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SAMMANFATTNING 
Konkurrens med lågprisländer, ökade krav på kvalitet och behov av att snabbt nå ut på 
marknaden med nya produkter är anledningar varför företag måste se över och effektivisera 
sina testmetoder. För att säkerställa nöjda kunder över tid krävs tillförlitliga produkter som 
uppfyller sin tänkta funktion så länge företaget önskar det. Kostnader för bristande kvalitet i 
form av reparationer, återkallning eller försenad produktrelease är ofta stora och ett sätt att 
minska de är genom att effektivisera sin testning. 

Syftet med detta examensarbete är att ta fram samt utvärdera en effektiv testmetod vilken 
möjliggör identifiering av svaga länkar i en konstruktion med så få testobjekt, så snabbt, som 
möjligt. Arbetet är utfört på företaget Whirlpool Corporation i Norrköping, på produkten 
mikrovågsugnar. 

I detta examensarbete redogörs för en testmetod, som är framtagen huvudsakligen baserad på 
teorin bakom Highly Accelerated Life Test (HALT). HALT innebär testning under höga 
stressnivåer med intentionen att produkten ska gå sönder för att således exponera svaga 
länkar. Testmetoden resulterar i en modell framtagen med avsikt att möjliggöra 
konstruktionsändringar som leder till en ökad tillförlitlighet hos produkten. Modellen startar 
med en kartläggning av de fel som uppkommer på marknaden, därefter listas de stressfaktorer 
som kan orsaka fel. Sedan väljs testobjekt samt stressfaktor och baserat på detta designas och 
byggs en testutrustning. Produkten placeras i testutrustningen så att den kan övervakas och 
manövreras. Den valda stressen appliceras sedan, stegvis, det vill säga gradvis ökande, fram 
tills att något går sönder. Analys av felet sker och felet åtgärdas om det är möjligt med 
avseende på teknologiska och ekonomiska begränsningar. Detta förfarande gör produkten mer 
tillförlitlig, eftersom svaga länkar identifieras och elimineras. 

Testerna har utförts med hjälp av utrustning som redan fanns på Whirlpool. Teorin kring 
HALT kräver vanligen speciell testutrustning, så kallade kaosmaskiner, men detta 
examensarbete har dock visat ett exempel på att även enklare utrustning kan användas i syfte 
att ta fram relevanta fel, och således möjligheter till förbättringar. 

Utvärderingen av testmetoden har i examensarbetet genomförts som ett proof of concept, det 
vill säga en evaluering med syfte att finna bevis för att testmetoden fungerar. Test har således 
genomförts på en mogen produkt, där statistik finns från marknaden kring vilka fel som 
uppkommit hos kund. Genom att testa två enheter enligt metoden, med stressfaktorn 
vibration, och jämföra felen som uppkom med de som finns på marknaden kan bevis för 
metoden erhållas. Överensstämmande fanns mellan marknadsfelen och testfelen. Således 
tycks modellen fungera att applicera på Whirlpools produkter. 

Ett sätt att implementera resultatet från dessa tester i framtida konstruktioner är att lägga 
större fokus på frekvensresonanspunkterna för olika komponenter. Examensarbetet har visat 
att skador ofta uppkommer för olika komponenter vid just resonanspunkterna. Att konstruera 
för att undvika att dessa uppkommer under produktens livscykel är således ett sätt att erhålla 
tillförlitligare produkter. 

Sammantaget visar denna rapport hur och att den föreslagna modellen kan nyttjas i syfte att 
finna svaga länkar snabbt med endast ett fåtal testobjekt, genom att testa vid höga stressnivåer 
under kort tid. Efter åtgärdande av de svaga länkarna erhålls tillförlitligare produkter och i 
slutändan nöjdare kunder.  
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ABSTRACT 

Competition against low price countries, increased demands on high quality products and the 
need to quickly launch new products on the market are reasons why companies need to look 
over and increase the efficiency of their test methods. To guarantee customer satisfaction over 
time, companies need reliable products that fulfill their intended function for as long as the 
company wishes them to. Costs arising from poor quality such as repairs, warranty costs, 
recalls and delayed product releases are often large and one way to decrease them is to 
perform more effective tests. 

The purpose of this master thesis is to develop and evaluate an efficient test method which 
renders possible an identification of the weak links within a construction with as few test 
objects and as quickly as possible. The master thesis was carried out at the company 
Whirlpool Corporation in Norrköping, regarding the product microwave oven. 

In this master thesis a test method is described, which is based on the theory behind Highly 
Accelerated Life Test (HALT). HALT represents testing with high levels of stress aiming at 
product failure, thus exposing weak links. The model is constructed with the aim of creating 
opportunities for design changes, therefore increasing the reliability of the product. The test 
method results in a model which starts with a mapping of the failures that occur in the field, 
the stresses that can cause failures are then listed. Afterwards, a test object and a stress is 
chosen. Based on this, a test appliance is designed and built. The product is placed in the test 
equipment so that it can be monitored and maneuvered. The stress is then applied step by step, 
i.e. gradually increased, until something fails. An analysis is carried out regarding the failure, 
which is corrected if possible depending on technological and financial limitations. This 
procedure increases the reliability of the product because weak links are identified and 
eliminated. 

The tests have been performed with already existing equipment at Whirlpool. The theory 
regarding HALT usually demand special test equipment, so called chaos machines. This 
master thesis shows an example that less advanced equipment can be used in finding relevant 
failures, and therefore opportunities for improvement. 

The evaluation of the method in this master thesis has been carried out as a proof of concept, 
meaning an evaluation with the purpose of finding proof that the test method is valid. Tests 
have therefore been performed on a mature product, where statistics collected from the field 
regarding field failures existed. By testing two units according to the defined method with the 
stress vibration and a comparison between the failures that occurred with the ones that have 
occurred on the field can be performed, proof can be provided that the method works. 
Accordance was found between the field failures and the test failures. The model therefore 
seems to work when it is applied on Whirlpool’s products.  

One way to implement the results from these tests in future constructions is to emphasis the 
importance of resonance points for different components, since the master thesis has shown 
that failures often occur for different components at their resonance points. Designing with 
the goal to avoid that the product is exposed to their resonance points will make the products 
more reliable. 

To summarize, this report shows how it is possible, by using the suggested model, to find 
weak links quickly with only a few test objects and by testing with high levels of stress during 
a short period of time. After attending to the weak links, more reliable products can be 
designed and constructed, resulting in higher customer satisfaction. 
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Del 1 
Introduktion 
 

I DENNA DEL INGÅR INLEDNING SAMT METOD. INLEDNINGEN INNEHÅLLER EN 

BAKGRUND SOM ÄMNAR GE LÄSAREN EN FÖRSTÅELSE FÖR EFTERFÖLJANDE SYFTE 

VILKET UTVECKLAS TILL PROBLEMFORMULERING, FRÅGESTÄLLNINGAR OCH 

AVGRÄNSNINGAR. I METODKAPITLET REDOVISAS DEN METOD SOM ANVÄNTS UNDER 

EXAMENSARBETET. 
 

 



 

 

2 Effektivare Tester       

1 INLEDNING 
Dagens företag verkar på en allt mer global och konkurrensutsatt marknad där det inte är 
tillräckligt att skapa innovativa och kvalitetssäkrade produkter, företagen måste också vara 
först att nå ut till kunderna med sina produkter. För att åstadkomma detta måste tiden från en 
färdig produktidé tills att produkten finns på marknaden (time to market, TTM) hållas kort 
samtidigt som tillförlitligheten hos produkten hålls hög. En bristande tillförlitlighet hos en 
produkt kan generera missnöjda kunder som vid sitt nästa köp väljer att inte köpa företagets 
produkter. Kostnaderna för returer från marknaden ger även höga garantikostnader.  

För att åstadkomma optimerad TTM med bibehållen eller ökad tillförlitlighet lägger företag 
resurser på kvalitetsarbete och många har anammat filosofin inom offensiv 
kvalitetsutveckling. Där läggs fokus på att ständigt sträva efter att uppfylla och överträffa 
kundernas krav och förväntningar, till en så låg kostnad som möjligt, genom ett kontinuerligt 
förändringsarbete av företagets samtliga processer. 

En av de processer som företag lägger mer och mer fokus på är testningen. Denna process kan 
förbättras genom minimering av antalet tester som genomförs nära releasedatumet och på så 
sätt kan TTM sänkas. Traditionellt är det dock vid denna tidpunkt den största delen av testerna 
sker. En anledning är den vanliga åsikten att tester som i så hög grad som möjligt efterliknar 
kundernas användande av produkten är de som ger mest information om produktens 
tillförlitlighet. Dessa tester förutsätter i princip färdiga produkter och blir tidskrävande. 
Tillförlitlighet definieras enligt Whirlpool Coperations (hädanefter benämnt Whirlpool) som: 

“The probability that the product will perform its intended function during its 
intended life under the customers normal operating conditions.”1 

Denna typ av tester, som kan klassificeras som test to pass, kräver som nämnts i regel stora 
kvantiteter av färdiga produkter och tar relativt lång tid. Test to pass innebär att produkter 
testas med stressfaktorer och på stressnivåer som är troliga att produkterna kommer att 
utsättas för under sin livslängd. Ifall testobjekten klarar testet, det vill säga produkterna är 
felfria efter testet, anses de tillförlitliga och redo att nå marknaden. Test to pass-testerna 
kräver många testföremål för att möjliggöra beräkningar av produkternas inbyggda 
tillförlitlighet.  

Fler och fler företag samt forskare har riktat kritik mot dessa typer av tester då det är oklart 
vilken information som egentligen kan erhållas, därför har tester tagits fram som kan 
kategoriseras som test to fail. Vid dessa tester utsätts produkten för höga stresser fram tills 
dess att något fallerar eller går sönder. Analyser och slutsatser kan sedan dras utifrån vilket fel 
som uppstod och varför, varvid felet kan rättas till och produkten blir, förhoppningsvis, 
tillförlitligare. Test to fail kräver ett mindre antal produkter som testas under kortare tid, då tid 
ersätts med höga stressnivåer. Testerna kan därför utföras tidigare i designprocessen då 
testobjektet exempelvis kan vara en handbyggd prototyp. Test to fail-testerna kan således ses 
som mer kvalitativa än de resurskrävande kvantitativa test to pass.  

Tankesättet borde också föras från idén att kunder slipper otillförlitliga produkter genom att 
inspektion gallrar ut defekta produkter innan de når kunden. Istället bör kvalitetsförbättringar 
göras progressivt, så att produkterna i sig är mer tillförlitliga och robusta och således fortsätter 
vara fungerande oberoende av variation och störande faktorer. 

Detta examensarbete ämnar utforska tester av typen test to fail, både analytiskt och empiriskt, 
gällande produktområdet mikrovågsugnar, på företaget Whirlpool.  

                                                 
1 Whirlpool Corporations interna dokumentation 



 

 

3 Del 1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 
För att ge läsaren en förståelse för problemformulering och syfte med examensarbetet 
beskrivs först Whirlpool som företag, därefter redogörs för Whirlpools processkarta från idé 
till kund samt testningen i dagsläget. I nästa skede beskrivs grundläggande 
mikrovågsugnsterminologi, för att ge läsaren en begreppsbild inför den fortsatta läsningen. 

1.1.1 Företagsbeskrivning  

Whirlpool har funnits i över 95 år och är ett amerikansktägt bolag, med koncernhuvudkontor i 
Benton Harbor, Michigan, USA, som verkar inom området hushållsmaskiner och vitvaror. 
Produktion finns i 13 länder på fyra olika kontinenter, och totalt har företaget ca 80 000 
anställda. 2006 såldes 55 miljoner enheter med en nettoförsäljning på 18 miljarder dollar.2 
Företagets kvalitetslöfte till konsumenterna lyder: 

“Whirlpool Corporation is committed to building products that consumers 
around the world can depend on to meet their daily needs. This commitment to 
quality begins in the concept stages and continues throughout the lifetime of the 
appliance. The result of these efforts is a sustainable and competitive advantage 
for the company.”3 

Whirlpool Sweden AB, beläget i Norrköping, verkar under huvudkontoret för Whirlpool 
Europa vilket är lokaliserat i Milano, Italien. I Europa tillverkar och säljer Whirlpool 
produkter under flera varumärken, bland annat Whirlpool, Bauknecht samt Kitchen Aid.4  

Whirlpool Norrköping tillverkar och utvecklar inbyggnadsmikrovågsugnar, under 
märkesnamn som Twin och Mini Built In (Mini B.I), samt kaffemaskiner. Verksamheten 
sysselsätter cirka 350 personer, varav 60 arbetar med idéskapande, beräkningar, analyser och 
mätningar samt test, medan resterande arbetar med produktion. Utveckling sker både gällande 
nya produktplattformar men även förbättring av befintliga. I Norrköping tillverkas årligen 
cirka 350 000 mikrovågsugnar vilka mestadels säljs i Europa och Nordamerika.5  

Whirlpool Norrköping arbetar i nära samarbete med Whirlpools verksamhet i Shunde, Kina, 
som också tillverkar och utvecklar mikrovågsugnar. I Shunde produceras och utvecklas 
Counter-tops (CT), det vill säga fristående bänkmikrovågsugnar såsom Jet Chef, Plug, Vitesse 
och Maximo.6  

Innan en mikrovågsugn börjar serietillverkas sker omfattande testning för att säkerställa att 
den klarar en produktrelease. Whirlpool Norrköping har därför termiska och elektroniska 
laboratorier samt en provköksverksamhet. I produktion sker slutkontroller automatiserat med 
robotar samt med hjälp av kamerasystem för en visuell bedömning.7 I Shunde sker 
slutkontrollen manuellt.8  

Detta examensarbete utförs främst i samröre med avdelningen PALO (Product Approval and 
Lab Operations) på Norrköpinganläggningen. Figur 1 illustrerar uppbyggnaden av PALO.  

                                                 
2 Informationsbroschyr Whirlpool Sweden AB 
3 Whirlpools hemsida, besökt 2009-02-13 
4 Informationsbroschyr Whirlpool Sweden AB 
5 Ibid 
6 Ekström (2008) 
7 Informationsbroschyr Whirlpool Sweden AB 
8 Ekström (2008) 
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Figur 1 PALO (Product Approval and Lab Operations) uppbyggnad
9

 

PALO sysslar med testning, laborationsverksamhet, produktgodkännande och marknadstest10. 
Verksamheten stöds av en medarbetare som är Master Black Belt (Six Sigma Quality- 
Expert). Avdelningen arbetar med områdena mekaniska komponenter, elkomponenter, 
säkerhetsfrågor, samt godkännande och mätningar. Ansvariga finns även för godkännande och 
testning av produktplattformar. Den streckade rutan illustrerar motsvarande verksamhet i 
Shunde.11 

Whirlpools verksamhet har som mål att präglas av kvalitet, nytänkande, kostnadseffektivitet 
samt stor flexibilitet. All verksamhet, från idé till färdig produkt ska också utgå från kunden, 
därför nyttjar Whirlpool en modell kallad Customer to Customer (C2C) som beskrivs nedan. 

1.1.2 Customer to customer (C2C)  

Figur 2 visar C2C-processen, vilket är en modell som används av Whirlpool12. C2C beskriver 
processen från idéer till färdiga produkter hos kund, och består i övergripande processdelar 
samt Tollgates (grindar), vilka är beslutspunkter, och Milestones (milstolpar) vilka definieras 
som kritiska aktiviteter eller signifikanta resultat. 

 
Figur 2 Whirlpools Customer to Customer processkarta 

                                                 
9 Översatt från Whirlpools interna dokumentation 
10 Marknad används i denna rapport för att beskriva den miljö produkten befinner sig i efter att den producerats, 

jmf. engelskans field. 
11 Whirlpools interna dokumentation 
12 Informationen om C2C är hämtad från Whirlpools interna dokumentation  
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Starten på C2C består av en Opportunity identification där affärsmöjligheter identifieras. 
Möjligheterna gallras sedan vid en Opportunity screen, där det beslutas vilka möjligheter som 
skall analyseras vidare. 

I nästa steg identifieras kundernas önskemål och krav, Opportunity exploration, och en 
gallring av idéer sker där till slut en väljs ut för fortsatt utvärdering, Idea screening Tollgate. 
Conceptualization innefattar utveckling, tester, och möjlighetsanalys av olika framtagna 
koncept baserade på idén. I denna fas nås en Concept Selection Milestone där beslut tas kring 
vilket koncept som skall utvecklas vidare, och därefter tas ett beslut ifall konceptet skall 
utvecklas färdigt, Concept Evaluation Tollgate.   

Conversion är en fas där det valda konceptet designas, utvecklas fullt ut samt genomgår tester. 
I denna fas nås två stycken Milestones, Design Release samt Market Launch. Design release 
innebär att designen släpps gradvis under Conversion-fasen, total release sker vid Business 
Evaluation Tollgate. Market Launch är beslutstillfället beträffande marknadsföringsplan samt 
finansiering.  

I den sista fasen, Execution, implementeras produktprocessen, marknadslansering samt 
stödsystem. I denna fas ingår två Milestones; Transition Launch där det kontrolleras att 
överensstämmelse råder mellan finansiella och operationella delar av företaget, samt Product 
Release när det säkerställs att leverantörer, produktion, lanseringsapparaten samt 
stödsystemen är redo. I det sista skedet då produkten nått marknaden nås en Key Learning 
Tollgate i vilken arbetet utvärderas och viktiga lärdomar tas upp. 

Whirlpool definierar time to market som Decision Time + Execution Time, se figur 2, det vill 
säga tiden från att en idé valts ut för fortsatt utvärdering fram till att produkten är släppt på 
marknaden. För att ta marknadsandelar och snabbt få ut sin produkt på marknaden är det 
därför viktigt att hålla TTM så kort som möjligt. 

1.1.3 Tester i dagsläget 

Tester förekommer i dagsläget på flera ställen i C2C men i det stora hela är testerna förlagda 
till slutskedet av C2C-processen. En anledning till detta är att tidigare i processen sker 
testerna på handbyggda prototyper, vilka är kostsamma och tester kan inte utföras i den 
mängd som önskas. Testerna som utförs är dessutom orienterade mot test to pass och syftar 
till att på effektivaste sätt efterlikna de stresser mikrovågsugnen utsätts för under sin livstid. 
Detta kräver många testobjekt och kan därför endast utföras i slutstadiet av C2C-processen. 
Ett sätt att tidigarelägga testerna är att i ökad utsträckning testa på komponentnivå, med tester 
som kräver ett mindre antal produkter och går att utföra snabbare.  

Tester genomförs för att kontrollera att mikrovågsugnarna uppfyller de interna och externa 
krav som ställs på dem. Kundkrav behöver uppfyllas såväl som regelverk, exempelvis inom 
säkerhetsområdet. Tester sker inom områden som klimat, kontrollsystem, matlagning, 
mekanisk styrka, läckage, tillförlitlighet samt transport. Förutom denna typ av standardtest 
sker specifika test baserade på FMEA13-analys då kända risker med produkten nedtecknas. 

Testerna som utförs i dagsläget kan sammanfattas som test vilka verifierar att komponenter 
eller hela ugnar uppfyller specificerade gränsvärden. Testernas målvärden definieras ofta som 
”inga fel”, ”inget mikrovågsläckage” eller ”inga sprickor i plasten”. Testerna är primärt 
inriktade på att kopiera kundernas användning, men viss acceleration sker, främst då med 
temperatur. Tillförlitlighet testas genom att kontrollera mikrovågsugnens funktion under 1000 
timmar vilket motsvarar 10 års kundanvändning. 

                                                 
13 FMEA (felmods- och feleffektsanalys) innebär en systematisk genomgång av en produkt med avseende på 

dess funktion, felsätt, felorsaker och felkonsekvenser, se Bergman, Klefsjö (2002) s 113 ff. 
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1.1.4 Grundläggande mikrovågsugnsterminologi 

För att ge läsaren en förståelse för begrepp som används löpande i denna rapport beskrivs 
mikrovågsugnens funktion samt övergripande komponenter i mikrovågsugnen.14  

Då mat och drycker värms och tillagas i en mikrovågsugn absorberar vatten, fett och andra 
beståndsdelar av maten energi från mikrovågor. Mikrovågor skapas genom att en magnetron, 
vilken erhåller energi överförd från en transformator, alstrar ett elektromagnetiskt fält. Detta 
fält förs vidare genom en vågledare som leder mikrovågorna till kaviteten (kokutrymmet) i 
mikrovågsugnen. Magnetronen har dessutom någon form av styrning vilken kan vara 
mekanisk eller elektronisk. Mikrovågsugnen består även av en fläkt och fläktmotor med syftet 
att kyla transformator och magnetron. 

Alla typer av mikrovågsugnar som tillverkas av Whirlpool skiljer sig åt med avseende på 
funktion och konstruktion. Skillnader finns exempelvis mellan inbyggnadsugnar och CT, 
olika ugnars konstruktion genererar olika tekniska lösningar och ju mer komplicerade finesser 
desto mer elektronisk styrning. Mikrovågor skapas dock på samma sätt i de olika ugnarna och 
magnetron, transformator och fläkt är gemensamma komponenter för olika modeller och typer 
av ugnar.  

De gemensamma yttre delarna på en mikrovågsugn är dels kaviteten där maten tillagas, vilken 
vanligen är emaljerad eller målad. Alla ugnar på marknaden har även ett turntable (TT), en 
roterande platta som styrs av en TT-motor. TT används för att rotera maten och således erhålla 
en jämnare uppvärmning. För att styra mikrovågsugnens inställningar används knappar och 
rattar av mekanisk eller elektronisk karaktär.  

Denna beskrivning av en mikrovågsugn är mycket grundläggande. De flesta mikrovågsugnar 
på marknaden idag innehåller många finesser så som grillfunktion, funktioner som en reguljär 
ugn etcetera. De komponenter och funktioner som tidigare nämnts är dock gemensamma för 
alla typer av mikrovågsugnar och begreppen kommer fortsättningsvis användas löpande i 
examensarbetet. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att finna, applicera och utvärdera en metod vilken ämnar 
höja tillförlitligheten av en mikrovågsugn samt möjliggöra en identifiering av svagheter och 
brister tidigt i Customer to Customer-processen. 

1.3 Problemformulering 
Med avsikt att på lång sikt sänka TTM, reducera kvalitetsbristkostnader, minska returer från 
marknaden, sänka mean time between failures15 och finna felmoder tidigare i C2C-processen 
samt öka tillförlitligheten på den färdiga mikrovågsugnen önskar Whirlpool en utredning.  

För att uppnå ovanstående syfte krävs: 

1) Identifiering av de faktorer som påverkar den av kund upplevda 
produkttillförlitligheten, eftersom det är kunden som väljer att returnera produkten och 
därmed fäller avgörandet i huruvida produkten anses tillförlitlig.  

2) Identifiering av de typer av stressfaktorer som påverkar mikrovågsugnens 
tillförlitlighet, deras påverkan på mikron samt var i ugnens livscykel dessa 
uppkommer.  

                                                 
14 Informationen baserad på Ekström, Ohlsson, Johansson (2008) 
15 Mean time between failures (MTBF), genomsnittlig tid en komponent fungerar utan fel. Kan beskrivas som 
antalet fel dividerat med observationstiden. 
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3) Praktiska testmetoder ska tas fram, med avsikten att identifiera möjligheter till höjning 
av mikrovågsugnens tillförlitlighet, och därmed säkerställa att de faktorer som 
påverkar kundens upplevelse av produkten uppfylls över tid. Testerna ska inriktas på 
att ge information kring de svagaste länkarna i en mikrovågsugn.   

