kretskortet med positionsnummer
för olika komponenter.

• Bill Of Material (BOM), knyter ihop positionen på ritningen med artikel-
numret. Den talar alltså om vilken komponent som ska sitta på vilken
position.

• Vridnings- och positionsfil (2_1319), beskriver komponenternas position med
x- och y-koordinater samt hur de ska vridas.

32



Dokumenten från kund fungerar som manualer för hur de vill att bygget ska
utföras och vad resultatet ska uppfylla för funktioner. Flextronics skriver sedan
rapporter kontinuerligt under projektets gång, där de informerar kunden om
hur arbetet fortlöper, och efter byggets slut ska alla resultat, problem och lös-
ningar sammanfattas i en byggrapport.

4.2 Undersökningsområden

Undersökningsområdena, som togs fram när intervjumaterialet strukturerades
upp, blev till slut fem till antalet. De beskriver relativt spridda områden för att
ge en så heltäckande bild som möjligt av företagets produktion och av de pro-
cesser som rör SMA. Områdena, som är strategier, kommunikation och infor-
mationsspridning, ansvarsområden, materialrutiner och personalfrågor, pre-
senteras nedan.

4.2.1 Strategier

När ett företag utformar sin strategi är det ett flertal faktorer som är med och
påverkar valet. Koncernens riktlinjer och marknadens förutsättningar är två
utav dessa faktorer. I Flextronics fall är deras strävan efter att vara flexibla
starkt bidragande till valet av strategi. Det här avsnittet kommer handla om
hur de anställda uppfattar företagets strategier och hur väl de lyckats anpassa
sig efter rådande förutsättningar på och utanför siten.

Koncernens inverkan på Flextronics i Linköping

Flextronics i Linköping är relativt avskärmade från koncernen när det gäller
alla områden utom ekonomi. I stor utsträckning får de sköta sig själva och det
känns mycket som ett eget företag och relativt lite som en del i en koncern.
När det är frågan om framför allt investeringar men även ekonomi i allmänhet
är det dock en helt annan sak. Vid stora investeringar i maskiner vill personer
nästan högst upp i toppen av koncernen vara med och besluta.

De anställda tycker att det märks att Flextronics är amerikanskt i det avseendet
att det finns tydlig fokusering på kostnadsbesparingar och vinst. Det uppfattas
ofta som ett kortsiktigt tankesätt där man inte tar i beaktande att en utgift nu
kan innebära kostnadsbesparingar i framtiden. Det är bara vinst här och nu
som betyder något och kostnadsmedvetenheten är stor, tycker många på före-
taget. På frågor om hur nya idéer tas emot är ett allmänt svar att responsen är
god så länge det inte kostar något att genomföra dem. Även när det gäller att
nyanställa har de ett restriktivt förhållningssätt. Om någon slutar händer det
inte så sällan att man delar upp den personens uppgifter mellan andra. Alla
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har mycket att göra även om det kan variera periodvis efter hur mycket ordrar
företaget har.

Bristen på ett långsiktighet märks även av i personalpolitiken. De flesta anser
att det satsas för lite på personalen, både vad det gäller lön och möjligheten
till utveckling och vidareutbildning. En del påpekar att dessa anledningar kan
göra att duktiga personer väljer att lämna Flextronics. De vill utvecklas och
känner att de inte får tillräckligt med möjligheter till det.

Många poängterar dock att det restriktiva tankesättet, att man beaktar varje
utgift och inte sprider pengar omkring sig, är i grunden sunt. Det är mest att
det kan kan gå lite till överdrift ibland och att man i vissa fall inte tjänar på det
i längden.

Marknaden

Flextronics är starkt fokuserade på att göra kunden nöjd. De anstränger sig till
det yttersta för att uppfylla kundens alla önskemål, både de som anges tidigt
men även sena ändringar alldeles innan byggstart. Denna inställning, att sträva
efter att vara anpassningsbara så långt det bara är möjligt, är genomgående på
hela siten. Alla är medvetna om vikten av att vara detta, för att vara konkurren-
skraftiga på marknaden. Inställningen och förmågan att genomföra önskemålen
är starkt bidragande till det goda rykte siten har och ett gott rykte är av stor
vikt.

Som ett prototypstillverkande företag, där man har ett tätt samarbete med kun-
den, är det viktigt att skapa trivsel när de är på besök. Bra tillfälliga arbet-
splatser och allt annat som behövs för att kunna göra ett bra jobb, är därför
något de prioriterar på siten.

Flextronics i Linköping har i huvudsak bara två kunder. Dessa kunder befinner
sig i och för sig på två olika marknader men dessa har stark koppling till varan-
dra. Många av de anställda ser en risk med detta och menar att siten skulle
behöva fler ben att stå på för att skapa en säkrare framtid. I dagsläget finns det
inget som tyder på att någon av kunderna skulle söka sig till någon konkur-
rent men de är medvetna om hur fort det går att rasera ett gott rykte och hur
förutsättningarna då förändras radikalt.

Strävan efter stor flexibilitet

Namnet Flextronics är inte valt av någon slump. Företaget strävar efter att vara
flexibla och det är något de anser att de lyckats bra med. Till att börja med är
personalen som ovan nämnts flexibel. De anställda kan tänka sig att jobba mer
under hektiska perioder och mindre när schemat tillåter det. En relativt stor
del av personalen har lång erfarenhet och har arbetat på olika positioner. Det
gör att de kan hoppa in om det uppstår vakanser när någon är sjuk, ledig eller
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på tjänsteärenden. För att få ökad flexibilitet har siten relativt många inhyrda i
produktionen.

Produktionen är flexibel både vad gäller olika varianter och varierande voly-
mer. Maskinerna och övrig teknisk utrustning ger utrymme för många olika
utseenden och funktioner på kretskorten och utgör ingen begränsning. Ställti-
den kan dock vara lång, särskilt för kretskort med många nya komponenter
och då det är prototypstillverkning kan man inte optimera ställen på samma
sätt som vid högvolymstillverkning. Prototypstillverkning handlar ju mycket
om att prova sig fram för att hitta lösningen på olika problem. När maskiner-
na är inställda kan de producera lite större volymer utan att det tar avsevärt
mycket längre tid än vid en lina som bara används för högvolymsproduktion.

Även flexibiliteten gentemot kund är mycket god. Så långt det bara går försök-
er de uppfylla kundernas krav och önskemål och även sena ändringar brukar
de som sagt kunna hantera. En del menar att de kanske är för flexibla, att vil-
jan av att vara så anpassningsbara som möjligt kan verka negativt på kvaliteten
och förmågan att hinna göra ett bra jobb. Dock är alla överens om att god flexi-
bilitet är en förutsättning i den här branschen och lyckas man inte med det blir
man inte långvarig.

Kapacitet och kapacitetsutnyttjande

Flextronics i Linköping ligger idag på ett högt kapacitetsutnyttjande. Planer-
ingsschemat är ofta fulltecknat och när det blir ändringar, på grund av förs-
eningar eller extra order, behövs en hel del fixande och trixande för att få
planeringen att gå ihop. Produktionsplaneraren brukar alltid ordna det på nå-
got sätt, trots att det kan verka omöjligt ibland. Relativt ofta behöver de dock
arbeta övertid i produktionen för att hinna med. Operatörerna och avsynarna
är lojala och ställer nästan alltid upp på det bara det inte blir för ofta och att de
får reda på det i relativt god tid innan.

Eftersom de har så pass hög beläggning är all tid värdefull. Under plock check,
när korten har skickats iväg till test står linan still och det gäller då att operatör-
erna har något att göra och att den kapacitet de utgör används på ett bra sätt.
I bästa fall kan de teacha komponenter inför nästföljande körning, men det är
relativt sällan som material finns tillgängligt till detta. Ofta finns det saker de
kan göra, men ibland blir väntan mycket lång, om det blir problem vid testerna,
och då skulle de gärna ha något meningsfullt att göra, så inte både maskinerna
står stilla och de är sysslolösa.

Kvalitet kontra kvantitet

I övergången från Ericssontiden, då de framför allt producerade i höga voly-
mer, till den prototypstillverkare de är i dag, har siten genomgått stora förän-
dringar. Detta märks naturligtvis tydligast genom att stora delar av maskin-
parken försvunnit, att den totala personalstyrkan minskats till en tiondel och
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att bland de som arbetar ute vid linorna finns det bara någon procent kvar.
Det har även inneburit stora omställningar i tankesättet. Högvolymstillverkn-
ing innebär ofta att man fokuserar mer på kvantitet än kvalitet. Det är inte lika
kritiskt med tillgången på ingående material och därför gör det inte så mycket
om man tvingas slänga några produkter på grund av bristande kvalitet. Vid
tillverkning av prototyper är tankesättet på många sätt tvärt om. Det är näs-
tan alltid ont om material, vilket i sig gör att kvaliteten på det man tillverkar
måste vara god. De har helt enkelt inte utrymme för att producera felaktiga
kort. Dessutom är det prototypstillverkarens uppgift att förbättra kvaliteten på
produkten och processen, som är ett viktigt steg i anpassningen till högvolym.

De flesta anser, som tidigare nämnts, att de lyckats bra med övergången till att
bli en flexibel, i första hand, lågvolymstillverkande site. Bland de som anser att
det finns en del kvar att förbättra finns exempelvis åsikten att det ibland trycks
fram kort när de egentligen borde stanna upp, fundera och kanske förändra
något för att få ett bättre resultat. Det är alltid en svår avvägning mellan att få ut
kort snabbt när man är stressad och samtidigt bibehålla kvaliteten. En allmän
åsikt på Flextronics i Linköping är de inte hinner arbeta tillräckligt proaktivt,
åtminstone inte i projekten med kund B. De har periodvis ett stressigt schema
med små felmarginaler och om något händer då, kan det vara extra svårt att ta
sig den tid som behövs för att på bästa sätt bidra till industrialiseringsarbetet.

Vid plock check är det mycket viktigt att kontrollera varje kort noga genom
hela processen. Operatörerna tar ut korten ur maskinerna och avsynar dem
manuellt i mikroskop med stor noggrannhet. De kontrollerar främst att mask-
inen är rätt inställd så att den placerar lödpasta och komponenter korrekt. När
det gäller kontroller under själva produktionen, när plock check är klar, sker
de lite godtyckligt vid Tor-linan. Antalet stickprov och med vilken frekvens de
ska tas ut bestämmer operatörerna själva baserat på erfarenhet. Vid den andra
linan, Mydata, kontrolleras däremot varje kort, oavsett om det är plock check
eller vanlig produktion.

4.2.2 Kommunikation och informationsspridning

Med en väl fungerande kommunikation och informationsspridning får rätt
person, rätt information vid rätt tillfälle. Det gäller att hitta en lagom kombi-
nation av formella och informella möten, av strukturerade informationsflöden
och information som sprids spontant. Vad ska dokumenteras och när är det
befogat med endast muntlig information vid möten? Det är viktigt att hitta
en bra nivå på hur mycket och vilken information som ska spridas och vilka
som ska få ta del av den. Det här avsnittet handlar om hur kommunikationen
och informationsspridningen hanteras idag på Flextronics och hur de anställda
upplever att det fungerar.
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Intern information

De allra flesta tycker att informationsspridningen fungerar bra inom Flextron-
ics i Linköping. Informationen går inte onödigt krångliga vägar utan alla får
reda på det de behöver för att kunna utföra sitt jobb. Om de saknar informa-
tion om någonting vet de till vem de ska vända sig för att få reda på det.

Något som många eftersöker är att få mer information om slutprodukten. De
vill ha mer kunskap om vilken typ av produkt kretskorten ska gå till, vilka
tekniska funktioner och kvalitéer den kommer att ha samt annan produkt- och
komponentspecifik information.

Dokumentation

När ett nytt bygge ska starta ska kunden tillhandahålla all nödvändig informa-
tion och specifikationer som behövs. Det mesta står i SOW:en, som beskrivits
tidigare, samt i de dokument som den hänvisar till. SOW:en kan variera något
i utförande och kvalitet beroende på vem som har skrivit den. Dokumenten
som behövs ska finnas tillgängliga för Flextronics, egentligen tio dagar innan
byggstart, men åtminstone fem dagar innan. Inte sällan blir detta försenat, men
förseningar och omplaneringar är något man måste lära sig att leva med i den
här branschen, det är alla överens om. Dock minskar möjligheterna att förbere-
da sig och därmed blir inte arbetet som utförs så bra som det hade kunnat bli
om de haft tillräckligt med tid på sig.

Endast ett fåtal personer har tillgång till att ladda ner dokumenten från kund,
detta på grund av sekretess. En objektledare ansvarar för att ladda ner doku-
menten och lägga dem i rätt mappar så att alla som behöver dem får tillgång
till dem. Relativt ofta blir det problem av olika slag när dokumenten ska laddas
ner från kund och detta tar onödig tid och skapar irritation. När dokumenten
väl nått Flextronics upplever de anställda att spridningen av dem fungerar bra.
De tycker att det är lätt att gå in och hitta dokumenten som de behöver och om
dokumenten inte skulle finnas där vet de anställda vart de ska vända sig för
att få det ordnat.

Ett av de första dokumenten som skrivs under ett bygge är inkörningsrap-
porten, som operatörerna ska ta ansvar för. Problemet som upplevs med den-
na rapport är att inte alla operatörer skriver. Den utgår från en mall vilket
gör den mer personoberoende. Informationen som antecknas i inkörningsrap-
porten används inte rakt av i objektledarnas byggrapporter, men ibland ser de
efter om det är något speciellt som står där som bör vara med i byggrapporten.
I inkörningsrapporten antecknas bland annat hur plock check gått samt hur
resten av bygget fortlöpt i produktionslinan. Operatörerna är skickliga och gör
en del justeringar i maskinerna som medför att produktionsresultatet blir bät-
tre. Detta är naturligtvis positivt men det är inte alltid dessa ändringar noteras
i rapporten. Det leder ibland till att ingående parametrar uppfattas ge ett bättre
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resultat än vad de i själva verket skulle ha gett utan att dessa ändringar hade
gjorts.

Nästa steg i dokumentationen av kretskortens väg genom processen, är avsy-
narnas noteringar. De avsynar varje kort och antecknar frekvensen som respek-
tive fel som upptäcks har. Deras rapporter är nästan uteslutande kvantitativa
och önskemål har framförts om att de ska utökas med korta, mer analytiska
och kvalitativa beskrivningar av felen.

Efter avsyning och reparation testas korten, som tidigare beskrivits, i ett antal
förutbestämda tester. Resultaten från dessa tester sammanställs av testavdel-
ningen till en så kallad CBS (Current Build Status). Den är mest en sammanställ-
ning av siffror från testerna. Testavdelningen rapporterar även kontinuerligt
till kunden hur arbetet fortlöper och hur korten klarar testerna.

När testresultaten kommer till analytikerna gör de analyser av de kort som
visat sig vara felaktiga och skapar tio-i-topp-listor på de vanligaste felen. Lis-
tan skickas sedan till objektledaren för bygget, men som det är nu hinner det
mesta av analytikernas upptäckter inte återmatas, vilket minskar chansen att
de uppmärksammas såväl internt som externt.

I byggrapporten sammanfattar alltså objektledarna de samlade erfarenheterna
från varje bygge. Hur bra den blir beror dels på hur mycket tid objektledar-
na har efter bygget för att skriva rapporten samt hur pass bra varje funktion
sammanfattat och vidarebefordrat sina respektive erfarenheter. Indata till byg-
grapporten är SOW:en, avsynarnas felloggar, muntlig information från oper-
atörerna och analytikerna samt tio-i-topp-listan på fel. När det gäller byggrap-
porterna önskas mer specificering av kund för att veta vad de vill ha rapporter-
at från respektive bygge. Är det någon komponent eller funktion som de vill
studera särskilt hur väl den fungerar? Finns det andra resultat som de tycker
är extra intressanta? Ju mer önskemål kunden ger om innehållet i byggrap-
porten, desto mer användbar blir den för dem inför kommande byggen och
desto större nytta är det att Flextronics skriver den. Rapportering till kunden är
av stor vikt när det gäller fel och problem som härstammar ur exempelvis kon-
struktioner och komponentval.Återanvändning och genomläsning av gamla
byggrapporter är inte så vanligt förekommande.

Efter varje bygge skriver projektledaren den slutgiltiga rapporten och det är
den som sedan skickas vidare till kund. Rapporten heter BEX (Build Exit Re-
port) och innehåller bland annat byggrapporten, samt information från test
och CBS:en. Denna rapport är viktig då det är en sammanfattande, skriftlig
feedback som går tillbaka till kund. De kan där läsa om resultatet av bygget,
vad som gått bra och vad som gått mindre bra. Flextronics och kunden har
kontinuerlig kontakt under bygget, särskilt om det är en ny produkt, och BEX-
rapporten utgör en sammanställning av allt Flextronics kommit fram till. För
att den ska ge avsedd effekt krävs det att alla antecknar allt som är relevant
och skickar detta vidare till projektledaren samt att kunden läser rapporten
och försöker åtgärda det som gått mindre bra till nästa bygge. Idag upplevs
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det att det finns förbättringspotential inom båda dessa områden och att rap-
porten därför inte ger så mycket som den skulle kunna ge.

Dokumentationen inom Flextronics är varierande och till viss del personberoende.
Vissa tycker att det är viktigt att skriva ner allt man kommer fram till, även det
som gått bra eftersom det också är viktig information att förmedla från en körn-
ing. Andra tycker att det räcker att de skriver ned det som blivit fel eller vållat
problem men det är långt ifrån alltid ens detta sker i någon större omfattning.
Många är övertygade om att det finns dokument som aldrig läses och detta
påverkar viljan att skriva ned och dokumentera.

Ett annan fråga som kommit upp som rör dokumentationen är noteringar om
underhåll av maskiner. När en extern servicetekniker utför underhåll och re-
parerar maskiner dokumenteras exakt vad han gjort och dessa dokument har
serviceteknikern på Flextronics hand om. När han själv gör arbeten dokumenteras
inte det och följs upp och eftersom han är ensam om det han gör tycker före-
taget inte heller att det behövs.

Möten

Varje morgon hålls ett morgonmöte där de behandlar alla pågående byggen för
kund B. Morgonmötena upplevs som en bra informationsväg. Då samlas per-
soner från alla berörda funktioner och erfarenheter kan utbytas på ett smidigt
och effektivt sätt. Även om dessa möten tar tid i anspråk för ett stort antal per-
soner varje dag, upplevs mötena som nödvändiga och viktiga för att skapa den
samlade bilden av hur byggena fortlöper.

Förutom de kontinuerliga morgonmötena hålls för varje bygge även så kallade
SOW-, Ready-To-Build- (RTB) och Go/NoGo-möten. Mötena har checklistor
som ser till att alla viktiga frågor kommer upp. SOW-möten är till för att grans-
ka SOW:en och koordinera aktiviteter och hålls följaktligen så snart dokumentet
kommit till Flextronics. Under dessa möten finns alla berörda funktioner rep-
resenterade och ibland även kunden. Ungefär fem dagar innan byggstart har
de RTB-möte. Då ska alla dokument finnas på plats och de kontrollerar så att
allt går enligt planerna och att de kan börja bereda bygget. Detta möte blir ofta
en del av ett morgonmöte. Dagen innan byggstart hålls ett Go/NoGo-möte där
de gör en sista kontroll av att allt är i sin ordning för att starta bygget. Alla in-
gående komponenter och mönsterkort ska då finnas på plats liksom matchade
laddlistor och alla ska vara redo för att köra igång dagen därpå.

Ovanstående möten är ständigt återkommande. Naturligtvis hålls en hel del
andra formella möten, bland annat med kunder, men även många informella
möten. Ibland har de även så kallade lessons learn-möten, där de sammanfattar
erfarenheterna från ett bygge. I nuläget händer det dock sällan att de tar sig tid
till dessa möten.

Inom funktionerna fungerar den informella kommunikationen bra inom samtli-
ga funktioner som berörts i detta examensarbete. Kommunikationen och in-
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formationsutbytet sker kontinuerligt och grupperna är tighta och bra på att
samarbeta. Även mellan de olika skiften, som arbetar i SMA, fungerar kommu-
nikationen relativt bra. De arbetar en stund tillsammans och hinner under den
tiden gå igenom det mesta som hänt och de eventuella problem som uppstått
under dagen. De antecknar även sådant som nästa skift bör få reda på i ett an-
teckningsblock. Förut hade de så kallade överlämningsmöten där objektledare
och eventuellt någon mer samlade avsynare och operatörer för en gemensam
genomgång i samband med skiftbytet. Nackdelen som upplevs med att inte ha
så formella överlämningsmöten som tidigare, är att viss information inte når
alla, eller åtminstone inte i samma omfattning till alla. Kommunikationen blir
också mer ostrukturerad.

De flesta är överens om att överlämningsmöten i någon omfattning vore bra att
återinföra men det råder delade meningar om huruvida de ska hållas varje dag
eller endast vid behov. Argumenten för att de ska vara ett återkommande mo-
ment varje dag är att skapa just kontinuitet och att på det sättet öka chanserna
att mötena blir av. De som tycker att de ska hållas bara vid behov menar att
man inte ska ha möten bara för sakens skull och att det de flesta dagar räcker
att informera varandra mer ostrukturerat och informellt.

Kommunikation mellan funktioner

Kommunikationen mellan funktionerna fungerar men skulle i vissa avseenden
kunna bli ännu bättre. Som tidigare nämnts är det aldrig några problem att ve-
ta vart man ska vända sig om det uppstår problem eller om man undrar över
något. Informella möten fungerar för det mesta bra inom funktionerna men
mellan funktionerna uppstår dessa möten mer sällan och kommunikationen
är därför lite sämre. En bidragande faktor till detta är att de kontaktar varan-
dra mestadels då det är problem och då är många stressade och irriterade.
Diskussionerna handlar nästan alltid om att lösa problem och därför riskerar
kommunikationen att enbart fokusera på negativa frågor.

I nuläget är det relativt få informella möten mellan funktionerna och många
väljer att ta med sig kaffekoppen till datorn och det är vanligt att funktionerna
fikar och äter var för sig. Det sistnämnda gäller särskilt logistikavdelningen,
som både arbetar och fikar helt för sig själva. Att de sitter så avskiljt har var-
it bidragande till att kommunikationen mellan logistik och SMA ibland inte
fungerar optimalt. Irritation uppstår exempelvis då komponenter saknas och
många gånger handlar det om bristande förståelse för varandras arbete och vil-
ka problem varje funktion brottas med. Att träffas oftare och annonsera i tid,
då brister eller andra problem förväntas uppstå, tror en del skulle kunna öka
förståelsen och minska irritationen.