4) Tester skall sedan genomföras, och således måste först ett lämpligt testobjekt 
identifieras.  

5) Slutligen ska testet analyseras och evalueras.  

Då testerna skall tidigareläggas i C2C-processen, krävs det att testerna till sin natur är 
kvalitativa i motsats till kvantitativa.  

1.3.1 Frågeställningar 

• Vilken typ av accelererat test bör väljas utifrån förutsättningarna? 

• Vilka egenskaper hos mikrovågsugnen påverkar kundens upplevelse? 

• Vilka är de kritiska stressfaktorer som påverkar en mikrovågsugn och på vilket sätt 
påverkar de? 

• Hur ska testobjektet väljas? 

• Vilka är det valda testobjektets eventuellt svagaste länkar? 

• På vilket sätt kan testresultaten användas för att förbättra mikrovågsugnens tillförlitlighet? 

• Hur skall resultatet återföras och implementeras i konstruktionsprocessen? 

1.3.2 Direktiv 

Whirlpool önskar att utredningen skall inrikta sig på accelererade stresstest. Detta ger vissa 
begränsningar för examensarbetet, exempelvis kan ingen korrelation tas fram mellan 
kundernas verkliga användning av en mikrovågsugn samt de stresser och stressnivåer som 
mikrovågsugnen utsätts för under det accelererade testet. 

Whirlpool önskar även att utredningen fokuseras på mekaniska fel samt funktionsfel som 
uppkommer främst under transport. Detta ger vissa indikationer på vilka stressfaktorer som 
ska appliceras vid testningen samt vilka delar av mikrovågsugnen som ska övervakas i högre 
grad. 

1.4 Avgränsningar 
För att uppnå konsekvens och arbeta i linje med Whirlpools önskemål bör en form av 
accelererat test väljas. Det skulle kunna tänkas att flera olika metoder testades och 
utvärderades men detta skulle medföra ett arbete vilket är för stort för den tidsram som är 
definierad för detta examensarbete. Huvudfokus ligger således på att utvärdera en testmodell 
samt visa dess användningsområde, funktion samt dess fördelar och nackdelar. 

Omfattningen på detta examensarbete måste begränsas till att en stressfaktor används vid 
testningen vilket innebär att andra stressfaktorer som påverkar tillförlitligheten hos produkten 
ändå kommer att behöva uteslutas från undersökningen. Istället kommer fokus att läggas på 
den stressfaktor som i högst grad anses påverka mikrovågsugnens tillförlitlighet samt anses 
kunna producera fel mest effektivt. 

En avgränsning behöver även ske kring vilken modell av mikrovågsugn som ska utvärderas. 
Detta beslut tas i samråd med Whirlpool och baseras på empiriska studier. Produktfloran hos 
Whirlpool är stor och det är därför viktigt att tidigt avgränsa. Tidskrävande test och dyrbara 
testföremål medger även endast ett begränsat antal tester. 
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Begränsningar existerar dessutom kring vilka tester som är möjliga att utföra, tillgång ges till 
testapparatur på Norrköpingsfabriken, men också Whirlpools testavdelningar i andra delar av 
världen. Större inköp av ny testappartur är inte möjlig, dock finns vissa möjligheter till 
omkonstruktion av befintlig testapparatur. 

Accelererade stresstest innebär förenklat att en produkt testas under stressnivåer som är 
betydligt högre än de stresser som produkten utsätts för under sin normala livstid. Testerna 
medför att produkten förstörs varvid orsaken till det identifierade problemet, samt hur det kan 
förebyggas eller åtgärdas kan tas fram. Denna typ av test syftar till att testa extremvärden och 
på grundval av detta förbättra konstruktionen. Från dessa tester erhålls ingen information 
gällande när, eller ens om, felet skulle ha uppkommit hos kund. Därmed kan det inte nyttjas 
för att bestämma trolig livslängd hos produkten utan snarare förlänga livslängd och öka 
tillförlitlighet genom att åtgärda problemet tidigt i utvecklingsfasen. 

1.5 Förankring 
Flera delar av Whirlpool påverkas av examensarbetet. Ifall denna typ av tester implementeras 
så förändras testpersonalens uppgifter till att även innefatta accelererade testningar. För att 
kvalitetsarbete skall ge ett optimalt resultat krävs alla medarbetares delaktighet. Detta medför 
att testpersonalen kommer att engageras att vara delaktiga i utveckling, utförande och 
evaluering av de tester som genomförs inom ramen för detta examensarbete. Denna personal 
innehar dessutom nödvändig kunskap för genomförandet av examensarbetet.  

Då resultatet av detta arbete ämnar visa att accelererad testning är en metod som fungerar i 
syfte att ta fram relevanta fel, så krävs att denna rapport kan användas för att övertyga 
eventuella skeptiker om nyttan med dessa tester. Därför behöver arbetet på något vis bevisa 
att metoden accelererad testning fungerar, för att resultatet till fullo ska kunna förankras på 
Whirlpool. Det resultat som erhålls från testerna bör också kommuniceras till involverade 
medarbetare för att möjliggöra förståelse och acceptans. 

1.6 Mål 
Detta examensarbetes mål kan ses som ett delmål för Whirlpool. Mål kan delas upp i 
kortsiktiga, mellanlånga och långsiktiga effektmål. De kortsiktiga härrör till förarbetet och de 
är specifika och tydliga. Dessa kan exempelvis vara utformade som ”vara inläst på 
accelererad testning”. Mellanlånga mål ställs upp som projektets delmål samt huvudmål, och 
de långsiktiga effektmålen är de som definieras som själva nyttan med projektet. Det är därför 
av största vikt att projektet igenom hålla fokus på de långsiktiga målen, redan i förarbetet.16  

Figur 3 visar en illustration med målet för detta projekt samt de långsiktiga effektmålen 
Whirlpool önskar uppnå med projektet i ett större sammanhang. 

 

                                                 
16 Wenell T (2001), s 49 och 62 
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Figur 3 Illustration över projekt- och effektmål 

1.7 Läsaren 
Vid varje projekt är det viktigt att ta reda på vilka målgrupper rapporten ska inriktas mot och 
vad arbetsresultatet ska användas till. Denna rapport riktar sig mot läsare insatta i 
kvalitetsområdet, så denna kunskap förutsätts finnas hos läsaren. Detta medför att 
grundläggande kvalitetsbegrepp ej utvecklas i den teoretiska referensramen eller löpande i 
texten. För läsare som inte besitter denna kunskap rekommenderas Kvalitet i alla led17 som en 
introduktion inom kvalitetsområdet. 

Målgruppen kan delas in i två delar, dels den företagsanknutna, dels den universitetsanknutna. 
I båda dessa grupper förutsätts kvalitetskunskap, men begrepp inom testning, mikrovågsugnar 
samt stressfaktorer redogörs noggrant då ingen förkunskap kring detta förutsätts finnas hos 
den universitetsanknutna läsaren. 

Slutrapporten har flera användningsområden, delar av den kan användas som beslutsunderlag 
för Whirlpool, i kombination med en Thoughtmap18, medan andra delar är till för en mer 
vetenskaplig utredning vilken har som mål att beskriva ett detaljerat förlopp, för att ge läsaren 
en fullständig insikt kring beslut som fattats och vägval som gjorts. 

1.8 Disposition 
Denna rapport är uppdelad i sex stycken större avsnitt, för att underlätta för läsaren, samt ge 
en struktur, dessa är: 

Del 1: Introduktion  

I denna del redogörs för bakgrundsinformation såsom företagsinformation, som leder fram till 
syfte och problemformulering. I introduktionen ingår också ett metodkapitel, där det redogörs 
för den metod som används vid examensarbetet. Kapitlet innehåller bland annat 
projektupplägg, diskussion kring vilken typ av utredning examensarbetet utgör samt detaljerat 
metodologiskt genomförande. 

Del 2: Teorier  

I teoriavsnittet redogörs för teori relevant för arbetet, detta gäller dels den teori som har 
tillämpats i arbetet men även ytterligare teori avsedd att ge läsaren ökade insikter.  

                                                 
17 Bergman, Klefsjö (2002) 
18 Beskrivs närmare i kap 2.2 
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Teori behandlas gällande tillförlitlighet, testning och accelererad testning i allmänhet samt 
testmetoden HALT i synnerhet. 

Del 3: Empiri 

I del 3 beskrivs resultatet av de empiriska studier som utförts för att realisera detta 
examensarbete, dessa gäller produktions- och marknadsanalys såväl i Kina som i Sverige, 
vilket leder fram till ett val av testobjekt. Kundens upplevelse av en mikrovågsugn, 
mikrovågsugnens livscykel, de stressnivåer som mikrovågsugnen utsätts för samt de fel dessa 
ger upphov till redovisas också. 

Del 4: Tester 

Denna del beskriver huvuddelen av detta examensarbete, det vill säga hur designandet av 
testerna gått till, vilken utrustning som använts, utförande och resultat av testerna. Till sist 
sker analys av testerna och resultaten samt en återkoppling till de empiriska studierna. 
Slutsatser dras även kring arbetets viktigaste upptäckter och poänger 

Del 5: Avslutning 

I den avslutande delen förs en diskussion kring resultatet, arbetet som sådant och hur väl 
syftet har uppnåtts. En diskussion förs kring generaliserbarhet och felkällor. Till sist ges 
förslag till fortsatt arbete. 

Del 6: Appendix 

I del 6 återfinns ordlista och källförteckning samt de bilagor som ansetts relevanta för arbetet 
men inte återfinns i rapporten som sådan. 
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2 METOD 
I detta avsnitt beskrivs och argumenteras för metodval samt den metodologiska arbetsgången 
på ett generellt plan, men även ett detaljerat metodologiskt genomförande redovisas. Först 
beskrivs projektupplägg och arbetsredskapet Thoughtmap, därefter redogörs för de 
ställningstaganden som gjorts kring vetenskaplighet och till sist beskrivs genomförandet 
uppdelat i förstudie, litteraturstudie, empiriska studier samt testmetod. 

2.1 Projektupplägg 
Figur 4 illustrerar upplägget på detta examensarbete19, de olika momenten är uppdelade i 
enlighet med den del av rapporten de redovisas i. I del 1 genomgås momenten: identifiering 
av problemområde, precisering av problemet och val av metod. För att möjliggöra detta 
genomförs i ett första skede en förstudie, hur denna gick till redovisas i 2.5.1 och resultatet 
återfinns i bakgrundskapitlet, se 1.1.  

Därefter genomförs en litteraturstudie, se 2.5.1, och resultatet av denna redovisas i del 2. I del 
3 genomförs och behandlas de empiriska studierna, förfarandet återfinns i 2.5.3. Därefter sker 
testgenomförande samt bearbetning och analys av resultatet, detta är del 4 av arbetet, 
testmetoden redovisas i 2.5.4.  

Del 5 innehåller diskussion av arbetet som sådant samt resultatet. Till sist tas förslag till 
fortsatt arbete fram, vilka Whirlpool kan välja att agera utifrån. 

 
Figur 4 Illustration över examensarbetets olika faser 

2.2 Thoughtmap (TMap) 
Arbetet bakom denna rapport har strukturerats i enlighet med six sigma- verktyget 
Thoughtmap (TMap). Ett utdrag från den stora TMap vilken detta arbete byggts upp kring 
samt förtydligande av TMappens uppbyggnad återfinns i bilaga 1.  

Syftet med en TMap är att strukturera ett projekt på ett vis som uppmuntrar kritiskt tänkande. 
Kritiskt tänkande kan kort beskrivas som ifrågasättande tänkande samt reflekterande över 
kunskap och lärandeprocessen. Att arbeta med metoden TMap uppmuntrar även användande 
av data för att ta fram och stödja teorier.20 TMap som verktyg motverkar att ett projekt startar 
med en föreslagen lösning, vilket gör att alternativa lösningsgångar kan förbises. Det 
motverkar också att bestämda verktyg för att lösa ett problem bestäms i förväg.21 

                                                 
19 De olika faserna är baserade på Patel, Tebelius (1987), s 42 
20 Clark, Sanders (2002), s 2 
21 Hild m.fl (1999), s 1 
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Induktion 

Induktion 

Deduktion 

Data 
Fakta 

Teorier 
Hypoteser 

Idéer 
Misstanke 

Ny kunskap 

Gå till biblioteket 
Titta på processen 
Göra experiment 

Vid kvalitets- och statistiska arbeten används gärna flödesscheman, vilka överensstämmer väl 
med det som ingenjören lärt sig i sin utbildning, att det existerar en formula eller metod som 
är den rätta lösningen för varje problem. För att uppnå kreativa lösningar krävs tänkande 
utanför lådan, då en singulär väg, som i ett flödesschema, sällan är rätt väg för alla problem 
och frågor vilka ingår i problemet.22 Risken finns, då arbetet sker enligt väl definierade 
processer och metoder, att kreativiteten och nytänkandet blir lidande, standardiserade 
modeller kan då få oss att slentrianmässigt och på rutin genomföra arbeten. För att undvika 
detta är det viktigt att inte fastna i givna lösningar utan tänka just, utanför lådan.23 

Figur 5 visar hur befintlig kunskap, eller misstankar, idéer och förslag genererar frågor som 
stimulerar fram vilken information och vilka metoder som krävs för att besvara frågorna. 
Detta ger oss svar vilka ger ny befintlig kunskap vilket leder fram till nya frågor.24  

 

Figur 5 Principen bakom en Thought Map
25

 

Arbetet i en TMap kan beskrivas som en induktiv-deduktiv process, se figur 6, där arbetet i 
bilden ovan förtydligas. Undersökaren tar fram teorier, hypoteser eller misstankar om hur 
resultatet ska bli av framtida data-/faktaframtagning, detta är en deduktiv26 process. Data- 
eller faktainsamling sker därefter och det som kommer fram jämförs med hypotesen, 
misstanken etcetera. Skillnaden mellan det förutspådda och det egentliga resultatet används 
för att modifiera teorin eller misstanken, vilket är den induktiva27 fasen. Denna lärandeprocess 
är iterativ och fortgår fram till att önskad grad av kunskap har nåtts. Med kunskap menas här 
en teori, hypotes och så vidare som med underlag i data- och faktainsamling blivit så 
välunderbyggd, utvecklad och mogen som möjligt.28  

 

 

 

 

 

 
 

Figur 6 Illustration av det induktiva och deduktiva förfarandet
29

 

                                                 
22 Hild m.fl (1999), s 2 
23 Wenell (2001), s 41 
24 Hild m.fl (1999), s 4  
25 Ibid 
26 Deduktion kan beskrivas som bevisandets väg, vid en deduktiv process dras slutsatser om enskilda företeelser 

från allmänna principer, se Patel, Tebelius (1987), s 17 
27 Induktion kan beskrivas som upptäckandets väg, vid en induktiv fas sluter man sig till en princip utifrån 

enskilda fall, se Patel, Tebelius (1987), s 17 
28 Clark, Sanders (2002), s 5-6 
29 Baserad fritt på Clark, Sanders (2002), s 6 
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En TMap fungerar som ett levande dokument där frågor ställs, parallella arbetsvägar 
förtecknas och följs och använda verktyg samt under arbetet erhållen kunskap noteras. Det 
finns ingen mall för hur en TMap ska konstrueras, utan det är projektets egenskaper som 
driver den framåt.30 Det finns dock vissa element som skall tas i beaktande och bör tas med då 
en TMap konstrueras, dessa är31: 

 Ett översiktligt, kvantifierbart mål för projektet 

 De stora alternativen och begynnande frågor som skall tas i beaktande 

 Parallella vägar av frågor och påföljande arbete 

 Prioritering av frågor som ska besvaras 

 Verktyg och metoder som används för att besvara frågorna 

 Loggning av arbete vilket gjorts för att få tag på svar till frågorna 

 Dokumentation av svaren på frågorna 

TMap har en stor fördel som kommunikationsverktyg då den ger en snabb överblick över 
arbetet och vad som har gjorts och vad som behöver göras. Normalt sker kommunikation 
genom långa rapporter vilka ofta förblir olästa då de kräver ett större engagemang av sin 
läsare, det är därför viktigt, speciellt under arbetets fortgående att ett verktyg används som 
möjliggör snabb och enkel kommunikation, TMap är ett sådant verktyg.32  

2.3 Utrednings- eller forskningsmetod 
Detta arbete genomförs med en utredningsorienterad metod. För att kunna förstå innebörden 
av detta är det viktigt att klargöra vilka olikheter som finns mellan utrednings- och 
forskningsarbeten. 

Ett utredningsarbete syftar till att ge resultat som löser bestämda problem eller förändrar en 
viss situation, forskningsarbete å andra sidan strävar efter att finna generaliserbar kunskap, 
som kan appliceras på andra fall. Vid ett forskningsarbete är ofta direktiven på förhand givna 
kring problemformulering och tiden som arbetet ska utföras på är lång och sällan begränsad. 
Ett utredningsarbete däremot präglas av en utförlig probleminventering och genomgång av 
tidigare forskningsresultat, tidsrymden är ofta förutbestämd och kort.33 

Skillnader föreligger även gällande genomförande, roll samt redovisning. En utredning 
genomförs ofta gemensamt med de personer som kommer att påverkas av resultaten, där 
utredaren fungerar i rollen som förändringsagent. Redovisningen sker därför ofta genom 
samtal med de personer som berörs av förslaget eller förändringen. Detta till skillnad från 
forskningen som ofta sker i en sluten grupp med vetenskaplig kompetens, forskarens roll blir 
även underordnad inomvetenskapliga krav. Redovisningen skiljer sig också åt då en 
vetenskaplig uppsats med utförlig modell- och metodredovisning ofta krävs.34 

Syftet med detta arbete är främst utredningsorienterat, med ett förändringsinriktat mål, att ta 
fram förbättringar eller kompletteringar till den testning som finns på Whirlpool idag. Men 
arbetet kan också kallas för en form av tillämpad eller behovsbaserad forskning, det vill säga 
forskning vilken arbetar med aktiva insatser för att sänka kostnaderna och öka intäkterna i ett 
företag35. Främst inriktar sig dock detta arbete på att sammanställa och analysera tidigare 
forskning kring accelererad testning och sedan tillämpa det som kommer fram av 

                                                 
30 Hild m.fl (1999), s 5 
31 Punktlistan översatt från Hild m.fl (1999), s 7 ff 
32 Hild m.fl (1999), s 8 
33 Eriksson, Wiedersheim-Paul (2006), s 22 f 
34 Ibid 
35 Ibid 
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sammanställningen på en reell produkt i reella tester. Arbetet genomförs i nära samarbete med 
personal på Whirlpool vilket även det är karakteristiskt för ett utredningsarbete. 

2.4 Vetenskaplighet 
Att kalla något vetenskapligt vilar på vissa grundprinciper, en av dessa är 
offentlighetsprincipen, vilket rent praktiskt kan innebära att arbetsmetoder, resultat och 
överväganden i arbetet redovisas öppet. Det arbete som bedrivs under projektet ska 
dokumenteras och granskas med en kritisk blick.36  

Det får dock ses som viktigt att på samma sätt som forskaren styrs av inomvetenskapliga krav, 
styrs utredaren i detta fall av direktiv från företaget. Vid samarbete med företag, finns direktiv 
och sekretessförbindelser vilka påverkar utredarens möjlighet att redovisa all relevant 
information för problemet. Detta kan göra att vetenskapligheten i rapport och redovisning 
stundtals får åsidosättas då läsaren inte kan få ta del av all relevant information som ligger 
bakom resultat och diskussion.  

Det måste därför klargöras att ingen vetenskaplig aspiration ligger bakom denna rapport eller 
arbetet bakom den, men att det samtidigt eftersträvas en så hög grad av genomskinlighet som 
möjligt med de begränsningar som exempelvis intern dokumentation ger upphov till. Önskan 
är att läsaren med tydlighet ska kunna följa vad som har gjorts, vad det baseras på, vilka val 
som gjorts samt resultatet av dessa.  

2.5 Genomförande 
Detta projekt växer fram genom ett antal faser vilka överensstämmer med avsnitt 2.1. 
Målformuleringen, beskrivet i introduktionskapitlet, se avsnitt 1.6, visar på delmålet med 
detta projekt men också slutmålet för Whirlpool. Det var därför av största vikt att initialt få en 
överblick över Whirlpool som företag samt deras produkter och kunder. Detta genomfördes 
genom en förstudie som tillsammans med litteraturstudier ledde fram till ett val av accelererat 
test, nämligen HALT37. Utifrån de empiriska studierna, direktiv samt litteraturstudier togs den 
testmetod, samt testobjekt som används under detta arbete fram. Testmetoden beskrivs endast 
översiktligt i detta avsnitt, detaljerat testgenomförande beskrivs i del 4, Tester. 

2.5.1 Förstudie 

”Lär av historien – och av andra”38 

För att erhålla ett så bra resultat som möjligt av detta examensarbete var det initialt av största 
vikt att bilda sig en helhetsbild av Whirlpool Norrköping, på ett både formellt och informellt 
plan. Därmed startade detta arbete med samtal med handledare och övrig personal inom 
sektorerna kvalitet och PALO, för att erhålla en förståelse för hur arbetet förflyter i realiteten. 
Detta i samband med studerande av dokument gällande C2C samt andra interna dokument 
kring arbetet på Whirlpool gav en förståelse för arbetssättet i nuläget. 

Utgångspunkten för ett arbete är alltid en frågeställning som söker ett svar, denna kan vara 
både av praktisk eller teoretiskt karaktär, eller en kombination av de två. Det är ytterst viktigt 
att ha en tydligt formulerad frågeställning då den vägleder arbetet under ett projekt. Den kan 
också användas som en utvärdering av arbetet; var frågan intressant, besvarades den, och kan 
vi lita på svaret? Denna forskningsfråga omvandlas sedan till syftet med examensarbetet.39 
Detta var efter att tillräcklig kunskap om problemet skaffats det första som skedde i arbetet, 

                                                 
36 Eriksson, Wiedersheim-Paul (2006), s 58 f 
37 HALT (Highly Accelerated Life Test), beskrivs närmare i kapitel 5. 
38 Eriksson, Wiedersheim-Paul (2006), s 50 
39 Ibid, s 26 ff 
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frågan utvecklades och formulerades om fram tills det att inledningskapitlets syfte, 
problemformulering och frågeställningar vägledde arbetet i rätt riktning. Frågeställningarna 
blev även delar av TMappen vilken fick inledningsfrågan: Hur ökar vi tillförlitligheten på en 
mikrovågsugn? 

För att ett gott resultat skulle uppnås med examensarbetet var det även viktigt att lära känna 
produkten, i detta fall mikrovågsugnen, samt de tester som i dagsläget genomförs på 
Whirlpool. Studerande av dokument samt samtal gällande dessa ämnen gav en ytterligare 
inblick och förståelse gällande konstruktions- och testprocesserna.  

Insamling och studerande skedde av information om testerna i dagsläget. Extra fokus lades på 
Standard Test Plan, det vill säga en förteckning över de vanligaste testerna som genomförs på 
alla ugnsmodeller. Detta gav information kring hur testningen gick till, gällande vilka stresser 
som används vid testningen, under vilka stressnivåer samt vad som önskas få ut av testerna. 
Särskilt intresse lades vid tester som kategoriserades som tillförlitlighetstest. Denna 
information sammanställdes för att ge en utgångspunkt till hur testerna skulle kunna komma 
att förändras. 