Bristande feedback mellan funktionerna är något som återkommande har kom-
mit upp under intervjuerna och kommunikationen fungerar olika bra mellan
de olika funktionerna. En del upplever att hur väl den fungerar till viss del är
personberoende. Vid flera tillfällen skulle de ha nytta av varandras iakttagelser
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och erfarenheter och de tycker att det är synd att de inte lyckas sprida dem
bättre. Idag skickas det som antecknas av varje funktion i bästa fall till objek-
tledaren eller projektledaren för att ingå i den sammanfattande rapporten av
bygget. Det är mer sällsynt att de skickar anteckningarna till andra funktioner
som skulle kunna ha nytta av dem och framför allt finns det ingen rutin för att
utnyttja gamla erfarenheter i nya byggen. Ett exempel på det är att de problem
och fel som upptäcks under testerna ofta inte hinner återrapporteras till SMA
under pågående körning, eftersom det är så korta serier. När testresultaten är
klara är SMA mitt uppe i något annat bygge och har inte tid att läsa om re-
sultaten just då. Nästa gång samma eller ett liknande bygge körs är många av
upptäckterna bortglömda och de riskerar att göra samma fel igen. Inte heller
analytikernas arbete tas helt tillvara, trots att det är något som skulle kunna
underlätta för kommande körningar.

Kundkommunikation

Kommunikation och samarbete med kunden är mycket viktigt och möten mel-
lan kunden och de olika funktionerna på Flextronics sker kontinuerligt un-
der ett bygge. Initialt är det framför allt projektledaren som är involverad, när
offerter och SOW diskuteras. Tidigt är logistikavdelningen med i samarbetet,
eftersom de får information om materialbehov så snart det är möjligt, direkt
från kunden. Under själva bygget är det sedan ett tätt samarbete mellan kund
och analytiker och de diskuterar bland annat förbättringar av produkten och
vilka ändringar som behöver göras. Efter bygget får kunderna återkoppling på
vad som hänt, huvudsakligen genom BEX-rapporten.

Analytikerna skulle önska mer information och utbildning från kund när det
kommer nya versioner av plattformar. Det brukar det göra en gång per år. De
vill då ha övergripande information om plattformarnas nya komponenter och
lösningar. Detaljkunskap om varje produkt kan de sedan skaffa sig själva men
det arbetet skulle underlättas avsevärt om de fick en introduktion från början.
Den största anledningen till att denna typ av utbildning uteblir idag är tidsbrist
hos de som håller kurserna hos kunden.

Som framkommit tidigare tycker många att det hade varit bra och intressant
om de fick mer information om de produkter som tillverkas. Detta gäller bland
annat beredare, operatörer och avsynare. För att de ska kunna få den informa-
tionen måste Flextronics först få den från kund. Om exempelvis objektledarna
fick en kort utbildning från kund, kunde de sedan vidareförmedla den genom
korta informationsmöten.

Återkopplingen från kunder som blivit extra nöjda verkar förmedlas tillbaka i
kedjan. Alla de som varit inblandade har känslan av att de får reda på om de
gjort något bra, om inte genom muntlig feedback, så åtminstone via mail.
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4.2.3 Ansvarsområden

Det finns vissa uppgifter som riskerar att inte bli gjorda, eller tar längre tid in-
nan de blir genomförda, på grund av att det inte är helt definierat vems ansvar
det är. Som någon säger; “det gäller att alla vet vad de har ansvar för, så att
saker och ting blir gjorda”. En del säger av erfarenhet att om två eller flera
personer gemensamt ansvarar för någonting kan det innebära en ökad risk för
att det inte blir gjort. Om någon ensam står som slutlig ansvarig och därmed
känner och tar ett större ansvar, är det ofta större chans att det blir gjort.

Det har framkommit att ansvarsfördelningen är något oklar på vissa håll. Detta
gäller främst gränssnittet SMT/SMA och det finns önskemål om att beredar-
na ska ta mer ansvar för byggen, att de ska ha mer processansvar. De skulle
kunna jobba mer efter kundens krav och vara medvetna om vilka dessa är. En
åsikt som har framkommit är att objektledarna borde ha mer produktansvar
och beredarna borde ta mer processkvalitetsansvar. Beredarna skulle kunna
vara ute vid linan mer och då ha mer av ett helhetsansvar. Det skulle även vara
positivt i den bemärkelsen att beredarna skulle kunna täcka upp för objek-
tledarna i större utsträckning. Beredning innehåller relativt mycket rutinjobb
och det ger inte ger så mycket variation, vilket gör att det finns en viss vilja hos
beredare att ta mer ansvar och bli mer involverade i byggena.

En källa till konflikt mellan logistik och SMA är frågan om vem ska ha ansvar
för att räkna av materialet efter avslutad körning. SMA anser att det borde
vara logistikavdelningens uppgift, medan logistik tycker att det ska ligga på
SMA:s ansvar. De har löst det genom att produktionsledaren vid varje bygge
får lägga ut uppgiften på någon och oftast blir det operatörerna som får sköta
avräkningen. Trots att de beslutat om var ansvaret för avräkningen ska ligga är
det fortfarande något som skapar irritation och tar tid för produktionsledaren
som måste utse vem som ska utföra jobbet. Dessutom bidrar det faktum att
det är så många olika som gör avräkningen till att det utförs på olika sätt näs-
tan varje gång. Andra exempel på problem som har med ansvarsfördelning att
göra, är vem som ska skriva ut etiketter och om avsynarna även borde selek-
tivlöda.

Ett problem som uppmärksammats är att analytikerna lägger en relativt stor
del av sin tid på att hitta SMA-fel. Ibland kan det vara så mycket som 70 pro-
cent av felen de hittat som kan relateras till SMA:s processer. Kunden betalar
analytikerna för att de ska lägga tid på att utveckla produkten och hitta pro-
duktrelaterade fel. De vill inte betala för att de ska hitta processrelaterade fel,
som inte bidrar till utvecklingen. Det finns därmed önskemål om att det skulle
utarbetas metoder för att fånga upp felen tidigare och att det skulle läggas mer
ansvar på SMA. De vill att SMA får större möjligheter till att se till att felen
fångas upp tidigare i processen, innan korten gått igenom dyra tester i sam-
manbyggnadslinan.
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4.2.4 Materialrutiner

Material som används i prototypstillverkning är ofta kritiskt, vilket gör att ma-
terialhanteringen och rutiner för att få fram material är är viktiga. Detta avsnitt
behandlar de planeringsverktyg som finns, samt de olika materialrelaterade
problem som upplevs på företaget.

Planering och systemstöd

När kunden gjort en så kallad masterplan över när kommande byggen ska
påbörjas får inköparna en indikation på hur det ser ut framöver. Ofta sträcker
sig denna plan ganska långt fram i tiden, men ändringar och uppdateringar
kommer kontinuerligt. Masterplanen uppdateras med 14 dagars mellanrum
och då har de ett telefonmöte med kunden, där de diskuterar en preliminär
BOM som gör att de kan planera en del i förväg.

Den fasta planen får de när SOW:en finns tillgänglig. De brukar gå igenom den
tillsammans med de andra i projektgruppen på morgonmötena. Där ser inkö-
parna till att rätt BOM används i planeringen. De tittar även på de dokument
som innehåller de förändringar av planen som gjorts nyligen.

För att hantera inköp av material och lägga ordrar använder företaget sys-
temet Baan, som är kopplat till ekonomisystemet. Inrapportering till Baan sker
för att de ska kunna göra en ekonomisk uppföljning och rapportera till pro-
jektledaren hur mycket de köpt in. Informationen från Baan använder projek-
tledaren sedan för att fakturera kunden för materialet. För planering av inköp
och kontroll på lagernivåer använder de ett system som utvecklades av en av
medarbetarna på logistikavdelningen, som ett verktyg för att hålla kontroll på
materialet som används till just material till kund B. Ett annat system används
till kund A:s byggen. Systemet är uppbyggt i Excel och de håller med hjälp av
det reda på vad som ska beställas när, samt hur lagernivåerna ser ut. Inköparna
tycker att detta fungerar bra och att de inte är i behov av något mer avancerat
system. Det är viktigt att de hela tiden matar in rätt och tillräckligt mycket in-
formation, om material kommit in, levererats till produktion, förbrukats, lagts
i lager eller dylikt. Att alla sköter detta är en förutsättning för att systemet ska
fungera.

Kunden förhandlar själv med leverantörerna och inköparna behöver bara ringa
dit så vet de vilka priser som gäller. Ett problem är att när de ingående kompo-
nenterna fastställs av kunden så är tiden som återstår till byggstart ofta kortare
än leveranstiden. De kan alltså befinna sig inom ledtiden redan när inköparnas
arbete börjar. Den ursprungliga tidsbristen och det faktum att det ofta blir sena
ändringar av BOM:en försvårar inköparnas arbete. Det betonas dock även här
att det är svårt att göra något åt, att det är ytterligare en av förutsättningarna
i branschen och att de bara kan göra det bästa möjliga av situationen. Trots
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ont om tid brukar det gå att hitta någon form av lösning till materialproble-
men. Exempelvis kan leverantören ibland skicka åtminstone delar av lever-
ansen tidigare. Inte sällan har leverantörena också en del varuprov som de kan
skicka på kort varsel, oftast till och med gratis, och det fungerar bra eftersom
det inte behövs så stora volymer till de korta serierna som ska produceras. Ett
annat alternativ är att inköparna hittar en annan, dock dyrare leverantör. Som
sista alternativ kan körschemat omplaneras om det är möjligt att byta plats på
körningar.

Spårbarhet

Spårbarhet är något de diskuterat länge på företaget och det gäller då spår-
barhet i själva tillverkningsprocessen och framför allt spårning av materialet.
Från det att korten lämnar SMA finns det redan spårbarhet, genom ett system
som heter Flexflow. Det ger kontroll genom alla tester som korten genomgår
efter SMA. Det de eftersöker är spårbarhet även i SMA, att de ska kunna se
när en komponentrulle bytts ut, så att det går att spåra tillbaka felaktiga kom-
ponenter till en specifik rulle. Framför allt vill de ha spårbarhet för att kunna
identifiera vilken ordning korten producerats. Om det skulle gå fel i processen
vill de kunna gå tillbaka i kedjan och ta reda på hur många som blivit felaktiga.
En del batcher från leverantören kan vara felaktiga och då tycker vissa att det
vore värdefullt att kunna spåra alla de rullarna. Om de vet när och hur mån-
ga rullbyten som gjorts kan de uppskatta vilka och hur många kort som blivit
felaktiga på grund av just de felaktiga komponenterna.

För att förenkla produktionen sitter mindre kort tillsammans i paneler och körs
tillsammans genom processen. Som det är nu vet de inte vilket kort som sitter
var på panelerna, men det upplevs inte som ett stort problem, även om vissa
tycker att det vore önskvärt att ha kontroll på det också och därmed få bättre
processkontroll.

Spårbarhet är extra viktigt när det kommer till de kritiska komponenterna, de
som kanske bara finns i ett exakt antal. Finns spårbarheten där när det blir
problem med komponenter är det av stort värde. Spårbarhet är även efterfrågat
av kunden.

De lösningar de har diskuterat är bland annat olika typer av etiketter. Prob-
lemet är att etiketterna måste vara värmebeständiga, så att de klarar av ugnens
värme, vilket gör att de blir ganska kostsamma. Vissa kort behöver dessutom
vara så så tunna numera, så att etiketten gör att kortet blir för tjockt. Även
begränsningar i ytstorleken på korten kan göra att att en etikett inte får plats.

Spill

Efter omställningen från högvolym har de jobbat mycket med att förändra at-
tityderna hos de som jobbar vid linan. Tidigare var det mer slarv med kom-
ponenter och stora mängder kunde bli spill utan att det märktes. Numera får
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man ofta in ett begränsat antal komponenter och dessa måste räcka, inget eller
litet utrymme ges till spill. Ett problem ute vid linan är vid laddningen, då det
finns stor risk att komponenter tappas när den tejp som täcker komponenterna
på rullen ska tas bort precis innan laddning. Det är lätt hänt att komponenter
då lossnar från rullen. Attityderna har ändrats mycket och de är noggrannare
nu, men vissa på företaget känner att ett visst mått av tankesättet som passar
för högvolymstillverkning fortfarande finns kvar när det gäller komponenter.

Spill är en källa till konflikter på företaget. Om det fattas komponenter mot
slutet av ett bygge är det svårt att säga var de försvann, vilket leder till att de
som jobbar vid linan ibland tror att de inte fick tillräckligt många komponenter
från logistik från början, medan logistik tycker att det är de som jobbar i SMA
som gjort fel. Det finns även oklarheter om det verkligen alltid kommer in rätt
antal komponenter till Flextronics från början. Någonstans försvinner material
och osäkerheten kring var det försvinner skapar irritation både internt och från
kundernas sida.

Märkning av komponentrullar

Ett problem som uppkommer då och då är att komponentrullar är felmärkta
och därför inte accepteras av maskinerna. Det nummer som en komponentrulle
får innehåller information om vilket revisionsnummer den har. Vid berednin-
gen kan det vara ett annat revisionsnummer som har programmerats in i mask-
inen, vilket gör att det inte fungerar att ladda. Operatörerna blir då tvungna att
kontakta logistikavdelningen och få ut en ny etikett. Det finns också en möj-
lighet för dem att gå in och ändra i programmet, så att maskinen accepterar
rullen ändå. Problemet med det är att det finns risk för fel, när det manuellt
går att ändra något som normalt är automatiserat. Problem kan exempelvis
uppstå när de startar om programmen eller om de manuellt accepterar rullar
som egentligen var fel. Det sistnämnda händer dock sällan.

Material till linan

Senast klockan 9.00 dagen innan plock check ska påbörjas ska inköparna ta ut
materialet till linan. De får laddlistor från beredare på SMA innan, som beskriv-
er vilka komponenter som ska laddas i vilken maskin. Dessa listor ska matchas
med en plocklista som inköparna tar fram med hjälp av BOM. Plocklistan talar
om ifall det är några fuktkänsliga komponenter och dessa ligger oftast i torrum,
om de inte är förpackade på ett sådant sätt så att de klarar sig ändå. Listan talar
även om ifall det exempelvis är några brister eller om det finns några kompo-
nenter som bara är exakt antal av och denna lista följer med vagnen ut till linan.
Vid överlämningen av materialet går de igenom om det är något speciellt att
tänka på med komponenterna, mestadels sådant som står på plocklistan, och
därefter kan operatörerna börja ladda.
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Det är inte alltid det fungerar som det ska med att få ut materialet till linan i
tid. Ibland kan de tvingas köra igång ett bygge utan någon eller några kompo-
nenter som sedan får handmonteras. Detta gäller främst så kallade A-klassade
komponenter, som är lite speciella och som kunden själv ansvarar för att köpa
in. Dessa utgör cirka 10 % av alla komponenter, är svårare att få tag på och är
i högre grad försenade än övriga komponenter. Detta är ett problem som kan
försena bygget, men det är svårt att göra något åt, eftersom det är kundens
ansvar att se till att det materialet kommer in i tid.

Under en plockcheck, då operatörerna väntar på att testerna ska bli klara är
det önskvärt om de kan göra en så kallad förteachning, alltså att de kan teacha
komponenter till kommande körningar. Oftast går dock inte detta på grund av
svårigheten att få ut material i tillräckligt god tid.

4.2.5 Personalfrågor

De som jobbar på Flextronics i Linköping är mycket värdefulla för företaget
och deras engagemang och kunskap behövs för att verksamheten ska fungera.
Alla är mycket kundorienterade och sätter kunden främst, vilket visar sig i att
de allra flesta nästan alltid kan tänka sig att jobba över om det behövs för att
ett bygge ska bli klart i tid.

Det finns idag inga fasta tjänster som är rena rutinjobb utan alla har åtminstone
vissa uppgifter som kräver erfarenhet och problemlösningsförmåga. Många
är extremt kunniga och en del är relativt ensamma om sin kunskap inom ett
område.

Inhyrd personal

Det är en stor andel operatörer och avsynare som är inhyrda. Anledningen till
det är att företaget vill vara flexibla när beläggningen varierar. Vissa perioder
kan det vara lite att göra, även om det under de senaste månaderna varit myck-
et att göra hela tiden. En del upplever att ett av problemen med mycket inhyrd
personal är att det tar tid att utbilda. Även om de som är där är duktiga och
läraktiga så är det svåra arbetsuppgifter som tar lång tid att lära sig. Sedan
finns det en viss osäkerhet i hur länge de inhyrda ska stanna och hur mycket
tid de fast anställda känner att de ska lägga ner på att utbilda dem i alla detaljer
som är viktiga att kunna. Det skapar även en viss osäkerhet i gruppen, när en
del inte vet hur länge de får vara kvar.

Stress

Företaget har hög orderingång och har ofta mycket att göra. Byggena ligger
tätt inplanerade, vilket gör att det periodvis blir stressigt för många. Många av
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grupperna känner sig underbemannade och tycker att det är frustrerande när
de inte hinner göra ett så bra jobb som de vill. Detta gäller bland annat logistik,
SMA och analytiker. Inköparna på logistikavdelningen känner sig frustrerade
om de inte hinner ut med material i tid och operatörer bli stressade när många
olika personer kommer och frågar och skyndar på dem. Analytikerna har svårt
att hinna med att göra förebyggande jobb, mest på grund av att det är så kort
tid mellan byggen, och deras arbetssätt blir därför mest reaktivt. De handlar
när felen uppstår och hinner inte jobba så mycket för att förebygga fel genom
att exempelvis studera resultat av tidigare, liknande byggen.

Trivsel, motivation, respons

Flextronics i Linköping är präglat av de stora och plötsliga förändringarna som
ägde rum i början av 2000-talet. De flesta av de anställda var med under de sto-
ra neddragningarna då Ericsson flyttade stora delar av sin produktionen utom-
lands och de är medvetna om hur snabbt det kan gå. På frågor om framtiden
är många förhoppningsfulla men påpekar samtidigt att man aldrig kan vara
säker i den här branschen.

Förutom en viss framtidsoro verkar siten vara en trevlig arbetsplats. De anställ-
da trivs på jobbet och med sina arbetskamrater och inom funktionerna är de
tätt sammansvetsade. En del känner sig dock understimulerade i sina arbet-
suppgifter och det kan leda till att en del duktiga personer försvinner för att de
söker större utmaningar.

De flesta tycker att de får den motivation de behöver för att göra ett bra jobb
och ofta bygger motivationen just på viljan att göra ett bra jobb. De anställda
är mycket lojala mot sitt företag och verksamheten präglas av en anda att man
arbetar tills man är färdig med det som ska göras. Det händer till och med att
en operatör eller reparatör stannar kvar ett helt skift extra om produktionen
krånglat eller om någon är sjuk.
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Kapitel 5

Analys av
undersökningsområden

Nulägesbeskrivningen ska hållas objektiv och ger inte utrymme för egna tolk-
ningar. I detta kapitel presenteras därför de kommentarer och analyser som
behövs för få en djupare kartläggningen av nuläget. Det är vart och ett av un-
dersökningsområdena som analyseras i första hand, även om verksamheten
också behandlas till viss del. Analysen och nulägesbeskrivningen utgör till-
sammans grunden till resten av rapporten och arbetet. Det är dessa två delar
som är utgångspunkten när förslag till förbättringar tas fram och när det sedan
beslutas om vad som ska arbetas vidare med.

Strategier

Flextronics i Linköping är ekonomiskt sett starkt påverkade av att vara en del
i en stor koncern. De hålls ständigt tillbaka när det handlar om att investera
och det restriktiva förhållningssättet har både för- och nackdelar. I dag tvingas
allt fler företag till en allt mer slimmad organisation och Flextronics är inget
undantag. Det är därför positivt att de håller i pengarna. Stora delar av person-
alen var med på Ericssontiden, då de var sämre på att hushålla med resurserna.
Uppsägningarna berodde på många andra faktorer, men de har satt djupa spår,
vilket gör att de anställda på ett sätt tycker att det är bra att de nu håller mer
i pengarna. Dock leder det även till frustration och risken är att bra idéer inte
framförs för att de anställda känner att de ändå inte får gehör för dem om de
anses kräva för stora investeringar. Frustration kan även uppstå hos de anställ-
da av att de känner att det inte satsas tillräckligt långsiktigt på dem såväl som
på företaget i stort, något som i värsta fall leder till att en del säger upp sig.
Detta är något som Flextronics måste se upp med. Det är högkonjunktur nu
och det är fler som byter jobb än normalt, vilket gör att Flextronics måste fram-
stå som ett framtidsföretag som satsar på sina anställda. De måste jobba för att
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personalen ska känna att det är ett företag där det är värt att stanna kvar. Detta
är särskilt viktigt då personalen utgör en så viktig resurs och är svår att byta
ut.

Siten i Linköping har ett skapat sig ett gott rykte i branschen och insett vikten
av att bibehålla det. Ett gott rykte är ett mycket värdefullt konkurrensmedel på
den marknad de befinner sig, där man måste kunna hantera snabba ändringar.
Kunden vet att siten alltid gör sitt yttersta och oftast lyckas med att tillgodose
deras önskemål och tack vare det ryktet har de kommit långt. I en föränderlig
bransch som denna går det dock inte att slå sig till ro utan de måste fortsätta
att sträva efter att vara i framkant både när det gäller rykte och kunskap.

För att bibehålla dagens höga kunskapsnivå är det viktigt att få folk att stanna
kvar i företaget och för att upprätthålla sitt rykte gäller det att fortsätta att vara
flexibla. Att erbjuda stor flexibilitet och samtidigt vara produktiva är ett krav
som många marknader ställer idag. För ett prototypstillverkande företag är
inte produktivitet det man främst strävar efter men samtidigt ska man kunna
köra så stora serier som kunden eftersöker. Flextronics är bra på det och större
volymer vållar inga problem. Flexibilitet är ett nyckelord på siten såväl som
för hela koncernen. I Linköping är en relativt stor del av produktionsperson-
alen inhyrd vilket i flexibilitetssynpunkt är en fördel då de kan minska antalet
anställda efter rådande behov. Det finns även nackdelar med att ha en stor an-
del inhyrd personal, vilket kommer att behandlas nedan under avsnittet Per-
sonalfrågor.

Något som negativt påverkar möjligheten till att vara flexibel är det höga ka-
pacitetsutnyttjandet. Även om de är bra på att fixa med planeringsschemat
utgör den höga beläggningen ändå helt klart en begränsning. Mer luckor i
planeringen skulle ge ökad flexibilitet men även utrymme för mer kvalitet-
sarbete i form av djupare produkt- och processanalyser och kontinuerligt för-
bättringsarbete. Vid prototypstillverkning är sådant arbete viktigt och får inte
bortprioriteras på grund av att de accepterar alltför sena ändringar, något som
i förlängningen resulterar i att de måste trycka ut produkter för att hinna med.
Som en del påpekar måste det någonstans finnas en gräns för hur flexibla de
kan vara, det får inte gå ut över kvaliteten på industrialiseringsarbetet.

Kommunikation och informationsspridning

Flextronics dokumenterar i liten utsträckning positiva och negativa erfaren-
heter från byggen, vilka problem som uppstått, vilka ändringar de tvingats
göra och så vidare. Ett annat problem är att de inte sedan på ett systematiskt
sätt utnyttjar erfarenheterna i senare byggen. Detta leder till att de riskerar att
göra samma fel mer än en gång eller att de funderar och löser samma eller
liknande problem flera gånger. Att positiva saker, som att en specifik kompo-
nentsort aldrig vållar några problem, inte noteras kan leda till att den byts ut
eller modifieras till ett sämre resultat. Hade kunden vetat att det var en tillför-
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litlig komponent hade de kanske sökt andra alternativa förändringar för att
uppnå önskad funktion på korten.