Initialt i ett projekt är det viktigt att ta del av tidigare erfarenheter, både negativa och positiva, 
för att minimera risken att samma arbete utförs gång på gång. State of the art40 bör utforskas 
och lärdomar bör dras av den.41 Detta ger ett effektivare projekt då arbetet kan ta direkt vid 
där andra slutat. Då det gjorts gällande att andra delar av Whirlpool arbetar med accelererade 
tester och tillförlitlighet, studerades dokumentation kring dessa tester. Då Whirlpool beläget i 
Brasilien påbörjat vissa försök med accelererade tester hölls ett telefonmöte med 
kvalitetschef, Master Black Belt samt kvalitetsansvarig vid Whirlpool Brasilien. Vid detta 
möte framkom arbetsläget i Brasilien och vilket samarbete som skulle nyttjas. Efter en tid 
insågs att Brasilien inte kommit så långt att ett tätt samarbete skulle vara fruktbart, utan beslut 
togs om att fortsätta på egen hand i Norrköping. Dock så visade det sig att de accelererade 
tester vilka användes i Brasilien främst var metoden HALT. Detta var något som togs i 
beaktande vid val av accelererat test. 

Problemformuleringen förutsätter en produkt vilken ska utsättas för accelererad testning. 
Därför var det i detta skede även relevant att samla in information som skulle kunna leda fram 
till ett beslut kring vilken produkt, i detta fall modell av mikrovågsugn, som skulle väljas. 
Data gällande fel på marknaden samt produktionsdata samlades därmed in. 

2.5.2 Litteraturstudie  

För att undvika att ”uppfinna hjulet på nytt” krävs en uppbyggd referensram vilken behandlar 
diskursen inom ämnesområdet.42 Detta gjordes genom att litteratur samlades in och 
analyserades. Insamlingen skedde på ett flertal sätt, dels genom bibliotekssökningar på tryckta 
böcker, men även utnyttjande av universitetsbibliotekets databaser där ett flertal relevanta 
artiklar återfanns. Tillgång gavs också till Whirlpools interna dokumentation samt 
utbildningsmaterial, där det fanns mycket att tillgå kring exempelvis tillförlitlighet och 
TMaps. 

För att erhålla så mycket information som möjligt studerades såväl böcker som artiklar, då 
artiklarna i många fall kan vara mer aktuella och redogöra för nya rön inom ämnet, samt vara 
mer inriktade på en specifik frågeställning alltmedan böcker generellt ger en vidare och mer 
gedigen kunskapsbas. 

 

                                                 
40 State of the art innebär den högsta nivån av utveckling kring ett visst ämne som finns tillgänglig vid en viss 

tidpunkt. 
41 Wenell (2001), s 50 
42 Eriksson, Wiedersheim-Paul (2006), s 71-72 
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Ett arbete av denna typ kräver reflektion kring metodval och vilken typ av studie det är som 
utförs, för att bringa klarhet i detta studerades även forskningsmetodologisk litteratur. 

Arbetets natur krävde att litteratur studerades gällande tillförlitlighet, som begrepp, men även 
applicerad tillförlitlighet. Litteratur gällande accelererade tester i allmänhet, och metoden 
HALT i synnerhet undersöktes, baserat på upptäckter under förstudien. Den närmare studien 
av HALT visade att metoden väl lämpade sig för arbetet och därmed togs definitivt beslut om 
att det var den metoden som skulle användas. 

För att lyckosamt implementera accelererade tester på en produkt krävs god 
produktkännedom, samt kunskap kring vilka stressfaktorer som påverkar produkten, vilket 
medförde att även litteratur kring stressfaktorer studerades. Fokusering lades på stressfaktorn 
vibrationer då direktivet från Whirlpool lyder att testerna ska inrikta sig på mekaniska fel, och 
att vibrationer är en lämplig stressfaktor för att generera just fel av mekanisk karaktär. 

2.5.3 Empiriska studier 

Datainsamlingen som skett i förstudien sammanställdes och analyserades, vilket ledde fram 
till flera delresultat. I ett första steg identifieras kundernas syn på en tillförlitlig 
mikrovågsugn. Sedan kartlades mikrovågsugnens livscykel samt de olika moment vilka kan 
orsaka fel under faserna i livscykeln. Utifrån detta togs olika stressfaktorer fram samt den 
påverkan dessa kan få på mikrovågsugnen. Till sist valdes testobjekt utifrån en studie av 
mikrovågsugnar returnerade till service tillsammans med produktions- och marknadsanalys.  

Mycket av grunden till de empiriska studierna erhölls under en resa till Holland, varvid 
genomförandet av det beskrivs inledningsvis. 

Besök till Holland 

För att erhålla en känsla för produktgruppen mikrovågsugnar som sådan och ingående 
komponenter, samt ta del av kundernas klagomål då de av någon anledning lämnat tillbaka sin 
mikrovågsugn till butik eller lämnat den på service, genomfördes en tre dagar lång resa till 
Holland. Närvande på resan var kvalitetschefen och en elektronikingenjör från Shunde som 
innehar detaljkunskap om ugnarna producerade där. Besöket var förlagt till ett lager vilket 
bland annat lagrade Whirlpoolmikrovågsugnar från varumärkena Bauknecht, Whirlpool samt 
Kitchen Aid. I detta lager arbetade även en serviceexpert från Whirlpool. Till lagret hade cirka 
60 mikrovågsugnar levererats som lämnats tillbaka av kunder i Belgien. Ugnarna var av 
modellerna Twin, Jet Chef, Plug, Family Chef och Vitesse. 

Vid analysen av ugnarna studerades rapporten ifrån service, som innehöll information från 
vad service hittat som felaktigt och vad kunden klagat på. Utifrån denna rapport genomfördes 
en undersökning av ugnarna, där det egentliga felet eller en hypotes om det egentliga felet 
togs fram. Detta gav en kunskap om vad kunderna klagat på kontra det egentliga felet. 
Kunskap erhölls också om kända fel på marknaden. Vid besöket genomfördes även en 
intervju med serviceexperten kring vilka fel han ansåg var de mest frekventa till service.  

Under besöket till Holland genomfördes även en rundvandring på lagret för att se hur 
förpackningarna fungerande och hur lagerhanteringen skedde. Detta för att skapa ökad 
förståelse för lagrings- och transportskador.   

Kundens upplevelse 

För att säkerställa att slutkunden representerades arbetet igenom genomfördes ett 
brainstormingmöte där Master Black Belt samt ansvarig för mekaniska tester var närvarande 
för att bistå med såväl en kvalitetsmässig ingång som den kunskap de besitter gällande 
produkten. Chefen för PALO var även närvarande, vilken innehar en detaljkännedom kring 
mikrovågsugnar. Innan mötet hade ett Ishikawadiagram förberetts med möjliga orsaker, 
baserade på lärdomar från Hollandsbesöket, till att en kund anser att en mikrovågsugn inte 
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infriar de krav som det anses att den ska uppfylla. Orsakerna sorterades under de fem sinnena; 
Hörsel, Syn, Känsel, Smak och Lukt. Anledningen till att dessa rubriker valdes var, på inrådan 
av kvalitetschef, att försöka täcka in hela spektrumet över vilket kunden upplever sin 
mikrovågsugn. En rubrik, nämligen funktion, lades sedan till för att säkerställa att så många 
orsaker som möjligt togs med. Materialet skickades ut i förväg för att se till att mötet blev så 
givande som möjligt och att deltagarna var inställda på vad som skulle tas upp. Vid mötet 
fylldes detta diagram på med orsaker och en vidare diskussion kring de olika ingående 
orsakerna fördes. 

De olika faktorerna som påverkar kundens upplevelse av en fungerande mikrovågsugn 
sorterades beroende på dess påverkan på tillförlitligheten. Vissa sorterades som attraktiva, det 
vill säga om de finns kan det ge en nöjdare kund, men om de saknas påverkas inte kundens 
uppfattning om ugnens tillförlitlighet. De egenskaper som mikrovågsugnen har, oavsett om de 
kan klassificeras som attraktiva eller inte, behöver dock vara tillförlitliga. Andra egenskaper 
sorterades som sådant som i högre grad påverkar huruvida kunden lämnar tillbaka sin 
mikrovågsugn. De resterande egenskaperna klassificerades som rena tillförlitlighetsproblem, 
vilka kunde delas in i fel som finns då kunden första gången startar sin produkt och fel som 
uppkommer över tid.  

Stresser under mikrovågsugnens liv 

För att erhålla en mer fullständig helhetsbild, kartlades de miljöer mikrovågsugnen utsätts för 
under sin livslängd. Kartläggningen baserades på samtal med Whirlpoolmedarbetare.  

Utifrån de olika faserna i mikrovågsugnens livscykel: design, produktion, sluttest, transport, 
lagring, installation, kund och service togs möjliga felorsaker under varje fas fram. Den 
kunskap som erhållits vid besöket till Holland kunde användas för att ta fram transport- och 
lagringsproblematik samt information om hanteringen av service. Andra orsaker baserades på 
samtal med Whirlpoolmedarbetare samt litteraturstudier. 

Ett möte anordnades med kvalitetschef, Master Black Belt samt ansvarig för mekaniska tester. 
Vid detta möte togs stressfaktorer fram vilka ansågs kunna påverka mikrovågsugnens 
tillförlitlighet. Innan mötet hade en preliminär förteckning av möjliga stresser tagits fram 
baserat på litteratur samt intern dokumentation och samtal på Whirlpool. Under mötet lades 
vissa till och några togs bort från den ursprungliga listningen. Stressfaktorerna sorterades 
under kategorierna: mekaniska, så som vibrationer och fall, klimat, till exempel luftfuktighet, 
matlagning, med stresser så som felaktigt använda kokkärl och till sist elektriska, exempelvis 
spänning. 

För att ge en koppling mellan de olika stresserna och mikrovågsugnens livscykel kopplades 
stresserna till sannolikheten att de skulle uppträda under produktion, transport, lagring, 
installation, kundanvändning samt service. Detta gjordes genom att Master Black Belt 
graderade, enligt en femgradig skala, de olika stresserna utifrån sannolikheten att de skulle 
uppträda på de olika platserna under mikrovågsugnens livscykel.  

I nästa skede togs möjliga fel fram som skulle kunna uppstå från belastning av de olika 
stresserna. Underlaget till denna framtagning var dels teori om hur fel uppstår, kunskapen från 
mötesdeltagarna och till sist från analysen av förekomna fel på ugnarna i Holland. Slutligen 
togs det fram förslag på hur påverkan av stressfaktorerna kan undvikas. 

Val av testobjekt 

Analys av insamlad data gav information kring vilka modeller av mikrovågsugnar som det 
tillverkas mest av, både vid fabriken i Shunde och i Norrköping. Det togs även fram 
felstatistik, gällande inrapporterade fel från marknaden, på komponentnivå samt modellnivå, 
vilken sammanställdes. 
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Baserat på detta sammanställdes en beslutsmatris som jämförde modellerna utifrån 
kriterierna; felutfall, mest producerad och tillgänglighet. Detta arbete ledde således fram till 
ett beslut kring vilken mikrovågsugnsmodell som skulle analyseras vidare. 

Kunskap erhölls också om kända felmoder på marknaden, och tillsammans med insamlad data 
kring felstatistik på marknaden gavs en helhetsbild kring marknadens felstruktur. 

2.5.4 Testmetod 

Som testmetod används i detta arbete HALT, Highly Accelerated Life Test, mer om denna 
metod kan läsas i den teoretiska referensramen, se kapitel 5. Här redovisas för den metod som 
tagits fram baserad dels på HALT-metoden43 men också på annan litteratur inom området för 
accelererad testning.44 Flera källor har använts för att anpassa modellen efter förutsättningarna 
för det här projektet. Vissa tillägg har även gjorts av författaren själv, dessa är de första två 
momenten. Momenten har lagts till för att än mer anpassa modellen efter rådande 
omständigheter och den produkt som ska testas samt säkerställa att kunden representeras.  

Metoden illustreras i figur 7, de första tre momenten beskrivs närmare i kapitel 2.5.3, 
Empiriska studier. Avstamp tas i en utredning av vilka fel som kan uppstå på marknaden, i 
nästa skede listas de stresser som kan orsaka fel. Resultatet av genomförandet av dessa steg 
kan användas vid utvärderingen av de fel som uppkommer under testet, samt vara ett underlag 
för vilken stress som ska appliceras under testet. Därefter väljs ett testobjekt och sedan den 
stressen som ska appliceras under testet.  

Testutrustning designas och byggs för att kunna testa vald produkt med vald stress. Därefter 
startar själva testet genom att testobjektet placeras i testanordningen. Stressen höjs gradvis, 
medan produkten hela tiden övervakas, detta sker tills produkten slutar fungera. Den 
stressnivå som appliceras då produkten förstörs behöver inte tas fram exakt, detta beror dels 
på att denna nivå ska förbättras, dels på att det finns variation mellan produkter och endast en 
testas här. Stressnivån sänks därefter och funktionen testas igen, ifall testföremålet fungerar 
har driftsgränsen45 hittats. Ifall testobjektet inte börjar fungera igen har förstörelsegränsen46 
hittats. Oberoende av om det är drifts- eller förstörelsegräns tas beslut om det är möjligt att 
förbättra konstruktionen, ifall det anses göra det, verkställs detta och stressen appliceras igen. 

Testet fortgår till den fundamentala gränsen för teknologin har nåtts, vilken bestäms utifrån 
tekniska och kostnadsrelaterade begränsningar. Tumregeln vid applicering av HALT är att 
produkten skall förbättras och göras mer robust tills dess att kostnaden för varje åtgärd blir för 
hög47. När kostnaden överträffar fördelarna baseras vanligen på ingenjörsmässigt kunnande 
och erfarenheter. Då en svaghet hittas kan denna åtgärdas temporärt endast för att ge 
möjlighet att hitta fler möjligheter till förbättringar, därefter kan permanenta 
konstruktionsändringar göras för att förbättra produkten. Det finns inga regler kring hur högt 
stressnivåerna ska gå, tumregeln är att fortsätta tills det kan tänkas troligt att alla medlemmar 
av en population kommer överleva stressnivåerna på marknaden.48 Då testobjektet anses ha 
förbättras så långt som möjligt skrivs en rapport över testutfallet.  

I detta arbete appliceras denna modell på produkten som valts baserat på de empiriska 
studierna, se 2.5.3. Den stressfaktor som väljs är vibration. Inga åtgärder sker av uppkomna 
fel då syftet med testet endast är att föra fram relevanta svaga länkar i konstruktionen. 

                                                 
43 Enligt Hobbs (2000)  
44 Baserad även på O’Connor (2001), s 105 ff samt Chan, Englert (2001), s 55 ff 
45 Översättning av det engelska begreppet operational limit. De fel som uppstår vid denna gräns kan kallas 

tillfälliga fel, då de återgår om stressen som skapade felet minskas. 
46 Översättning av det engelska begreppet destruct limit. De fel som uppstår här kan benämnas som permanenta 

fel då de är bestående även om stressen minskas eller tas bort helt. 
47 Hobbs (2000), s 38-39 
48 Ibid, s 50 
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Resultatet av testet, de fel som uppkommet, utvärderas och analyseras i förhållande till de fel 
som finns på marknaden för den valda produkten. Ifall de fel som uppkommit under testet är 
desamma som uppkommit på marknaden kan testmetoden anses fungera och således 
fortsättningsvis användas i Whirlpools testning. 

 
Figur 7 Schematisk bild över metoden för testningen 

Detaljerad testdesign, utförande och resultat återfinns i del 4: Tester. 
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I DETTA AVSNITT REDOGÖRS FÖR TEORI RELEVANT FÖR DETTA EXAMENSARBETE, 
REDOGÖRELSEN BÖRJAR MED EN ÖVERSIKT AV TILLFÖRLITLIGHET OCH TESTNING. I 
NÄSTFÖLJANDE KAPITEL TAS OLIKA FELMEKANISMER UPP, DETTA FÖLJS AV EN 

STUDIE AV ACCELERERADE STRESSTESTER, MED ETT SEPARAT AVSNITT KRING 

METODEN HALT.   
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3 TILLFÖRLITLIGHET 
”...reliability and the desire for reliability improvement is already a top priority 
for customers.”49 

Tillförlitlighet kan definieras på flera sätt, och görs så av olika företag. En vanlig beskrivning 
är sannolikheten att en artikel kommer prestera den funktion den är avsedd för under en 
definierad tidsperiod med bestämda villkor.50 Då tillförlitlighet och kvalitet är två begrepp 
nära sammanlänkande kan tillförlitlighet sägas vara ”...quality over time”51. Brist på 
tillförlitlighet kan yttra sig på många sätt, exempelvis att produkten inte fungerar vid leverans, 
ändringar i utseende över tid eller oförutsägbara fel på produkten. Detta gör att en hög 
tillförlitlighet självklart är något kunder önskar eller till och med kräver.52 Figur 8 illustrerar 
syftet med användandet av tillförlitlighetstekniker. Det första syftet är att finna orsakerna till 
varför fel uppstår, och i nästa skede värdera orsakerna och till sist reducera eller om möjligt 
eliminera felen. Dessa aktiviteter ökar produktens motståndskraft mot att fel uppstår.53   

Det andra syftet är att finna, värdera, lindra eller om möjligt eliminera konsekvenserna som 
uppstår beroende på att olika fel inträffat, vilket ökar produktens motståndskraft mot 
inträffade fel. Det är även viktigt att återmatning sker av information vilken erhållits från 
provning och användning. Det vill säga att de konsekvenser av fel som tagits fram används 
vid framtagning av nya orsaker till fel.54  

 
Figur 8 Illustration över syftet med tillförlitlighetstekniken

55
 

Tillförlitlighetsverksamheten bör genomsyra hela produktens livscykel, från idé till skrotning. 
Det är därför av största vikt att arbetet igenom analysera produkten samt prova och testa 
komponenter mot uppsatta krav. Genom att genomföra tester på prototyper kan de delar av 
konstruktionen som behöver förbättras tas fram, detta gäller prototyper byggda under hela 
designstadiet, och i slutänden kan då en mer tillförlitlig produkt konstrueras.56   

Det är även viktigt att samla in information gällande hur produkten i drift når upp till uppsatta 

                                                 
49 Doganaksoy m.fl (1999), s 133 
50 Ibid 
51 Condra (1993), s 12 
52 Doganaksoy m.fl (1999), s 133 
53 Bergman, Klefsjö (1996), s 6 ff 
54 Ibid 
55 Ibid 
56 Ibid, s 21f 
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krav då produkten nått marknaden.57 Vid nykonstruktion är det nämligen av största vikt att ta 
vara på kunskaper som erhållits genom tidigare konstruktioner, dessutom bör information om 
tidiga fel på marknaden vidarebefordras till konstruktörerna så snart som möjligt så att 
åtgärder kan göras för att förbättra konstruktionen. Detta gör att det krävs att 
tillförlitlighetsinformation systematiskt återmatas för att möjliggöra tillförlitligare produkter.  

Effektiviteten i återmatningen från marknaden och testresultat till konstruktionsändringar 
bestämmer graden av tillförlitlighetstillväxt. Det är även viktigt att i tidiga skeden i 
produktens konstruktion identifiera problemområden, ifall de upptäcks senare blir 
kostnaderna för modifikationer mycket höga.58   

3.1 Tillförlitlighetsberäkningar 
Då ny teknik implementeras bör det så tidigt som möjligt i designfasen säkerställas att 
konstruktionen har en acceptabel tillförlitlighet. Att endast förlita sig på olika uppsatta 
standarder, eller specifikationer för egenskaper hos olika komponenter är inte tillräckligt, då 
de inte nödvändigtvis täcker in alla aspekter.59  

Metoder för att beräkna tillförlitlighet kan delas upp med avseende på deras syfte, som 
varierar mellan att vara sannolikhetsgrundade till att beräknas med en deterministisk syn på 
tillförlitlighet 60, se figur 9. 

 
Figur 9 Illustration av syftet med tillförlitlighetsberäkningar

61
 

Då syftet är att mäta och förutsäga fel används sannolikhet och statistiska metoder för att 
förutsäga en produkts tillförlitlighet. Vanligtvis nyttjas stora mängder inhämtad data som med 
hjälp av olika beräkningar och statistiska modeller kan användas för att förutsäga 
sannolikheten för fel i framtida producerade produkter eller liknande produkter. Då 
tyngdpunkten ligger på statistik är kopplingen till egentliga felmekanismer liten och fokus 
ligger på att via sannolikhet ge en kvalificerad förutsägelse om framtiden.62  

I syfte att hantera fel används metoder som grundar sig på antagandet att fel kommer att 
inträffa, men deras påverkan ska minimeras genom proaktiva åtgärder så som felhantering. 
Detta kan exempelvis gälla en produkt som har en känd svag länk, en proaktiv åtgärd kan då 
vara att konstruera produkten med två av dessa svaga länkar.63  

Metoder som har som syfte att förebygga fel kan sägas vara de mest attraktiva, då det på detta 
sätt förebyggs att fel inträffar över huvud taget. För att förebygga framtida fel krävs djup 
kunskap om produkten, hur den kommer att användas, vad den kommer att utsättas för under 
sin livscykel och vilka mekanismer som är mest troliga att orsaka fel. För att förebygga fel 
krävs ofta tester som, under kända villkor, orsakar fel på komponent- eller produktnivå, vilka 
sedan analyseras. Dessa analyser ligger till grund för att möjliggöra produktion av produkter 
med minsta sannolikhet för fel. Att förebygga fel innebär ett deterministiskt synsätt, det vill 
säga ett antagande görs att varje fel har en orsak, och att genom att förstå orsakerna samt vad 
som orsakar dem kan åtgärder genomföras vilka minskar antalet fel på produkten.64 

                                                 
57 Bergman, Klefsjö (1996), s 21 f 
58 Ibid, s 453 f 
59 Tegehall (2008), s 16 
60 Condra (1993), s 13 
61 Egen illustration 
62 Condra (1993), s 13 ff 
63 Ibid 
64 Ibid 
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4 TESTNING 
”The ultimate truth lies within the product itself, and testing is the only way to 
determine all of it.”65 

Testning som disciplin genomförs av flera anledningar och förekommer vid olika faser av en 
produkts livscykel. Beroende på vilken osäkerhet som finns angående en konstruktions 
förmåga att uppfylla uppställda krav gällande säkerhet, tillförlitlighet, hållbarhet66 samt 
prestation, behöver tester utföras i olika utsträckning. I många fall genomförs i designfasen av 
en produktutveckling beräkningar, framtagning av komponent- och materialinformation, samt 
analyser. Mer sällan tas hänsyn till samvariationer, förändrade funktioner över tid samt 
tillförlitlighet. Denna typ av företeelser är svåra att förutsäga varvid testning i många fall är 
det enda sättet att ta hänsyn till dem. Många konstruktioner är även mycket komplexa, vilket 
gör att tester blir viktiga i syfte att finna svagheter i och optimera konstruktionen, genom att 
analysera testresultaten och utifrån dessa göra förändringar i designen.67  

Generellt kan testning delas upp i tre kategorier, där den första är test för att pröva och 
bekräfta prestandan hos produkten och produktionsprocessen. Dessa tester inriktas på 
funktionsduglighet och att produkters egenskaper överensstämmer med specificerat.68  

Ett exempel på denna kategori är då testning eller inspektion sker av produkten när 
konstruktionen är färdigställd och produkten satts i produktion. Detta kan vara nödvändigt för 
att säkerställa att produktionsprocessen inte infört några nya fel då produkten även efter 
produktion måste uppfylla de specifikationer som finns uppställda för produkten. Tester efter 
produktion kan gälla test av provgrupper eller kontroll av samtliga producerade.69 

Det är även viktigt att testa med hänsyn till variation då alla producerade produkter inte 
kommer att vara lika, variation finns alltid, mellan produktparametrar såsom 
materialegenskaper samt dimensioner men också mellan de miljömässiga villkor som 
produkten måste klara av. Dessa kan exempelvis gälla omgivningstemperatur, vibration eller 
luftfuktighet. Variation kan påverka prestandan hos produkten, olika variationskällor kan även 
samvariera och på så sätt ge kombinationseffekter. Det är på grund av dessa skäl nödvändigt 
att konstruera och testa med hänsyn till variation.70 För att komma till rätta med 
variationsbidrag kan exempelvis Statistisk processtyrning användas, vilket kan leda till att 
tillverkningsvariationen minskar.71  

Den andra kategorin är test som inriktas på tillförlitlighet och hållbarhet. Då en större 
osäkerhet finns inbyggd i att testa för tillförlitligare och hållbarare produkter, krävs många 
tester och testobjekt.72 Ett problem med att testa för tillförlitligare och hållbarare produkter är 
att vi inte vet osäkerhetsgapet73, det vill säga skillnaden mellan de teoretiska och reella 
förmågorna hos en produkt över en hel population och de miljöer de utsätts för under sitt liv.74   

Traditionellt testas detta genom att tillförlitlighet anses vara en funktionell 
prestandakarakteristik som kan mätas, genom att produkter testas över tid med pålagda 
                                                 
65 O’Connor (2001), s 97 
66 Jmf. med engelskans durability, som kan definieras som ett mått på hur väl produkten uppfyller att den ska 

vara användbar (tjänlig) efter en viss tid och användning. Alltså hur väl produkten står emot 
utmattningsmekanismer. 