Ett annat problem med dokumentationen är att serviceteknikerns arbete och
upptäckter aldrig noteras. Då han är ensam ansvarig, har han oftast god kon-
troll på vilka reparationer som gjorts tidigare men problem skulle uppstå om
det började en ny tekniker.

För att öka kvaliteten på arbetet och på produkterna när de kör små serier som
har lång omställningstid, är det viktigt att de förbereder sig innan och förebyg-
ger fel och problem genom att utnyttja gamla erfarenheter. Så länge det är nya
fel som uppstår är ett reaktivt arbetssätt naturligt när man jobbar med proto-
typer, men de borde jobba mer proaktivt för att inte göra om samma fel igen.
Det tar tid just för stunden men är i längden tidsbesparande. Det proaktiva ar-
betet skulle kunna underlättas av en bättre kommunikation mellan funktioner-
na. Det är särskilt den typen av feedback där de informerar varandra om vilka
fel som uppstått tidigare, på liknande byggen och vad de ska vara extra noga
med denna gång, som borde utvecklas.

Ett sätt att underlätta för sådan kommunikation skulle vara att ha lessons learn-
möten efter varje bygge. Om de där sammanfattar allt som uppkommit och
skriver ned det, blir det sedan lättare för respektive funktion att gå tillbaka och
läsa om det inför kommande byggen. Erfarenheterna kan lyftas upp igen vid
möten som hålls vid starten av liknande byggen, så att informationen utnyt-
tjas fullt ut. Till exempel kan objektledaren läsa igenom anteckningarna från
lessons learn-mötena och sedan informera varje funktion om vad som är vik-
tigt att tänka på.

Något annat som är viktigt att se över är att kommunikationen ibland upplevs
som personberoende. Att människor fungerar bättre ihop med vissa än med
andra, är ett faktum och svårt att göra något åt. Problemet ligger nog snarare
i att kommunikationen inte är så uppstyrd utan ger utrymme till personliga
val. Detta är i många avseenden bra, men om man kommunicerar för mycket
efter hur personkemin stämmer kan det leda till att informationsspridningen
blir lidande. Mer strukturerad information och kommunikation skulle kunna
göra informationsflödet effektivare och mindre personberoende. Ett sätt att öka
struktureringsgraden är att införa mer rutiner och som ett led i det återinföra
överlämningsmötena, om inte varje dag så åtminstone varje gång det finns be-
hov av det.

Många på Flextronics efterlyser mer information om produkterna de tillverkar.
Den typen av information de vill ha mer av påverkar inte direkt möjligheten
att utföra sitt jobb, men den gör jobbet intressantare och ökar motivationen och
påverkar därmed indirekt viljan att anstränga sig lite extra. Att informera mer
om produkterna skulle därför i förlängningen kunna gynna resultatet även om
det tar lite tid i anspråk.

Den information som analytikerna eftersöker är mer av utbildningsart och
skulle direkt underlätta deras arbete. Här gäller det att få kunden att förstå
vikten av denna typ av information.
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När det gäller dokumentation och informationsspridning mellan Flextronics
och kund är det viktigt att få bukt med problemet med nedladdningen av
dokument. Det är inte rimligt att det ska behöva ta så mycket tid och kraft i
anspråk när det är ett återkommande moment vid varje bygge. Utöver det bor-
de kunden öka specificeringen när det gäller vilka önskemål och förväntningar
de har på bygget så att Flextronics kan fokusera på rätt saker i sitt arbete. Det
vore också önskvärt att de försökte påverka kunden att i större utsträckning
utnyttja informationen från rapporterna som Flextronics sammanställer, så att
de gemensamt kan samarbeta för att förhindra att problemen kommer tillbaka.

Det faktum att det finns få naturliga ställen för olika funktioner att träffas och
fika är synd, eftersom fikastunden är den tid då det finns störst möjlighet att
prata om något annat än jobbrelaterade problem. Det finns till och med forskn-
ing som tyder på att fikastunden på jobbet kan ha positiv inverkan på arbetet
som utförs. Om, var och med vilka man ska fika måste varje person naturligtvis
få välja själv, men kommunikationen skulle underlättas om det fanns fler trevli-
ga fikautrymmen, så att folk i större utsträckning valde att gå dit.

Det skulle vara värdefullt för företaget om samarbetet mellan kund A och kund
B-projekt ökade. Genom att utnyttja varandras erfarenheter skulle de kunna
snabba på problemlösning och andra processer.

Sammanfattningsvis ligger de viktigaste förbättringspunkterna inom detta om-
råde i att kommunicera bättre och mer strukturerat genom hela kedjan under
ett bygge men framför allt i att återmata erfarenheter efter bygget och inför
liknande byggen så att fel och problem kan förebyggas i större utsträckning.

Ansvarsområden

Problem som är relaterade till ansvarsområden kan verka små men kan få
onödiga konsekvenser. Uppgifter faller mellan stolarna, de kan ta extra tid i
anspråk och vara en källa till irritation, som till exempel frågan om materi-
alavräkning. Det behövs tydliga definitioner på ansvarsområdena, exempelvis
i form av checklistor, så att det säkerställs att alla arbetsmoment blir utförda.
Det är då viktigt att klarlägga exakt vilka uppgifter som är oklara, samt att
strukturera upp och definiera vem som har ansvar för dessa uppgifter.

Ett ökat processansvar för beredare är något som många önskar. Även beredar-
na har visat en vilja till detta, vilket gör att förutsättningarna för att lyckas
med en sådan omfördelning är goda. Eftersom de har relativt rutinmässiga ar-
betsuppgifter nu kan ett ökat ansvar göra deras arbete mer varierat och stim-
ulerande. Det gäller bara att de hinner med det, kanske kan det behövas ytterli-
gare en beredare för att det tidsmässigt ska finnas utrymme för ett ökat ansvar.
En annan lösning är ytterligare omfördelningar av ansvarsområdena där även
operatörerna får ökat ansvar och tar delar av beredarnas uppgifter som de inte
hinner med.
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Materialrutiner

Det finns vissa risker med att ha ett specialutvecklat system för materialplaner-
ingen. Dels är det inte garanterat att det håller om antalet byggen ökar mycket
och dels kan det vara svårt att ersätta ägaren till systemet om något oförutsett
skulle hända. Det vore önskvärt med ett system som är mer integrerat och som
har kopplingar till Baan och som på sikt kan integreras i ett produktionssystem
som hanterar hela kedjan.

Spårbarhet för att underlätta felsökning och för att få ökad processkontroll, är
något som kräver en del investeringar. Flexflow ger spårbarhet efter SMA, men
det vore värdefullt att få det i hela kedjan, från det att materialet kommer in tills
dess att kortet levereras. Det kan ge en konkurrensfördel att ha mer spårbarhet,
eftersom det är något som kunderna eftersöker.

Försenat material är ett annat problem som är svårlöst, men som är viktigt att
klarlägga orsakerna till eftersom det skapar irritation. De komponenter som
kunden ansvarar för går ju inte att påverka, men andra orsaker till förseningar
skulle kunna ses över mer. Alla möjligheter till att få ut material tidigare till
linan, så att de kan teacha komponenter i förväg och starta laddningen tidigare,
borde undersökas. Det vore bra med rutiner som ser till att så fort det går kan
de ta ut nästa körnings komponenter. Förutsättningen för att det ska fungera är
att kommunikationen mellan SMA och logistik bra och att det ges möjligheter
till att ha god kontroll på det material som ställs ut.

Problemet med spill borde ses över eftersom de är så osäkra på var spill up-
pstår. Inkommande inspektion skulle kanske behövas på grund av de mis-
stankar som finns om att det ibland inte kommer in rätt antal till Flextronics
från början. För att minimera slarvet med komponenter måste alla som hanter-
ar dem vara medvetna om dess värde. Plocklistan talar ju om ifall det är ont
om en viss komponent, men det skulle kunna anges standardpriser på dem
också, så att de ute vid linan och andra berörda förstår värdet och därmed kan
bli ännu mer försiktiga. Mer kontroll på var spill uppkommer skulle få bort en
källa till konflikt.

En annan förbättring som vore värdefull är om de kan förbereda mer inför
byggena och därmed minska ställtiderna. Genom att öka de så kallade yttre
ställen, förberedelser innan körning som kan göras under tiden som en annan
produkt körs, kan tiden för inre ställ minska. Inre ställ är de moment som utförs
då maskinerna står stilla och således direkt påverkar den totala ledtiden. Vissa
moment kan inte göras innan utan kräver att föregående produkt körts färdigt.
Dock är det viktigt att sträva efter att kunna förbereda så mycket som möjligt
innan och på det sättet minska omställningstiden och därmed ledtiden.

Personalfrågor

Flextronics upplevs som en trevlig arbetsplats där de allra flesta trivs, om inte
till fullo med sina arbetsuppgifter så i alla fall med arbetskamraterna och stäm-
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ningen på företaget. Detta är positivt och skapar goda förutsättningar för att
arbeta med de områden där det finns förbättringspotential.

Ett exempel på ett sådant område är att det finns positioner där anställda är
helt ensamma om sin specialistkunskap och att många arbetsuppgifter är rela-
tivt avancerade. Detta utgör en risk för företaget. Det är svårt att ersätta dessa
personer då ersättningstiderna, den tid det tar att lära upp en ny person, i mån-
ga fall är längre än uppsägningstiderna. Detta ger upphov till en sårbarhet och
för att minska den är det viktigt att de arbetar för att fler än en person ska kun-
na utföra varje arbetsuppgift. Att bredden borde ökas betyder inte att alla ska
kunna allt, eftersom det minskar djupet på kunskapen. Dock måste kunnandet
spridas mer så att det inte står och faller på en person om den är ledig, slutar
eller drabbas av något oväntat.

För att minska sårbarheten är det även viktigt att arbeta för att få personalen
att stanna kvar på företaget. De borde därför satsa mer på att ta reda på orsak-
er till att personal lämnar företaget och vidtaga åtgärder som gör att andelen
som lämnar minskar. Trots att de flesta trivs mycket bra på företaget, finns det
en del som känner sig understimulerade i sina arbetsuppgifter och kan välja
att sluta på grund av det. Det vore önskvärt att i större utsträckning utnyttja
personalens fulla kapacitet så att de känner att de har kvalificerade uppgifter.
En av orsakerna till att fler slutar nu, som inte går att påverka, är att det är
högkonjunktur och då byter folk i allmänhet jobb oftare. Dock är det viktigt att
tänka på att ha ett marknadsmässig lönenivå, så att Flextronics blir ett attrak-
tivt alternativ.

Sårbarheten ökar ytterligare på grund av att det är mycket inhyrd personal i
SMA. Inhyrd personal är ett sätt att anpassa kapaciteten till rådande beläggn-
ing. Problemet är att det fungerar bra när det gäller att minska kapaciteten,
medan det blir mycket svårt att anpassa uppåt. De inte kan vara säkra på att
få tillbaka samma personal igen då det finns en risk att en som är inhyrd väljer
ett annat företag bara för att de kan få tillsvidareanställning där. Då förlorar
Flextronics den kunskap och erfarenhet som den personen besitter och måste
lägga ner tid på att lära upp en ny.

När det är inhyrd personal som jobbat i flera år och uppenbart är duktiga på
sitt jobb, vinner företaget i längden på att anställa dem. Det går då att få ut
mer från personalen, eftersom de känner en större trygghet. Idéer kan komma
fram på ett helt annat sätt. Även om de gör ett bra jobb nu, finns risken att
de inte vill engagera sig till fullo, då de som är inhyrda inte känner lika stor
samhörighet som de som är anställda gör. Dessutom sprider sig en oro bland
de som inte är tillsvidareanställda, eftersom de vet att det finns en risk för dem
att tvingas sluta på Flextronics, där de trivs mycket bra. Detta kan skapa en
dålig stämning som påverkar alla.

Känslan av att vara underbemannad finns ju på många ställen i organisatio-
nen och det borde de göra något åt. Kvaliteten kan bli lidande av att alla inte
hinner med det de borde. När det blir stressigt och olika personer kommer och
skyndar på personalen ute vid linan kan det inverka negativt på kvaliteten, de
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snabbar på och missar kanske viktiga moment, såsom extra kontroller av kort.
Dessutom gör underbemanning det svårare att göra förberedande jobb inför
byggena för att minska ställtiden.
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Kapitel 6

Förbättringsområden

Den ostrukturerade informationen från intervjuerna strukturerades upp genom
en induktiv analys, vilket beskrivits i kapitel 4. Informationen sammanställdes
i en nulägesbeskrivning där företagets positiva respektive negativa egenskaper
skildrades. Den fakta som uppkommit analyserades sedan i kapitel 5 och oli-
ka problempunkter belystes. Problempunkterna är av varierande vikt och om-
fattning och ligger till grund för de förbättringsområden som utarbetas i det-
ta kapitel. Efter en presentation av varje förbättringsområde avslutas kapitlet
med ett val av vilket område som är mest angeläget att gå vidare med.

6.1 Analys och framtagande av områden

För att ta fram förbättringsområden analyserades och sorterades problempunk-
terna efter vilket ursprungligt problem de härstammar ur, alltså vad som skulle
behöva förbättras för att få respektive problempunkt åtgärdad. I figur 6.1 pre-
senteras de förbättringsområden som framkom av analysen. Vart och ett av
dem beskrivs i avsnitt 6.2 som följer.

6.2 Områden med förslag på fortsatt arbete

Varje förbättringsområde introduceras med en bakgrundbeskrivning, med bland
annat en presentation av de problempunkter som härstammar ur respektive
område. Beskrivningen följs av ett förslag på hur ett fortsatt arbete skulle kun-
na utformas. Förbättringsområdena skulle alla kunna arbetas vidare med var
för sig, men på grund av den begränsade tid som finns väljs senare ett av dessa
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Figur 6.1: Illustration av hur förbättringsområdena togs fram

områden ut för djupare undersökningar och åtgärdsförslag tas fram. Område-
na täcker inte in varje enskild problempunkt som framkommit under kartläg-
gningen men de tar med det viktigaste och det som är genomförbart inom
ramarna för detta examensarbete.

6.2.1 Återrapportering

Alla ovanstående problem härstammar från att det inte finns några bra rutiner
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för att återrapportera och en fungerande återrapportering är mycket viktigt om
de ska kunna utnyttja erfarenheter från tidigare byggen till kommande. Åter-
rapportering behövs på alla positioner, mellan alla funktioner och grupper som
är inblandade. Som det är nu är det ganska personberoende hur informationen
tas till vara, vilket leder till att kvaliteten på informationen kan bli onödigt
varierande. Även om en del information dokumenteras, sprids inte denna in-
formation på ett effektivt sätt eftersom det sparas på olika ställen. Det gör att
alla som skulle behöva ta del av informationen inte kan göra det på ett smidigt
sätt.

Det är svårt att jobba proaktivt och förebygga fel om det inte finns någon doku-
mentation på problem som uppkommit tidigare. Med hjälp av information om
tidigare byggen skulle de inför ett nytt liknande bygge kunna lyfta fram så-
dant som är extra viktigt att tänka på. De skulle kunna sammanställa en lista
på viktiga problem och samlas innan och diskutera åtgärder och förbyggande
arbete, så att inte samma fel och problem återupprepas. Om informationen om
problem finns sparad underlättar det också inför lessons learn-möten. De kan
förbereda genom att ta fram de viktigaste problemen som kommit upp under
bygget och på det sättet säkerställa att allt av vikt diskuteras på mötet.

När samma fel på korten återkommer flera gånger, även i repeatbyggen, tar
det mycket värdefull kapacitet, i form av tid, i anspråk och dessutom gör det
kunderna missnöjda. Just kapacitet är en bristvara på företaget och byggen är
tätt inplanerade, vilket gör att det är mycket viktigt att de utnyttjar den tid de
har till att göra värdehöjande jobb. Med värdehöjande menas till exempel att de
löser nya problem och på det sättet hjälper kunden att utveckla produkterna,
inte att de gång på gång lägger ner tid på att lösa samma problem. Det som
behövs är ett sätt att strukturera och systematisera informationsflödet.

Förslaget är att ta fram ett system för återrapportering, som ska vara lätt att
använda, där informationen ska vara lättillgänglig och där man ska kunna söka
och sortera fel som uppmärksammats. Systemet ska framför allt användas för
att rapportera in fel som uppstår, men även för att lyfta fram positiva saker.
Det ska vara strukturerat och personoberoende och informationen som lagras
där ska kunna utgöra ett bra underlag för rapporter.

6.2.2 Kommunikation
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Inom en grupp fungerar kommunikationen ofta mycket bra och är en naturlig
del av arbetet. De vet hur de ska gå till väga när det blir problem och är ofta
väldigt sammansvetsade i gruppen. Mellan olika funktioner och grupper är det
inte alls på samma sätt och många upplever att det är väldigt personberoende
hur kommunikationen fungerar, vilket gör att kvaliteten kan variera mycket.

Detta problem hör ihop mycket med föregående, med återrapportering, att in-
formationen inte sprids på ett effektivt sätt, men förbättringsområdet kommu-
nikation rör mer hur information sprids när man håller på med ett bygge. Till
exempel att alla funktioner får den information de behöver för att en plock
check ska gå så smidigt som möjligt.

Problemet kan ligga i att närheten mellan olika grupper inte är så bra som den
borde vara och många upplever att de till viss del är uppdelade på företaget,
vilket hämmar samarbete, kommunikation och informationsspridning. Exem-
pelvis finns det inte så många trevliga fikautrymmen som skulle kunna upp-
muntra till mer informell kommunikation och skapa bättre sammanhållning
genom hela företaget.

Förslaget här är att ta fram metoder för att förbättra kommunikationen, både
formell och informell, för att skapa en större närhet mellan de olika funktioner-
na och för att strukturera upp kommunikationen och informationsspridningen
under ett bygge.

6.2.3 Spårbarhet

Spårbarhet är något som diskuterats länge på företaget. Det som verkar mest
angeläget är att få kontroll på när en viss rulle har bytts ut, så att de kan se
vilken rulle felaktiga komponenter kommer från och på det sättet kan spåra
felaktiga batcher. Det vore även värdefullt att få spårbarhet på exakt vilket ko-
rt en komponent från en specifik rulle sitter på. Detta är mycket svårtlöst och
skulle kräva en del investeringar, då det kräver en individmärkning på varje
kort, samt identifiering på varje komponentrulle. Men kan de få denna sorts
spårbarhet skulle det vara mycket värdefullt när de får problem med kompo-
nenter, särskilt de som är kritiska. Som det är nu används ju Flexflow, som ger
en total spårbarhet från det att kortet lämnat SMA, men det vore värdefullt,
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både för kunden och internt, att få en spårbarhet bakåt genom hela kedjan,
även i SMA.

Ett förslag är att undersöka möjligheterna till en implementering av ett system
som heter Flextrace. Det togs fram 2004, speciellt för Flextronics, som ett kom-
plement till Flexflow för att man skulle kunna få den sortens spårbarhet som
inte finns inbyggt i Flexflow. En förstudie skulle kunna göras och utifrån den
kan råd tas fram om hur de bör fortsätta. Vad är förutsättningarna för att ett
införande ska vara möjligt? Hur mycket skulle det kosta? Måste man använda
alla delar av systemet eller går det att anpassa och bara använda vissa delar?

Spårbarhet skulle kunna lösas på andra sätt än genom Flextrace. Djupare un-
dersökningar skulle kunna göras för att finna andra effektiva metoder för att
uppnå spårbarhet.

6.2.4 Spill

Problempunkter som rör spill handlar mycket om att det inte finns någon rik-
tig kontroll. När det fattas komponenter vid slutet av ett bygge vet de inte
var dessa komponenter försvann. Kom det in tillräckligt mycket till linan och
kom rätt antal till Flextronics över huvud taget? Har de vid linan tappat bort
komponenter? Det är ett problem som kan skapa irritation mellan logistik och
SMA, de skyller på varandra och dessutom blir kunderna blir missnöjda.

Även här är Flextrace ett alternativ som förslag på fortsatt arbete, eftersom det
ger en ökad processkontroll och bättre materialkontroll. Det går även att gå
vidare genom att göra en djupare undersökning av var spill uppkommer och
hitta orsaker till bristsituationer, samt ta fram åtgärdsförslag.

6.2.5 Sårbarhet
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Det finns en ganska stor sårbarhet hos företaget när det gäller personalen, efter-
som det finns mycket kompetens och lång erfarenhet i huset som är svår att
ersätta. Dessutom finns det personer som är ensamma om sin specialistkompe-
tens och vad händer om de slutar eller blir långvarit sjuka? Det finns avancer-
ade arbetsuppgifter på många positioner som gör att det tar lång tid att lära
sig en roll. Tre månaders uppsägningstid och sex månaders utbildning av en
ny person går inte ihop. Det är mycket inhyrd personal som är större risk att
förlora. De kanske lämnar företaget för att de vill ha ett fast jobb även om de
trivs. Inhyrda gör att det är lätt att anpassa kapaciteten nedåt, uppåt är det
svårare.

Förslaget innefattar att någon form av kartläggning av sårbarheten genomförs
hos Flextronics i Linköping. Den kan innefatta riskbedömningar, studier av
vid vilka positioner och funktioner de är extra sårbara. Hur långa är ersät-
tningstiderna i förhållande till uppsägningstiderna? Hur skulle de kunna ar-
beta för att bli mindre sårbara, samt attrahera och behålla personal i större
utsträckning?

6.2.6 Plock check

Plockcheck är ett kritiskt moment på många sätt. Alla har förberett sig, kunder
kanske står och väntar och de vill att det ska gå så snabbt som möjligt. Sam-
tidigt är det då det är som viktigast att se till att det fungerar, man måste låta
det ta en viss tid. Det kan dock finnas sådant som tar onödigt lång tid och som
skulle kunna snabbas på, just inom SMA, som är i fokus i denna studie. Går
det att få in material tidigare? Kan de förbereda mer och lägga ut mer arbete
på yttre ställ? Dessutom finns det ett behov av att effektivisera operatörernas
arbete, genom att se till att de alltid har något att göra när de väntar på att
korten testas under plock check.

Här kan en djupare undersökning göras och orsaker till förseningar kan hittas,
samt förslag på hur de kan utnyttja tiden under plock check bättre.
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6.2.7 SMA-fel

Förnärvarande läggs stora resurser på att hitta SMA-fel i slutet av kedjan, efter
test. Kan dessa fångas upp tidigare, innan de går igenom dyra tester, vore det
värdefullt. I nuläget är en allt för stor del av de fel som analytikerna upptäcker
SMA-relaterade och det är inte kunden beredd att betala för. De vill att ana-
lytikerna lägger all sin tid på att hjälpa till att utveckla produkten.

Förslaget är att ta fram metoder för att fånga upp fel tidigare i kedjan, innan
test.

6.2.8 Ansvarsfördelning

Många vet inte helt säkert vad som ligger på deras ansvar och vissa grupper
vill till viss del utöka sina ansvarsområden, då det kan ge ökad motivation.
Det är mycket viktigt att de anställdas kompetens utnyttjas fullt ut och att de
får chansen att lära sig nya saker och utvidga sitt ansvar. Vissa arbetsuppgifter
ligger i gränssnittet mellan två funktioner eller roller och riskerar att inte bli
gjorda eller skapar åtminstone irritation när det gäller att bestämma vem som
ska göra dem.