67 O’Connor (2001), s 1 ff 
68 Ibid, s 97 ff 
69 Ibid, s 1 ff 
70 Ibid 
71 Bergman, Klefsjö (1996), s 32 
72 O’Connor (2001), s 97 ff 
73 Jmf. engelskans uncertainty gap 
74 O’Connor (2001), s 99 ff 
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belastningar troliga att produkten stöter på under sin livslängd.75 Testerna är vanligen test to 
pass-inriktade, och de ger ingen djupare kunskap eller vetskap kring hur alla producerade 
enheter kommer att fungera i drift, om inte en stor mängd produkter testas.76 Mekanismen 
bakom detta visas i figur 10 där en produkts variation i hållfasthet och specifikationsgränsen77 
illustreras. Hur denna variation varierar i en produktpopulation är osäkert, gällande 
tillförlitlighets- och hållbarhetsanalyser är det svansarna78 som är av intresse. Ifall belastning 
B läggs på och ett fel uppkommer vet vi inte vart i distributionen vi ligger, det går således inte 
att veta ifall testobjektet är ett starkt eller svagt objekt. För att erhålla information hur 
hållfasthetsdistributionen ser ut krävs flera testobjekt.79  

 
Figur 10 Styrka kontra specifikation

80
 

Den tredje kategorin är test som genomförs då kunden eller myndigheter kräver det, samt 
tester för att täcka in säkerhetsaspekter.81 Exempel på detta är tester som sker med anledning 
av olika bestämmelser och kontrakt. För nya produkter krävs det ofta att vissa tester 
genomförs för att säkerställa och demonstrera att produkten klarar uppsatta 
säkerhetsföreskrifter och för vissa produkter och avtal kräver kunden att vissa tester utförs för 
att säkerställa en viss kvalitetsnivå.82 

Tester kan behöva ske ytterligare under produktens livscykel, exempelvis då underhåll eller 
service av produkten har skett, eftersom nya fel kan ha introducerats under rutinkontroller 
eller reparationer. För att säkerställa att produkten fungerar som den ska kan produkterna då 
testas i samband med service. På detta sätt kan utmattningssymtom också fångas upp.83 

4.1 Simulerings- och stimuleringstestning 
Traditionellt har tester utförts som en simulation av de stresser och stressnivåer som 
produkterna möter under sin livscykel, detta kan kallas för simuleringstestning. Ett test av 
denna typ baseras på detaljerat framtagande av de stresser samt stressnivåer som uppkommer 
under produktens livscykel. Stresserna appliceras sedan under en definierad tid (så länge det 
önskas att produkten ska överleva på marknaden), ifall produkten överlever testet anses den 
vara duglig.84  

 

                                                 
75 Bergman, Klefsjö (1996), s 477 
76 O’Connor (2001), 99 ff 
77 Specifikationer är de värden på en parameter som produkten ska klara. 
78 Jmf. med engelskans tail, det vill säga de höga och låga värdena i distributionen. 
79 Ibid 
80 Ibid, s 101 
81 Ibid 
82 bid, s 1 ff 
83 Ibid 
84 AST-gruppen, Thermoron Industries (2007), s 14 
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Men det har visat sig att stimuleringstestning kan vara en effektivare testningsmetod, då det 
gäller att hitta fel snabbt. Vid ett stimuleringstest testas produkter under stressnivåer som är 
högre än de olika komponenternas specifikationsnivåer samt de nivåer produkten skulle 
utsättas för under sin livslängd. De förhöjda nivåerna appliceras för att exponera fel och visa 
på produktens svagheter. Vissa varianter av stimuleringstestning nyttjar även stresser som inte 
är relaterade till de stresser produkten stöter på under sin livslängd.85  

Båda dessa typer av tester kan anses viktiga i ett väl utvecklat testprogram, då de olika 
typerna kan ta fram olika fel.86  

4.2 Felorsaker 
Testning sker för att finna fel och dess orsaker för att kunna åtgärda dem och således 
förhindra att felen uppstår igen. För varje konstruktion specificeras ett antal parametrar samt 
deras nivåer, definitionen på en felaktig produkt är ofta att den inte lever upp till 
specifikationerna. Det finns många orsaker till att en produkt misslyckas med att uppnå 
specifikationerna, dessa kan kallas felorsaker.87 

Figur 11 visar badkarskurvan som är en illustration över felbenägenheten. Först går produkten 
genom en begynnelseperiod där det initialt sker många direkta fel, så kallade barnsjukdomar, 
oftast beroende på konstruktions- eller materialfel samt fel introducerade i 
produktionsprocessen.88 

Alltefter så sjunker felintensiteten och produkten går in i en bästperiod där felen är relativt få, 
slumpmässiga och konstanta. Till sist nås slutperioden där felen igen blir fler på grund av 
exempelvis utmattningsfel såsom slitnings- och åldringsfel.89  

 

Figur 11 Badkarskurvan
90

 

Felen som uppstår under olika faser i badkarskurvan uppkommer av olika anledningar. Vissa 
fel kan benämnas som beroendefel, vilket innebär att de uppstår beroende på andra fel. 
Beroendefel kan exempelvis vara två fel som har samma direkta orsak, exempelvis orsakade 
av miljöfaktorer eller mänsklig felhantering, eller av en direkt yttre orsak så som en brand 
vilken slår ut flera komponenter.91 

Variationen, komponenter samt omgivningsmiljöer emellan, kan även vara orsaker till fel, det 
är i få fall belastningen och hållfastheten är fixerade och kända. Variation finns mellan 
komponenter där vissa är starka och vissa svaga och även den påförda belastningens styrka 
varierar.92 Tillverkningsvariationer kan även förekomma vilket innebär att den individuella 

                                                 
85 Silverman (1998), s 31 
86 AST-gruppen, Thermoron Industries (2007), s 14 
87 O’Connor (2001), s 1 ff 
88 Bergman, Klefsjö (1996), s 37 ff, s 54 
89 Ibid 
90 Bergman, Klefsjö (2002), s 105 
91 Bergman, Klefsjö (1996), s 355 f 
92 Ibid, s 28 ff 
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enheten avviker från målvärdena för tillverkningen.93 Figur 12 visar att fel uppstår då 
belastningen och hållfastheten överlappar varandra. Figuren visar även tydligt att det 
relevanta inte är att hålla en stor skillnad mellan medelhållfastheten och medelbelastningen, 
vilket vanligen definieras som säkerhetsmarginalen, utan det är beteendet i den vänstra 
svansen av hållfasthetsfördelningen och den högra svansen av belastningsfördelningen som är 
relevant.94 I belastnings- och hållfasthetsdistributionen finns alltid osäkerheter, detta kan bero 
på att distributionerna är framtagna baserat på ett fåtal prover och statistiska modeller som 
vanligtvis är behäftade med en viss osäkerhet.95  

 
Figur 12 Illustration över belastnings- och hållfasthetskurvorna och när fel uppstår

96
 

Fel kan uppstå beroende på att produkten i sig är inkapabel att uppfylla de uppsatta kraven, 
detta kan bero på att produktens konstruktion eller någon komponent är för svag eller lider av 
resonans vid en specifik frekvens.97 En annan orsak är att belastningen som appliceras är 
större än hållfastheten på komponenter. Detta kan exempelvis gälla en komponent som utsätts 
för en större ström än vad den har styrkan att klara.98  

Störningar kan orsaka fel, alla konstruktioner utsätts för störningar under sin livstid, både 
förutsägbara, men även andra störande faktorer. Detta kan exempelvis innebära en felaktigt 
utförd reparation. Störande faktorer är alla som kan påverka en konstruktionsparameter bort 
från sitt målvärde, dessa kan gälla yttre störningar, så som temperatur, vibrationer eller andra 
miljöfaktorer. Det kan även gälla inre störningar det vill säga förändringar hos den 
individuella enheten, så som sprickbildning eller nötningsskador.99 

Vissa av dessa störningar ger upphov till utmattning av komponenter eller hela produkten. 
Utmattning, det vill säga att en komponent blir svagare med tiden är således en felorsak, se 
figur 13 för en illustration. Utmattning eller utnötning gör att hållfastheten på komponenter 
minskar över tid och därmed överlappar belastningskurvan till sist hållfasthetskurvan.100 

                                                 
93 Bergman, Klefsjö (1996), s 468 f 
94 O’Connor (2001), s 4-5 
95 Bergman, Klefsjö (1996), s 28 ff 
96 Ibid, s 29 
97 O’Connor (2001), s  4 
98 Bergman, Klefsjö (1996), s 30 
99 Ibid, s 468 f 
100 O’Connor (2001), s 5-6 
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Figur 13 Illustration över hur hållfasthets- samt belastningsdistributionen förändras över tid
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Det finns ett flertal metoder avsedda att förhindra att någon av tidigare nämnda feltyperna 
uppstår. Några exempel är att konstruera med övertalighet, redundans, detta innebär att svaga 
länkar identifieras och produkten designas så att andra komponenter tar över den svaga 
länkens funktion ifall den går sönder. För att undvika fel kan även tillståndsövervakning 
införas, vilket innebär att det ses till att fel inte får utvecklas så att de ger upphov till 
oacceptabla konsekvenser. Att designa för robusta konstruktioner är även ett sätt att undvika 
att fel uppstår, detta utförs genom att konstruktionerna görs så okänsliga som möjligt mot de 
belastningsvariationerna som uppkommer under användning.102 Så istället för att enbart arbeta 
med att skapa en låg störningsnivå så arbetas det med att göra konstruktionen okänslig mot 
störningar.103 

4.2.1 Felmekanismer, felmoder och feleffekt 

Tre aspekter för varje fel kan identifieras, dessa är felmekanism, felmod och feleffekt. 
Felmekanismen definieras som den underliggande anledningen till felet, som kan bero på 
bland annat kemiska, fysiska eller mänskliga anledningar. Felmoden är den direkta effekt som 
händer i komponenten, exempelvis kortslutning. Feleffekten är den effekt som uppvisas på 
system- eller produktnivå, till exempel att produkten inte fungerar längre.104 

4.3 Accelererad testning  

”...we must test to cause failures, not test to demonstrate successful 
achievement”105 

Ett sätt att testa vilket möjliggör identifiering av förbättringar hos en produkt är att testa tills 
fel uppstår, test to fail. Detta kan göras genom att stressfaktorn påförs i ett snabbare tempo än 
vad som antas uppstå under produktens livscykel, eller/och att stressnivån ökas.106 Dessa test 
kallas accelererade tester, och definieras som stimuleringstester, se 4.1. Detta i motsats till det 
traditionella test to pass, där produkten anses fullgod om den är funktionsduglig efter att ha 
testats inom specificeringen.107 

För att kunna använda sig av accelererade tester och lita på resultatet behöver ett antagande 

                                                 
101 Översatt från O’Connor (2001), s 5 
102 Bergman, Klefsjö (1996), s 33 
103 Ibid, s 468 f 
104 O’Connor (2001), s 19 
105 Ibid, s 100 
106 Bergman, Klefsjö (1996), s 477 
107 O’Connor (2001), s 99 ff 
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göras, vilket vid många empiriska försök visats stämma108: 

"...an item will exhibit the same failure mechanisms in short time under high 
stress conditions that it will exhibit in a longer time under low stress 
conditions..."109 

Ett problem med accelererad testning är nämligen huruvida testerna genererar fel som skulle 
kunna uppstå vid normal användning. Men som citatet illustrerar antas felmekanismerna vara 
samma på normal som på förhöjd belastningsnivå, men att fel uppkommer snabbare.110 

En anledning till att det är lönsamt att finna fel tidigare är att kostnaderna för förändringar i 
konstruktionen i hög grad beror på när i konstruktionsfasen som felen upptäcks. Tabell 1 visar 
kostnaden för reparationer i konstruktionen på komponentnivå, kretskortsnivå, systemnivå 
och systemnivå i användning. Reparationskostnaden ökar minst 10 gånger desto mer förädlad 
konstruktionen är, det är således mycket viktigt att fånga upp och åtgärda fel tidigt.111

  

 

Tillfälle Reparationskostnad (USD) 

Komponentnivå 0.50 

Kretskortsnivå 5.00 

Systemnivå 50.00 

Systemnivå i användning ≥500 

Tabell 1 Kostnaden för förändringar i konstruktionen vid olika förädlingsgrad
112

 

En annan fördel med accelererade tester illustreras i följande exempel: Specificerade högsta 
driftstemperatur på en komponent är 40°C. Produkten testas vid denna temperatur och om den 
bibehåller sin funktion, enligt test to pass metodologin, är produkten således funktionsduglig. 
Nu antas att test sker vid temperaturen 42° och fel på komponenten uppstår. Den traditionella 
synen skulle kunna mena att felet är irrelevant då det uppstår utanför specificerad 
temperaturnivå, men vad är det som säger att detta fel inte kunnat uppstå vid 35°C på en 
annan produkt på grund av inverkan av variation? Eller att utmattning över tid gör att samma 
fel skulle kunna uppstå 6 månader senare? Samma resonemang kan appliceras på fel som 
uppkommer vid 50 eller 60°C eller mer. För ett accelererat test är detta dock fel frågor att 
ställa, fokus ska istället läggas på det fel som uppkommit. Frågorna som bör ställas är113: 

I. Skulle det här felet kunna uppstå vid användningen av produkten (på andra 
komponenter, efter lång tid, vid andra stresser)? 

II.  Kan förebyggande göra att felet inte uppstår vid användandet? 

Vissa accelererade testmetoder som till exempel HALT vilket beskrivs närmare i kapitel 5, går 
så långt som att stresserna som appliceras endast är relevanta till den del de: 

”...were the tools to provide the evidence that an opportunity exists to improve 
the design. We have obtained information on how to reduce the uncertainty 
gap”114 

 

 

                                                 
108 Bergman, Klefsjö (1996), s 478 
109 O’Connor, s 107 
110 Bergman, Klefsjö (1996), s 479 
111 Ibid, s 513 
112 Ibid 
113 O’Connor (2001), s 101 
114 Ibid 
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Många accelererade testmetoder går dock inte så här långt, ett exempel på det är ALT 
(Accelerated Life Test)115 där stressen som påförs är av intresse då livslängd samt 
tillförlitlighet beräknas baserat på testresultaten.  

Vid valet av accelererat test eller inte måste hänsyn tas till många faktorer, exempelvis 
huruvida det är viktigt att utföra mer vetenskapliga eller statistiska tester i syfte att få fram 
den information de kan ge. I de fall då detta önskas rekommenderas exempelvis ALT medan 
om syftet med testerna i högre grad inriktas på tillförlitlighetsförbättring tidigt i 
konstruktionsfasen kan tester som HALT passa bättre.116  

Tabell 2 visar en jämförelse mellan olika testmetoder. Testerna delas upp beroende på om de 
nyttjas i konstruktionsfasen, innan produktion eller efter produktion. I tabellen går att utläsa 
att HALT och HASS (Highly Accelerated Stress Screens) nyttjar stressnivåer högre än 
marknadens, det vill säga stimuleringstestning. Mer traditionella tillförlitlighetstester som 
livstest och tillförlitlighetsdemonstration tar lång tid i anspråk och är av en mer godkännande 
karaktär än de förbättringsinriktade HALT, HASS eller ALT.117 

Skede Konstruktion Förberedande innan 
produktion 

Produktion 

Testtyp Kvalitets- 

test 

HALT Livstest HASS  

utveckling 

Tillförlitlighets-
demonstration 

HASS HASS 
optimering 

Syfte Uppfylla 
kundernas 

krav 

Maximera 
marginalerna 

minimera 
antalet 

testobjekt 

Demonstrera 
liv 

Välja 
undersöknings-

metod och 
utrustning 

Mäta 
tillförlitlighet 

Höja 
tillförlitlighet 

Minimera 
kostnader, 
maximera 
effektivitet 

Önskat 
resultat 

Kundernas 
god-

kännande 

Förbättra 
marginalerna 

MTBF och 
besparingar 

Minimera 
kostnader, 
maximera 

tillförlitlighet 

Godkännande Grundorsaker, 
åtgärdande 

aktioner 

Minimera 
kostnader, 
maximera 
effektivitet 

Metod Simulera 
marknads-

miljöer 

Stegvis stress 
till fel 

Simulera 
marknaden 

Maximera 
tidskompression 

Simulera 
marknaden 

Accelererad 
simulering 

Upprepa 
HASS, 

modifiera 

Varaktighet Veckor Dagar Veckor Dagar Månader Minuter Veckor 

Stressnivå Marknad Högre än 
marknad 

Marknad Högre än 
marknad 

Marknad Högre än 
marknad 

Högre än 
marknad 

Tabell 2 En jämförelse av olika testmetoder
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Metoderna för stressapplicering varierar beroende på testmetod, vissa simulerar livscykeln 
medan exempelvis HALT använder sig av stegvis appliceras stress. De stresser som vanligen 
används vid accelererad testning är temperatur, tryck, vibrationer, fuktighet, last eller elektrisk 
spänning. Men dessa varierar beroende på den produkt eller komponent som ska testas.119 I 
följande avsnitt beskrivs olika sätt att applicera stresser.  

4.3.1 Stressapplicering för accelererade tester 

Stresser kan appliceras på flera olika sätt, dels kan belastningen hållas konstant, då testas 
varje enhet endast på en stressnivå, testet pågår tills någonting går sönder, eller att det avbryts 
av en annan anledning. Fördelar med att hålla stressnivån konstant är att det är relativt enkelt 
och det finns mycket kunskap kring hur resultatet från ett sådant test kan användas i statistiska 

                                                 
115 I denna teoretiska referensram behandlas inte ALT vidare, för den intresserade rekommenderas Hakim-

Mashhadi (1992) 
116 O’Connor (2001), s 76 
117 Hobbs (2000), s 26 
118 Ibid 
119 Hakim-Mashhadi (1992), s 6 
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analyser för att bestämma exempelvis livslängd. En nackdel är att det finns svårigheter kring 
att besluta vilken stressnivå som ska väljas, den måste vara såpass hög att en större andel av 
populationen går sönder.120 

Stressen kan även appliceras i form av step-stress121, det vill säga en stegvis ökning av 
stressnivån, under en förutbestämd tidsperiod122. En population av produkter (eller en 
produkt) testas då först på en nivå, de som går sönder tas bort och sedan ökas stressnivån, 
nivån höjs ända tills alla produkter gått sönder eller tills testet avbryts av någon annan 
anledning. Fördelar med denna typ av stressapplicering är att feldata erhålls snabbt, det finns 
dock svårigheter gällande att tillämpa statistiska modeller, då de blir mer komplexa och 
osäkra.123 

Ett tredje sätt att applicera stressen är att kontinuerligt öka belastningsnivån, det vill säga 
stressen påförs kontinuerligt fram tills att alla enheter har gått sönder, det kan dock finnas 
svårigheter i att kontrollera kontinuiteten, samt att efteråt använda statistiska modeller.124  

Produkter kan även testas med cyklisk applicerade stresser, det vill säga att nivån ändras 
cykliskt under testet. Detta bör endast användas då produkten i sin naturliga miljö belastas 
med denna typ av stressapplicering.125 

Anledningar till att testet ibland avslutas innan alla produkter gått sönder är att det ibland kan 
vara dåligt ur en kostnads- och tidseffektiv synvinkel att fortsätta testerna. Då många 
accelererade modeller kan behandla censurerad data, det vill säga produkter som inte gick 
sönder, är det möjligt att göra beräkningar även om testet avslutats i förtid. Men då dessa 
resultat blir mer osäkra är det önskvärt att fortsätta testet till alla produkter har gått sönder om 
statistiska beräkningar ska genomföras.126 

4.3.2 Stressfaktorer 

I avsnitt 4.2 beskrivs flertalet felorsaker, och där förekommer i många fall en belastning på 
produkten. Några vanliga belastningar är olika stressfaktorer som påverkar produkter på olika 
sätt. Tabell 3 visar några olika stresser, dess effekter samt möjliga konstruktionsförbättringar 
för att minimera påverkan av stressfaktorn.127 

                                                 
120 Bergman, Klefsjö (1996), s 478 
121 I detta examensarbete används stegvis stressapplicering för att benämna step-stress 
122 Hakim-Mashhadi (1992), s 9 
123 Bergman, Klefsjö (1996), s 479 
124 Ibid 
125 Hakim-Mashhadi (1992), s 9 
126 Ibid, s 29-30 
127 AST-gruppen, Thermoron Industries (2007), s 17 

Stress Effekter Möjliga 
förbättringar 

Hög temperatur Parametrar som resistans och 
induktans kan variera, rörliga 

delar kan expandera och således 
låsas fast, termiskt åldrande, 
oxidation, minskad viskositet 

Termisk isolering, 
värmetåliga material, 

kylsystem 

Låg temperatur Plaster och gummi blir spröda, 
elektroniska konstanter varierar, 
fukt blir till is, viskositeten ökar 

Termisk isolering, 
köldtåliga material, 

värmesystem 

Stötar Mekaniska strukturer kan 
utsättas för hög stress vilket 

orsakar försvagning eller kollaps, 
komponenter kan slitas loss från 
deras fästen, nedsatta mekaniska 

funktioner 

Stärka komponenter, 
minska 

momentbelastning, 
stötabsorberande 

infästningar 
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Tabell 3 Ett urval av stresser samt de effekter som dessa stresser kan ge upphov till
128

 

Ur tabellen går att utläsa att de stresser som i högst grad påverkar mekaniska delar av 
produkten är stötar och vibration, medan temperatur i högre grad påverkar passform och 
viskositet129 av flytande ämnen. Fuktighet ger upphov till exempelvis korrosion. Tabellen 
visar således att olika stresser ger olika effekter på produkterna. En kombination av stresser 
kan även ge synergieffekter vilket inte tas upp närmare här.130  

På grund av valet av vibration som den stress som ska appliceras vid testet utvecklas endast 
teorin kring denna. 