Ett förslag är att definiera vem som gör vad, exempelvis genom att ta fram
checklistor för varje funktion, samt att hitta omfördelningar som leder till ett
effektivare arbetssätt.
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6.3 Val av område

Vid möten på företaget presenterades de olika förbättringsområdena med till-
hörande förslag. Alla förslag mottogs på ett bra sätt, men ansågs mer eller min-
dre viktiga. Det som visade sig vara mest angeläget att ta tag i är återrappor-
tering, men många av de andra förslagen ansågs också vara viktiga att arbeta
vidare med på sikt. Att prioritera att ta tag i återrapporteringen var något alla
var överens om och ett gemensamt beslut togs, att bra rutiner för återmatning
av information är det som behövs. Det är många problem som härstammar ur
att återrapporteringen inte fungerar på ett tillfredsställande sätt och en bra lös-
ning skulle kunna fånga upp många andra problem på samma gång. Därför
valdes att ta fram ett informationssystem för återrapportering.
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Del III

Informationssystem för
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Kapitel 7

Metod för framtagning av
system

Efter kartläggning och val av förbättringsområde, handlar denna del om fram-
tagningen av ett informationssystem för återrapportering. Då examensarbetet
har en tydlig uppdelning i två delar kändes det relevant att även skilja metod-
delarna för dessa avsnitt åt. Detta kapitel beskriver metoden som användes för
den andra delen av examensarbetet, motsvarande del tre i rapporten.

7.1 Arbetsgång

Vid utveckling från grunden av ett informationssystem är det viktigt att plan-
era hur arbetet ska fortlöpa för att resultatet ska bli lyckat. Som stöd för beslut
om utformning, samt vilka metoder och strategier som ska användas, togs
en teoretisk referensram fram, som presenteras i kapitel 8. Arbetsgången för
utvecklingsarbetet syns i figur 7.1. Då tiden är begränsad, kommer inte hela
implementeringen att hinna slutföras inom ramarna för examensarbetet. Före-
taget kommer därför själva få fortsätta implementeringen och ta vid någon-
stans under testfasen. Kapitel 9, 10 och delar av 11 beskriver momenten fram
till strecket i figuren, som representerar de delar som utförs under examensar-
betet. I resterande delar av kapitel 11 samt i kapitel 12 ges förslag på hur det
fortsatta arbetet kan genomföras.

7.2 Metodbeskrivning och metodkritik

Metoderna som har använts för att identifiera användarnas behov är nästan
uteslutande kvalitativa. Dels har den kartläggning som gjorts, som sedan varit
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Figur 7.1: Arbetsgång för systemutvecklingen

grunden i behovsidentifieringen, byggt på intervjuer och dels har ytterligare
åsikter från kommande användare samlats in, vid olika visningar av systemet,
men även då har informationen varit kvalitativ. Den enda data som kan anses
vara förhållandevis kvantitativ är de rapporter och dokument som studerats
inför utvecklingen av informationssystemet. Syftet med att studera dem har
varit att utforma systemet så att underlag för att skriva rapporter ska bli lät-
tillgängliga och användbara. Det hade varit önskvärt att ha mer kvantitativ
data som kunde bekräfta de behov som identifierats och kanske även belysa
andra. Det hade gjort undersökningen mer vetenskaplig och om exempelvis
enkäter hade använts för utvärdering efter en tids testning av systemet, hade
fler användares åsikter kommit fram. Brist på tid för utvärdering efter imple-
menteringen samt tillgången till befintlig data har varit begränsande. Den feed-
back som kommit fram vid visningarna av systemet, har därför varit extra vik-
tig och varit en förutsättning för att det i ett tidigt skede ska vara möjligt att
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skapa ett användbart system som möter upp de krav som ställs på det. Un-
der systemutvecklingen har det därför funnits ett tydligt fokus på att parallellt
utformningsarbetet hela tiden ta in användares åsikter och anpassa systemet
efter dessa. Den metod som har använts för utveckling av programmet bygger
på ETHICS-metoden som beskrivs i referensramen. Metoden var inte direkt
applicerbar för utvecklingen av informationssystemet men med vissa modi-
fieringar var den ett gott stöd för struktureringen av arbetet. Den ger riktlinjer
för hur utvecklingen bör ske, men inte en detaljerad plan för arbetet.

Vid utvecklingen av systemet valdes att använda en mjukvara som fungerar
som en plattform med inbyggt stöd för anpassningar. Utöver att arbeta utifrån
den ursprungliga plattformen kan man även genom programmering göra yt-
terligare anpassningar. Informationssystemet för Flextronics är uppbyggt helt
utifrån den ursprungliga plattformen vilket har lett till att vissa kompromisser
tvingats göras mellan önskemål och vad som är genomförbart. I stort sett al-
la funktioner som eftersökts har dock kunnat skapats och systemet är inte så
personberoende som om det byggt delvis på egen programmering. Systemet
är utformat på ett enkelt och smidigt sätt vilket gör det robust och lättare för
en ny ägare att sätta sig in i systemet och kunna fortsätta att utveckla det.

För att få inspiration i utvecklingsarbetet besöktes en produktionsanläggn-
ing på ett annat företag vars verksamhet är mycket lik den på Flextronics i
Linköping. De har ett kvalitetssystem där de rapporterar in alla fel som up-
ptäcks och de använder sig av stora mängder data för att styra sina process-
er. Det gav en del input till arbetet med Flextronics nya informationssystem, i
form av värdefulla tips och idéer inför utformningen.

69





Kapitel 8

Teoretisk referensram

I detta kapitel behandlas den teori som behövs för vidare analyser och beslut
samt för utvecklingen av ett effektivt informationssystem. I tabell 8.1 presen-
teras de olika delarna som tas upp samt en förklaring till varför de finns med.

Tabell 8.1: Delar i den teoretiska referensramen

8.1 Systemutveckling enligt ETHICS

Vid design och utveckling av ett informationssystem är det viktigt att det finns
en balans mellan tekniska och mänskliga faktorer. För att få ett effektivt system
gäller det att anpassa tekniken till användarna och användarna till tekniken
och samtidigt hitta en perfekt balans mellan dessa båda delar. Det innebär
att man ska maximera affärsnyttan samtidigt som människors tillfredsställelse
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med det de producerar blir större. Traditionellt sett så har ekonomiska och
tekniska mål och frågeställningar dominerat inom systemutvecklingsområdet.
Systemets effekt på människorna som jobbar med det har ansetts sekundär och
utanför systemutvecklarens område. Specifikationer på systemet har handlat
om teknisk effektivitet och inte om mänskliga behov. Idag är det istället allmänt
vedertaget att sådana behov inte kan lämnas till slumpen. Analyser och speci-
fikationer gällande de sociala bitarna och synen på organisationen som en hel-
het har nu blivit lika viktigt som specifikationer på de tekniska delarna.

En metod som både betonar den tekniska och organisatoriska designen när
det gäller utveckling av system är ETHICS, Effective Technical and Human Imple-
mentation of Computer-based Systems. Den innehåller ett antal sekvensiella an-
alytiska steg, som arbetas igenom vid designen av ett nytt system. Affärsmål
och mänskliga behov tas hänsyn till i varje steg av designprocessen, så att det
färdiga systemet uppfyller målen och behoven på samma gång.

De tre huvudmålen med ETHICS är följande:

1. Göra det möjligt för de framtida användarna av systemet att spela en stor
roll vid utvecklingen av det.

2. Säkerställa att det nya systemet accepteras av användarna genom att se
till att det ökar deras effektivitet och deras tillfredsställelse med arbet-
suppgifterna.

3. Öka användarnas delaktighet i förändringen, så att det blir en gemensam
aktivitet. Mumford (1995)

De systematiska steg som ETHICS innehåller sammanfattas i tabell 8.2.

Tabell 8.2: Processteg i ETHICS-metoden (Källa: Mumford, 1995)
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8.2 Systemskal

Befintliga programvaror kan utgöra skalet till ett informationssystem och dessa
kan sedan anpassas efter de behov som finns i varje specifikt utvecklingspro-
jekt. Två sådana programskal presenteras nedan, Bugzilla och Microsoft Share-
point, som båda kan anpassas efter varje organisations behov.

Bugzilla

Bugzilla är ett webbaserat system för att rapportera in och spåra defekter och
problem. Det är utvecklat inom Mozillaprojektet på Netscape Communications
och är en open source programvara som är helt gratis. Många olika organisa-
tioner använder Bugzilla, främst för att spåra buggar vid mjukvaruutveckling.

Programmets funktioner är bland annat att det finns inrapporteringsmöjligheter
för varje problem eller fel som uppkommer. Det finns också avancerade sök-
möjligheter bland inrapporteringarna. Man har möjlighet att skicka mail till
personer berörda av inrapporteringarna och automatiskt få mail om det sker
något som angår en specifik användare. Vidare går det att få listor på inrappor-
teringar i många olika format och det är möjligt att få regelbundna rapporter
via mail om de inrapporteringar som läggs till i systemet. Man kan skapa rap-
porter och diagram utifrån den data som rapporteras in och det är även möjligt
att anpassa fälten i inrapporteringsdelen efter de behov man har. The Mozilla
Organisation (2007)

Microsoft Windows SharePoint Services 3.0

Microsoft SharePoint är framtaget för att organisationer ska kunna effektivis-
era sina affärsprocesser. Det innehåller verktyg för samarbete och kommunika-
tion mellan grupper inom organisationen och ger möjlighet att sprida den in-
formation som behöver nå många. Det utgör en plattform där man kan bygga
flexibla webbaserade affärsapplikationer som anpassas till den specifika organ-
isationens behov.

Det finns möjlighet att göra dokument tillgängliga, spåra uppgifter och spri-
da idéer och information. Det går att skapa arbetsytor för grupper som vill
koordinera sina scheman, organisera dokument och diskutera. Grupper kan
följa arbetet och hålla sig uppdaterade på vad som händer genom ett antal
kommunikationsverktyg. Exempelvis får individer uppdateringar när viktiga
ändringar skett. Det finns forum där diskussioner kan föras och idéer kan pre-
senteras för andra. Där kan också informationen samlas och sparas. SharePoint
är gratis om man har Windows server 2003 och nöjer sig med grundversionen,
men vill man ha utökade funktioner tillkommer det en licensavgift. Microsoft
Corporation (2007)
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8.3 Användbarhet i ett informationssystem

I dag, när informationsflödena är näst intill obegränsade, har det blivit ett ökat
behov av att informationen ska vara strukturerad, fokuserad, lättillgänglig och
effektiv. Arbetet med att utforma ett fungerande informationssystem och an-
dra typer av datorprogram är därför omfattande och begreppet användbarhet
är ett nyckelord för att lyckas. Datorn ska vara ett verktyg som gör att män-
niskan lättare och med ett bättre resultat ska kunna utföra det den vill göra.
Med andra ord är datorn ett verktyg för att höja vår produktivitet. För att upp-
nå önskad effekt krävs det dock att programmet man jobbar i uppfyller kraven
på funktionalitet och användbarhet samt att det infriar användarens informa-
tionsbehov (se figur 8.1). Dessa tre egenskaper är grunden för ett bra datorpro-
gram. Det räcker alltså inte att ett program har all funktionalitet som behövs
om den information användaren behöver för att utföra uppgiften saknas, eller
om programmet är svårt att använda. Allwood (1998)

Det är svårt att allmänt definiera vad användbarhet är och därför finns det
också en hel del olika förklaringar. Dumas och Redish menar att en produkt är
användbar om användaren snabbt och enkelt kan genomföra de uppgifter som
den vill göra. Denna definition bygger enligt författarna på följande punkter:

1. Användbarhet betyder att man ska fokusera på användarna.

2. Människor använder produkter för att bli produktiva.

3. Användare är upptagna människor som försöker genomföra sina uppgifter.

4. Det är användaren som bestämmer om en produkt är lätt att använda.

Dumas och Redish (1994)

Allwood har valt att definiera användbarhet som en sammanvägning av fyra
olika faktorer; anpassning, användarvänlighet, acceptans och kompetens. I fig-
ur 8.1 åskådliggörs författarens syn på vad användbarhet beror av och hur den
sätts i sitt sammanhang.

Anpassning

Den första faktorn som är med och påverkar användbarheten är hur väl pro-
grammet är utformat och anpassat för att lösa uppgiften som användaren vill
utföra. Här kan man se stora skillnader mellan program som är specialutveck-
lade för uppgiften eller för ett specifikt företag jämfört med program som är
mer generella. Specialutvecklade program är förhoppningsvis väl anpassade
efter rådande behov medan generella program inte kan infria alla önskemål
eller förutse alla tänkbara användningsområden för programmet.
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Figur 8.1: Begreppet Användbarhet (Källa: Allwood, 1998)

Användarvänlighet

Faktorn användarvänlighet kan delas upp ytterligare i fyra delar. En av dessa
är åtkomlighet och handlar bland annat om att användaren måste kunna lita
på att programmet finns tillgängligt och fungerar när han eller hon behöver
utnyttja det. Det ska även vara åtkomligt i den bemärkelsen att det är smidigt
att navigera och att hitta rätt i programmet.

En annan viktig del i användarvänlighet är att lyckas utforma programmet
så att kraven som ställs på användaren är rimliga. Kraven ska stämma öv-
erens med och ge stöd för hur människan fungerar när det gäller exempelvis
tankesätt och minnesprocesser. Gränssnittet mot användaren ska vara anpassat
så att dess uppbyggnad är logisk och hjälpande.

Även om programmet till grunden är lika för alla användare är det ibland vik-
tigt att det ska kunna individualiseras efter varje person. Det kan exempelvis
gälla vilket språk eller vilken svårighetsgrad på språket som informationstex-
terna ska visas i. Individualisering av programmet blir viktigare ju mer olika
användarna är men det kan även ha negativa sidor. Ett exempel är om man
tillåter egen färgsättning eller menyuppbyggnad. Om datorn används av fler
än en kan en persons inställning förstöra en annans uppfattning eller förståelse
för programmet.

Ett användarvänligt program behöver förutom ovan nämnda aspekter också
uppfylla användarens behov av hjälpresurser. Även om programmet är välut-
format och anpassat efter människors egenskaper och önskemål händer det att
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användarna stöter på problem. Då bör hjälpen vara lättillgänglig och enkel att
förstå. Exempel på bra hjälpresurser är andra människor, manualer och annan
typ av dokumentation, programmets egen hjälpfunktion samt andra stödjande
program. Senare i detta avsnitt beskrivs hur manualer bör utformas för att bli
så användbara som möjligt.

Acceptans

För att ett program ska få avsedd effekt krävs det att de som använder det är
positivt inställda till det och dess syfte, så att de utnyttjar det på rätt sätt. God
användaracceptans bör skapas redan under utvecklings- eller införandefasen.
Om inte användarna är välvilligt inställda till programmet kan brist på moti-
vation leda till att de inte använder det överhuvudtaget eller att de använder
det på ett felaktigt, slarvigt eller oengagerat sätt. Vissa forskare menar att ac-
ceptansen är den viktigaste delen för att uppnå god användbarhet.

Kompetens

Den sista faktorn är att användarna måste ha den kompetens och förståelse
som krävs för att kunna använda och utnyttja programmet på ett effektivt sätt.
Att användbarhet bygger på kunskap om programmet känns lika rimligt som
att kompetensen kräver utbildning. Dock händer det relativt ofta att utbildnin-
gen i olika program är bristfällig eller ineffektiv. Allwood (1998)

Säkerställande av användbarhet

Användbarhet är inget systemutvecklare kan lägga till på slutet av ett utveck-
lingsprojekt utan detta måste kontinuerligt tas i beaktande och byggas in i sys-
temet. Vid varje beslut som rör design och utformning bör man överväga vad
som ger högst användbarhet. God användbarhet skapas genom att:

• bygga in det i produkten genom en iterativ design- och utvecklingspro-
cess.

• involvera användarna i arbetet genom hela processen.

• låta användbarhet och användarnas behov vara styrande vid olika de-
signbeslut.

• arbeta i team där det förutom vanliga specialister även ingår människor
som är specialister på användbarhet.

• tidigt sätta upp kvantitativa mål för användbarheten.
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• testa produkten ur ett användbarhetsperspektiv på olika sätt under hela
processen.

• vara fokuserad på att skapa teknik som fungerar för användaren. Dumas
och Redish (1994)

Utformning av manualer

Vid skrivandet av manualer finns en rad olika saker att tänka på. De viktigaste
följer nedan:

• Författaren till en manual bör noga tänka igenom innan vad manualen
är till för och vad den ska säga. Det är viktigt att definiera vilken typ av
manual det är frågan om och vilka som är tänkta att läsa den. Ska det vara
en systemdokumentation, en instruktionsmanual eller en användarhand-
bok? Om syftet är att fylla fler än en av dessa funktioner är det bra om
det går att skilja delarna åt även om de står i en och samma manual.

• Informationen ska vara så kort som möjligt men samtidigt utförlig. Den
ska beskriva hur man löser problem och tar sig ur felsituationer men inte
vara alltför detaljrik utan ge ett visst utrymme till aktiv inlärning.

• Manualen ska vara anpassad så att texten till utförande och detaljrike-
dom stämmer överens med den tänkta läsarens egenskaper och tidigare
erfarenheter.

• Texten ska varken vara för opersonlig eller alltför personligt skriven. Den
ska vara saklig, enkel och rak.

• Förkortningar och svåra ord bör förklaras första gången de används samt
i en ordlista som är lätt att hitta i om läsaren glömmer bort något ords
betydelse.

• I den mån det är möjligt bör modeord och halvsvenska översättningar
av engelska ord undvikas. Det är även onödigt att försöka förmänskliga
termer för det datorn utför eftersom det kan irritera vissa läsare.

• Kursiv, fet stil eller dylikt kan vara bra för att uppmärksamma läsaren på
vissa viktiga ord eller för att förtydliga vilken typ av information det är.
Exempelvis kan det vara önskvärt att skilja på förklarande information,
beskrivningar av funktioner och information som beskriver hur enskilda
uppgifter genomförs.

• Förståelsen för manualens uppbyggnad underlättas av ett logiskt och väl
genomtänkt register som är lätt sätta sig in i.
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• Slutligen är det viktigt med fullständiga exempel som beskriver hur man
löser olika typer av uppgifter. Många användare söker sig i första hand
till dessa när de stöter på problem och försöker utgå från exemplen när de
löser sina uppgifter. Det bör därför finnas gott om dem så att läsaren kan
hitta något som liknar den uppgift som han eller hon ska utföra. Allwood
(1998)

8.4 Implementeringsstrategier

För att en implementering av ett informationssystem i en organisation ska bli
lyckad krävs att det finns bra strategier för att genomföra den. Man måste vara
medveten om de problem och stora utmaningar som finns och ha bra modeller
och planer att följa, så att resultatet blir att systemet används fullt ut i organi-
sationen och att det uppnår de syften som det är tänkt att det ska uppnå.

Den största svårigheten när det gäller att få organisationen att utnyttja de möj-
ligheter ett informationssystem kan ge, är att få en allmän acceptans och att få
alla att använda det. Problemen är således sällan av teknisk natur, utan oftast är
de organisatoriska och rör mänskliga känslor och handlingar som kan förhin-
dra eller hämma acceptansen och användandet av systemet. Det har visat sig
att genom att uppmärksamma de mänskliga faktorerna inom organisationen,
kan man öka chanserna att systemet accepteras och att alla tar till sig den nya
tekniken. Pinto (1994)

Metodologin ETHICS, som beskrevs i avsnitt 8.1, är ett sätt att göra det möjligt
för alla som är inblandade i implementeringen av ett nytt system att värdesätta
både de mänskliga och de tekniska faktorerna. Det är viktigt att titta på interak-
tionen mellan teknik och människa, så att systemet både blir tekniskt effektivt
och har de sociala attribut som krävs för att både få hög tillfredsställelse hos
användarna och hög kvalitet i processerna. Mumford (1995)

8.4.1 Implementeringsmodeller

Genom att använda bra modeller för hur implementeringen ska genomföras
kan arbetet struktureras upp på ett bra sätt.

Lewin och Schein

Denna modell är en av de tidigaste och en av de som är används mest idag.
Lewin och Shein menade att varje form av organisatorisk förändring måste
fokusera på de i organisationen som påverkas av förändringen. Därmed ser
de själva tekniken som sekundär och det viktigaste är istället hur man ska
hantera attityderna hos de som kommer att använda tekniken. De föreslår tre
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processteg, som behandlar förändringar i maktrelationer, samt hur dessa kan
leda till, eller förhindra ett motstånd mot förändringen. Processtegen presen-
teras i figur 8.2:

Figur 8.2: Lewin och Scheins implementeringsmodell (Källa: Pinto, 1994)

Upptiningen representerar den fas då man försöker ändra den inbyggda tröghet
som oftast finns i organisationer. När organisationsmedlemmarna går i invan-
da mönster och rutiner, kan de vara svårt att få dem att överge dessa då de
känner sig bekväma med dem. Det gäller då att skapa goda förutsättningar för
samarbete och att få inblandade personer villiga till förändringen. Det bästa
sättet är att man tydligt visar fördelarna och effektivitetsvinsterna med sys-
temet. Det gäller att övertyga alla om att det nya systemet ger fördelar som det
nuvarande rutinerna inte ger.

Efter upptiningen genomförs förändringen och därefter följer den så kallade
återfrysningsfasen, som ser till att de genomförda förändringarna befästs i or-
ganisationen. Återfrysningen står för de resurser som läggs på att ge stöd åt de
nya aktiviteterna. Genom att överföra ägandet av systemet till användarna och
göra dem ansvariga för att använda och underhålla informationssystemet på
ett bra sätt avslutas implementeringsprocessen.

Kolb och Frohman

Denna modell har vissa likheter med den ovan beskrivna, men är utökad med
fler processteg. Den anses något mer användbar än Lewin och Scheins modell,
eftersom den mer noggrant beskriver de steg som ska genomföras. Exempelvis
beskriver modellen tydligare användaren och implementeringskonsultens roll
vid implementeringen. Den beskriver mer exakt vilka processtegen är och blir
därför lättare att följa. De steg som ingår i Kolb och Frohmans implementer-
ingsmodell presenteras i tabell 8.3.

Innehållsmodeller och Processmodeller

Innehållsmodeller fokuserar på de miljömässiga, organisatoriska och interper-
sonella faktorer som kan förenkla eller hämma implementationsprocessen. Pro-
cessmodeller är istället inriktade på att analysera viktiga steg och beslut som
tas för att man ska kunna förstå hur förändringar och innovationer sprids i en
organisation. Båda dessa typer av modeller är användbara, men ingen av dem
ger en helhetsbild. En riktigt bra metod identifierar de viktigaste beslutsfaktor-
erna samtidigt som den definierar processerna.
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Tabell 8.3: Kolb och Frohmans implementeringsmodell (Källa: Pinto, 1994)

När en innehållsmodell används fungerar det typiskt så att data samlas in från
ett begränsat antal fallstudier. Syftet med det är att försöka identifiera de im-
plementationsvariabler som är signifikanta för den specifika sortens användare
som kommer att använda systemet. De faktorer som visat sig vara viktiga är
bland andra:

• Hur väl fördelarna synliggörs.