Vibration 

Vibrationer uppkommer under en produkts livslängd på många olika sätt, de kan uppkomma 
vid produktion exempelvis skapad av maskinerna som används eller vibrationer på väg-, 
järnväg-, flyg- och båttransporter.131  

Att testa med hjälp av vibrationer innebär kortfattat att produkten eller komponenten testas 
vid olika frekvenser.132 Vibration kan ge upphov till flera olika typer av felmoder, förutom de 
tidigare nämnda, hos en produkt eller komponent, detta kan vara frakturer orsakade av 
utmattning eller mekanisk överstress. Utmattning av komponenter, fastsättningar som lossnar, 
som skruvar etcetera, sker också på grund av vibrationer. Läckor kan också uppstå genom att 
olika typer av tätningar och packningar ger vika för vibrationerna.133  

Vibrationer kan simuleras i test på flera olika sätt, vanligtvis sätts en produkt på en plattform 
som vibrerar. Vibrationerna kan stimuleras på flera vis, exempelvis med hjälp av roterande 
vikter, elektrodynamik, pneumatik- samt hydrauldrivna vibrationsbord. Den vibration som 
belastar testföremålet kan vara vid en fixerad frekvens, eller svept över en spännvidd av 
frekvenser, eller simultant över en utvald spännvidd av frekvenser. Vibrationer med en stor 
spännvidd av olika simultana frekvenser kallas broad band vibration. Några viktiga begrepp 
gällande vibrationer är:134 

 Frekvens [Hertz] 

 Amplitud [mm]  

 Hastighet [m/s] 

 Acceleration [m/s2]  

Alla strukturer har en eller flera resonansfrekvenser, ifall frekvensen är en resonansfrekvens 
kommer vibrationsamplituden bli som störst. Detta gör att en viktig aspekt vid 

                                                 
128 Ett urval från en mer omfattande tabell vilken återfinns i AST-gruppen, Thermoron Industries (2008), s 32  
129 Viskositet är ett mått på hur trögflytande ett ämne är, kan ses som ett mått på friktion i vätskor. 
130 AST-gruppen, Thermoron Industries (2007), s 17 
131 O’Connor (2001), s 28 
132 AST-gruppen, Thermotron Industries (2008), s 32 
133 O’Connor (2001), s 27 
134 Ibid 

Vibration Mekanisk styrka kan minska på 
grund av utmattning eller för 

höga stressnivåer, material och 
konstruktionen kan spricka, 
flyttas, eller skakas loss från 

infästningar, nedsatta mekaniska 
funktioner 

Kontroll av resonans 

Fuktighet Skapar oxidation vilket kan leda 
till korrosion, kan skapa 

svällande i vissa material, för 
liten fuktighet kan skapa 

sprödhet hos vissa komponenter. 

Fuktighetsbeständiga 
material, skyddande 

höljen 
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vibrationstestning är fastsättningen av testföremålet, det är viktigt att den inte inverkar på 
resultatet genom att ändra resonansfrekvenserna. Vid konstruktion är det också viktigt att 
konstruera så att produkten inte utsätts för resonansfrekvenserna. Detta innebär att 
produkterna måste konstrueras så att inga av resonansfrekvenserna uppkommer inom det 
normala frekvensspannet som produkten möter under sin livscykel. Resonansfrekvensen är 
proportionell mot produktens styvhet, det är därför viktigt att se till att strukturerna är 
tillräckligt styva för att klara de vibrationer som den utsätts för. 135 

 

 

 

                                                 
135 O’Connor (2001), s 27-28 
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5 HALT (HIGHLY ACCELERATED LIFE TEST) 
”Every weakness found in HALT or HASS represents an opportunity for 
improvement”136 

HALT är en metod utvecklad av Dr. Gregg K. Hobbs.137 HALT är en proaktiv accelererad 
testmetod med syftet att förbättra produkters design, deterministiskt synsätt, i motsats till att 
mäta den redan inbyggda tillförlitligheten, sannolikhetsbaserat synsätt.138 Resultatet från ett 
HALT-test ger ingen information om när i produktens liv som fel skulle uppstå, således kan 
namnet HALT upplevas missvisande, ett rättvisare namn skulle kunna vara Highly 
Accelerated Fatigue Test.139 HALT kan alltså inte ses som en ny metod för att beräkna 
tillförlitlighet, istället är det en metod som är inriktad mot att konstruera och producera (med 
hjälp av HASS) felfria produkter på ett kostnadseffektivt vis.140 HALT används i 
konstruktionsfasen av ett projekt för att snabbt finna svagheter i produkten, därefter sker 
konstruktionsändringar för att ta bort dessa svagheter.141 Dess fördelar är bland annat en stor 
tidskompression jämfört med traditionell testning, minskade kostnader och stora 
tillförlitlighetsförbättringar.142  

HALT kan användas både på hela produkter och på komponentnivå. Generellt sett ska det 
projekt som ger störst retur på investeringskostnaden väljas.143 Ett angreppssätt är att testa 
hela produkten i ett första skede och genom detta identifiera svaga komponenter eller 
delsystem som kan testas vidare.144 De svaga länkar som uppkommer vid ett test kan isoleras 
för att kunna hitta andra svaga länkar i konstruktionen genom att testa vid högre stressnivåer. 
Då målet är att stimulera fram svaga länkar istället för att simulera någon typ av verklighet 
kan åtgärder av denna typ göras för att föra fram fler felmoder i ljuset.145  

En viktig sak att poängtera att den stress som appliceras i ett HALT-test och orsakar ett fel kan 
vara en annan stress än den som skulle orsaka felet på marknaden. Ett exempel är ett fel som 
uppkommer vid mycket starka vibrationer i ett accelererat test kan uppstå under långvariga 
temperaturcykler på marknaden.146 

Genom att applicera höga stressnivåer kommer felen som uppstår på marknaden efter kanske 
flera år, uppstå redan efter minuter i ett HALT- test. Fördelarna kan beskrivas som: 

”...we obtain time compression of the test programme by orders of magnitude, and 
much increased effectiveness. This generates proportional reductions in test 
programme cost and in time to market, as well as greatly improved reliability and 
durability.” 147 

Vid ett HALT-test krävs således ett mindre antal testobjekt, hur många som egentligen krävs 
går inte att bestämma statistiskt, men desto fler testobjekt desto fler fel, och möjligheter till 
förbättringar, kan hittas. Studier visar att fördelen av att testa fler produkter i regel avtar 

                                                 
136 Hobbs (2000), s 9 
137 Silverman (1998) s 31 
138 Hobbs (2000), preface 
139 AST-gruppen, Thermoron Industries (2008), s 30 
140 Hobbs (2000), preface 
141 Silverman (1998), s 30 
142 Ibid 
143 Ibid, s 56 
144 Ibid, s 32 
145 Ibid 
146 O’Connor (2001), s 105 
147 Ibid, s 107 
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drastiskt efter fyra till fem stycken och att applicera HALT på en produkt är mer värdefullt än 
att inte använda det alls.148 Valet av testobjekt är dock viktigt, då de bör representera den 
riktiga populationen. Då tester utförs på prototyper kanske de fel som uppkommer inte 
uppvisar den typ av fel som uppkommer på produkter som serietillverkats.149 

Figur 14 visar kostnadsbesparingarna som kan erhållas genom att använda sig av HALT. Den 
tjockare linjen visar spenderingstakten för ett projekt som involverar HALT och den tunna 
linjen ett projekt där mer traditionell testning används. Skillnaden mellan dessa är således en 
visualisering av besparingarna.150  

 
Figur 14 Besparingar vid användande av HALT

151
 

Vid ett mer traditionellt förfarande testas produkten ett flertal gånger i slutskedet för att 
verifiera konstruktionen, det vill säga kontrollera att produkten uppfyller specificeringarna.  
Då konstruktionen klarar testet sker produktionsrelease (PR). Att produkten uppfyller 
specificeringarna garanterar inte produktens tillförlitlighet och således släpps ofta en omogen 
produkt till produktion och i nästa skede ut på marknaden.152 Detta medför en bristande extern 
kvalitet153. En höjd extern kvalitet å andra sidan ger upphov till många fördelar. Bland annat 
sänkta garantikostnader, som är mätbara, men dessa kan ses som toppen på ett isberg, i positiv 
mening. Andra besparingar erhålls genom sänkta kvalitetsbristkostnader som undvikta 
reparationer, återkallningar och omdesign av produkter. Andra vinster som kan göras är en 
ökning i framtida försäljning beroende på förbättrad företagsimage.154 

Då HALT används startas testningen så snart prototyper finns tillgängliga, testerna exponerar 
svaga konstruktionslänkar och dessa åtgärdas. Då konstruktionen ännu inte är fixerad görs 
modifikationerna enkelt och till en relativt låg kostnad. Under appliceringen av HALT ökar 
kostnaderna något jämfört med traditionell testning.155 

Efter att produkten förbättrats så långt som möjligt kan ett konstruktionsverifieringstest 
genomföras för att säkerställa att produkten uppfyller specificeringarna, företag som arbetat 
med HALT längre tid brukar dock eliminera detta tidskrävande test. Detta är möjligt då 
produkten under testerna redan testats långt utanför specificeringarna. Efter att produkten 
testats och förbättrats i enlighet med HALT sker produktionsrelease, och eftersom produkten 
nått en hög mognadsgrad genom konstruktionsförbättringarna höjs den externa kvaliteten.156  

                                                 
148 O’Connor (2001), s 107 
149 Doganaksoy m.fl (2004), s 81 
150 Hobbs (2000), s 67 ff 
151 Ibid 
152 Ibid 
153 Externa kvalitetsförbättringar, i motsatt till interna, kan förklaras som en höjning av den prestanda som 

kunden upplever under produktens livslängd. Interna kvalitetsförbättringar handlar om exempelvis 
minskning av svinn och inspektionskostnader. 

154 Doganaksoy m.fl (1999), s 133 
155 Hobbs (2000), s 67 ff 
156 Ibid 
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5.1 Underliggande principer 
HALT bygger på vissa principer och antaganden.  Figur 15 illustrerar att en minskning av 
hållfastheten på en produkt eller komponent skapar fel, och att en ökning av belastningen 
även det skapar fel. Detta resonemang innebär att det således uppkommer samma fel vid en 
minskning av hållfastheten, vilket sker av exempelvis utmattning, som vid en ökning av 
belastningen. HALT baseras på detta faktum, belastningen ökas fram till att ett fel identifieras. 
Och dessa fel kan då relateras till de som uppstår då hållfastheten minskar, det vill säga fel 
som uppkommer på marknaden.157  

 

Figur 15 Illustration av fel då hållfastheten minskar eller belastningen ökar
158

 

HALT baseras också på antagandet att en stor andel av de fel som uppstår är av mekanisk 
karaktär, även fel på elektronik härrör ofta från mekaniska, så som utmattning av en lödning. 
Mekanisk utmattning kan beskrivas på flera sätt, ett av dem är Miner’s kriterium, som utgår 
från att utmattningsskador är kumulativa, icke återgående och att de ackumulerar linjärt, eller 
med andra ord159: 

”The damage accumulated under each stress condition taken as a percentage of 
the total life expended can be summed over all stress conditions. When the sum 
reaches unity, the end of fatigue life has arrived and failure occurs.”160 

Miner’s kriterium ser ut som följer161: 
βNSD ≈ där 

D är utmattningen som ackumuleras 

N är antalet belastningscykler 

Sär den mekaniska stressen 

β är en materialberoende exponent 

Miner’s kriterium illustrerar att genom ökad stress kan antalet cykler reduceras. Om stressen 
ökas ökar S, vilket då ger en högre utmattning, detta är likvärdigt med att öka antalet 
belastningscykler, N. Men det bör dock anmärkas att principen inte fungerar helt och hållet på 
exempelvis produkter som innehåller många olika material och att det också uppkommer 
olika interaktioner mellan produktens delar. Det underliggande antagandet är som nämnt även 
att felen är av mekanisk karaktär vilket inte alltid stämmer.162 Men HALT har visat sig vara en 

                                                 
157 Hobbs (2000), s 2 
158 Ibid, s 3 
159 Ibid, s 16 
160 Ibid 
161 Formeln från Hobbs (2000), s 16 
162 AST-gruppen, Thermoron Industries, s 16 
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effektiv testmetod både på mekaniska produkter såväl som elektroniska produkter.163 

För att illustrera hur HALT (och HASS) påverkar felbenägenheten hos en produkt kan 
badkarskurvan användas, vilken beskrivs närmare i kapitel 4.2. Nyttjandet av HASS, det vill 
säga en produktionsscreening164, resulterar i att de tidiga felen i begynnelseperioden minskas 
då fel orsakade i produktion fångas upp och minskas. Användningen av HALT gör att 
felbenägenheten under bästperioden minskar då produkterna är mer robusta och tillförlitliga. 
HALT gör också att utmattningssymptom som visar sig i slutperioden flyttas fram i tiden, 
produkten får alltså en längre livslängd. Se figur 16 för en illustration av skillnaden, där den 
streckade linjen visar en traditionell badkarskurva och den andra linjen kurvan då HALT och 
HASS används.165  

  

Figur 16 Badkarskurvan före och efter applicering av HALT och HASS
166

 

Som tidigare nämnt kan inte HALT användas för att beräkna tillförlitligheten, det är därför 
viktigt att illustrera hur produkten blir tillförlitligare.167 Figur 17 visar hur 
hållfasthetsdistributionen flyttas till höger då designen förbättras. 

 
Figur 17 Illustration av hur HALT påverkar hållfasthetsdistributionen

168
 

Vid HALT erhålls ingen information om hur hållfasthets- eller belastningsdistributionen ser 
ut, det är heller inte relevant vilket följande citat illustrerar: 

 

 

                                                 
163 Silverman (1998), s 30 
164 Screening kan beskrivas som en benämning på metoder att inom en stor grupp undersökningsobjekt sålla 
fram enskilda enheter med en sökt speciell egenskap.  
165 Hobbs (2000) s 3-4 
166 Figur skapad utifrån Hobbs (2000) förklaring, s 4-5 
167 Hobbs (2000), s 32 
168 Ibid, s 38 
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”One way to mitigate ignorance of the distribution shape is to just make the 
margins very large, somewhat alleviating the question of distributions 
entirely”169  

Det som är avgörande är således att produkten blir hållfastare vilket gör att marginalen, 
skillnaden mellan medelvärdet av belastningen och medelvärdet av hållfastheten, blir 
större.170 Stora marginaler kan direkt översättas till en hög tillförlitlighet, men att veta 
marginalens storlek gör inte att en beräkning av tillförlitligheten på marknaden blir möjlig. 
Det enda som är möjligt att veta är att marginalen blivit större, och således produkten 
tillförlitligare.171  

Marginalen är omöjlig att beräkna utan testning av många produkter, beroende på att alla 
egenskaper kommer att följa någon distribution och för att få vetskap om dess utseende krävs 
många testresultat.172 Detta gäller speciellt för tidiga prototyper som generellt har olika 
svagheter i designen. Variationerna enheter mellan kan innebära att endast vissa produkter har 
en viss feltyp, därför krävs det eventuellt att flera hundra enheter testas för att finna dessa fel. 
Det har visats att ifall ett fel som 2 % av en population innehar ska hittas, och en sannolikhet 
för upptäckande på 95 % krävs, skulle 145 enheter behöva testas för varje fel. Detta visar 
tydligt nyttan av HALT och HASS för att möjliggöra en sänkning av antalet testföremål.173 

5.2 Metodologi 
Metodologin bakom HALT kan delas in i vissa faser som genomförs under ett test, dessa visas 
i figur 18 (detta kapitel kan ses som ett komplement till kapitel 2.5.4): 

 

Figur 18 Illustration av faserna vid HALT
174

 

Påskyndning 

Vid påskyndning görs en latent eller oupptäckbar defekt till en defekt som går att upptäcka, 
fasen är således själva testutförandet. Detta kan exemplifieras med en dålig lödning som inte 
går att upptäcka. Genom att genomföra detta steg, således applicera stresser i enlighet med 
HALT, kan den dåliga lödningen bli upptäckningsbar.175 

Att applicera stresser i enlighet med HALT innebär, enkelt, att en produkt utsätts för gradvis 
ökande stressnivåer, nivåerna höjs i små steg till nivåer långt över dem som uppkommer i 
marknadsmiljöerna.176 Innan testet startar behöver det specificeras vilken variabel som ska 
observeras under testet, denna variabel är den som avgör huruvida produkten är fungerande 
eller inte.177 

                                                 
169 Hobbs (2000), s 38 
170 Ibid 
171 Ibid, s 36 
172 Ibid, s 32 
173 Ibid, s 33 
174 Egen figur, baserad på Hobbs (2000), s 23 ff 
175 Hobbs (2000) s 23 f 
176 Ibid 
177 Berger (2000), s 50 
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Upptäckande 

Bara för att ett fel blir möjligt att upptäcka innebär inte att det har upptäckts. Därför behövs 
det i nästa steg fastställas att ett fel existerar, alltså, felet måste upptäckas.178 

Felanalys 

Efter att felet upptäckts måste orsaken till varför felet uppstod bestämmas. Komponenten eller 
delen som felet uppstått i analyseras, och orsaken till felet tas fram i detalj innan nästa steg 
genomförs.179 

Faserna påskyndning, upptäckande och felanalys är mycket viktiga att ta hänsyn till vid 
användande av HALT. 

”...if you precipitate failures without detecting them you have accomplished 
nothing”180 

Det vill säga, tester kan appliceras vilka påskyndar mängder av fel, men så länge du inte 
lyckas upptäcka och utföra felanalys på dem har ingen förbättring uppnåtts. Det är därmed av 
största vikt att övervaka och utföra en omfattande undersökning av testföremålet. De frågor 
som bör ställas vid en undersökning är:181 

 Vad gick sönder?  

 Varför gick det sönder? 

 Var gick det sönder? 

 Hur gick det sönder? 

Åtgärder 

I detta steg ändras konstruktionen eller processen på ett sådant sätt att felet inte ska kunna 
uppkomma i fortsättningen. Detta steg, att åtgärda orsaken till felet, är den viktigaste delen av 
HALT.182 

Det är i detta sammanhang viktigt att än en gång påpeka att HALT-testet i sig inte förbättrar 
tillförlitligheten på produkten, anledningen till felen måste identifieras och åtgärdas för att 
produktens tillförlitlighet ska öka.183  

Verifikation av åtgärden 

Efter att konstruktionen ändrats behöver testning ske för att verifiera att orsaken till felet 
verkligen är åtgärdat och att problemet inte längre finns kvar. Denna verifiering sker för att 
säkerställa att åtgärden var lyckad och att inga andra fel skapats genom 
konstruktionsändringen. Detta sker vanligen genom att ett nytt HALT-test genomförs, och det 
kontrolleras att marginalen är minst lika stor som innan ändringen.184 

”If you find it in HALT, it is probably relevant”185 

Det mesta som hittas under ett test av denna typ är relevant och ifall det inte åtgärdas kommer 
det förmodligen att skapa fel på marknaden, men givetvis måste ingenjörskunnande och 

                                                 
178 Hobbs (2000) s 23 f 
179 Ibid 
180 AST-gruppen, Thermoron Industries (2008), s 31 
181 Ibid, s 31 f 
182 Hobbs (2000) s 23 f 
183 Silverman (1998), s 31 
184 Ibid, s 23 f 
185 Ibid, s 11 
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erfarenhet vägas in vid avgörandet om felorsaken bör åtgärdas eller inte. Som nyttjare av 
HALT får det inte anses att bara för att fel hittas utanför de specificerade gränserna för 
komponenter är felet irrelevant, andra urskiljningskriterier måste istället användas.186  

Testningen kan ses som ett cykliskt förlopp där påskyndning, upptäckande, åtgärder och 
verifikation genomförs gång på gång fram tills dess att produktens fundamentala gräns nåtts. 
Denna fundamentala gräns definieras som en gräns då det inte anses lönsamt eller möjligt att 
förbättra konstruktionen vidare.187  

Lagring i databas 

Informationen som erhållits från testerna bör till sist placeras i en databas så att informationen 
kan nås och användas vid andra konstruktioner.188 Något som är viktigt att ta med i denna 
databas är drifts- och förstörelsegränserna. 

5.2.1 Drifts- och Förstörelsegräns 

Under ett HALT-test, se även 2.5.4, specificeras en övre och undre drifts- samt 
förstörelsegräns under påskyndningsfasen, se figur 19. Den övre driftsgränsen (ÖDG) 
identifieras genom att stressen höjs stegvis. Vid någon tidpunkt slutar produkten att fungera, 
ifall stressnivån sedan sänks och driften återgår till det normala, har ÖDG hittats. Den undre 
driftsgränsen (UDG) återfinns i den andra delen av spektrumet, det vill säga, stressen sänks 
tills dess att produkten slutar att fungera, sedan höjs stressen stegvis. Ifall driften återgår har 
den undre driftsgränsen identifierats.189  

 

Figur 19 Illustration över drifts- och förstörelsegränser
190

 

Om produkten vid ökad stressnivå slutar fungera och sedan inte återgår till drift vid sänkning 
av stressen har den övre förstörelsegränsen (ÖFG) hittats, och omvänt identifieras den undre 
förstörelsegränsen (UFG).191 Kunskap om dessa gränser är viktiga för att få en förståelse för 
vilka, eller om, designmarginaler finns och hur stora de är troliga att vara för en population. 

                                                 
186 Silverman (1998), s 31 
187 Ibid 
188 Hobbs (2000) s 23 f 
189 Silverman (1998), s 31 
190 Hobbs (2000), s 44 
191 Silverman (1998), s 31 
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Resultaten behövs även vid utförande av HASS.192 Övre driftsgränserna ska vara så höga att 
de kraftigt överstiger den troliga stressnivån på marknaden för att säkerställa att hela 
populationen kommer att fungera som önskat.193  

För exempelvis stressen temperatur, bör ÖTDG (övre temperaturdriftsgränsen) vara högre än 
de temperaturer som produkten utsätts för på marknaden, även transport- och 
lagringstemperaturer bör tas med här, och inte bara de operationella temperaturerna. Samma 
resonemang kan överföras på den undre driftsgränsen samt övre och undre 
förstörelsegränsen.194 

Detta är även applicerbart på vibration, med skillnaden att det inte finns någon undre drifts- 
eller förstörelsegräns. Istället identifieras endast vibrationsdriftsgräns (VDG) och 
vibrationsförstörelsegräns (VFG). Dessa återfinns enligt samma metod som då temperatur är 
vald som stressfaktor.195 

  

5.3 Stressfaktorer 
De stressfaktorer som primärt används inom HALT och HASS är snabba 
temperaturförändringar, slumpmässig vibration i sex frihetsgrader196, spänningsvariation, 
fuktighet, eller stresser framtagna beroende på den produkt som ska testas.197 Generellt ska så 
många stresser som möjligt användas198, och helst appliceras simultant.199 Vilka stresser som 
ska appliceras måste skräddarsys för varje produkt, då olika stresser är olika effektiva på att ta 
fram felmoder beroende på produktens utformning.200 Generellt kan vibration sägas vara mest 
effektivt för att hitta mekaniska fel, medan exempelvis spänningsvariation lämpar sig bättre 
för att finna elektroniska fel.201 

HALT, till skillnad från accelererat livstest, gör inga anspråk på att simulera marknadsmiljöer, 
därför kan stresser väljas enbart utifrån dess förmåga att generera fel.202 Diagrammet i figur 
20, illustrerar effektiviteten i att producera fel för olika stresser. Detta diagram är framtaget 
under en studie203 där ett antal produkter från olika företag testades med hjälp av HALT.  

Diagrammet illustrerar i procent hur stor andel av felen som de olika stresserna, samt 
kombinationen av de, gav upphov till under testerna. Studien visar att slumpmässig vibration 
är mer effektiv än temperaturväxling för att accelerera fram fel, och det mest effektiva är 
slumpmässig vibration kombinerat med temperaturcykling.204 Många andra försök har visat 
att kombinationen av temperaturskiftningar och vibration exponerar flest felmoder.205 

 

                                                 
192 Hobbs (2000), s 36 
193 Ibid, s 37-38 
194 Ibid 
195 Silverman (1998), s 31 
196 Hobbs (2000), s 17 
197 Ibid, s 9 f 
198 Ibid, s 45 
199 Ibid, s 36 
200 AST-gruppen, Thermoron Industries (2008), s 30 
201 Andersson, Polkinghome (2000), s 227 
202 Misra, Vyas (2003), s 106 
203 För utförligt testutförande och resultat se Silverman (1998) 
204 Silverman (1998), s 30 
205 Hobbs (2000), s 54 
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Figur 20 Diagram illustrerande felprocent gällande olika stresstyper
206

 

5.3.1 Vibration 

Syftet med ett vibrationstest i HALT är att stimulera alla olika vibrationsmoder i en produkt 
på en nivå hög nog för att finna fel. I verkligheten kan, exempelvis en produkt som färdas i en 
lastbil, utsättas för vibration i sex frihetsgrader med tre axiala accelerationsriktningar och tre 
rotationsriktningar, se figur 21 . Testapparatur som kan uppfylla detta kallas kaosmaskiner.207   

 

Figur 21 Illustration över de 6 frihetsgraderna
208

 

Används en vibrationsmaskin som endast vibrerar i en riktning, med endast en frekvens 
kommer bara felmoder i just den riktningen som vibrationerna sker exciteras och de som 
ligger nära i frekvens.209 Således kommer inte alla fel som kan uppstå på marknaden att 
identifieras eftersom testerna inte sker under alla vibrationsdimensioner som kan uppstå på 
marknaden.210 Genom att använda en kaosmaskin vid testerna kan fel exciteras som en 
enaxlig vibrationsapparatur inte kan framkalla.211   

Detta kan exemplifieras med en undersökning då en konstruktion utsattes för HALT med en 
enaxlig vibrationsutrustning, och flera felmoder upptäcktes. Samma produkt utsattes sedan för 
tester i en kaosmaskin och ytterligare tre felmoder upptäcktes genast.212  

Fastsättningen av testobjektet då vibration används skall eftersträva att medföra samma 
begräsningar som de som sker på marknaden, detta för att i så hög grad som möjligt låta 
produkten vibrera i enighet med de naturliga frekvenserna som produkten stöter på i 

                                                 
206 Silverman (1998), s 30 
207 Hobbs, s 35 ff 
208 Egen illustration 
209 Hobbs, s 17 
210 Ibid 
211 Hobbs (2000), s 35 ff 
212 Ibid, s 17 
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verkligheten. Detta gör att produkten kommer att utsättas för höga stresser vid de frekvenser 
den skulle göra det på marknaden, och visa versa för låga frekvenser.213  

5.3.2 Alternativ vibrationsutrustning 

Ett problem med HALT är den dyra testutrustning som krävs för att kunna generera 
vibrationer i sex frihetsgrader eller snabba temperaturskiftningar. Detta gör att många företag 
drar sig för att implementera HALT. En studie har visat att resultat kan erhållas genom att 
använda HALT utan att ha de dyra testmaskinerna specialdesignade för testningen. Vid detta 
test användes exempelvis vibration, med en maskin som hade enaxlig vibrationsriktning. 
Detta test visade att HALT med denna typ av utrustning får fram många felmoder.214 Vid ett 
annat fall användes även vibration med endast en vibrationsriktning där resonans uppstod vid 
olika frekvenser. Detta visade sig vara användbart för att ta bort vissa möjliga felmoder.215 

Vid vibrationstestet i utrustning som endast vibrerar i en riktning kan även testobjektet flyttas 
för att möjliggöra testning i flera riktningar.216  

5.4 Proof of concept 
Vid implementering av HALT har det visat sig att företag drar sig för att köpa in eller hyra 
utrustning som lämpar sig bäst för genomförande av HALT, om det inte bevisats att HALT 
fungerar på företagets produkter. För att ta fram bevis för att metoden fungerar kan ett proof 
of concept genomföras.217  

Detta steg kan ses som onödigt då det kostar tid och pengar, men det krävs av många företag. 
Då ett proof of concept genomförs är det väsentligt att göra testerna så att resultatet övertygar 
skeptikerna om att metoden fungerar. Det bör undvikas att testa en mogen produkt vid proof 
of concept, då risken finns att inga fel uppkommer vid ett HALT-test.218 

Det finns två saker som bör tas i beaktande vid ett proof of concept: 

1) Testa en produkt som erkänt har problem, detta då det möjliggör att det i testerna kan 
identifieras möjligheter till konstruktionsförbättringar. Genom att göra på detta sätt, 
kan det visas att HALT exponerar relevanta defekter. Tyvärr visar det också att en 
omogen produkt redan har släppts på marknaden. Resultaten från ett av dessa tester är 
svåra för ledning och skeptiker att ignorera då det ofta visar sig att de defekter vilka 
uppkommer i testet är de som finns på marknaden.219 

2) Gör testerna på en ny produkt så att så stor nytta som möjligt kan fås ur testresultaten, 
en nackdel med detta är att konstruktörerna kan vägra att utföra några förbättringar då 
produkten stressats utanför nivåerna vilka den utsätts för på marknaden. Detta är ett av 
de största problemen med HALT, konstruktörernas ovilja att förstå testmekanismerna i 
HALT.220 

Felen som uppkommer vid HALT-test, visar sig inte alltid i den ordning som ett 
Paretodiagram över felen på marknaden visar, men generellt framträder de signifikanta 
felmoderna vid ett HALT-test. Detta bör tas i beaktande vid analys av de fel som uppkommer 
vid genomförandet av proof of concept.221  

                                                 
213 Hobbs (2000), s 47 
214 För mer kring detta se Misra, Vyas (2003), s 106 
215 Andersson, Polkinghome (2000), s 225 
216 Ibid, s 17 
217 Hobbs (2000), s 58 
218 Ibid, s 59 
219 Ibid 
220 Ibid 
221 Ibid, s 33 
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Efter att en proof of concept genomförts kan HALT implementeras på riktigt, med 
kaosmaskiner som testutrustning. Metoden appliceras i detta fall på produkter i designfasen 
och förbättringar av konstruktionen genomförs vilket ger tillförlitligare produkter som 
lanseras på marknaden. Det är dessa tester som ger en riktig utveckling av produkternas 
tillförlitlighet. 222 

5.5 Efter HALT 
För att säkerställa att marginalen håller sig tilltäckligt stor över tid kan det krävas att HALT 
utförs igen, en så kallad Re-HALT. Detta kan exempelvis ske då en ny produktionsanläggning 
startas, vid outsourcing eller vid nya leverantörer av komponenter. Vid en Re-HALT räcker 
det att testa nära de drifts- och förstörelsegränser som identifierats vid den ursprungliga 
HALT:en för att endast säkerställa att marginalen är lika stor som tidigare.223 

Ett problem med HALT är att inga direkta värden ges efter testerna, produkterna ska vara 
tillförlitligare och robustare, men det går inte att belägga kvantifierbart. Många företag sätter 
upp målsättningar som att exempelvis minst 97 % av alla enheter ska vara felfria efter 10 års 
användande. Efter ett HALT-test får du ingen kvantifierad information om att detta mål 
uppnås. Uppskattningar kan göras med det är sällan tillräckligt. Det kan därför i många fall 
vara nödvändigt att kombinera HALT-test med mer traditionella tester där ett antal produkter 
testas under stresser och stressnivåer vilka produkten stöter på i verkligheten. Baserat på 
resultatet från testerna kan statistiska beräkningar utföras och därmed erhålls ett kvantifierat 
värde på tillförlitligheten.224 

5.6 HASS (Highly Accelerated Stress Screens) 
För många produkter är det variation i produktionsprocesserna som är anledningen till 
tillförlitlighetsproblem. Detta kan till exempel bero på konstruktioner vars toleransnivåer är 
låga och variationen i produktionsprocessen är hög vilket innebär en förhöjd risk för 
produktionsrelaterade defekter i produkten.225 HASS är nära sammanlänkat med HALT, men 
HASS tillämpas i produktionsprocessen och används för att snabbt finna fel som skapats i 
produktionen.226 I detta skede genomförs tester på färdiga produkter, vilket gör att testet inte 
får förstöra produkterna, alltså orsaka fel vilket är fallet vid HALT. Istället syftar testerna i 
detta skede till att finna ”dåliga” producerade exemplar.227  

De stressnivåer som används vid ett HASS-test tas från resultaten från HALT.228 De drifts- 
och förstörelsegränserna som tas fram vid HALT används för att ta fram ett effektivt HASS-
test, vanligtvis på så sätt att en viss procent av dessa gränser används som övre och undre 
gräns vid HASS-testet. Det är viktigt att ta fram väl avvägda gränser för HASS-testerna, ifall 
de är för svaga kommer inte alla fel upptäckas och är de för höga kommer testerna skapa 
latenta defekter i produkterna.229 

HASS säkerställer att tillförlitligheten som uppnås genom HALT kommer att bibehållas under 
framtida produktion.230 HASS utförs vanligen i uppstarten av en ny produktion, vid detta 
tillfälle är nämligen vanligen volymerna mindre.231  

                                                 
222 Hobbs (2000), s 190 f 
223 Ibid, s 63 
224 Doganaksoy m.fl (2007), s 74 
225 Tegehall (2008), s 16 
226 Silverman (1998), s 30 
227 Ibid, s 30 ff 
228 Berger (2000), s 50 
229 Silverman (2000), s 246 
230 Silverman (1998), s 30 
231 Berger (2000), s 50 
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5.7 Psykologi 
Ett traditionellt synsätt på testning kan leda till att resultatet av HALT anses irrelevant, då 
produkterna testas under stressnivåer som inte överensstämmer med de som produkten 
kommer att utsättas för under sin livslängd. Det kan då finnas ett motstånd mot att ta hänsyn 
till fel som uppkommit under dessa stressnivåer. Metodologin som används i HALT innebär 
att vilken stress som helst är relevant att använda vid testerna beroende på dess förmåga att 
exponera svagheter, det vill säga all information som skapar en större marginal är relevant. 
Denna filosofi kräver en skiftning i tankesätt för ingenjörer som ställs inför metoden, och är 
således något av det svåraste i implementeringen av HALT och HASS.232  

Koncentration behöver läggas på de uppkomna felmoderna, istället för att ställa sig frågan: 
”Var kommer produkten någonsin utsättas för dessa stressnivåer”. Alla fel bör således ses som 
relevanta och som möjligheter till förbättringar. För mycket fokus får heller inte läggas på 
marginalen för en viss stress, marginalen kan nämligen vara mycket mindre eller större för en 
annan stressfaktor.233  

En vanlig respons då människor ställs inför konceptet av HALT och HASS är att de fel som 
uppkommer enbart beror på att produkten har testats utanför sina specificerade gränser, men 
många fall och undersökningar har visat att detta inte är sant, HALT och HASS producerar 
relevanta felmoder.234 

Ett missförstånd som kan uppkomma då ett företag börjar testa med HALT är att 
konstruktörerna tror att de behöver konstruera produkter vilka klarar de stressnivåer som 
appliceras vid HALT-testerna.  Detta är fel synsätt, konstruktörerna ska konstruera för typiska 
eller troliga stressnivåer och HALT ska därefter användas för att hitta de svaga länkarna. Då 
dessa svaga länkar åtgärdas blir produkten robustare och tillförlitligare, det finns ingen 
anledning att förbättra komponenter som inte är svaga länkar då detta bara ökar kostnader 
utan att ge ökad kapabilitet eller tillförlitlighet.235 

5.7.1 Paradigmskifte 

”To build in reliability, today’s manufacturers need to know as much about 
“how things fail” as they know about ”how things work”. 236 

Som citatet illustrerar bör dagens företag inte bara inrikta sig på hur och i vilka miljöer som 
deras produkter fungerar utan även hur och varför produkten går sönder. Det måste således 
finnas en vilja och inriktning mot att hitta problem i konstruktioner. Detta går emot det som 
många ingenjörer lär sig, det vill säga att konstruktionerna ska ”klara testet”. Denna filosofi 
innebär exempelvis att prototyper testas med målet att de ska klara testet. Så fort produkten 
gör det anses produkten mogen att sättas i produktion. Detta synsätt går rakt emot HALT-
metodologin, alltså att på alla möjliga sätt skapa fel.237  

Några exempel på kommentarer som kan uppkomma då HALT implementeras är238: 

”Men det händer bara under -20°C och specificeringen är 0°C” 

”Det är ingen fara, vi ordnar det efter att produkten släppts på marknaden.” 

”Det kan inte vara ett problem, vi har alltid gjort på det här sättet.” 

                                                 
232 Hobbs (2000), s 11 
233 Ibid, s 40 
234 Andersson, Polkinghome (2000), s 224 
235 Hobbs (2000), s 50 
236 AST gruppen, Thermoron Industries (2007), s 14 
237 Hobbs (2000), s 64 f 
238 Ibid 
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”Det är klart att den gick sönder, den är inte konstruerad för det.” 

”Vart kommer produkten att stöta på den här typen av stresser?” 

Denna typ av kommentarer visar på svårigheterna i implementering av HALT, då det menas 
att testning utanför specificeringen i princip är rent dumt. Resonemanget visar på att 
tidskompression inte värderas högt. HALT har dock i flera applikationer visat sig generera 
väsentliga fel, som uppkommit under stressnivåer utanför specificeringen.239 Paradigmen för 
företag och testpersonal måste ändras från, ”om det inte är trasigt, fixa det inte” till ”om 
designen inte är perfekt, ska vi göra den bättre tills den är så nära perfekt som vi kan göra 
den”.240 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
239 Hobbs (2000), s 65 
240 Ibid 
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6 KUNDENS UPPLEVELSE AV EN MIKROVÅGSUGN 
En av de första frågorna att besvara vid detta arbete var varför Whirlpool önskar öka sin 
tillförlitlighet på sina produkter. En av anledningarna är att sänka kvalitetsbristkostnaden, 
vilken exempelvis består av garantikostnader. Garantikostnader, det vill säga kostnader för 
reparation och utbyte av defekta ugnar under garantiperioden, är en stor kostnad, och innebär 
att det behöver säkerställas att produkterna är tillförlitliga under garantiperioden. 

Whirlpool innehar ansvar för produkten under garantiperioden, vilken varierar från 2 år 
(minimistadgat inom EU) till obegränsad, beroende på vilket land i Europa produkten säljs. 
Inom EU ligger bevisbördan, det vill säga den som skall bevisa att felet fanns då varan köptes, 
de första sex månaderna på återförsäljaren och resterande tid på konsumenten.241 Dessa regler 
gör att det viktigaste för Whirlpool är att produkterna är tillförlitliga under den vanligaste 
garantiperioden, det vill säga 2 år.  

För att överleva på marknaden över tid krävs varumärkesbyggande och att kunderna är nöjda 
med sina inköp så de fortsätter att köpa märket. Detta innebär att företag önskar att deras 
produkter är tillförlitliga så länge kunden kan antas kräva det. Whirlpool arbetar enligt 
devisen att deras mikrovågsugnar ska vara tillförlitliga i 10 år. Det är även viktigt att tänka 
bortom garantitiden och fokusera på kundens upplevelser då en missnöjd kund berättar för 
sina vänner och bekanta om hur den känner. Den missnöjda ”medelkunden” berättar för 
mellan 8 till 16 personer om sin upplevelse och besvikelse, och 91 procent av missnöjda 
kunder köper aldrig från det märket igen242. Det kostar även fem gånger så mycket att 
attrahera en ny kund som det kostar behålla en gammal243. Dessa saker gemensamt gör att det 
är mycket viktigt att hålla sina kunder nöjda och ett sätt att göra det är att garantera en hög 
tillförlitlighet. 

En av hörnstenarna i metoden Offensiv kvalitetsutveckling244 är att sätta kunden i centrum. I 
slutänden är det alltid kundens upplevelse av en produkt som är avgörande, då det är kunden 
som väljer att köpa, eller inte köpa, produkten. Huruvida kunden väljer att lämna tillbaka sin 
mikrovågsugn härrör till kundens upplevelse av en tillförlitlig mikrovågsugn. På grund av 
detta var det av stor vikt att i ett tidigt skede titta på hur kunden upplever sin mikrovågsugn. 
Med utgångspunkt i detta redogörs nedan för en kartläggning av kundens upplevelse av en 
mikrovågsugn som fungerar tillfredställande. 

Ishikawadiagrammet, se figur 22, är framtaget enligt metodkapitlet, se 2.5.3, och redogör för 
de faktorer som anses påverka kunden. Dessa orsaker är av olika karaktär, vissa såsom 
möjligheten att välja alarmsignal, ljudkvalitet eller känslan vid manövrering av knappar och 
rattar kan klassificeras som attraktiva kvaliteter. Dessa kan ge kunden ett bra intryck av 
produkten och märket men ifall de saknas ger det inga direkta konsekvenser i form av 
kvalitetsbristkostnader. Det kan dock vara de attraktiva kvaliteterna som ger det lilla extra 
vilket får kunden att välja just den produkten framför någon annan. Denna typ av kvalitéer är 
något som ligger på konstruktörernas bord, och de handlar i stort om just god design. Men 
även denna typ av kvalitéer behöver vara tillförlitliga över tid. Ifall kunden är van att kunna 
välja sin alarmsignal blir den missnöjd när den funktionen slutar att fungera.  

Andra faktorer som påverkar kundens upplevelse av en mikrovågsugn kan ge upphov till att 
kunden returnerar produkten, men påverkar i högre grad huruvida kunden väljer att köpa en 
produkt av samma märke vid nästa mikrovågsugnsinköp. Några exempel på detta är hur 
intuitiv produkten är, känslan i produkten, lätthet att rengöra eller att den luktar då kunden 

                                                 
241 Whirlpools interna dokumentation 
242 Hobbs (2000), preface 
243 Ibid 
244 För en översikt angående detta ämne se Bergman B, Klefsjö B (2002) Kvalitet i alla led 
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använder den. Det gäller dock här på samma sätt som kring de attraktiva kvaliteterna att om 
det exempelvis sker en ändring i hur lätt mikrovågsugnen är att städa, på grund av exempelvis 
förändringar i kavitetens egenskaper, kan kunden bli missnöjd. Ifall några av dessa tidigare 
beskrivna egenskaper saknas hos produkten, exempelvis att den inte är intuitiv eller 
användarvänlig så kan detta leda till att kunden direkt efter att endast ha provat produkten 
returnerar den, eller att kunden provar känslan i produkten i affären och på grund av avsaknad 
av dessa egenskaper köper en ugn från en konkurrent. 

 
Figur 22 Ishikawa över kundens upplevelse av en mikrovågsugn 

De flesta av de anledningar som räknas upp i Ishikawadiagrammet kan ses som orsaker till att 
kunderna väljer att returnera sin mikrovågsugn, detta gäller exempelvis att maten inte blir 
jämnt uppvärmd, TT slutar att snurra, oljud samt självklart att mikrovågsugnen slutar att 
fungera. Många typer av utmattningssymptom kan även orsaka returer, det vill säga att 
produkten inte fungerar, ser ut, låter eller känns på samma sätt som tidigare. En avvikelse från 
tidigare funktion kan ge en upplevelse av en felaktig produkt.  

En åtskillnad kan också göras mellan fel som uppstår direkt då kunden startar/packar 
upp/installerar sin produkt för första gången mot de fel som uppkommer efter en viss tid. De 
som uppstår direkt är sådana som vanligen uppstått vid produktion, transport eller lagring 
medan andra kan härröra till fel som uppstår genom utmattningsmekanismer. Ugnarna ska 
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självklart konstrueras och testas för att minimera båda dessa typer av fel. För att bringa 
klarhet i när fel uppstår behöver mikrovågsugnens livscykel kartläggas, detta görs i nästa 
kapitel. 
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7 STRESSER UNDER MIKROVÅGSUGNENS LIV 
En mikrovågsugn utsätts för flera olika miljöer under sin livslängd. Figur 23 illustrerar 
mikrovågsugnens livscykel från design till skrotning. De streckade rutorna illustrerar platser 
där både transport och lagring sker. Figuren är framtagen enligt metodkapitlet 2.5.3. 

Figur 23 Flödesschema illustrerande mikrovågsugnens liv 

Mikrovågsugnen designas vartefter den sätts i produktion. Efter att den tillverkats, och 
genomgått en slutkontroll transporteras den till fabrikens distributionscenter, i Norrköping 
sköts detta av Green Cargo. Från och med den punkten minskar Whirlpools möjlighet att 
övervaka mikrovågsugnen. I distributionscentret sker eventuellt också viss lagring, i nästa 
steg transporteras mikrovågsugnen till ett regionalt distributionslager där lagring sker innan 
handelspartners, så som grossister, lagrar mikron. Dessa handelspartners ombesörjer 
transporten till återförsäljare som lagerför mikrovågsugnen. Ugnen köps därefter av en 
slutkund som transporterar produkten hem, samt installerar den i vissa fall, eller så sköter ett 
företag detta. Kunden använder sedan produkten, och ifall fel uppstår sker service av 
mikrovågsugnen. Detta fortgår fram till mikrovågsugnen skrotas, vilket kan uppstå genom att 
kunden slänger produkten eller att service inte anses möjligt eller lönsamt varvid 
mikrovågsugnen anses obsolet.  

Under de olika faserna i mikrovågsugnens liv utsätts den för många risker till att fel uppstår. 
Dessa är samlade i figur 24. Vid designandet av produkten kan ren feldesign ske, det vill säga 
produkten klarar inte de belastningar den utsätts för, detta kan gälla felaktiga toleransgränser 
eller komponenter som inte klarar den miljö de ska vistas i. Testerna av konstruktionen kan 
även vara otillräckliga, de upptäcker helt enkelt inte alla möjliga fel. 

I produktion spelar många faktorer in. Kvaliteten på ingående komponenter påverkar 
produkten, är dessa otillräckliga eller av varierande kvalitet kan ugnens funktion påverkas. 
Produktionsprocessen i sig påverkar även produkterna, detta kan gälla allt från dåliga 
arbetsinstruktioner till verktyg som inte fungerar som de ska. Den mänskliga faktorn kan även 
spela in vid produktion exempelvis i form av att vissa skruvar inte skruvats åt tillräckligt, eller 
att något isoleringsmaterial glömts.  

Efter produktion sker kontroll av produkterna, i Shunde sker denna kontroll manuellt, medan 
den i Norrköpingsfabriken sköts automatiskt med robotteknik. Detta kan ge olika fel som 
släpps igenom till kund, i Shunde spelar den mänskliga faktorn in, då vissa fel kan missas, 
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exempelvis beroende på dåliga rutiner. I Norrköping finns risken att det vid utformandet av 
den automatiska testrutinen missades vissa test så att en fullständig kontroll inte täcks in och 
vissa fel kan då passera. 