• Svårigheter när det gäller att lära sig att använda ny teknik.

• Den relativa fördel de nya rutinerna ger jämfört med de gamla.

• Förekomst av formella och informella kommunikationskanaler.

• Möjligheter till informationsspridning mellan kollegor.

• Tillgången till säljare av innovativ teknologi.

• Vilka avgörande beslut som tas gällande införandet.

• I vilken utsträckning det finns samstämmighet gällande vilka metoder
och standarder som ska användas.

• Konsekvenserna av att införandet genomförs.
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• Sannolikheten att det uppstår oväntade efterverkningar på grund av in-
förandet.

• Minnet av tidigare misslyckanden.

• Förekomsten av backup, om något skulle gå fel.

• Vilka ekonomiska fördelar ett införande ger.

Det faktum att faktorerna som påverkar hur framgångsrik implementeringen
blir, i stor utsträckning är organisatoriska och inte tekniska, visas tydligt här.

Innehållsmodellen speglar inte de processer som är av vikt när ett nytt system
ska implementeras, den är mest en slags statisk bild. Den ger viktig informa-
tion vid strategiutformningen och planeringen av implementationen, men är
ingen praktisk hjälp vid själva införandet.

Processmodeller beskriver de viktiga faser som utgör införandeprocessen. Man
brukar säga att det finns två delfaser i processen; Initiering och Implementation.
Vid initieringen blir organisationen medveten om det nya och bestämmer sig
för ett införande. Vid implementationen sätter organisationen igång med de
aktiviteter som är nödvändiga för att genomföra förändringen i praktiken och
ser till att förändringen blir en del av de processer som finns och som utvecklas.
Delstegen initiering och implementation kallas även för strategi och taktik för
implementationer. Man skiljer därmed på planeringsaktiviteter i strategisteget
och handlingsaktiviteter i taktiksteget. En matris som beskriver effekterna av
hög respektive låg taktisk och strategisk effektivitet visas i figur 8.3.

Figur 8.3: Taktisk effektivitet och Strategisk effektivitet (Källa: Pinto, 1994)

Majoriteten av de implementeringar som både ligger högt när det gäller strate-
gin och taktiken, blir framgångsrika. När båda dessa faktorer ligger lågt, blir
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resultatet tvärtom ofta ett misslyckande. Dålig strategi, men bra taktik innebär
att den initiala strategin var otillräcklig, men att de efterföljande taktiska ak-
tiviteterna var mycket effektiva. Risken med detta är att man får ett system
som inte är genomtänkt och inte uppfyller sitt syfte och att det därför inte får
något genomslag hos de potentiella användarna. En annan risk är att man läg-
ger ner resurser på att lösa fel problem, vilket får till följd att systemet inte
kommer att uppnå rätt mål. I sådana fall har man lagt ner mycket pengar och
arbete på något som till slut inte har något värde. Lyckas man istället bra med
strategin men dåligt med taktiken kan resultatet bli låg acceptans för systemet.
I extremfallet kan det bli så att de taktiska aktiviteterna är så bristfälliga att det
nya systemet inte kan implementeras över huvud taget. Pinto (1994)

8.4.2 Att lyckas med implementeringen

Det är viktigt att ta hänsyn till de faktorer som påverkar implementeringen i
rätt riktning och som kan avgöra om den blir lyckad eller inte.

Framgångsfaktorer

Kritiska framgångsfaktorer är de faktorer som påverkar styrning och strategi-
er på ett sådant sätt så att implementationen av informationssystemet blir så
lyckad som möjligt. Tio sådana viktiga framgångsfaktorer presenteras i tabell
8.4.

För att överföra dessa kritiska faktorer till praktiken ska man tänka på följande:

• Vara noga med att visa upp för alla vad målet är.

• Prata med användarna tidigt i processen.

• Hålla en bra kontakt med användarna under hela processen.

• Se till att den teknik som krävs för att lyckas verkligen finns tillgänglig.

• Sätta upp och underhålla ett planeringssystem.

• Se till att rätt personer ingår i implementeringsteamet.

• Se till att ledningen ger sitt stöd i implementeringen.

• Kontinuerligt ställa frågan; Vad händer om...? Pinto (1994)
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Tabell 8.4: Kritiska framgångsfaktorer vid en implementering (Källa: Pinto,
1994)

Användarnas medverkan och acceptans

Forskning har visat att användarnas medverkan vid utvecklingen har posi-
tiv inverkan på hur nöjda användarna blir med det nya informationssystemet.
Användarmedverkan innehåller tre till stor del oberoende dimensioner; delta-
gande, påverkan och kommunikation. Deltagande handlar om direkt medverkan
genom att man själv deltager i en process, aktivt eller passivt. Påverkan hand-
lar till exempel om att användaren är idégivare till projektet. Påverkan förut-
sätter inte deltagande och deltagande behöver inte leda till påverkan. Använ-
daren kan också medverka genom att kommunicera med personer som kan
påverka beslut gällande informationssystemet. Genom att utnyttja social gemen-
skap och informella nätverk kan man på det sättet ha en indirekt påverkan på
besluten. Kommunikation förutsätter inte deltagande eller påverkan, men det
kan vara svårt att deltaga eller påverka utan kommunikation. Lundeberg och
Sundgren (1996)

Användaracceptans är viktig vid implementeringen av ett system och är som
tidigare nämnts en del i arbetet med att göra systemet användbart. Om accep-
tansen inte är god finns det risk att systemet inte kommer att utnyttjas när det
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borde utnyttjas. Den beror på om och till vilken grad användarna upplever
systemet som ett hot eller som en tillgång. Det kan upplevas som ett hot om
användaren känner att hans eller hennes jobb kan gå förlorat på grund av sys-
teminförandet. Det kan också hända att man misstänker att arbetsuppgifter-
na kommer att bli mer enformiga. Användaren kan även känna sig hotad om
hon eller han tror att det kan bli svårt att klara av de nya arbetsmoment som
tillkommer som en följd av införandet av systemet. Informationssystemet har
stor chans att framstå som en tillgång för användaren om han eller hon tror att
arbetsuppgifterna kommer att bli enklare och roligare att genomföra. Allwood
(1998) En del hävdar att motstånd till förändring är ett naturligt mänskligt drag
och något som man måste acceptera. En annan syn är att människor aktivt
kommer att välkomna förändringar om de är övertygade om att det ger person-
liga fördelar. Ser de det istället som ett hot kommer de med största sannolikhet
att motsätta sig förändringen. System som får dålig acceptans kan försätta en
organisation i en riskfylld situation, särskilt då stora resurser lagts på utveck-
lingen av systemet. Det är därför mycket viktigt att användarnas acceptans
tas på allvar och att man jobbar aktivt för att acceptansen ska bli så stor som
möjligt. Mumford (1995)
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Kapitel 9

Utvecklingen av ReFlex

Informations- och återrapporteringssystemet som utvecklats åt Flextronics gavs
namnet ReFlex. Re står för Report, Read och Reuse, se figur 9.1. All viktig in-
formation ska rapporteras in, så att de sedan ska kunna gå in och läsa och
därefter återanvända informationen. Det ger ökad kvalitet i processerna och i
förlängningen också bättre kvalitet på produkterna. Flex i namnet ReFlex rep-
resenterar att det är specialanpassat för verksamheten på Flextronics i Linköping.

Figur 9.1: Betydelsen av Re i namnet ReFlex

Det är många användare som kommer att påverkas av ReFlex i sitt dagliga
arbete. För att få en effektivt, välanpassat och välanvänt system har det därför
varit mycket viktigt att utveckla systemet både med tanke på tekniken bakom
och på de människor som kommer att använda det. Den metod som passat bra
till utvecklingen av ReFlex är därför ETHICS, Effective Technical and Human
Implementation of Computer-based Systems, som beskrevs i avsnitt 8.1. De
steg som rekommenderas i denna metod har varit utgångspunkten i arbetet
med systemutvecklingen. De steg som behandlas i detta kapitel är nummer
1-5, se sid 72. De sista två stegen tas upp i kapitel 11.
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9.1 Identifiera användarnas behov

Kartläggningen och analyserna av verksamheten gav en god grund inför utveck-
lingen av systemet. Det var ett sätt att börja arbetet med att identifiera de behov
som finns och ta reda på vad systemet bör innehålla. Eftersom kartläggningen
grundar sig på synpunkter från de som ska använda systemet gav den automa-
tiskt en bra bild av användarnas behov. Vid starten av systemutvecklingen blev
utgångspunkten därför de problempunkter som togs fram i samband med att
förbättringsområdet återrapportering skapades (se sid 58).

En av de problempunkter som uppmärksammades är att möjligheterna till
proaktivt arbete behöver förbättras. Det finns ett behov av att på ett struk-
turerat och enkelt sätt få tillgång till all information som kan underlätta ar-
betet. Det är svårt för de som är involverade i byggena att hinna med förebyg-
gande arbete eftersom byggena ligger så tätt inplanerade. Om informationen
skulle samlas och spridas på ett effektivt sätt kan rätt person få rätt information
snabbt och de kan i större utsträckning hinna jobba proaktivt.

Andra behov som kom fram vid kartläggningen var till exempel att det måste
finnas ett bra sätt att få alla att skriva ner reflektioner eller rapporter. Som det
är nu är det många som inte skriver någonting alls under ett bygge. De måste
få ut information från alla inblandade så att alla problem som uppkommer
eller ändringar som görs, återmatas och uppmärksammas. Detta är viktigt för
att minimera risken att samma fel återkommer flera gånger. I dagsläget är det
svårt att hinna utnyttja sådant som upptäcks sent i kedjan, vid testerna av ko-
rten, eftersom det är så korta serier som byggs. Därför behövs det sätt att åter-
mata information även härifrån, så att det dels kan användas direkt i pågående
bygge, men även till kommande byggen. Det behövs också ett sätt att få mer
informationsinnehåll i de rapporter som skrivs, så att det som rapporteras blir
mer värdefullt att använda. Det tjänar både de som rapporterar in och de som
använder informationen på.

För att ha något att utgå från vid utvecklingen av systemet användes alltså
kartläggningen och verksamhetsanalysen. Utifrån det som kom fram där sattes
sedan målen för systemet upp, vilka beskrivs i nästa avsnitt. För att få ett så
användaranpassat och effektivt system som möjligt var det också nödvändigt
att komplettera behoven som initialt definierades med ytterligare synpunkter
från användarna. Dessa kompletterande behov uppmärksammades efter hand
under tiden som systemet utvecklades och dessa presenteras i avsnitt 9.3.

9.2 Mål och krav på systemet

De behov som identifierades i verksamheten omvandlades till mål med in-
förandet av ett informationssystem. Dessa mål är sådana som behöver uppfyl-
las för att systemet ska fungera på ett tillfredsställande sätt, både ur teknisk och
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organisatorisk synpunkt. Målen har satts upp med tanke på hur systemet ska
förbättra effektiviteten och kvaliteten i verksamheten. Hänsyn har även tagits
till arbetssätt och tillfredsställelse med arbetssituationen vid målformulerin-
gen. De krav på systemet som behövs för att det ska uppfylla målen definier-
ades sedan. Det är inte detaljkrav som tagits fram, utan riktlinjer som blir an-
vändbara vid designen av systemet. Både mål och tillhörande krav presenteras
i tabell 9.1, sist i detta kapitel.

9.3 Utvecklingsstrategier och utformning

Tidigare i detta kapitel har först behov identifierats hos de tilltänkta användar-
na av ReFlex och behoven har sedan omvandlats till krav på systemet. Detta
avsnitt beskriver de strategier som använts för att välja mjukvara och utveckla
systemet så att det uppfyller dessa krav.

Strategier och lösningar för att möta upp kraven

För att kunna välja rätt mjukvara och senare designa systemet så att det passar
Flextronics så bra som möjligt, var det viktigt att ta fram strategier för utveck-
lingsarbetet som stödjer de krav som ställts på systemet.

Som beskrivits i avsnitt 8.3 är hög användbarhet av yttersta vikt för att ett infor-
mationssystem ska bli accepterat. En av de viktigaste strategierna för utveck-
lingen av ReFlex var därför att alltid ha användbarhet i åtanke och att beakta
varje beslut ur ett användbarhetsperspektiv. Några av nyckelorden som använ-
des var enkelhet, förklarande design och hög anpassningsgrad. Genom att be-
gränsa antalet funktioner och val blir systemet enklare att förstå och använda
vilket förkortar inlärningstiden och ökar möjligheten till att alla vill använda
det. Även designen är viktig för förståelsen och hjälper till att underlätta för
användaren om den är logiskt uppbyggd med strukturerad och överskådlig
information. Då det är många olika personer som ska använda systemet ska
designen även bidra till att minska risken för fel och inkonsekvens i inrappor-
teringen. En vägledande utformning som kan fånga upp misstag var därför
viktig. Hög anpassningsgrad efter Flextronics och användarnas behov var en
av förutsättningarna för att införandet av ReFlex skulle vara möjligt. Strategin
för att uppnå detta var att göra en grundlig undersökning innan, dels av vilka
av de nuvarande rutinerna som systemet skulle ersätta och dels vilka ytterli-
gare behov som fanns i form av ökad återrapportering och informationssprid-
ning. Under själva utvecklingsarbetet var det viktigt att visa upp delresultat
för användarna och få deras synpunkter och förslag på förbättringar och an-
passningar efter olika funktioners specifika behov.

Ett annat krav som ställdes på systemet (se tabell 9.1) var att det ska vara lätt
att få fram data som rapporterats in. För att undvika onödigt många klick-
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ningar samt för att förkorta sökningstiden bör det finnas snabblänkar till van-
liga sökningar. Det skulle även vara enkelt att sortera olika inrapporteringar
så att man exempelvis kan få fram enbart inrapporteringar som rör ett speci-
fikt bygge och version eller kanske ytterligare begränsa sökningen till det som
rapporterats in av en särskild funktion. Ett fungerande kategoriseringssystem
med väl avvägda kategorier med företrädesvis förutbestämda kategorier var
den strategi som valdes för att underlätta sökandet och sorteringen. Genom
en av kategorierna skulle den data som rapporterats in som rör kund kunna
särskiljas från den övriga informationen.

För att ReFlex ska kunna bli en del av de vardagliga rutinerna måste det vara
lättillgängligt och inte medföra att användarna behöver rapportera in samma
sak på två ställen. Det är därför viktigt att sträva efter att ta fram systemlös-
ningar i ReFlex, så att så mycket som möjligt av den rapportering som görs
idag istället kan göras där. Om man lyckas bygga in vissa av de nuvarande ar-
betsmomenten i systemet blir det mer naturligt en rutin att gå in i ReFlex och
rapportera och läsa. Kravet på lättillgänglighet bör inte vålla några problem då
alla har tillgång till datorer vid, eller i nära anslutning till sin arbetsplats. Med
en länk till ReFlex på intranätet bör inte tillgängligheten vara något problem.

En svår fråga att ta ställning till var vilket språk som ska användas i ReFlex.
Koncernspråket på Flextronics är engelska och större delen av alla rapporter
skrivs på engelska, bland annat de till kund. Dock är inte alla de som ska an-
vända ReFlex vana vid att skriva på engelska och då systemet är nytt, vilket i
sig innebär ett visst motstånd, ska inte osäkerheten på språket hämma inrap-
porteringen ytterligare. Därför valdes svenska, men systemet ska utformas så
att det inte är allt för tidskrävande att byta från svenska till engelska.

Ett ytterligare krav på systemet var att den data som rapporteras in måste kun-
na sammanställas för att möjliggöra olika typer av statistiska analyser. Kombi-
nationen av program och utformning av funktionerna måste göra detta möjligt
och denna aspekt var viktig att ta i beaktande, först vid valet av mjukvara och
senare under utvecklingen av systemet.

Precis som för vilket system som helst gäller det att ReFlex hela tiden uppdat-
eras och förbättras så att det blir användbart i längden. Det måste därför utses
lämpliga ägare av systemet som kan utbildas så att de kontinuerligt kan läg-
ga till respektive ta bort information så att bara korrekt och uppdaterad fakta
finns med samt att kategoriseringsvalen är aktuella. Namnval och andra beslut
i utvecklingsarbetet måste göras logiska och systemet måste byggas upp så att
det är lätt att sätta sig in i och förstå hur man ska ändra i det. Detta då ägarna
av systemet inte kommer att vara desamma som de ursprungliga utvecklarna
av det.

Alla kan inte ha rättighet att göra vilka ändringar de vill, då skulle man snart
förlora kontrollen på systemet. Å andra sidan får inte brist på rättigheter be-
gränsa användarnas vilja att använda systemet. Exempelvis kanske en använ-
dare inte vill rapportera in något om den senare inte kan ändra inlägget om
det visade sig vara felaktigt. Utöver det måste det finnas möjlighet att ändra i
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hela systemstrukturen, eftersom utveckling hela tiden bör ske. Därför var det
väsentligt att mjukvaran hade stöd för att hantera olika typer av användar-
grupper med olika rättigheter, samt att systemet utformades så att detta blev
möjligt.

Val av mjukvara

Vid valet av mjukvara var det viktigt att systemet som valdes i så stor utsträck-
ning som möjligt kunde möta upp kraven. När ett nytt informationssystem
ska utvecklas och införas kan man använda alltifrån nästintill färdigutvecklade
system, som har låg anpassningsmöjlighet, till att utgå från system som är mer
som ett skal som kräver ett omfattande utvecklingsarbete men som kan anpas-
sas mer efter specifika önskemål. Då förslaget om ett återrapporteringssystem
inte kom uppifrån i organisationen, var det viktigt att systemets design och
utformning skulle hjälpa till att sälja in förslaget till chefer såväl som de som
huvudsakligen ska använda systemet. Hög anpassningsgrad efter företagets
behov var därför extra viktigt och det system som skulle väljas behövde i så
stor utsträckning som möjligt uppfylla alla krav. Då det var resultatet snarare
än den ursprungliga idén som var tänkt att övertyga behövde systemet vara
gratis eller åtminstone billigt. Detta föra att det inte skulle innebära någon
ursprunglig kostnad. Det var också en förutsättning att systemet skulle vara
smidigt att såväl utveckla som att använda. Detta på grund av examensarbetets
begränsade tid och att de nya ägarna såväl som användarna måste hinna sätta
sig in i och lära sig systemet, dess uppbyggnad och användningsområden.

Med detta som utgångspunkt gjordes en första undersökning i syfte att ta reda
på vilka system som fanns på marknaden. Två alternativ som verkade passa
studerades extra noga, Bugzilla och Microsoft Windows SharePoint Services
3.0. Dessa presenterades i den teoretiska referensramen i kapitel 8.

Till att börja med testades Bugzilla då det verkade lämpa sig bäst för den typ
av ärendehantering som det är frågan om i Flextronics fall. Bugzilla är i första
hand framtaget för inrapportering och spårning av fel och problem som upp-
står under mjukvaruutveckling men då det ändå är fråga om återrapportering
antogs det kunna passa även för inrapportering av andra typer av fel. Efter
en del testande framgick det dock att systemet, åtminstone inte på ett smidigt
sätt, skulle gå att specialanpassa till Flextronics. Dels skulle det inte innehål-
la alla funktioner som önskas och dels skulle inte designen, gränssnittet mot
användaren, kunna göras tillräckligt tilltalande. För de tilltänkta användarna
av Bugzilla, mjukvaruutvecklare, har inte layouten högsta prioritet då de är
vana användare av dylika system och ställer högre krav på funktionaliteten.
På Flextronics är förutsättningarna annorlunda och systemsidornas upplägg
och design ska hjälpa användarna att utföra sina uppgifter på ett smidigt och
korrekt sätt. Av dessa anledningar valdes Bugzilla bort och istället testades och
utvärderades Microsoft SharePoint.
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Microsoft Windows SharePoint Services 3.0 visade sig vara smidigt att arbeta
i, både som utvecklare och användare, och det gick även att anpassa väl efter
Flextronics behov. Även detta system innebar vissa begränsningar i design och
utformning, delvis beroende på att det är en gratisversion som används, men
systemet verkade ändå kunna uppfylla de flesta funktioner som efterfrågades
samt kravet på en tilltalande layout. Med detta som grund valdes Microsoft
SharePoint ut att vara den mjukvara som informationssystemet skulle byggas
utifrån.

Detaljdesign

Efter valet av mjukvara gällde det att anpassa skalet efter de krav som ställdes
samt utifrån de möjligheter och begränsningar som finns med Microsoft Share-
Point.

Åtminstone i ett ursprungligt skede är ReFlex ur användarens synvinkel på
svenska men för att möjliggöra ett språkbyte är systemskalet en engelsk ver-
sion och alla inställningar sker i engelska menyer. Det är bara gränssnittet mot
användaren som är på svenska och detta går relativt smidigt att ändra om så
skulle önskas i ett senare skede, när ReFlex är mer rotat i organisationen. Tyvärr
är några enstaka namn, framför allt i en del menyer, svåra att byta ut och delar
av gränssnittet blir därför på engelska.

Microsoft SharePoint är till för att bygga webplatser i och ReFlex är en sådan.
Anpassningen och uppbyggnaden av en webplats kan göras utan att en enda
rad kod behöver skrivas. Utformningen bygger då på att på bästa sätt bygga
upp, kombinera och anpassa utifrån de funktioner som finns. Då djupare kun-
skap om programmering i Microsoft SharePoint saknades valdes att inte lägga
ned tid på att lära sig att själva programmera i SharePoint, utan istället lägga
tiden på att anpassa befintligt programskal och utveckla ReFlex enligt organi-
sationens krav. Dessutom är det större risk för buggar i programmet om egna
applikationer skapas.

På webplatsen skapas listor som kan vara av olika typer. Exempelvis finns det
listor som används för utformning av kalendrar, diskussionsforum, dokument-
bibliotek och olika typer av rapportering. För inrapportering av den typen av
fel och problem som det är frågan om i Flextronics fall var det bäst att utgå från
en lista av typen Anpassad lista. I listan samlas alla inrapporteringar som görs
från de olika funktionerna och innehållet visas upp genom att skapa en eller
flera vyer. I vyerna visas den typen av inrapporterade objekt som man ställer
in att den ska visa. En vy fungerar alltså som ett förinställt filter och skapas
för att strukturera upp informationen och visa delar av den på ett överskådligt
sätt. Den information som visas i en vy kan vara alltifrån en väldigt begränsad
del av den totala mängden till alltihop, beroende på vad som önskas.