 
Figur 24 Sammanställning av möjliga orsaker till att fel uppstår 

Vid transport finns många orsaker till att fel kan uppstå på produkten, till exempel så kan 
hanteringen, såsom av- och pålastning under transporten vara ovarsam. Produkterna kan även 
ompaketeras under transporterna, vilket kan ge upphov till att packningen av 
mikrovågsugnarna försvagas. Under transport på båt, lastbil och tåg så utsätts 
mikrovågsugnarna för vibrationer som kan ge upphov till skador. Hanteringen med truck i 
lager kan orsaka klämningsskador på förpackning och produkt, eller att produkterna tappas.  

Under lagring, såväl i containrar som i lagerlokaler, kan produkterna utsättas för kyla och 
värme samt fuktighet. Vid installationen kan ugnen tappas eller installeras felaktigt, vilket kan 
ge skador. I nästa skede används ugnen av kunden, och felaktig användning, städning etcetera 
kan påverka ugnens funktion. Vid service kan nya felmoder induceras på produkten, dessutom 
anses ugnarna ibland redo för skrotning även om produkten går att laga.  

Dessa olika orsaker till att fel kan uppstå på mikrovågsugnen har sitt ursprung i olika 
stressfaktorer som påverkar ugnen. Dessa redogörs i följande avsnitt. 

7.1 Stressfaktorer 
Under mikrovågsugnens liv stöter den på ett flertal olika stressfaktorer, vilka kan delas upp i 
undergrupperna; mekaniska, klimat, matlagning och elektriska. I bilaga 2 återfinns samtliga 
stressfaktorer. Stressfaktorerna är i bilagan betygsatta utifrån sannolikheten att produkten ska 
utsättas för stressfaktorn i de olika delarna i kedjan (Produktion, Transport, Lagring, 
Installation, Kund och Service) på en skala löpande från ingen risk till att produkten 
garanterat utsätts för risken. Givetvis finns fler stressfaktorer men dessa har ansetts vara de 
mest relevanta. 

Härnäst beskrivs var och en av de stressfaktorer som kan påverka en mikrovågsugn, både 
deras definition, hur och varför de uppkommer, vilka fel de kan ge upphov till samt hur de 
kan undvikas. Denna listning ska inte ses som uttömmande utan flera faktorer kan påverka 
mikrovågsugnens funktion. 
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Ovarsam 
hantering vid 

transport 
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kallt/varmt 

Hantering med 
truck 

Vibrationer, 
lastbil, tåg, båt  
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lager 

Felaktig 
installation 

Fall 
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användning 

Service hanterar 
returnerade 
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skrot 

Otillräckliga 
tester 

Fukt 

Servicehantering 
introducerar nya 

fel 

Felaktig 
design 

Ompackningar, 
bryter 

ursprungs- 
förpackningen 
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7.1.1 Mekaniska 

Mekaniska stressfaktorer är sådana som är av mekanisk karaktär, det vill säga fysiska 
belastningar på mikrovågsugnen. Dessa är vibrationer, klämning, stapling, fall, vaggning samt 
felaktig installering. 

Vibrationer  

Vibrationer kan uppkomma på flera platser, framförallt under transport, men risken är även 
stor under produktion där exempelvis olika verktyg kan orsaka vibrationer. Under installation 
finns även en förhöjd risk, speciellt under transporten. Vibrationer ger upphov till en mängd 
skador, framförallt mekaniska. Styrkan i komponenter kan minska och leda till exempelvis 
sprickbildning eller att komponenter eller skruvar kan skakas loss från sina positioner. 
Skadorna som uppkommer av vibrationer kan dels yttra sig direkt när kunden använder 
produkten första gången, men de kan även ge upphov till skador av utmattningskaraktär där 
de uppkommer över tid. 

För att undvika vibrationer kan verktyg användas som har minimerad nivå av vibrationer, 
produkterna och förpackningarna kan även utformas för att minimera risken att 
resonanspunkter för olika komponenter uppstår under mikrovågsugnens livscykel. 

Klämning  

Under transport och lagring finns risk att mikrovågsugnen kläms, vilket kan orsakas beroende 
på att truckar klämmer åt för mycket om produkten vid förflyttning i lager. Produkterna kan 
också klämmas i samband med omlastningar mellan containrar och lastbilar. Klämskador kan 
yttra sig på många sätt, men vanligen som skador i form av repor eller bucklor på ytterhölje, 
eller i värsta fall exempelvis en krossad glasruta. Dessa skador är vanligen direkta och 
upptäcks av kunden omgående. 

För att minimera risken för klämning krävs tydliga instruktioner till dem som hanterar 
produkten under transport och lagring. Även här är förpackningens utformning viktig för hur 
väl den skyddar produkten. Förpackningen måste designas efter den verklighet som 
produkterna utsätts för. 

Stapling 

Vid lagring och transport sker vanligtvis stapling av pallar innehållande produkter. Det finns 
riktlinjer kring hur många produkter som får staplas på varandra, men dessa följs inte alltid. I 
vissa fall staplas tyngre produkter på lättare vid exempelvis förflyttningar inom lager. Ifall det 
även är fuktigt i containrar eller i lager har förpackningarna svårare att klara stapling. Detta 
ger skador av samma typ som vid klämning, det vill säga mest skador på yttre delar. 

För att undvika skador av denna typ krävs uppföljning av hur väl staplingsinstruktioner följs, 
samt förpackningar som klarar de miljöer de ska vistas i. Men som figur 23 illustrerar är 
graden av kontroll relativt liten under transport och lagring och det finns därför svårigheter i 
att följa upp hur väl staplingsriktlinjerna följs. 

Fall 

I många delar av mikrovågsugnens liv finns risk att ugnen tappas. Detta är främst vid 
transport och lagring. Men fall kan även ske vid installation eller service. Fallskador kan vara 
av många olika karaktärer, skador kan ske både mekaniskt och på elektronik. Exempelvis kan 
komponenter slitas loss från sina fästen. 

Förpackningen med produkten i måste klara vissa uppställda fallprov, dessa kan göras ännu 
striktare för att undvika fallskador på ugnarna. Komponenternas infästningar i ugnen kan 
också stärkas, exempelvis genom olika former av stötdämpare. 
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Vaggning 

Vaggning uppkommer bara under transport, och syftar på att produkten långsamt vaggas fram 
och tillbaka. Detta sker vid båttransport. Vilka skador som detta ger upphov till är 
svårdefinierat, men vid vaggning stöts produkten mot andra produkter, vilket kan ge både 
mekaniska och elektriska skador. 

Även här är det förpackningen som ska skydda produkten under transporten och därmed får 
förbättringar i den konstruktionen nyttjas för att undvika vaggningsskador.  

Felaktigt installerad 

Denna stressfaktor är främst aktuell för inbyggnadsugnar, och innebär att installationen på 
något vis frångår det normala. Vissa delar av mikrovågsugnen som ska hållas fria för att 
luftgenomsläpp och kylning ska fungera kan exempelvis täckas över vilket kan orsaka 
överhettning. Felaktiga inkopplingar påverkar också ugnens funktion. Denna stressfaktor kan 
ge upphov till varierande fel beroende på hur installationen har varit felaktig. 

För att undvika dessa fel bör instruktionerna vara tydliga, designen kan även anpassas så att 
möjligheten att installera fel minimeras. 

7.1.2 Klimat 

Faktorerna som härrör till omgivningsmiljö sorteras här som klimatfaktorer. Dessa är 
fuktighet, temperatur samt luftföroreningar. 

Fuktighet 

Luktfuktigheten varierar under mikrovågsugnens livscykel, bland annat under lagring, 
transport och kundanvändning. I vissa länder är luftfuktigheten väldigt hög och detta påverkar 
produkten på flera sätt. Exempelvis skapar fuktighet oxidation som kan påverka elektronik, 
det kan också skapa svällande av vissa komponenter. Under transporter kan fuktighet orsaka 
förändringar i förpackningsmaterialet vilket innebär att det inte skyddar produkten i den grad 
det bör. 

För att komma tillrätta med fuktighetsproblem kan fuktighetsbeständiga material användas 
eller olika skyddande höljen för vitala, fuktkänsliga komponenter. 

Temperatur 

Under mikrovågsugnens livstid varierar dess omgivningstemperatur både med hög- och låg 
temperatur. Speciellt utsatt för extrema temperaturer är ugnen under transport och lagring, där 
exempelvis containrar packade med ugnar kan lagras utomhus vid kallt eller varmt väder. En 
hög temperatur kan ge upphov till expansion av vissa delar, åldrande för temperaturkänsliga 
komponenter eller oxidation. En låg temperatur kan göra plaster spröda, fuktighet kan bli till 
is vilket kan skada produkten. 

För att undvika skador orsakade av temperatur kan olika former av termisk isolering användas 
för känsliga komponenter. 

Luftföroreningar 

I luften finns mängder av partiklar som kan skada produkten, främst genom påverkan på olika 
former av elektronik. För denna stressfaktor finns svårigheter i att veta om och hur mycket 
påverkan blir. 

För att minimera inverkan av luftföroreningar krävs en identifiering av vilka komponenter 
som påverkas av föroreningen och sedan genom åtgärder isolera den. 
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7.1.3 Matlagning 

Under användning av ugnen utsätts den för olika stressfaktorer, dessa är food stains245, att 
ugnen körs utan belastning, felaktig användning, damm och sand, olika rengöringsmedel, 
användande av felaktiga kokkärl samt obetänksam manövrering. 

Food stains 

Då kunden använder sin produkt skvätter ibland mat eller dryck i kaviteten och på 
grillelement. Detta kan påverka produkten på flera sätt. Exempelvis kan, om produkten inte 
städas, fläckarna brännas in och således inte gå att få bort. Om ett grillelement inte används på 
länge och food stains har skvätt dit kan bränd lukt sprida sig som kunden kan uppfatta som att 
produkten är felaktig. 

För att undvika detta krävs instruktioner kring att exempelvis lock ska användas. Vissa 
konstruktionsändringar kan också skydda element som kan skapa dåligt lukt om de kommer i 
kontakt med food stains. 

Körs utan belastning 

Då kunden handhar sin produkt kan det hända att den körs utan belastning, detta kan också 
ske under test i produktion. Hur detta påverkar ugnen beror helt på designen, de flesta nyare 
ugnar klarar att köras kortare tid utan belastning. 

Att fel uppstår på grund av att ugnen körts utan belastning kan undvikas genom att 
designförbättringar sker, eller ökade instruktioner kring hur ugnen ska användas. 

Felaktig användning 

Kunder kan nyttja ugnen på ett felaktigt sätt, vilket kan ta sig i uttryck på flera sätt, 
exempelvis genom att mat körs för länge. Beroende på hur ugnen missköts kan den skadas på 
olika sätt. Att ugnen körs för länge kan ge upphov till att ugnen överhettas och brand skulle då 
kunna ske. 

Moderna ugnar har dock en termostat så att ugnen stängs av då värmen blir för hög. Hur andra 
yttringar av felaktig användning ska minimeras är svårt att utreda, klart står att tydliga 
instruktioner för kunden är viktigt, för att minska risken för felaktig användning. 

Damm/sand 

I luften finns damm- och sandpartiklar. Dessa kan skada elektroniska och mekaniska 
komponenter. Mestadels uppkommer detta då mikrovågsugnen finns hos kund. Men under 
transport och lagring kan också damm och sand påverka ugnen. Skador på förpackningen, 
exempelvis genom brytning av bärhjälpshandtagen medför att smuts, damm och sand kan 
komma i kontakt med produkten. Detta ger dels ett dåligt intryck då kunden öppnar sin 
kartong, men sand, damm och vibrationer i kombination kan också skapa repor på känsliga 
material. 

Bästa sättet att undvika det senare är att se till att förpackningarna hålls intakta, samt använda 
skyddsplast. Material som används kan vara motståndskraftiga mot skador och repor. Hos 
kunden är det svårare att undvika. 

Rengöringsmedel 

Användning av felaktiga rengöringsmedel kan skapa skador i emalj eller färg i kaviteten och 
på dörr samt hölje. Dessa problem är snarast av en estetisk karaktär med ändå viktiga. Denna 
typ av stressfaktor uppstår hos kunden. 

För att undvika detta krävs tydliga instruktioner kring vilka rengöringsmedel som får 
användas, eller tåligare material som klarar de rengöringsmedel som finns på marknaden. 
                                                 
245 Ett samlingsnamn som används av Whirlpool, som innebär alla former av stänk från mat- och dryck i ugnen.  



 

 

55 Del 3 Empiriska Studier 

Felaktiga kokkärl 

Användande av felaktiga kokkärl stressfaktor uppkommer endast hos kunden och beror på att 
användaren nyttjar material som inte klarar mikrovågor. Vissa plaster bilda farliga ämnen, 
många metaller lämpar sig inte heller för användning i mikrovågsugnen. Riskerna med 
användande av felaktiga kokkärl är dels att ugnen förstörs, samt att farliga ämnen sprids till 
maten. 

Enda sättet att undvika att kunderna använder felaktiga kokkärl är genom tydliga 
instruktioner. 

Obetänksam manövrering 

Delar som dörrar, knappar och rattar har känslighet för höga belastningar. Under användande 
kan dessa delar utsättas för belastningar exempelvis i form av att kunden hänger på dörren, 
eller smäller i den. Ovarsamma knapptryckningar och rattmanövreringar kan också över tid 
påverka mikrovågsugnens tillförlitlighet. Denna typ av hantering kan ge upphov till att dörren 
börjar hänga eller att knappar slutar att fungera. 

För att undvika denna typ av fel bör designen klara de verkliga påfrestningar som de utsätts 
för hos kunden. 

7.1.4 Elektriska 

Då ugnen är inkopplad till ett eluttag påverkas den av elektriska faktorer så som spänning och 
power av/på. Den kan även påverkas av EMI (Electromagnetic Interference). 

Spänning 

Då mikrovågsugnen är inkopplad till eluttag påverkar spänningar mikrovågsugnen. 
Exempelvis kan nätspänningstoppar slå ut elektronik. Kopplas ugnen till en felaktig 
nätspänningskälla påverkar detta också elektroniken i ugnen. Denna typ av stress kan medföra 
dels kortslutningar eller direkta fel i och med att ugnen exempelvis inte kan köras. Men de 
kan också medföra en förkortad livslängd på elektriska komponenter som erfar utmattning 
över tid. 

För att undvika inverkan av spänningen kan ugnens kritiska delar skyddas på olika sätt med 
hjälp av exempelvis isolatorer.  

Power Av/På 

En mikrovågsugn används inte kontinuerligt, det vill säga är i bruk hela tiden utan den 
används korta stunder. Påverkan av att ugnen körs, stängs av, körs och så vidare kan påverka 
den. Komponenter och delar värms upp under körning, normalt svalnar dessa av efter körning 
men om ugnen körs hårt kan detta påverka komponenter. Över tid kan också antalet 
start/stopp påverka komponenter. 

Det är svårt att undvika denna stressfaktor, istället bör det ses till att komponenter och ugnen 
som helhet är tillräckligt hållfast för att klara belastningen.  

EMI 

EMI kan på svenska översättas till elektromagnetisk störning och medför alla typer av 
störningar som härrör till elektromagnetiska fenomen. Dessa kan ge påverkan på elektroniken 
i ugnen, exempelvis genom störningar i de elektroniska signalerna. Mikrovågsugnen är främst 
utsatt för olika former av EMI under kundanvändningen. 

Påverkan av denna stressfaktor kan undvikas genom exempelvis olika former av 
strålningsskydd, eller komponenter med högt motstånd mot påverkan av EMI. 
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7.1.5 Sammanfattning 

Bilaga 2 visar att de stressfaktorer som garanterat uppkommer under mikrovågsugnens 
livscykel är vibration och klämning, under transport. Stapling sker under lagringen, men då 
ugnarna och dess förpackning är designad för att klara en viss grad av stapling, blir det en 
betydande stressfaktor endast om fler staplas på varandra under lagringen än vad de är 
designade för. I produktion körs ugnen utan belastning för att testa den, detta torde dock inte 
avsevärt inverka på ugnens framtida tillförlitighet. Under kundanvändningen får 
mikrovågsugnen food stains, utsätts för felaktig användning, rengöringsmedel, felaktiga 
kokkärl och obetänksam manövrering.  

Då det är dessa faktorer som ugnen garanterat utsätts för är det dessa stressfaktorer som i ett 
första skede är mest intressanta att testa, de bör då testas utifrån deras förmåga att generera fel 
under testet. 
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8 VAL AV TESTOBJEKT 
I metodkapitlet, se 2.5.3, beskrivs hur informationen kring produktion och marknad har 
samlats in. Först redovisas produktionen vid Norrköpings- respektive Shundefabriken. Sedan 
beskrivs marknaden, utifrån analyser av ugnar lämnade till service samt redovisning av 
felstatistik för de olika ugnsmodellerna. I nästa steg redovisas de komponenter som i högst 
grad uppvisar fel på marknaden. Den samlade informationen från produktions- och 
marknadsanalysen leder fram till val av testobjekt, baserat på en beslutsmatris. 

8.1 Produktion 
Vid Norrköpingsfabriken tillverkas i nuläget, till största del, två typer av mikrovågsugnar; 
Mini B.I samt Twin, vilka våda är inbyggnadsmikrovågsugnar. Fördelningen av produktionen 
var, under 2004 till 2007, uppdelat på kvartalsnivå enligt figur 25.  
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Figur 25 Diagram visande produktionen i Norrköping 2004-2007 

Diagrammet visar att den produkt som i högst grad tillverkas under senare delen av 2004 och 
framåt är Mini B.I. Mikrovågsugnen Twin produceras i avsevärt mindre antal.  

I Shunde tillverkas ett större totalt antal mikrovågsugnar, under sista kvartalet 2007 ca 80 000 
mot Norrköpings 17 000.  

Mikrovågsugnarna som tillverkas i Shunde, Kina är alla CT, och mestadels av varumärkena 
Jet Chef, Vitesse, Maximo och Plug. Ett diagram över Shundeproduktionen visas i figur 26. 
Diagrammet visar att den ugn som tillverkas i störst antal från slutet på 2004 och framåt är 
ugnen Plug. Ugnen Vitesse är relativt ny och har producerats sedan slutet av 2006, det är även 
denna ugn som tillverkas i näst störst antal under sista kvartalet 2007. Under samma period 
tillverkas Maximo som tredje största grupp medan Jet Chef tillverkas i minst mängd. 

Sammantaget, med inkludering av både Norrköping och Shunde, tillverkades under sista 
kvartalet 2007 till störst antal ugnen Plug, sedan Vitesse, Maximo, Mini B.I, Jet Chef, samt till 
minsta antal Twin. 
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Figur 26 Diagram visande produktionen i Shunde under 2004-2007 

8.2 Marknad 
En sammanställning över andel fel på olika mikrovågsugnsmodeller ges i figur 27. 
Felandelen, det vill säga antalet fel i procent av totalt antal producerade, är beräknad utifrån 
data insamlad från marknaden sista kvartalet 2007. Diagrammet visar att Jet Chef har högst 
procentuell felandel och att Plug har minst. Plug är en mikrovågsugn som funnits på 
marknaden en längre tid än Jet Chef. Jet Chef är också en ugn som har en komplicerad 
elektronik till skillnad från Plug. Gällande Norrköpingsugnarna har Twin störst felandel och 
Mini B.I minst. 
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Figur 27 Pareto över felandelen för olika mikrovågsugnsmodeller 

De fel som gömmer sig bakom siffrorna i Paretodiagrammet är varierande. De olika fel som 
kan uppstå kan delas upp i säkerhetsfel samt kvalitetsfel. Säkerhetsfel är sådana som innebär 
fara, exempelvis brand utanför ugnen. Dessa feltyper får inte uppstå och kräver därför 
omedelbara insatser ifall de ändå gör det. Det är således mycket viktigt att denna typ av fel 
fångas upp. Kvalitetsfel täcker in i princip alla resterande former av fel, det vill säga sådana 
som påverkar kvaliteten på produkten men inte är säkerhetsproblem. Några exempel på 
kvalitetsfel redovisas fortsatt baserat på studien i Holland, se Metodkapitlet 2.5.3. 
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På ugnar från Norrköping är ett vanligt problem att ånga bildas inuti dörren, mellan 
glasskivorna. Detta gör att sebarheten genom glaset försämras. Denna typ av fel kategoriseras 
som dörrfel. Ett annat fel är att knapparna efter viss användning får en försämrad funktion och 
i vissa fall slutar att fungera helt. Skador och missfärjningar på emalj och färg i kaviteten är 
även relativt vanligt. I somliga fall beror detta på kundernas rengöring av produkterna där icke 
godkända rengöringsmedel används.  

På rostfria ytor uppstår lätt repor vid produktion, transport, installation samt användning. 
Detta är fel som egentligen inte påverkar mikrovågsugnens funktion utan i större utsträckning 
handlar om rent visuella skador. Trots detta lämnas många mikrovågsugnar tillbaka till 
återförsäljaren just på grund av denna typ av fel. Det är därmed viktigt att ta hänsyn till och 
förbättra tillförlitligheten gällande fel vilka endast tar sig i uttryck visuellt och estetiskt. 

På komponentnivå härrör många av felen till att TT-motorn går sönder, men en större del av 
felen handlar om fel i kopplingen mellan olika komponenter. Detta kan exempelvis, som på 
Jet Chef, gälla att kopplingen mellan dörren och elektronikkortet av någon anledning gått 
sönder. Vissa felmoder gällande låssystemet för dörren har också uppstått där 
mikrovågsugnen uppfattar dörren som öppen när den i själva verket är stängd. Detta ger 
upphov till att mikrovågsugnen inte går att använda. Dessa fel är således relaterade till 
funktionen av mikrovågsugnen. 

Vissa fel, så som att skruvar exempelvis inte är iskruvade ordentligt eller att kablar inte är 
korrekt fastsatta, är felmoder som genereras i produktionen. Som tidigare nämnt förekommer 
sluttest, automatiserat i Norrköping och manuellt i Shunde, men alla fel upptäcks inte i dessa, 
det är därför viktigt med en strukturerad slutkontroll som kan finna felmoder som beror på 
produktionsprocessens utformning. Många produkter har lämnats tillbaka med orsaken att de 
låter onormalt mycket, detta kan bland annat bero på att fläkten förskjutits i förhållande till 
fläkthuset vilket ger upphov till oljud.  
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        Figur 28 Pareto över komponenter mest drabbade av fel 

Paretodiagrammet är framtaget som ett medelvärde av den procentuella felandelen för 
Whirlpools hela produktflora uppdelat på komponentnivå. Mest fel återfinns på 
kontrollsystemet, detta är i huvudsak elektroniska fel, så som fel att dörren upplevs som 
öppen då den är stängd. Nästa kategori är dörr, och där ingår alla fel vilka härrör från dörren, 
vilket kan vara imma som tidigare nämnts, hängande dörrar, eller krånglande gångjärn för att 
nämna några. Hölje innebär själva ytterhöljet på mikrovågsugnen, skador på denna kan ofta 
vara repor. Nästa kategori är olika problem relaterade till kablage, exempelvis fel då sladdar 
har lossnat. De nästa tre felgrupperna är relaterade till fel på komponenter. Magnetron innebär 
fel på just komponenten magnetron. Fläkt, kan innebära fel eller skador på själva fläkten eller 
fläktmotorn. Den sista kategorin är fel härrörande till TT-motorn. 
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8.3 Beslutsmatris 
Denna beslutsmatris används för att besluta vilken produkt som skall väljas som testobjekt i 
detta examensarbete. Det första kriteriet som tas med i matrisen är: Mest producerad. Detta då 
den mikrovågsugnsmodell som i högst grad produceras är intressant då den står för en stor del 
av de produkter som når ut på marknaden. Ifall en förbättring kan göras gällande den 
modellen kan stora fördelar erhållas. Värdena som används för denna är baserad på 
produktionen det sista kvartalet 2007. Valet föll på data från denna tidpunkt då det är den 
nyaste data som varit tillgänglig under arbetet. 