Den anpassade listan kan använda sig av ett flertal innehållstyper (inrapporter-
ingstyper) för att kunna lagra olika typer av objekt (inrapporteringar). I Re-
Flex har en innehållstyp skapats för var och en av de funktioner (operatörer,
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avsynare/reparatörer, analytiker med flera) på företaget som ska använda sys-
temet. Detta eftersom den data de ska rapportera in varierar och deras menyer
därför bör se lite olika ut. Det finns även särskilda innehållstyper för SMA-
Yield, sammanställningar av SMA-Yield samt av inkörningar eftersom dessa
rapporter skiljer sig från vanlig felrapportering. De två sistnämnda är mer som
sammanfattningar och inte för att uppmärksamma ett enskilt fel eller problem.
SMA-Yield är en lista med alla fel som avsynarna upptäckt under ett bygge.
Dessa skrivs in vid ett och samma tillfälle. För att bättre utnyttja avsynarnas in-
formation har lösningar tagits fram så att alla fel ska gå att söka på. Lösningen
innebär att ett datablad används vid inskrivandet. Det liknar en excelvy och
varje rad motsvarar en typ av fel. Denna lösning liknar den de använder idag
och ger också möjlighet till statiska sammanställningar, exempelvis genom ex-
portering av data till Excel. Skillnaden med den nya lösningen är att det även
går att söka på varje fel och på det sättet ska avsynarnas information tas bättre
till vara och utnyttjas i både nuvarande och kommande byggen.

Innehållstyperna är uppbyggda av kolumner. De är till för att kategorisera ett
fel eller problem. I en anpassad lista kan man skapa egna kolumner vilket är
en av anledningarna till att denna listtyp valdes. En kolumn motsvarar en rad
vid inrapportering av fel. Varje kolumn fungerar då som en fråga i ett formulär
och är vanligen av typen att de ska besvaras genom att välja ett eller flera av
förutbestämda alternativ eller genom att skriva fri text. Det finns dock även
andra sorters kolumner.

För varje innehållstyp väljs sedan vilka kolumner, av de som skapats, som ska
inkluderas. Kolumnerna som inkluderas bildar tillsammans det formulär som
användaren av den specifika innehållstypen ska fylla i. Felen kan därefter filtr-
eras på varje kategori som har förutbestämda val så att informationsmängden
begränsas exempelvis till ett bygge och/eller ett moment där felet uppkommit.
Kolumner med fri text kan man söka på genom en vanlig sökning på ett eller
flera ord. Sökningen ger då länkar till alla träffar.

Förutom inrapportering av fel har ReFlex en del andra funktioner som har ska-
pats i andra typer av listor. Det finns två olika diskussionsforum. Ett är till för
att skriva överlämningsrapporter i vid skiftbyten, för att även den informatio-
nen ska sparas och inte som idag skrivas tillfälligt på ett block. Det andra är
ett diskussionsforum för mer direkt feedback än den som inrapporteringen av
fel innebär. Här kan diskussioner föras mellan funktioner om de problem som
uppstår och hur man arbetar för att lösa dem under ett pågående bygge.

ReFlex innehåller även ett meddelandefält där främst projektledare, chefer,
produktionsplanerare och objektledare kan skriva ner information som är bra
att förmedla vidare till alla anställda. Det kan exempelvis röra sig om positiv
feedback från kund som det är viktigt att alla får ta del av.

Slutligen finns ett dokumentbibliotek där gemensamma dokument kan läggas
upp. Exempelvis kan filer med produktinformation sparas här. Det framkom
under intervjuerna att många ville veta mer om produkterna de tillverkar och
då är detta ett sätt att sprida sådan information.
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Manualskrivning

Manualen har två uppgifter, dels ska den ge en introduktion till ReFlex, dess
syfte och användningsområden och dels ska den ge instruktioner för vilka mo-
ment som bör utföras och hur. De två uppgifterna utgör manualens två huvud-
delar.

Första delen innehåller mycket allmän information om system, bakgrund som
kan vara viktig att läsa om man inte är så insatt i hur systemet fungerar. Den
andra delen är uppdelad så att respektive funktion har sitt avsnitt med rela-
tivt detaljerade beskrivningar och exempel på hur deras respektive inrappor-
teringar ska göras samt vilken nytta de kan ha av systemet. För att det ska vara
lätt att hitta vilken del som berör den funktion man jobbar vid, finns ett regis-
ter på manualens framsida. Ord som återfinns i menyerna i systemet markeras
genom att använda kursiv stil. Markeringen uppmärksammar läsaren att detta
är något som den ska leta efter och trycka på.

Manualen återfinns i sin helhet i bilaga 3. Det är inte nödvändigt att skriva ut
hela manualen till alla funktioner utan det räcker att de får den första delen
samt det avsnitt i del två som berör dem.
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Tabell 9.1: Mål med ReFlex och tillhörande krav
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Kapitel 10

ReFlex - Funktioner och
användning

I detta kapitel beskrivs hur ReFlex ser ut och hur det ska användas. För att få
en mer detaljerad beskrivning av exakt hur man ska gå tillväga för att använda
de olika delarna, hänvisas till de manualer som återfinns i bilaga 3.

ReFlex består av de olika delar som beskrevs i föregående kapitel. Det är dels
inrapporteringar, där olika innehållstyper utnyttjas, och dels de anpassade lis-
torna under rubrikerna Inrapporteringar, Inkörningar och Yield. Utöver det
finns även ett diskussionsforum, meddelandefunktion och ett dokumentbib-
liotek. Uppdelningen har till syfte att förenkla navigationen för användaren
och se till att det är enkelt att förstå hur systemet ska användas. Figur 10.1
visar startsidan i ReFlex. Se bilaga 2 för en större bild.

Inrapportering

Inrapporteringsdelen finns till höger och det är här användaren matar in den
information från processen som är intressant att spara. Det finns olika inrap-
porteringsformulär beroende på vilken sorts inrapportering man ska göra och
vilken användargrupp man tillhör och skillnaden mellan de olika formulären
är att de är uppbyggda av olika uppsättningar kolumner. Det finns dock vissa
kolumner som återkommer i alla formulär, såsom exempelvis rubrik, datum,
bygge, version av bygge samt vilket projekt det tillhör. Detta för att kunna
sortera på alla inrapporteringar på ett bra sätt. Alla som rapporterar in måste
ange sitt namn, så att det på ett enkelt sätt ska kunna gå att fråga den personen
om det är något som är otydligt eller som behöver tilläggas. Exempel på ett
formulär som skapats för återrapporteringar finns i bilaga 2.
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Figur 10.1: Startsidan i ReFlex

Systemet skiljer på inrapportering av objekt och övriga inrapporteringar. Ob-
jekt står för enstaka problem eller händelser som inträffar och som ska rap-
porteras in i systemet. Varje sådant objekt kommer efter inrapportering bli
en rad i listan över inrapporteringar. Objekten delas upp beroende på vilken
grupp som rapporterar in dem, vilket gör att det finns beredningsobjekt, oper-
atörsobjekt, analytikerobjekt och så vidare. Övriga inrapporteringar är exem-
pelvis SMA-Yield och sammanställning av SMA-yield. För avsynarnas inrap-
portering av SMA-Yield används inte formulär, utan de rapporterar istället in
i en lista, som nämndes i kapitel 9.

Sortera och hitta inrapporteringar

De förinställda vyerna till vänster på förstasidan används för att enkelt kunna
hitta bland det som har rapporterats in. En snabblänk gör att man kommer di-
rekt till en vy med alla inrapporteringar av samtliga sorter. Där kan sedan val-
fria filtreringar göras så att datamängden begränsas till den information man
behöver. Övriga snabblänkar är kopplade till en vy som är redan är filtrerad
på något sätt. Det finns en vy som bara innehåller objekt, en annan visar bara
de positiva kommentarerna, en tredje innehåller endast sammanställningar av
inkörningar och så vidare. Sammanlagt finns det fem snabblänkar till olika
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typer av filtrerade vyer som är till för att begränsa antalet klickningar. Samma
filtreringar går annars att göra i vyn som visar alla inrapporteringar.

Övriga delar

I diskussionsforumet finns det alltså möjlighet för de olika grupperna att ge di-
rekt information till varandra och det finns i mitten på startsidan. Inlägg skapas
som andra sedan kan svara på och på det sättet kan en dialog upprättas.

Meddelanden återfinns även det i mitten på startsidan och delade dokument,
som nämndes i föregående kapitel finns längst ner till vänster.

Rättigheter

Ägarna till systemet, alltså i första hand SMT, har fullständiga rättigheter att
ändra i systemet och får därför göra de ändringar av inställningar och uppda-
teringar som behövs. En annan grupp av användare är de som är projektledare,
chefer, produktionsledare eller dylikt. De kan inte ändra inställningar men kan
ta bort eller ändra i allas inrapporteringar och skriva meddelanden som rör
alla på startsidan. De övriga användarna får rapportera in vad som helst, men
kan bara redigera sina egna inrapporteringar. Deras rättigheter är begränsade
så att de inte kan lägga till meddelanden. Alla har rättighet att läsa allt som
rapporteras i ReFlex.
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Kapitel 11

Implementering av ReFlex

Den modell som i huvudsak använts för att ta fram strategier för hur imple-
menteringen av ReFlex bör genomföras är Kolb och Frohmans modell som
beskrevs i avsnitt 8.4.1. Den är tillräckligt detaljerad när det gäller processteg
och kan på ett bra sätt kompletteras med delar från innehålls- och processmod-
ellerna som också beskrevs i avsnitt 8.4.1. Övergripande används dock Lewin
och Scheins modell från avsnitt 8.4.1, med de tre processtegen upptining, förän-
dring och återfrysing. De tre avsnitten här i kapitel 11 representerar i tur och
ordning dessa steg.

Implementeringsarbetet påbörjades redan under utvecklingsfasen, då inblan-
dade personer fick vara med och komma med synpunkter. De fick tidigt chansen
att få upp ögonen för systemet och på så sätt starta sin egen anpassning till det.
Detta innebär att utveckling och implementering skett parallellt. Denna pro-
cess illustreras i figur 11.1. Som beskrevs i kapitel 7, där metoden presenter-
ades, valdes detta arbetssätt tidigt, mycket på grund av att implementeringens
framgång är starkt beroende av hur utvecklingen sker. Om användarna är med
tidigt i processen ökar chanserna för att implementeringen blir lyckad.

Det är mycket arbete kvar med implementeringen och den kommer inte att
hinna slutföras inom ramen för detta examensarbete. Därför kommer detta
kapitel fokusera mycket på rekommendationer för hur implementeringen bör
genomföras för att få ett lyckat resultat.

11.1 Förbereda för förändring

Vikten av en lyckad initiering, eller strategi inför en förändring förklarades i
kapitel 8. Med en bra initial strategi har implementeringsprojektet alla möj-
ligheter att bli framgångsrikt. Är strategin inte genomtänkt finns det risk för
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Figur 11.1: Implementering parallellt med utvecklingen av ReFlex

att systemet används på fel sätt. Därför har det lagts ner mycket tid på för-
beredelserna för implementeringen, så att den ska få de förutsättningar som
krävs för att bli lyckad. Innehållsmodeller tar upp sådana faktorer som är vik-
tiga att tänka på vid strategiutformningen och några av dessa faktorer har lagts
särskild vikt vid i förberedelserna inför implementeringen. Det har framför allt
varit viktigt att synliggöra fördelarna med systemet och visa de fördelar det
nya arbetssättet kommer att ge jämfört med det gamla.

Det första steget var att bestämma vilka delar av företaget som skulle påverkas
av förändringen. I analysen av verksamheten visade det sig att det på lång sikt
var nödvändigt att få med alla som var inblandade i processerna som rör SMA.
Initialt har däremot en lite mindre grupp valts ut, där framför allt SMA ingår,
med beredare, operatörer och avsynare. Även analytiker, inköpare och de som
arbetar på SMT har varit med från början, detta eftersom det är viktigt att få
med dem tidigt. Tillsammans utgör alla dessa personer en lämplig testgrupp.
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Vid uppstarten av utvecklingen sattes målen med systemet upp, de mål som
presenterades i avsnitt 9.2. Dessa har kommunicerats ut till de blivande an-
vändarna av ReFlex under tiden utvecklingen har skett, eftersom det har varit
viktigt att föra ut budskapet om varför systemet är viktigt och hur det kan hjäl-
pa dem i det dagliga arbetet. Tidigt har också målen och vikten av att använda
systemet presenterats för ledningen, eftersom deras stöd är mycket viktigt vid
implementeringen. På detta sätt har ansträngningar gjorts för att få både led-
ning och användare medvetna om de fördelar som finns med systemet och få
dem positivt inställda till det från start och få dem att inse behovet av förän-
dringen. Uppstarten av utvecklingen har därmed inneburit en uppstart även
för implementeringen.

En annan del av utvecklingen som påverkat implementeringen är den behovsi-
dentifiering som gjorts under tiden systemet utvecklats. Som nämnts tidigare
har användarna fått komma med synpunkter, vilket har varit ett sätt att en-
gagera dem i förändringen och få dem delaktiga i implementeringen på ett
tidigt stadium. De har då fått mer klart för sig hur systemet kan hjälpa dem
och vad det tillför organisationen. På det sättet har det varit möjligt att göra
reklam för systemet tidigt, samtidigt som det har fått användarna att känna att
systemet infriar behov som de varit med och framfört.

Den del av implementeringen som hinner genomföras under examensarbetet
är relativt liten och påverkar en mindre grupp människor och den tar inte så
mycket resurser i anspråk. Av den anledningen har ingen detaljerad projekt-
planering gjorts, vilket man bör göra i större projekt. I det fortsatta arbetet bör
dock en sådan plan formuleras, så att implementeringen blir fullständig och
man ser till att systemet når upp till de mål som ställts.

11.2 Genomföra förändringen

Examensarbetet sträcker sig så långt som till förberedelser för förändring och
själva genomförandet hinner därför bara påbörjas. Förberedelsearbetet inför
förändringen utgör en bra grund och därför antas själva genomförandet gå
smidigt, men det är fortfarande mycket jobb kvar att göra om nyttan med sys-
temet ska maximeras. Därför ges nu rekommendationer för det fortsatta ar-
betet med implementeringen.

Det som ska se till att förändringen genomförs i praktiken är de taktiska ak-
tiviteterna. De ska utformas så att de säkerställer att de processer som ska
påverkas blir en del av förändringen. Taktiken är precis som strategierna my-
cket viktig för hur systemet kommer att accepteras bland användarna och hur
väl implementeringen kommer att lyckas.

Det är mycket viktigt att hela tiden fortsätta att hålla en bra kontakt med an-
vändarna och lyssna på deras synpunkter. På det sättet kan utvecklingsarbetet
fortskrida samtidigt som systemet får acceptans i organisationen. Det är också
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viktigt att den teknik som är nödvändig för implementationens framgång finns
tillgänglig. Tekniken måste fungera på ett bra sätt hela tiden för att användar-
na ska fortsätta vara positivt inställda. Det är även viktigt att den kunskap om
systemet som behövs för att utveckla det finns tillgänglig. Bra försörjning av in-
formation tillbaka i kedjan om hur implementeringen går i varje steg är också
viktigt, så att alla hela tiden är informerade om hur det utvecklar sig. Kom-
munikation mellan alla som är inblandade är nödvändig och ett bra nätverk
mellan de roller som är involverade behövs.

Utbildning av både användare och av de som senare ska överta ägandet och
utvecklingsansvaret är av största vikt. En faktor som kan verka negativt på
en implementeringsprocess är svårigheter när det gäller att lära sig ny teknik.
På Flextronics finns det goda förutsättningar för att användarna snabbt ska
lära sig att använda det nya systemet, eftersom de flesta är vana vid att arbeta
med datorer och datorsystem. Det är dock ändå viktigt att uppmärksamma de
svårigheter som kan dyka upp och vara beredd på att hantera det på ett bra
sätt. De tilltänkta ägarna av systemet är objektledarna inom SMT, eftersom de
har ett övergripande ansvar för ett bygge och är insatta i processerna. De måste
få utbildning så att de kan utveckla systemet vidare.

Detaljerad planering av arbetet underlättar mycket. Delmål bör sättas upp och
aktiviteter kan brytas ner i mindre delar för att få ett mer strukturerat tillvä-
gagångssätt. Hela tiden ska fokus ligga på att sälja in systemet till användarna.

11.3 Avsluta implementeringen

I implementeringens slutfas gäller det att de genomförda förändringarna be-
fästs på företaget. Ägandet av ReFlex ska överföras till användarna, främst till
de som ska modifiera systemet, men även till alla andra som ska använda det,
så att de känner att de är med och utvecklar det genom att komma med syn-
punkter. Vidare är det viktigt att alla i organisationen fortsätter att vara en-
gagerade och lägger in data i systemet.

Det kommer att vara en uppstartsperiod, där det blir fokus på att lägga in in-
formation. Under denna tid kommer inte fördelarna med systemet märkas så
tydligt hos användarna, eftersom nyttan av det växer allt eftersom mer infor-
mation läggs in i systemet. Därför är det viktigt att de ser till att hålla motiva-
tionen uppe och att de lägger tid på att kontinuerligt jobba med systemet.

När de använt ReFlex några månader är det dags att utvärdera det. De bör
då ta reda på om det uppnår de mål som satts upp och uppmärksamma de
modifieringar som bör göras. Det är viktigt att sedan kontinuerligt ha sådana
här utvärderingar. Det kan vara lämpligt att SMT har en genomgång med an-
vändarna där de får synpunkter på hur de tycker att det fungerar att jobba
med ReFlex. Med dessa synpunkter som utgångspunkt kan sedan nödvändiga
förändringar av systemet göras. Det är bara genom att använda och testa sys-
temet under en längre period som det går att få fram information om vad som
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behöver ändras och läggas till. Därför måste Flextronics lägga ner resurser på
förbättringssarbete efter att detta examensarbete är avslutat. På det sättet kan
maximal nytta med systemet uppnås.
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Del IV

Avslutning
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Kapitel 12

Slutsatser och
rekommendationer

Syftet med detta examensarbete var att genom en kartläggning hitta förbät-
tringsområden och sedan jobba vidare med ett av dessa. Arbetet skulle resul-
tera i ett konkret åtgärdsförslag och detta åtgärdsförslag, lösningen på prob-
lemet, skulle kunna implementeras och användas på företaget.

Kartläggningen och analyserna visade att Flextronics är ett flexibelt företag
som sätter kundernas behov främst. Det är en bra stämning på företaget, tack
vare att de anställda är så trevliga och öppna. Det finns en hög kompetens och
värdefull kunskap i organisationen, som är viktig att bevara.

Analyserna visade också att det finns områden där de kan förbättra sig. Av
dessa områden var återrapportering det mest angelägna att ta tag i och ReFlex
togs fram som ett verktyg för att förbättra den. Systemet ReFlex blev slutresul-
tatet av examensarbetet och eftersom intentionen nu är att systemet ska imple-
menteras på företaget kan syftet anses vara uppfyllt. Ett delresultat av examen-
sarbetet är kartläggningen och de övriga åtgärdsförslagen som inte arbetades
vidare med. Dessa förslag kan bli starten på ytterligare förbättringsarbete på
företaget och kan utgöra förslag på nya examensarbeten.

Bakgrunden till hela arbetet var att de problem som finns i SMA, behövde lösas
för att göra processer och arbetssätt effektivare. Det var också önskvärt att öka
kvaliteten i alla processer som rör SMA, samt hitta sätt att frigöra kapacitet.

Med hjälp av ReFlex finns nu möjligheten att effektivisera arbetet på en rad
punkter. Tack vare en effektiv återanvändning av informationen kan de från
och med nu på ett bra sätt utnyttja tidigare erfarenheter, vilket gör att misstag
inte behöver upprepas. Problem kommer inte behöva lösas flera gånger, vilket
sparar mycket värdefull tid och frigör kapacitet. Kvaliteten i processerna kan
öka, då problem kan uppmärksammas på ett smidigare sätt och därmed åtgär-
das snabbare.
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Vid visningarna av systemet för de blivande användarna, samt för chefer och
projektledare, har ReFlex fått mycket positiv respons. De allra flesta har upp-
fattningen att systemet kan användas i verksamheten och att det kan vara ett
verktyg för att förbättra arbetssätt och öka kvaliteten i processena. Därför har
ReFlex goda förutsättningar inför implementeringen.

12.1 ReFlex - lösningen på många problem?

De problempunkter som definierades i kapitel 6 blev utgångspunkten när sys-
temet skulle utvecklas. Mål med systemet togs fram utifrån dessa behov. I
första hand var det problempunkterna som härstammar från återrapporter-
ingsproblemen som fokus låg på, men även andra problempunkter, inom an-
dra områden, visade sig sedan också kunna lösas med hjälp av systemet. I
tabell 12.1 presenteras de olika problempunkterna samt hur ReFlex kan lösa
respektive problem.

12.2 Fortsatt arbete

Som avslutning ges rekommendationer, både inför det fortsatta arbetet med
ReFlex och inför arbetet med övriga förbättringsområden.

12.2.1 ReFlex

När implementeringen är klar och utvärderingen genomförts är det viktigt att
inte utvecklingsarbetet avstannar. Det kommer alltid vara nödvändigt att un-
derhålla systemet och anpassa det vidare allt eftersom behoven förändras.

När ReFlex varit i drift några månader kommer det förhoppningsvis ha hunnit
bli en del av de dagliga rutinerna. Det är dock fortfarande viktigt att använ-
darna fortsätter att motiveras i sitt arbete med systemet. Vid det laget kommer
det ha hunnit rapporteras in mycket information i systemet och det kommer
göra att det är mycket användbart, vilket är motiverande i sig. Det behövs dock
andra sätt att motivera och det kan till exempel vara att de belönar de grupper
som skriver frekvent och att de på det sättet uppmärksammar deras arbete.

För att informationen som rapporteras in ska bli till nytta är det viktigt att
det läggs resurser på att verkligen utnyttja informationen. Ett sätt är att alltid
ha lessons learn-möten, eftersom det är ett effektivt sätt att uppmärksamma
sådant som behöver diskuteras inför ett nytt bygge. Det är också viktigt att ex-
empelvis SMT vid varje nytt bygge går igenom tidigare problem och diskuterar
det med de som berörs, så att felet eller problemet inte kommer tillbaka igen.
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ReFlex användargränssnitt är nu på svenska, men installationen av SharePoint
är engelsk. Det gör att det på ett relativt smidigt sätt går att ändra hela gränss-
nittet till engelska om det skulle vara önskvärt i framtiden.

Förhoppningen är att ReFlex användningsområde ska utökas efter hand. Det
vore värdefullt om fler funktioner inkluderades som användare, så att all in-
formation som rör återrapportering på sikt hanteras i ReFlex. Möjligheterna
att utveckla systemet är stora i den befintliga versionen och det är lätt att utöka
användningsområdena. Eftersöks ännu mer avancerade och specialanpassade
funktioner finns det möjlighet att anlita en extern konsult, med expertis inom
Microsoft SharePoint-utveckling.

12.2.2 Övriga rekommendationer

De övriga sju förbättringsområdena från kartläggningen är också viktiga att
ta tag i och det kan Flextronics göra på lite olika sätt. Det kan till exempel
formuleras förslag på fler examensarbeten med hjälp av dessa områden. Det
vore värdefullt för Flextronics att ta in fler examensarbetare, som kan få upp
ögonen för företaget, nu när det allmänt sett är svårt att få tag på personal. I
kapitel 6 presenterades alla förbättringsområden, med tillhörande förslag på
åtgärder. Exempel på nya examensarbeten som utgår från dem är:

• Undersöka möjligheter och begränsningar med systemet Flextrace. Göra
en förstudie inför ett införande. Parallellt eller som ett enskilt examensar-
bete skulle andra möjligheter till att förbättra spårbarheten och minska
spillet kunna undersökas.

• Göra riskbedömningar och ta fram åtgärder för att minska sårbarheten.

• Ta fram metoder för att fånga upp SMA-fel tidigare i kedjan.

• Ta fram förslag på effektivare ansvarsfördelning mellan olika funktioner.

Det är också en del saker som Flextronics själva kan jobba vidare med, exem-
pelvis ansvarsfördelningen och att öka möjligheterna till kommunikation mel-
lan funktioner. ReFlex kan vara ett hjälpmedel där, men fler åtgärder bör tas
fram. Även sårbarheten och att hitta orsaker till varför personer lämnar före-
taget är något som egentligen bör uppmärksammas med en gång. Det är viktigt
för företaget att ta tag i dessa frågor så snart som möjligt.

Förutom de förbättringsområden som togs fram belyser analysen även en del
andra punkter och områden där en mindre eller större förändring skulle kunna
ge ett positivt resultat. Ett exempel på ett sådant område är strategier, som valts
att inte tas med som ett förbättringsområde, då det inte ansågs vara rimligt att
arbeta med i ett examensarbete.
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Framför allt bör Flextronics tänka på att det alltid är viktigt att lägga resurs-
er på förbättringsarbete. Genom att jobba med ständiga förbättringar i verk-
samheten kan de långsiktigt skapa fördelar gentemot sina konkurrenter. Genom
mer långsiktigt arbete och mer kvalitetsarbete kommer de att leva kvar länge
på marknaden, det finns det alla förutsättningar för.
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Tabell 12.1: Problem som ReFlex kan lösa
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Bilaga 1: Intervjuunderlag
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Intervjufrågor

Inledning

Välkommen! Vi heter Jenny och Anna och har exjobbat här i några veckor nu.
Tack för att du tog dig tid! Vi har beräknat att det här kommer att ta ungefär
en timma men vi kanske kan komplettera via mail och telefon om vi inte skulle
hinna få med allt? Vi kommer inte att citera någon och skulle vi av någon an-
ledning vilja göra det så kommer vi att fråga först.

• Exjobbet handlar om att kartlägga och ta fram förbättringspotential till
sådant som rör rutiner, kommunikation och arbetsfördelning på SMA
och dess stödfunktioner. Vi har även begränsat oss till att det mest kom-
mer att handla om EMP. Vad tror du om det, finns det saker att förbättra
inom dessa områden?

• Som en stor del i kartläggningen ska vi intervjua ett 20-tal personer.

Personliga arbetsuppgifter/din roll i verksamheten och vilka
problemkällor du stöter på?

• Hur länge har du arbetat på Flextronics? Tidigare arbeten?

• Var i processen arbetar du/är du aktiv? Vad är dina arbetsuppgifter?
Vilken befattning har du på Flextronics? Hur ser en arbetsdag ut? Berätta om
gårdagen till exempel. Ge exempel på problem du får ta tag i under en arbetsdag.

• Är det någon arbetsuppgift som du tycker är onödig/som skulle kunna
göras på något annat sätt?

• Känner du att du har koll på vilka uppgifter du har? Vilka är dina ansvar-
sområden? Hur har du fått dina ansvarsområden beskrivna? Finns rutin-
erna nedskrivna på papper? Jobbar ni efter dessa rutiner?

• Hur skulle du vilja placera dig själv i processkartan? I vilka steg är du
inblandad? Med vilka har du kontakt och på vilket sätt?



• Känner du ibland att du inte har kontroll på hur du ska lösa problem?

• Känner du att det finns brist i rutiner, skulle du vilja jobba mer efter
bestämda rutiner? (trygghet? låst?)

Arbetsfördelning och samarbete

• Hur ser samarbetet mellan dig och beredare/ avsyn/ operatörer/ objek-
tledare/ produktionsledare/analytiker ut?

• Vad har du för uppfattning om vad som ingår i arbetsuppgifterna för:
avsyn/ operatörer/ analytiker/ produktionsledare/ objektledare?

• Är ansvarsfördelningen och arbetsuppgifterna rimliga? Tycker du att ansvars-
fördelningen/rollerna är tydliga? Om inte,vad är oklart? Skulle du vilja ha ansvar
för något mer?

• Borde några ta över andras uppgifter? Vilka av dina arbetsuppgifter vill du
gärna ha kvar? Vilka av dina arbetsuppgifter tycker du att någon annan borde
göra?

Sårbarhet

Hur pass sårbara är ni? Hur gör ni för att bibehålla rutiner?

• Hur lärs nya arbetare upp? Hur skulle man kunna underlätta för dem att
lättare lära sig rutinerna?

• Vad händer om en nyckelperson (någon som kan något som få eller in-
gen annan kan) slutar? Är det något problem? Kan det bidra till att rutiner
förändras? Med andra ord, hur pass kontinuerliga respektive personanpassade
är rutinerna? Skulle de kunna göras mer ”konsekventa”?

• Vad händer om någon är sjuk? Är det något stort problem?

Trivsel, motivation och respons

För att kunna bilda oss en uppfattning om hur stämningen är här och hur lätt
det är att kommunicera med varandra vill vi veta lite om hur man trivs på
Flextronics.

• Trivs du på jobbet? Trivs du med dina arbetskamrater? Har du förtroende
för dina chefer?

• Känner du att du får respons om du kommer med idéer?

• Får du den motivation du behöver för att göra ett bra jobb?



Information och kommunikation

• Tycker du att du får tillräckligt med information för att kunna göra ditt
jobb? Om inte, vad saknas?

• Ges tillräcklig information om produkten som ni tillverkar? Skulle du vilja
veta mer?/vilja att andra visste mer? Fördelar med det?

• Hur tycker du att kommunikationen är mellan dig och material/ övri-
ga beredare/ avsyn/ operatörer/ analytiker/ produktionsledare? Någon
som är särskilt dålig/särskilt bra? Vad kan förbättras?

• Tycker du att det är för krångliga informations- och kommunikationsvä-
gar? På vilket sätt?

• Några övriga önskemål om förbättrad kommunikation/information?

Dokumentation

• Vilka dokument kommer du i kontakt med?

• Vilka dokument skriver du?

• Vilka problem upplever du med dokumentationen?

• Finns det mycket dokument som du tror aldrig läses?

Högvolymstänk

Det måste ha varit en stor omställning att gå från en högvolymsproducerande
enhet till att intrikta sig mot att ha en flexibel, lågvolymstillverkning?

• Hur har ert arbetssätt ändrats efter omstruktureringar från högvolym till
en flexibel lågvolymstillverkning?

Slutfrågor

Lite stora frågor om effektivitet och framtiden. Detta för att vi ska kunna skapa
oss en bra bild (och bakgrund) av företaget.

Förändringar som behöver göras

• Vad tycker du är de viktigaste förändringarna som behöver göras inom
de områden som vi tagit upp?

• Några övriga önskemål om andra förbättringar?



Effektivitet

• Hur bedömer du i stort ert arbetssätt och er gemensamma effektivitet?
Vilka förslag har du för att ni skulle kunna arbeta bättre? Övriga förslag på
förbättringar? Hur upplever man varandras arbeten?

• Vad borde man satsa mer på inom företaget?

Flextronics i framtiden

• Sammanfattningsvis, hur ser du i stort på Flextronics i Linköping? Vad
är företagets stora fördelar respektive nackdelar? Vilka är de viktigaste förän-
dringarna som måste göras för att dess position på marknaden ska bibehållas?
Var i ligger Flextronics största utvecklingspotential?



Bilaga 2: ReFlex - utseende
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1 Allmän information om ReFlex 
Syftet med att införa ett informationssystem är framför allt att återrapporteringen ska förbättras 
så att erfarenheter från gamla byggen kan utnyttjas i nya. På det sättet minskar risken att man 
behöver fundera på samma problem två gånger eller att samma fel görs mer än en gång. Det ska 
vara smidigt att både rapportera in kontinuerligt och att söka efter vilka problem som uppkommit 
tidigare. Andra syften med ReFlex är att ge möjlighet till snabb feedback mellan funktionerna 
under ett pågående bygge samt att feedback från kund och information om produkterna ska 
kunna spridas på ett effektivare sätt inom företaget.    

Kapitel ett i denna manual är till för att ge en snabbguide till hur informationssystemet ReFlex är 
uppbyggt samt vilka funktioner det erbjuder. Mer detaljerade beskrivningar för hur varje 
funktion/grupp ska rapportera, finns i kapitel 2. 

1.1 Startsidans uppbyggnad 

Startsidan i ReFlex har delats in efter de funktioner som finns i systemet. Nedanstående bild visar 
denna indelning och följs av en kort förklaring av varje del. Längre beskrivningar av funktionerna 
följer i nästa avsnitt. 

 
Figur 1: ReFlex startsida med markeringar för de olika delarna 

 

1. inrapporteringsdel för olika typer av inrapporteringar 

2. meddelanden där feedback från kund och dylikt kan förmedlas vidare 

3. anslagstavla för direkt feedback inom och mellan funktioner 

4. länkar till vyer där inrapporteringarna som gjorts presenteras på olika sätt 

5. diskussionsforum för överlämningsrapporter mellan skiften 

6. dokumentbibliotek där gemensamma dokument kan sparas  

7. fri sökning på ett eller flera ord 
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1.2 Systemets funktioner 

Nedan beskrivs systemets huvudsakliga funktioner.   

1.2.1 Inrapportering 

Inrapporteringsdelen, se figur 2,  är den del där användaren matar in den information från 
processen som är intressant att spara. Det finns olika inrapporteringsformulär beroende på vilken 
sorts inrapportering man ska göra och vilken användargrupp man tillhör och skillnaden mellan de 
olika formulären är att de är uppbyggda av olika uppsättningar av kategoriseringsval och uppgifter 
som ska fyllas i. 

 
Figur 2: Inrapporteringdelen 

 

Systemet skiljer på inrapportering av objekt och övriga inrapporteringar. Objekt står för ett 
problem eller en händelse som inträffar och som ska rapporteras in i systemet. Varje sådant 
objekt kommer efter inrapportering bli en rad i vyerna för inrapporteringar. Objekten delas upp 
efter vilken grupp som rapporterar in dem, vilket gör att det finns beredningsobjekt, 
operatörsobjekt, analytikerobjekt osv. Övriga inrapporteringsmöjligheter som finns är; 
Sammanställning av inkörning, SMA-Yield, Sammanställning av SMA-Yield, Rådata 1 för SMA-
Yield, Rådata 2 för SMA-Yield samt Positiva kommentarer. Detaljerad information om hur varje 
inrapportering ska gå till finns i den delen av manualen som är anpassade till den användargrupp 
som ska utföra just det momentet.  

1.2.2 Sortera och hitta inrapporteringar 

De förinställda vyerna (se del 4 figur 3) används för att enkelt kunna hitta bland det som har 
rapporterats in under någon av valen i figur 2. En av snabblänkarna gör att man kommer direkt 
till en vy med alla inrapporteringar av samtliga sorter. Där kan sedan valfria filtreringar göras så 
att datamängden begränsas till den information man behöver. Övriga snabblänkar är kopplade till 
vyer som är redan är filtrerade på något sätt. Det finns en vy som bara innehåller objekt, en annan 
visar bara de positiva kommentarerna, en tredje innehåller endast sammanställningar av 
inkörningar och så vidare. Sammanlagt finns det fem snabblänkar till olika typer av filtrerade vyer 
som är till för att begränsa antalet klickningar. Samma filtreringar går annars att göra i vyn som 
visar alla inrapporteringar. 
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Figur 3: Förinställda vyer, överlämningsrapporter och delade dokument 

 

1.2.3 Övriga delar  

På anslagstavlan (del 3 i figur 4)  finns det alltså möjlighet för de olika grupperna att ge direkt 
information till varandra. Informationen från inrapporteringarna är mer till för att användas efter 
bygget i olika typer av sammanställningar och för förbättringar inför kommande byggen. Inläggen 
på anslagstavlan ska istället uppfylla behovet av direkt feedback under pågående byggen, sådant 
som behöver uppmärksammas eller åtgärdas omedelbart. De inlägg som skapas kan andra sedan 
svara på och på det sättet kan en dialog upprättas. 

Precis som anslagstavlan är överlämningsrapporteringsdelen (del 5 i figur 3) en form av 
diskussionsforum. Skillnaden är att överlämningsrapporterna är mer interna inom gruppen och är 
framför allt till för att operatörernas och avsynarnas anteckningar mellan skiften inte ska 
försvinna. 

Meddelandefunktionen (del 2 i figur 4) är till för att bland annat objektledare, projektledare, 
chefer och produktionsledare ska skriva meddelanden som rör flera personer eller alla. Det kan 
exempelvis röra sig om att förmedla vidare feedback från kund så att alla får ta del av den.    

Dokumentbiblioteket (del 6 i figur 3) är till för att man ska kunna lägga upp dokument som är 
viktiga eller intressanta. Exempelvis kan information om produkten, eller annat som bör spridas 
till alla, sparas där. 

Slutligen finns funktionen för fri sökning (del 7 i figur 1). Här söker man på ett eller flera ord och 
får en lista med länkar till de träffar sökningen gav. 
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Figur 4: Meddelanden och anslagstavla 

 

1.2.4 Rättigheter 

Ägarna till systemet, i första hand två personer på SMT, har fullständiga rättigheter att ändra i 
systemet och får därför göra de ändringar av inställningar och uppdateringar som behövs. En 
annan grupp av användare är de som är projektledare, chefer, produktionsplanerare eller dylikt. 
De kan inte ändra inställningar men kan ta bort eller ändra i allas inrapporteringar och skriva 
meddelanden som rör alla på startsidan. De övriga användarna ska få rättighet att rapportera in 
vad som helst, men ska bara kunna bara redigera sina egna inrapporteringar. Alla har rättighet att 
läsa allt som rapporteras i ReFlex. 
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2 Gruppspecifik information 
Här beskrivs hur och var varje användargrupp ska rapportera in samt vilken information som kan 
vara intressant att läsa i systemet. I detta kapitel av manualen behöver man därför bara läsa det 
avsnitt som berör en själv. Viss information, som är gemensam för alla grupper, återkommer i alla 
avsnitt.   

2.1 Analytiker 

Detta avsnitt är till för att ge er analytiker den information ni behöver för att använda ReFlex. 

Inrapportering 

Ni har tre olika ställen att rapportera på: 
1. Under snabblänken Analytikerobjekt (figur 2) finns ett formulär där problem eller fel ska 

matas in kontinuerligt när de uppkommer. Exempel på inmatning finns i figur 5. 
Inrapporteringen sker i följande steg,: 

a. Klicka på snabblänken. 
b. Välj ditt namn i listan för att andra senare ska kunna fråga dig om det är något 

mer de undrar över. 
c. Skriv en kort men gärna beskrivande rubrik för problemet/felet. 
d. Välj datum, bygge, version och projekt för inlägget. Kontakta SMT om byggets 

namn eller version saknas i listorna. 
e. Skriv en förklaring till problemet. Förklaringen är väsentlig för att informationen i 

inrapporteringen ska bli användbar. 
f. Välj om felet är material-, produkt- eller processrelaterat. Produktfel är det som 

oftast går att härleda tillbaka till kund och processfel är sådana fel som 
uppkommer inom Flextronics.  

g. Fyll i/välj övrig information som du känner till. 
h. Avsluta med att utse en ägare (en specifik grupp) av problemet. Detta för att 

någon ska ta ansvar för att problemet åtgärdas. 

 
Figur 5: Inrapporteringssida för analytiker 
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2. Under snabblänken Positiva kommentarer (figur 2) bör man skriva en anteckning om 
allt/det som gått bra under ett bygge. Detta är också viktig information för byggrapporter 
och kommande byggen. Om allt har fungerat som det ska kan man exempelvis skriva: ”Vi 
har inte haft några problem, allt har fungerat bra”. Eller ”Förutom redan inrapporterade 
problem har allt annat fungerat väldigt bra. Ett väl uppstyrt bygge”. 
 

3. Del (3) i figur 4, Anslagstavlan, är till för kommunikationen under ett pågående bygge. 
Skriv gärna meddelande till exempelvis operatörer och avsynare/reparatörer här så kan 
alla läsa det oberoende av vilket skift de jobbar. Så här skriver ni ett nytt inlägg. 

a. Klicka på Anslagstavla. 
b. Klicka på pilen bredvid New och välj Nytt inlägg. 
c. Mata in uppgifterna i formuläret likt beskrivningen under punkt 1. Skillnaden är att 

man kan välja att både fylla i en grupp samt en person som är ägare av problemet. 
Detta för att det ska gå snabbt att uppmärksamma och/eller åtgärda problemen. 
Om man inte vet vem i en funktion som är ansvarig i detta bygge räcker det att fylla 
den grupp som ska äga problemet. 

För att svara på ett inlägg klickar man direkt på det på startsidan eller i Anslagstavlan. Välj 
därefter Reply och fyll i uppgifterna samt svaret på inlägget. 

 

Läsa, filtrera och utnyttja information 

Inför ett nytt bygge kan det vara värdefullt att läsa på om hur man gjorde senast och vilka 
problem som uppstod då. Under pågående bygge kan det vara intressant att gå in och studera vad 
de andra rapporterat in. Genom att gå in i de förfiltrerade vyerna som finns i del (4) i figur 3 och 
eventuellt filtrera dem ytterligare (se avsnitt 1.2.2) begränsas informationen och blir mer 
överskådlig och användbar. Exempel på filtreringar som kan vara intressanta för er analytiker: 

 Klicka på snabblänken Alla inrapporteringar. Klicka på pilen bredvid Typ och välj 
Analytikerobjekt. Då visas bara inrapporteringar som är gjorda av analytiker. Ytterligare 
filtreringar kan göras på alla val som har en pil bredvid sig. För att ta bort ett filter 
klicka på samma pil och välj Clear filter. 

 Klicka på snabblänken Alla inrapporteringar. Klicka på pilen bredvid Problemägare och 
välj Analytiker. Då visas alla inrapporteringar av problem som någon har valt att ni ska 
bli ägare av. Om det inte skulle vara er uppgift att ta tag i, meddela den som bör göra 
det istället. 

 Klicka på snabblänken Alla inrapporteringar. Klicka på pilen bredvid Bygge och välj 
pågående bygge. Då kommer en lista med alla inrapporteringar som gjorts av samtliga 
funktioner som rör det valda bygget. Detta kan vara bra för att på ett överskådligt sätt 
få fram tidigare erfarenheter från byggen när det är dags att köra dem igen. 

 Klicka på snabblänken SMA-Yield under rubriken Yield. Här samlas alla SMA-Yield 
som rapporterats av avsynarna. På samma sätt sparas Sammanställningar under 
motsvarande länk på startsidan. Till varje sammanställning ska det, så snart den 
färdigställts av SMT,  finnas en bifogad fil med SMA-Yield i form av tabeller och 
diagram. 

 Klicka på snabblänken Sammanställningar under rubriken Inkörningar. Här samlas alla 
Sammanställningar av inkörningar som operatörerna skriver.  
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2.2 Avsynare/reparatörer 

Detta avsnitt är till för att ge er avsynare den information ni behöver för att använda ReFlex. 

Inrapportering 

Ni har fem olika ställen att rapportera på: 
1. Under snabblänken Avsyningsobjekt (figur 2) finns ett formulär där problem eller fel ska 

matas in kontinuerligt när de uppkommer. Exempel på inmatning finns i figur 6. 
Inrapporteringen sker i följande steg,: 

a. Klicka på snabblänken. 
b. Välj ditt namn i listan för att andra senare ska kunna fråga dig om det är något 

mer de undrar över. 
c. Skriv en kort men gärna beskrivande rubrik för problemet/felet. 
d. Välj datum, bygge, version och projekt för inlägget. Kontakta SMT om byggets 

namn eller version saknas i listorna. 
e. Skriv en förklaring till problemet. Förklaringen är väsentlig för att informationen i 

inrapporteringen ska bli användbar. 
f. Välj om felet är material-, produkt- eller processrelaterat. Produktfel är det som 

oftast går att härleda tillbaka till kund och processfel är sådana fel som 
uppkommer inom Flextronics.  

g. Fyll i/välj övrig information som du känner till. 
h. Avsluta med att utse en ägare (en specifik grupp) av problemet. Detta för att 

någon ska ta ansvar för att problemet åtgärdas. 

 
Figur 6: Inrapporteringssida för avsynare/reparatörer 
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2. Under snabblänken SMA-Yield (figur 2), finns ett excelliknande datablad där ni på 

ungefär samma sätt som förut på varje rad fyller i en position som felat, antal gånger och 
så vidare. Ett smidigt sätt att mata in på är att tabba mellan varje kolumn och välja ur 
rullgardinslistan genom att skriva första eller de två första bokstäverna i valet. 
  

3. Under snabblänken Sammanställning av SMA-Yield (figur 2) fylls ett formulär i som 
motsvarar det ni förut fyllde i längst upp i Yield-rapporten. Exempelvis hur många kort 
som körts, hur många som kontrollerats, hur många som haft minst ett fel och så vidare. 
Utifrån de uppgifterna räknas sedan totalyield och processyield fram. 

 
4. Under snabblänken Positiva kommentarer (figur 2) bör man skriva en anteckning om 

allt/det som gått bra under ett bygge. Detta är också viktig information för byggrapporter 
och kommande byggen. Om allt har fungerat som det ska kan man exempelvis skriva: ”Vi 
har inte haft några problem, allt har fungerat bra”. Eller ”Förutom redan inrapporterade 
problem har allt annat fungerat väldigt bra. Ett väl uppstyrt bygge”. 
 

5. Del (3) i figur 4, Anslagstavlan, är till för kommunikationen under ett pågående bygge. 
Skriv gärna meddelande till exempelvis operatörer och analytiker här så kan alla läsa det 
oberoende av vilket skift de jobbar. Så här skriver ni ett nytt inlägg. 

d. Klicka på Anslagstavla. 
e. Klicka på pilen bredvid New och välj Nytt inlägg. 
f. Mata in uppgifterna i formuläret likt beskrivningen under punkt 1. Skillnaden är att 

man kan välja att både fylla i en grupp samt en person som är ägare av problemet. 
Detta för att det ska gå snabbt att uppmärksamma och/eller åtgärda problemen. 
Om man inte vet vem i en funktion som är ansvarig i detta bygge räcker det att fylla 
den grupp som ska äga problemet. 

För att svara på ett inlägg klickar man direkt på det på startsidan eller i Anslagstavlan. Välj 
därefter Reply och fyll i uppgifterna samt svaret på inlägget. Ett komplement till 
anslagstavlan är det diskussionsforum där överlämningsrapporter kan skrivas. Skillnaden 
är att överlämningsrapporterna ska användas internt inom funktionen. En del av den 
informationen kan dock även vara bra för operatörerna att ta del av. 

Läsa, filtrera och utnyttja information 

Inför ett nytt bygge kan det vara värdefullt att läsa på om hur man gjorde senast och vilka 
problem som uppstod då. Under pågående bygge kan det vara intressant att gå in och studera vad 
de andra rapporterat in. Genom att gå in i de förfiltrerade vyerna som finns i del (4) i figur 3 och 
eventuellt filtrera dem ytterligare (se avsnitt 1.2.2) begränsas informationen och blir mer 
överskådlig och användbar. Exempel på filtreringar som kan vara intressanta för er 
avsynare/reparatörer: 

 Klicka på snabblänken Alla inrapporteringar. Klicka på pilen bredvid Typ och välj 
Avsyningsobjekt. Då visas bara inrapporteringar som är gjorda av avsynare/reparatörer 
dock ej SMA-Yield eller Sammanställningar av SMA-Yield. Ytterligare filtreringar kan 
göras på alla val som har en pil bredvid sig. För att ta bort ett filter klicka på samma pil 
och välj Clear filter. 

 Klicka på snabblänken Alla inrapporteringar. Klicka på pilen bredvid Problemägare och 
välj Avsynare. Då visas alla inrapporteringar av problem som någon har valt att ni ska 
bli ägare av. Om det inte skulle vara er uppgift att ta tag i, meddela den som bör göra 
det istället. 
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 Klicka på snabblänken Alla inrapporteringar. Klicka på pilen bredvid Bygge och välj 
pågående bygge. Då kommer en lista med alla inrapporteringar som gjorts av samtliga 
funktioner som rör det valda bygget. Detta kan vara bra för att på ett överskådligt sätt 
få fram tidigare erfarenheter från byggen när det är dags att köra dem igen. 

 Klicka på snabblänken SMA-Yield under rubriken Yield. Här samlas alla SMA-Yield 
som rapporterats av er. På samma sätt sparas Sammanställningar under motsvarande 
länk på startsidan. Till varje sammanställning ska det, så snart den färdigställts av SMT,  
finnas en bifogad fil med SMA-Yield i form av tabeller och diagram. 

 Klicka på snabblänken Sammanställningar under rubriken Inkörningar. Här samlas alla 
Sammanställningar av inkörningar som operatörerna skriver.  
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2.3 Beredare 

Detta avsnitt är till för att ge er beredare den information ni behöver för att använda ReFlex. 

Inrapportering 

Ni har tre olika ställen att rapportera på: 
1. Under snabblänken Beredningsobjekt (figur 2) finns ett formulär där problem eller fel ska 

matas in kontinuerligt när de uppkommer. Exempel på inmatning finns i figur 7. 
Inrapporteringen sker i följande steg,: 

a. Klicka på snabblänken. 
b. Välj ditt namn i listan för att andra senare ska kunna fråga dig om det är något 

mer de undrar över. 
c. Skriv en kort men gärna beskrivande rubrik för problemet/felet. 
d. Välj datum, bygge, version och projekt för inlägget. Kontakta SMT om byggets 

namn eller version saknas i listorna. 
e. Skriv en förklaring till problemet. Förklaringen är väsentlig för att informationen i 

inrapporteringen ska bli användbar. 
f. Välj om felet är material-, produkt- eller processrelaterat. Produktfel är det som 

oftast går att härleda tillbaka till kund och processfel är sådana fel som 
uppkommer inom Flextronics.  

g. Fyll i/välj övrig information som du känner till. 
h. Avsluta med att utse en ägare (en specifik grupp) av problemet. Detta för att 

någon ska ta ansvar för att problemet åtgärdas. 

 
Figur 7: Inrapporteringssida för beredare 
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2. Under snabblänken Positiva kommentarer (figur 2) bör man skriva en anteckning om 

allt/det som gått bra under ett bygge. Detta är också viktig information för byggrapporter 
och kommande byggen. Om allt har fungerat som det ska kan man exempelvis skriva: ”Vi 
har inte haft några problem, allt har fungerat bra”. Eller ”Förutom redan inrapporterade 
problem har allt annat fungerat väldigt bra. Ett väl uppstyrt bygge”. 
 

3. Del (3) i figur 4, Anslagstavlan, är till för kommunikationen under ett pågående bygge. 
Skriv gärna meddelande till exempelvis operatörer och analytiker här så kan alla läsa det 
oberoende av vilket skift de jobbar. Så här skriver ni ett nytt inlägg. 

a. Klicka på Anslagstavla. 
b. Klicka på pilen bredvid New och välj Nytt inlägg. 
c. Mata in uppgifterna i formuläret likt beskrivningen under punkt 1. Skillnaden är 

att man kan välja att både fylla i en grupp samt en person som är ägare av 
problemet. Detta för att det ska gå snabbt att uppmärksamma och/eller åtgärda 
problemen. Om man inte vet vem i en funktion som är ansvarig i detta bygge 
räcker det att fylla den grupp som ska äga problemet. 

För att svara på ett inlägg klickar man direkt på det på startsidan eller i Anslagstavlan. Välj 
därefter Reply och fyll i uppgifterna samt svaret på inlägget. 

 

Läsa, filtrera och utnyttja information 

Inför ett nytt bygge kan det vara värdefullt att läsa på om hur man gjorde senast och vilka 
problem som uppstod då. Under pågående bygge kan det vara intressant att gå in och studera vad 
de andra rapporterat in. Genom att gå in i de förfiltrerade vyerna som finns i del (4) i figur 3 och 
eventuellt filtrera dem ytterligare (se avsnitt 1.2.2) begränsas informationen och blir mer 
överskådlig och användbar. Exempel på filtreringar som kan vara intressanta för er beredare: 

 Klicka på snabblänken Alla inrapporteringar.. Klicka på pilen bredvid Typ och välj 
Beredningsobjekt. Då visas bara inrapporteringar som är gjorda av analytiker. Ytterligare 
filtreringar kan göras på alla val som har en pil bredvid sig. För att ta bort ett filter 
klicka på samma pil och välj Clear filter. 

 Klicka på snabblänken Alla inrapporteringar. Klicka på pilen bredvid Problemägare och 
välj Beredare. Då visas alla inrapporteringar av problem som någon har valt att ni ska bli 
ägare av. Om det inte skulle vara er uppgift att ta tag i, meddela den som bör göra det 
istället. 

 Klicka på snabblänken Alla inrapporteringar. Klicka på pilen bredvid Bygge och välj 
pågående bygge. Då kommer en lista med alla inrapporteringar som gjorts av samtliga 
funktioner som rör det valda bygget. Detta kan vara bra för att på ett överskådligt sätt 
få fram tidigare erfarenheter från byggen när det är dags att köra dem igen. 

 Klicka på snabblänken SMA-Yield under rubriken Yield. Här samlas alla SMA-Yield 
som rapporterats av avsynarna. På samma sätt sparas Sammanställningar under 
motsvarande länk på startsidan. Till varje sammanställning ska det, så snart den 
färdigställts av SMT,  finnas en bifogad fil med SMA-Yield i form av tabeller och 
diagram. 

 Klicka på snabblänken Sammanställningar under rubriken Inkörningar. Här samlas alla 
Sammanställningar av inkörningar som operatörerna skriver.  
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2.4 Inköpare 

Detta avsnitt är till för att ge er inköpare den information ni behöver för att använda ReFlex. 

Inrapportering 

Ni har tre olika ställen att rapportera på: 
1. Under snabblänken Inköpsobjekt (figur 2) finns ett formulär där problem eller fel ska 

matas in kontinuerligt när de uppkommer. Exempel på inmatning finns i figur 8. 
Inrapporteringen sker i följande steg,: 

a. Klicka på snabblänken. 
b. Välj ditt namn i listan för att andra senare ska kunna fråga dig om det är något 

mer de undrar över. 
c. Skriv en kort men gärna beskrivande rubrik för problemet/felet. 
d. Välj datum, bygge, version och projekt för inlägget. Kontakta SMT om byggets 

namn eller version saknas i listorna. 
e. Skriv en förklaring till problemet. Förklaringen är väsentlig för att informationen i 

inrapporteringen ska bli användbar. 
f. Välj om felet är material-, produkt- eller processrelaterat. Produktfel är det som 

oftast går att härleda tillbaka till kund och processfel är sådana fel som 
uppkommer inom Flextronics.  

g. Fyll i/välj övrig information som du känner till. 
h. Avsluta med att utse en ägare (en specifik grupp) av problemet. Detta för att 

någon ska ta ansvar för att problemet åtgärdas. 

 
Figur 8: Inrapporteringssida för inköpare 
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2. Under snabblänken Positiva kommentarer (figur 2) bör man skriva en anteckning om 

allt/det som gått bra under ett bygge. Detta är också viktig information för byggrapporter 
och kommande byggen. Om allt har fungerat som det ska kan man exempelvis skriva: ”Vi 
har inte haft några problem, allt har fungerat bra”. Eller ”Förutom redan inrapporterade 
problem har allt annat fungerat väldigt bra. Ett väl uppstyrt bygge!”. 
 

3. Del (3) i figur 4, Anslagstavlan, är till för kommunikationen under ett pågående bygge. 
Skriv gärna meddelande till exempelvis operatörer och analytiker här så kan alla läsa det 
oberoende av vilket skift de jobbar. Så här skriver ni ett nytt inlägg. 

a. Klicka på Anslagstavla. 
b. Klicka på pilen bredvid New och välj Nytt inlägg. 
c. Mata in uppgifterna i formuläret likt beskrivningen under punkt 1. Skillnaden är 

att man kan välja att både fylla i en grupp samt en person som är ägare av 
problemet. Detta för att det ska gå snabbt att uppmärksamma och/eller åtgärda 
problemen. Om man inte vet vem i en funktion som är ansvarig i detta bygge 
räcker det att fylla den grupp som ska äga problemet. 

För att svara på ett inlägg kan man klickaa direkt på det på startsidan eller i Anslagstavlan. 
Välj därefter Reply och fyll i uppgifterna samt svaret på inlägget. 

 

Läsa, filtrera och utnyttja information 

Inför ett nytt bygge kan det vara värdefullt att läsa på om hur man gjorde senast och vilka 
problem som uppstod då. Under pågående bygge kan det vara intressant att gå in och studera vad 
de andra rapporterat in. Genom att gå in i de förfiltrerade vyerna som finns i del (4) i figur 3 och 
eventuellt filtrera dem ytterligare (se avsnitt 1.2.2) begränsas informationen och blir mer 
överskådlig och användbar. Exempel på filtreringar som kan vara intressanta för er inköpare: 

 Klicka på snabblänken Alla inrapporteringar. Klicka på pilen bredvid Typ och välj 
Inköpsobjekt. Då visas bara inrapporteringar som är gjorda av inköpare. Ytterligare 
filtreringar kan göras på alla val som har en pil bredvid sig. För att ta bort ett filter 
klicka på samma pil och välj Clear filter. 

 Klicka på snabblänken Alla inrapporteringar. Klicka på pilen bredvid Problemägare och 
välj Inköpare. Då visas alla inrapporteringar av problem som någon har valt att ni ska 
bli ägare av. Om det inte skulle vara er uppgift att ta tag i, meddela den som bör göra 
det istället. 

 Klicka på snabblänken Alla inrapporteringar. Klicka på pilen bredvid Bygge och välj 
pågående bygge. Då kommer en lista med alla inrapporteringar som gjorts av samtliga 
funktioner som rör det valda bygget. Detta kan vara bra för att på ett överskådligt sätt 
få fram tidigare erfarenheter från byggen när det är dags att köra dem igen. 

 Klicka på snabblänken Sammanställningar under rubriken Inkörningar. Här samlas alla 
Sammanställningar av inkörningar som operatörerna skriver. 
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2.5 Operatörer 

Detta avsnittär till för att ge er operatörer den information ni behöver för att använda ReFlex. 

Inrapportering 

Ni har tre olika ställen att rapportera på: 
1. Under snabblänken Operatörsobjekt (figur 2) finns ett formulär där problem eller fel ska 

matas in kontinuerligt när de uppkommer. Exempel på inmatning finns i figur 9. 
Inrapporteringen sker i följande steg,: 

a. Klicka på snabblänken. 
b. Välj ditt namn i listan för att andra senare ska kunna fråga dig om det är något 

mer de undrar över. 
c. Skriv en kort men gärna beskrivande rubrik för problemet/felet. 
d. Välj datum, bygge, version och projekt för inlägget. Kontakta SMT om byggets 

namn eller version saknas i listorna. 
e. Skriv en förklaring till problemet. Förklaringen är väsentlig för att informationen i 

inrapporteringen ska bli användbar. 
f. Välj om felet är material-, produkt- eller processrelaterat. Produktfel är det som 

oftast går att härleda tillbaka till kund och processfel är sådana fel som 
uppkommer inom Flextronics.  

g. Fyll i/välj övrig information som du känner till. 
h. Avsluta med att utse en ägare (en specifik grupp) av problemet. Detta för att 

någon ska ta ansvar för att problemet åtgärdas. 

 
Figur 9: Inrapporteringssida för operatörer 
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2. Under snabblänken Positiva kommentarer (figur 2) bör man skriva en anteckning om 

allt/det som gått bra under ett bygge. Detta är också viktig information för byggrapporter 
och kommande byggen. Om allt har fungerat som det ska kan man exempelvis skriva: ”Vi 
har inte haft några problem, allt har fungerat bra”. Eller ”Förutom redan inrapporterade 
problem har allt annat fungerat väldigt bra. Ett väl uppstyrt bygge!”. 
 

3. Del (3) i figur 4, Anslagstavlan, är till för kommunikationen under ett pågående bygge. 
Skriv gärna meddelande till exempelvis avsynare och analytiker här så kan alla läsa det 
oberoende av vilket skift de jobbar. Så här skriver ni ett nytt inlägg. 

a. Klicka på Anslagstavla. 
b. Klicka på pilen bredvid New och välj Nytt inlägg. 
c. Mata in uppgifterna i formuläret likt beskrivningen under punkt 1. Skillnaden är 

att man kan välja att både fylla i en grupp samt en person som är ägare av 
problemet. Detta för att det ska gå snabbt att uppmärksamma och/eller åtgärda 
problemen. Om man inte vet vem i en funktion som är ansvarig i detta bygge 
räcker det att fylla den grupp som ska äga problemet. 

För att svara på ett inlägg klickar man direkt på det på startsidan eller i Anslagstavlan. Välj 
därefter Reply och fyll i uppgifterna samt svaret på inlägget. Ett komplement till 
anslagstavlan är det diskussionsforum där överlämningsrapporter kan skrivas. Skillnaden 
är att överlämningsrapporterna ska användas internt inom funktionen. En del av den 
informationen kan dock även vara bra för avsynarna/reparatörerna att ta del av. 

 

Läsa, filtrera och utnyttja information 

Inför ett nytt bygge kan det vara värdefullt att läsa på om hur man gjorde senast och vilka 
problem som uppstod då. Under pågående bygge kan det vara intressant att gå in och studera vad 
de andra rapporterat in. Genom att gå in i de förfiltrerade vyerna som finns i del (4) i figur 3 och 
eventuellt filtrera dem ytterligare (se avsnitt 1.2.2) begränsas informationen och blir mer 
överskådlig och användbar. Exempel på filtreringar som kan vara intressanta för er operatörer: 

 Klicka på snabblänken Alla inrapporteringar. Klicka på pilen bredvid Typ och välj 
Operatörsobjekt. Då visas bara inrapporteringar som är gjorda av operatörer. Ytterligare 
filtreringar kan göras på alla val som har en pil bredvid sig. För att ta bort ett filter 
klicka på samma pil och välj Clear filter. 

 Klicka på snabblänken Alla inrapporteringar. Klicka på pilen bredvid Problemägare och 
välj Operatörer. Då visas alla inrapporteringar av problem som någon har valt att ni ska 
bli ägare av. Om det inte skulle vara er uppgift att ta tag i, meddela den som bör göra 
det istället. 

 Klicka på snabblänken Alla inrapporteringar. Klicka på pilen bredvid Bygge och välj 
pågående bygge. Då kommer en lista med alla inrapporteringar som gjorts av samtliga 
funktioner som rör det valda bygget. Detta kan vara bra för att på ett överskådligt sätt 
få fram tidigare erfarenheter från byggen när det är dags att köra dem igen. 

 Klicka på snabblänken SMA-Yield under rubriken Yield. Här samlas alla SMA-Yield 
som rapporterats av avsynarna. På samma sätt sparas Sammanställningar under 
motsvarande länk på startsidan. Till varje sammanställning ska det, så snart den 
färdigställts av SMT, finnas en bifogad fil med SMA-Yield i form av tabeller och 
diagram. 
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 Klicka på snabblänken Sammanställningar under rubriken Inkörningar. Här samlas alla 
Sammanställningar av inkörningar som ni har skrivit.  
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2.6 SMT 

Detta avsnitt är till för  att ge er som jobbar på SMT den information ni behöver för att använda 
ReFlex. 

Inrapportering 

Ni har fyra olika typer av inrapporteringar: 
1. Under snabblänken SMTobjekt (figur 2) finns ett formulär där problem eller fel ska matas 

in kontinuerligt när de uppkommer. Exempel på inmatning finns i figur 10. 
Inrapporteringen sker i följande steg,: 

a. Klicka på snabblänken. 
b. Välj ditt namn i listan för att andra senare ska kunna fråga dig om det är något 

mer de undrar över. 
c. Skriv en kort men gärna beskrivande rubrik för problemet/felet. 
d. Välj datum, bygge, version och projekt för inlägget. Kontakta ägarna av 

systemet/uppdatera valen om byggets namn eller version saknas i listorna. 
e. Skriv en förklaring till problemet. Förklaringen är väsentlig för att informationen i 

inrapporteringen ska bli användbar. 
f. Välj om felet är material-, produkt- eller processrelaterat. Produktfel är det som 

oftast går att härleda tillbaka till kund och processfel är sådana fel som 
uppkommer inom Flextronics.  

g. Fyll i/välj övrig information som du känner till. 
h. Avsluta med att utse en ägare (en specifik grupp) av problemet. Detta för att 

någon ska ta ansvar för att problemet åtgärdas. 

   
Figur 10: Inrapporteringssida för de som jobbar på SMT 
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2. Under snabblänken Positiva kommentarer (figur 2) bör man skriva en anteckning om 

allt/det som gått bra under ett bygge. Detta är också viktig information till rapporter  och 
kommande byggen. Om allt har fungerat som det ska kan man exempelvis skriva: ”Vi har 
inte haft några problem, allt har fungerat bra”. Eller ”Förutom redan inrapporterade 
problem har allt annat fungerat väldigt bra”. 
 

3. Del (3) i figur 4, Anslagstavlan, är till för kommunikationen under ett pågående bygge. 
Skriv gärna meddelande till exempelvis operatörer och avsynare/reparatörer här så kan 
alla läsa det oberoende av vilket skift de jobbar. Så här skriver ni ett nytt inlägg. 

a. Klicka på Anslagstavla. 
b. Klicka på pilen bredvid New och välj Nytt inlägg. 
c. Mata in uppgifterna i formuläret likt beskrivningen under punkt 1. Skillnaden är 

att man kan välja att både fylla i en grupp samt en person som är ägare av 
problemet. Detta för att det ska gå snabbt att uppmärksamma och/eller åtgärda 
problemen. Om man inte vet vem i en funktion som är ansvarig i detta bygge 
räcker det att fylla den grupp som ska äga problemet. 

 
För att svara på ett inlägg kan man klickaa direkt på det på startsidan eller i Anslagstavlan. 
Välj därefter Reply och fyll i uppgifterna samt svaret på inlägget. 
 

4. Under snabblänkarna Rådata 1 respektive 2 för SMA-Yield (figur 2), är det tänkt att ni ska 
gå in för att skapa den rapport med diagram som ni gör idag utifrån avsynarnas 
inrapportering av SMA-yield. 

a. Öppna mallen för Yielddiagram (finns att ladda ned från ReFlex under delade 
dokument). 

b. Spara den som ”filnamn.xls” 
c. Gå till ReFlex och klicka på Rådata 1, SMA-Yield. Kontrollera att rätt bygge visas 

och att den är sorterad efter antal. Om inte kontakta de som har rättigheter att 
ändra i systemet om du inte har det själv.  

d. Klicka på Actions och välj Export to Spreadsheet. Välj Open två gånger följt av Ok (om 
du redan har Excel igång).  

e. Kopiera all rådata som kommer upp genom att Trycka Ctrl A och sen Ctrl C. 
f. Gå till ”filnamn.xls” och fliken Rådata 1. Klistra in genom att trycka Ctrl A och sen 

Ctrl V. 
g. Gå till ReFlex och klicka på Rådata2, SMA-Yield. Gör en liknande kontroll som i 

punkt c.  
h. Klicka på Actions och välj Export to Spreadsheet. Välj Open två gånger följt av Ok (om 

du redan har excel igång).  
i. Kopiera all rådata som kommer upp genom att Trycka Ctrl A och sen Ctrl C. 
j. Gå till ”filnamn.xls” och fliken Rådata 2. Klistra in genom att trycka Ctrl A och sen 

Ctrl V. 
k. Gå till fliken Type of failure och klicka med höger musknapp i fältet B5. Välj Refresh 

Data. 
l. Nu är alla diagram och tabeller skapade. Avsluta med att bifoga filen i den 

sammanställning som avsynarna har gjort. Detta görs genom att klicka på 
Sammanställningar under rubriken Yield i del (4) i figur 3. Klicka på rätt bygge. Klicka 
på edit och bifoga filen. 
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Läsa, filtrera och utnyttja information 

Inför ett nytt bygge kan det vara värdefullt att läsa på om hur man gjorde senast och vilka 
problem som uppstod då. Under pågående bygge kan det vara intressant att gå in och studera vad 
de andra rapporterat in. 

Genom att gå in i de förfiltrerade vyerna som finns i del (4) i figur 3 och eventuellt filtrera dem 
ytterligare (se avsnitt 1.2.2) begränsas informationen och blir mer överskådlig och användbar. 
Exempel på filtreringar som kan vara intressanta för er som arbetar på SMT: 

 

 Klicka på snabblänken Alla inrapporteringar. Klicka på pilen bredvid Problemägare och 
välj SMT. Då visas alla inrapporteringar av problem som någon har valt att ni ska bli 
ägare av. Om det inte är er uppgift att ta tag i, meddela den som bör göra det istället. 

 

 Klicka på snabblänken Alla inrapporteringar. Klicka på pilen bredvid Bygge och välj 
pågående bygge. Då kommer en lista med alla inrapporteringar som gjorts av samtliga 
funktioner som rör det valda bygget. Detta kan vara bra för att på ett överskådligt sätt 
få fram tidigare erfarenheter från byggen när det är dags att köra dem igen. Det är 
också värdfullt vid sammanställning av en byggrapport, välj då även att filtrera på 
version så att bara inrapporteringar från den aktuella versionen visas.  

 

 Klicka på snabblänken SMA-Yield under rubriken Yield. Här samlas alla SMA-Yield-
rapporter som görs av avsynarna. På samma sätt sparas Sammanställningar under 
motsvarande länk på startsidan. Till varje sammanställning ska det, så snart den 
färdigställts av SMT,  finnas en bifogad fil med SMA-Yield i form av tabeller och 
diagram. 

 

 Klicka på snabblänken Sammanställningar under rubriken Inkörningar. Här samlas alla 
Sammanställningar av inkörningar som operatörerna skriver.  

 
 

 