Vid ett test vilket ämnar visa HALT:s användbarhet bör en produkt väljas, se avsnitt 5.4, som 
innehar många fel, och därmed inte är en fullt mogen produkt. Detta medför att en relevant 
parameter i beslutsmatrisen blir den produkt som har högst felutfall på marknaden, då detta 
möjliggör att ett stort antal fel finns att finna. Därför finns parametern: Högst felutfall med i 
beslutsmatrisen. Denna parameter för sista kvartalet 2007, se Figur 27, är den som ger upphov 
till betygsättningen.  

Den sista parametern är: Tillgänglighet och denna beror på hur enkelt det är att under arbetets 
gång få tillgång till mikrovågsugnar att testa. Ugnar från Norrköping kan generellt ses som 
lättare att få tillgång till. Men under arbetets gång levererades även 200 ugnar till 
Norrköpingsfabriken från service. Ugnarna var sådana som returnerats av kunder. Av de 200 
ugnarna var flera felfria, något som gjorde det intressant att nyttja dessa som testföremål vid 
HALT-testet. Därmed blev tillgängligheten på olika ugnar bland dem även en parameter som 
togs i beaktande vid graderingen. 

De olika modellerna graderas efter en skala 1-6 då, 6 är högst och 1 är lägst, tabell 4 visar 
resultatet. 

         Mod 
 

Modell 

Mest 
producerad 

Högst felutfall Tillgänglighet SUMMA 

JET CHEF 2 6 3 11 

VITESSE 5 4 2 11 

MAXIMO 4 3 1 8 

PLUG 6 1 6 13 

MINI B.I 3 2 4 9 

TWIN 1 5 5 11 

Tabell 4 Beslutsmatris för val av mikrovågsugn 

Denna tabell visar att modellen Plug erhåller högst resultat gällande mest producerad samt 
tillgänglighet. Givetvis är det viktigt att testa en produkt med högt felutfall enligt tidigare 
resonemang. Men då detta arbete utförs under en limiterad tid är det viktigast att säkerställa 
att resultat kan fås fram och därmed är tillgänglighet väldigt viktigt.  

Plug är även en ugn som inte förekommer i många olika versioner utan produktgruppen Plug 
är homogen med få skillnader mellan produktionen från olika år. De övriga modellerna har 
många varianter och jämförbarheten mellan fel på marknaden och fel framkomna i test kan då 
bli befästa med en större osäkerhet. Ugnen Plug är dessutom en ugn som producerats under 
lång tid och funnits på marknaden länge och därmed finns vissa kända fel, som fungerar väl 
att nyttja som en jämförelse mellan de fel som framkommer i testet och de som finns på 
marknaden. Detta ger en ökad möjlighet att göra rättvisa jämförelser mellan testresultaten och 
fel på marknaden. Baserat på ovanstående resonemang väljs mikrovågsugnen Plug till 
testföremål.



 

 

61 Del 4 Tester 

  

 

 

Del 4 Tester 
 

I DETTA AVSNITT REDOGÖRS FÖR EXAMENSARBETETS HUVUDDEL, TESTERNA. FÖRST 

BESKRIVS GENOMFÖRANDET AV TESTERNA. DÄREFTER AVHANDLAS RESULTATET OCH 

TILL SIST SKER EN ANALYS AV TESTRESULTATET ÅTERKOPPLAT TILL DE EMPIRISKA 

STUDIERNA. 
 

 

 
 



 

 

62 Effektivare Tester       

9 GENOMFÖRANDE AV TEST 
De empiriska studierna har lett fram till val av testobjektet Plug. Litteraturstudier, empiriska 
studier tillsammans med direktiv är orsaker bakom att vibration används som stressfaktor. I 
detta kapitel redovisas framtagningsprocessen för ett HALT-test av mikrovågsugnen. Först 
beskrivs testupplägget därefter designandet av testet, beskrivning av testutrustningen, 
testuppställningen samt testutförandet.  

9.1 Testupplägg 
Enligt metoden, se 2.5.4, är de första stegen att fastställa vilka fel som kan uppkomma på 
marknaden, lista de stresser som kan orsaka fel, välja testobjekt samt välja stressfaktor. Dessa 
steg har genomfört och återfinns i de empiriska studierna, del 3.  

Nästa steg är att bygga testutrustning och placera testobjektet så att det kan övervakas, samt 
besluta hur övervakningen ska ske. Därefter startar själva testet vilket beskrivs som 
påskyndning, i figur 29.  

Eftersom det i detta skede krävs att bevis tas fram för att HALT fungerar kan de test som 
utförs ses som ett proof of concept, se 5.4. Detta medför att endast faserna påskyndning, 
upptäckande och felanalys utförs. Testet har som syfte att visa att metoden fungerar och detta 
illustreras med att felen som uppkommer under testerna är de som finns på marknaden.  

 

 

 

 

 

Figur 29 Illustration av faserna vid HALT
246

 

Nästa steg i testmetoden är att designa och bygga testutrustning, detta beskrivs fortsatt. 

9.2 Designande av testutrustning 
Som beskrivet i avsnitt 5.3.1, bör HALT-testning med stressen vibration utföras i en 
vibrationsmaskin som skapar vibrationer i sex frihetsgrader, en kaosmaskin. Denna typ av 
testutrustning är en mycket kostsam apparatur vilket det inom ramarna för detta 
examensarbete inte fanns möjlighet att köpa in eller nyttja. Befintlig utrustning byggdes 
istället om för att passa testerna. Baserat på teoristudier, se 5.3.1, ansågs detta möjligt, men 
det krävdes dock en kontroll av att utrustningen kunde generera tillräckligt höga g-krafter för 
att stimulera fram fel hos produkten.  

Det vibrationsbord som användes under testerna, har en varierbar frekvens mellan 0-100 Hz 
och genererar vibrationer i positiv och negativ x-led, se figur 30. Frekvensen kan styras i steg 
av 2 Hz. Slaglängden kan ställas in på 6 inställningar varav den största ger maximalt g-
kraftsutfall på produkten. Bordet består av 4 plattor, se figur 30 för en skiss, som alla ger 
samma utfall på g-kraften vid samma frekvensinställning enligt ett försök. Vibrationerna är 
sinusformade och enaxliga, det vill säga vibrationerna sker endast i en riktning. 

 

 

 

                                                 
246 Egen figur, baserad på Hobbs (2000), s 23 ff 
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Figur 30 Skiss av vibrationsbordet sett ovanifrån 

Utrustningen prövades alltså för att ta fram vilka g-krafter som vibrationsbordet kunde 
prestera. Detta gjordes genom en körning av bordet där amplituden, eller slaglängden sattes 
till den högsta, 3,4 cm, vartefter en accelerometer fästes på en av plattorna på bordet.  

Accelerometern kopplades till en signalförstärkare samt ett oscilloskop där g-kraften kunde 
uppmätas. Maximal g-kraft, på 32 m/s2gavs för en frekvens på 68 Hertz. Vid högre frekvenser 
stördes signalen till den grad att värden på g-kraften inte gick att utläsa. För att simulera g-
krafterna som kan uppkomma då bordet är belastat genomfördes samma försök även för en 
belastning på 9,6 kg samt 14, 4 kg. Se figur 31 för resultatet. 
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Figur 31 G-krafterna som utvecklas vid olika frekvenser för olika belastning 

För en belastning på 9,6 kg erhålls en maximal g-kraft på 22 m/s2. Före en belastning på 14,4 
kg, en vikt som relativt väl överensstämmer med Plug:ens, uppmättes en g-kraft på 19 m/s2. 
Genom detta försök kunde en uppfattning ges om bordet och vilka g-krafter som 
producerades. G-kraften ansågs baserat på detta test tillräckligt hög för att kunna användas till 
att utföra ett HALT- test. 

9.2.1 Fastspänning 

För vibrationsbordet krävs en viss fastsättning av mikrovågsugnen, för att ugnen inte ska 
vandra under testerna. Hur denna fastspänning sker inverkar på vilken frekvens 
mikrovågsugnen som sådan uppnår. Fastspänningen kan påverka resonanspunkterna för de 
delar som är fastspända, och därför krävs viss försiktighet vid valet. 

Då fokus i låg på mekaniska fel var dörren av intresse för observation, därför var det av 
största vikt att inspänningen inte påverkade dörrens rörelse. Önskan var också att de inre 
delarna av ugnen så som magnetron och transformator fick möjlighet att vibrera fritt. Beslut 

negativ 
x-led 
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togs att spänna fast i höljet på mikrovågsugnen. Detta medförde att vibrationsbordet fick 
genomgå flera förändringar innan det var möjligt att använda det för testerna.  

Beroende på maskinens utformning konstruerades, med rekommendation av 
mekanikavdelningen på Whirlpool, en metallbalk i vilken det borrades hål som spännband 
kunde fästas i och på så sätt hålla fast mikrovågsugnen. Detta för att ge så stor stabilitet som 
möjligt, Konstruktionen möjliggör även många anpassningar i och med flertalet hål. 
Testutrustningen kan således användas för andra större och mindre modeller av ugnar.  

Försök genomfördes för att kontrollera att fastspänningen inte nämnvärt påverkade dörrens 
vibration. Accelerometerns g-värde på bordet och på dörren jämfördes för samma frekvens, 
dessa g-krafter var samma och därmed ansågs inte den valda fastspänningen påverka dörrens 
rörelse. 

Figur 32 visar hur fastspänning var utformad. I de tillverkade metallbalkarna fästes spännband 
som sattes runt mikrovågsugnens hölje, detta gav en stabil fastsättning alltmedan dörren hölls 
fri samt komponenter inne i mikrovågsugnen tilläts röra sig fritt. Det negativa med 
inspänningen är att skador på höljet inte kan räknas med i testresultatet. Men dessa består 
mestadels av skador i form av repor och dessa är svåra att stimulera fram i ett test av denna 
typ. 

 
Figur 32 Bilder illustrerande fastspänningen av mikrovågsugnen 

Figur 32 visar också placeringen av ugnen. Den placerades så centrerat som möjligt över de 
fyra vibrationsplattorna så att vibrationerna skulle fördelas jämnt i mikrovågsugnen.  

Nästa steg är att testobjektet ska placeras i testutrustningen så att det kan övervakas, detta 
beskrivs i nästa avsnitt. 

9.3 Övervakning 
Då ett test ska genomföras behöver den variabel som definierar att testföremålet är fungerande 
definieras, se 5.2. En första idé var att ha ugnen igång under testet men detta skulle kunna 
medföra att fel uppstod som skulle kunna medföra en säkerhetsrisk om exempelvis brand 
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uppstår. Därför bestämdes flera funktionsvariabler, som skulle kontrolleras efter att ugnen 
genomgått en körning på en stressnivå. 

Flera mätsätt togs fram för att övervaka produkten under testet. En av dessa var att mäta 
glappet mellan dörren och kaviteten med hjälp av lera, avstånden uppmättes också med ett 
skjutmått. En stor avvikelse från tidigare mätvärdena ansågs indikera på att dörrens funktion 
inte längre var som den skulle. Mikrovågsutsläppet uppmättes även det på ett antal 
mätpunkter med hjälp av en mikrovågsmätare. Att mäta glappet mellan dörren och kaviteten, 
med hjälp av lera, visade sig dock fungera dåligt och detta mätsätt togs därför bort.  

Figur 33 visar de mätpunkter som mättes med skjutmått. En förändring av dessa under testets 
gång påvisar en ändring av dörrens placering i förhållande till kaviteten. Figuren illustrerar 
också mätpunkterna för mikrovågsutsläppsmätningen. Ett verktyg användes som mätte upp 
mikrovågorna per kvadratcentimeter, mätningen skedde med en last på 275 ml kallt vatten 
(beroende på instruktionen för mikrovågsmätaren) och mikrovågsugnen i körning. 

 
Figur 33 Mätpunkter för avstånd mellan dörr och yttre kavitet samt mätpunkter för mikrovågor 

Nästa övervakningskriterium var ugnens funktion. Denna övervakades genom att ugnen 
startades efter varje körning. Ifall ugnen gick att köra ansågs den fungerande, om inte ansågs 
den ha nått en förstörelsegräns. Under körningen fanns en last i form av vatten och funktionen  
kontrollerades genom att undersöka att vattnet blivit varmt. 

Visuell inspektion valdes även som övervakningsvariabel.  

Funktionsvariablerna som valdes var således: 

 Glappet mellan luckan och kaviteten 

 Mikrovågsutsläppet 

 Funktion vid körning 

 Visuella avvikelser 

Innan det första testet utfördes kontrollerades och mättes samtliga funktionsvariabler, 
dessutom fotograferades mikrovågsugnen i detalj. Fotografering skedde både utvändigt och 
invändigt för att ge en referens att jämföra med efter och under att testet utfördes.  

Den avgörande variabeln, då fortsatta tester inte anses nödvändiga, valdes till funktionen på 
mikrovågsugnen. Det vill säga testet avslutas då ugnen inte längre startar eller värmer vattnet. 

Övervakningsförfarandet, genom att inte kontinuerligt kontrollera någon variabel, gjorde att 
driftsgränserna inte gick att hitta. Dessa skulle ha hittats om ugnen varit i körning och om 
ugnen slutade fungera kunde frekvensen ha sänkts och ifall funktionen hade återkommit 
skulle driftsgränsen ha hittats. Men då detta resultat ska användas som ett proof och concept 
och inte som ett förbättringsverktyg av konstruktionen krävs inte dessa driftsgränser. För 
vibration erhålls heller ingen nedre driftsgräns av naturliga orsaker. 

1 2 3 

4 

5 

6 

7 8 9 

10 

11 

12 1 
2 

3 

4 

5 
6 

9 

10 

11 

7 8 



 

 

66 Effektivare Tester       

9.4 Testmetod för proof of concept 
Det tidigare resonemanget kring driftsgränserna och att testet är ett proof of concept, leder 
fram till en delvis modifierad påskyndnings/upptäckandefas jämfört med metoden i 2.5.4, 
vilken ses i figur 34. Enligt modellen appliceras stressen stegvis, om fel upptäcks vid kontroll 
av ugnens funktion stannar testet, annars höjs stressnivån. Då fel uppstår har en 
förstörelsegräns nåtts, och nu kan val göras om felet ska åtgärdas temporärt i syfte att ta fram 
fler fel under testet. Om inga förbättringar sker noteras endast förstörelsegränsen.   

 
Figur 34 Modifierad testmetod 

9.5 Test 
Ett test genomfördes i enlighet med 9.4, där produkten placerades enligt figur 32. 
Accelerometern placerades på insidan av dörren med samma riktning som vibrationerna sker, 
det vill säga i positiv x-led. Detta möjliggjorde uppmätning av g-krafterna på dörren.  

Vibrationerna applicerades stegvis, se figur 35. 

 
Figur 35 Stressappliceringen vid testet 

I ett första skede applicerades 6 Hz under 10 minuter. Tiden 10 minuter valdes baserat på dels 
att hålla nere testtiden, dels att tiden måste vara tillräckligt lång för att vibrationerna i ugnen 
ska stabilisera sig.  
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Efter 10 minuter stängdes vibrationsmaskinen av och avståndet mellan dörren och kaviteten 
mättes. Sedan startades mikrovågsugnen och mikrovågorna mättes, enligt samma förfarande 
som beskrivits i 9.3. Dessutom utfördes den visuella yttre inspektion, men höljet togs inte bort 
så inspektion utfördes endast av de yttre delarna på mikrovågsugnen.  

Detta förfarande genomfördes för frekvenser på 8, 10, 12, 20, 24, 28, 32 samt 38 Hz. Testet 
avslutades då ugnen inte gick att starta, således hade en förstörelsegräns hittats. Inga åtgärder 
genomfördes för att möjliggöra ytterligare försök, då skadorna var omfattande. Testets totala 
körningstid uppgick till 90 minuter. Anledningen till att stegen mellan frekvensnivåerna 
varierar är att det visade sig att låga frekvenser inte påverkade mikrovågsugnen alls. I bilaga 3 
återfinns resultat från testet i form av g-kraften på dörren vid de olika frekvenserna, 
mikrovågsugnsmätningen samt skjuvmåttsmätningen. 

Efter körning 8, det vill säga körningen på 32 Hz med en g-kraft på dörren på 19 m/s2, visade 
mätningen av mikrovågorna en avvikelse, speciellt vid punkt 12, se bilaga 3. En markant 
höjning hade inträffat. Synligt fanns vid denna nivå inga direkta avvikelser som inte kunde 
hänföras till nötningsskador orsakade av fastspänningen. Men vid 38 Hz då mikrovågsugnen 
inte gick att starta längre återfanns synliga skador både på inre och yttre delar.  

Detta test hade som primärt syfte att finna felmoder men som sekundärt syfte var det även en 
utvärdering av utrustningen i fråga om det ens var möjligt att med denna utrustning generera 
fel. Denna utvärdering föll väl ut då ugnen slutade fungera vid 38 Hz.  

9.6 Verifikationstest 
I syfte att erhålla större säkerhet i resultatet så genomfördes ytterligare ett test, enligt 9.4, på 
en annan mikrovågsugn av märket Plug. Då mätmetoderna mikrovågsmätningen och 
skjuvmåttsmätningen som använts i det första testet inte visat sig särskilt effektiva, samt svåra 
att dra slutsatser utifrån, ändrades angreppssättet vid detta test. Efter varje körning så 
kontrollerades mikrovågsugnens funktion endast genom att mikrovågsugnen startades med en 
last samt genom en visuell yttre inspektion.   

Då det första testet visat att mikrovågsugnen påverkas lite vid låga frekvenser startade detta 
test på 20 Hz, och för att erhålla en större precision kring vid vilken frekvens ugnen slutade 
att fungera kördes ugnen på varje frekvenssnäpp mellan 20 och 38 Hz. Se figur 36. 

 
Figur 36 Stressappliceringen vid verifikationstestet 

Även vid detta test övervakades g-kraften på dörren kontinuerligt, och resultatet från detta 
återfinns i bilaga 4. Vid en frekvens på 34 Hz uppnås en g-kraft på dörren på nästan 32 m/s2, 
en resonanspunkt tycks ha nåtts för dörren. Vid den visuella inspektionen efter den körningen 
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upptäcktes de första felen. Ugnens funktion testades och den gick och att starta samt värmde 
vattnet, således fortsatte försöket för att finna fler fel. Efter körningen på 38 Hz, testades 
mikrovågsugnens funktion och efter endast någon sekund stannade mikrovågsugnen. Därmed 
avslutades testet och inga åtgärder genomfördes.  

Efter att testerna genomförts studerades ugnarna och de fel som uppkommit, genom en visuell 
yttre och inre inspektion. De fel som uppkommit under det första testet samt 
verifikationstestet redovisas i följande kapitel. 
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10 RESULTAT 
I detta avsnitt redogörs för de fel som identifierades under det första testet samt 
verifikationstestet. Därefter beskrivs resonanspunkternas inverkan på resultatet. 

10.1  Resultat av testet 
Vid körningen på 38 Hz erhölls en g-kraft på dörren kring 31 m/s2 och den visuella yttre 
inspektionen visade att ett av dörrens gångjärn gått sönder. Figur 37 visar detta fel. 

 

Figur 37 Bild visande skadorna på gångjärnet 

Vidare undersökning visade att detta fel uppstått på grund av att svetsningen som höll 
gångjärnet på plats har släppt. Detta fel ger upphov till att dörren hänger vilket försvårar 
stängning av dörren, då den måste lyftas vid stängning. Det ökade mikrovågsutsläppet som 
registrerades under körning 8 indikerar att detta fel redan började visa sig vid detta tillfälle. 
Figur 38 visar platsen där svetsen har släppt samt dörrens utseende beroende av felet. 

 

 
 
 

 

 

 

 

Figur 38 Bild visande gångjärnets infästning där svetsen lossnat (tv) samt bild visande den skevande dörren (th) 

Nästa fel hittades även den vid den visuella inspektionen, under mikrovågsugnen hade en 
lucka som har som syfte att skydda TT-motorn lossnat, se figur 39, Denna lucka är byggd med 
brottanvisningar för att underlätta för service att genomföra byte och reparation av TT-motorn 
och det var dessa anvisningar som brast.  
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Figur 39 Bild visande den trasiga luckan till TT-motorn 

På undersidan syntes även skador som orsakats av den tunga transformatorns vibrationer mot 
underredet. Ingen utredning utfördes om detta hade påverkan på transformatorns funktion, 
men risk finns att den kan ha skadats av vibrationerna. Detta fel får dock ses som sekundärt 
och analyseras inte vidare. 

Vidare undersökning visade att de skruvar som håller fläktmotorn och fläkten på plats hade 
skruvats ur under testet, och till slut släppt helt. Detta trots att skruvarna hade låsbrickor. 
Figur 40 visar fläktens placering, som alltså har fallit ner under körningen.  

 
    Figur 40 Bilder visande fläktens placering  

Skador på själva fläkten visade också att fläkten redan innan infästningen släppte helt varit 
felaktigt placerad och således skavts mot fläkthuset. Fläkten och fläktmotorn hade efter att 
fastsättningen släppt vibrerat mot transformatorn vilket orsakade skadorna som gjorde att 
mikrovågsugnen inte längre fungerade, se figur 41. Detta är således ett följdfel beroende av 
att fläkten släppt från sin infästning. Därmed kommer ingen närmare analys ske av detta fel. 

 

 

Fläkthus 
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Figur 41 Bild visande skadorna på transformatorn 

Sammanfattningsvis redovisas i tabell 5 de felmoderna, feleffekterna och felmekanismerna, se 
4.2.1, som uppkommit vid det första testet.  

Felmod Feleffekt Felmekanism 

Svetsen till 
gångjärnet har 

lossnat 

Dörren hänger 
och är svår att 

stänga 

Vibrationerna på 
dörren har skakat 

loss svetsen 

Luckan till TT-
motorn har gått 

sönder 

Skyddet för TT-
motorn är 
bristfälligt 

Brottanvisningarna 
för luckan har 

skadats av 
vibrationerna 

Fläkten har 
lossnat 

Oljud från 
fläkten 

Skruvar har vibrerat 
loss 

Skavskador på 
transformatorn 

Ugnen fungerar 
inte 

Fläkten har vibrerat 
på transformatorn 

Tabell 5 Resultatet av första testet  

10.2  Resultat av verifikationstestet 
Dörren har fått skador genom att fästningen mellan yttersidan och insidan av dörren och 
dörrfodret släppt. Detta ses i figur 42. Detta fel syns rent visuellt och gör att dörren blir svår 
att stänga. Felet uppkom redan vid en frekven på 32 Hz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 42 Bild visande skadan på dörren 

TT-luckan har på samma sätt som i första testet fått skador under testet. Brottanvisningarna 
har brutits under testet, detta visas i figur 43. 
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Figur 43 Bild visande skadorna på TT-luckan 

Redan vid en frekvens på 32 Hz hade en av skruvarna som håller fast fläkt och fläktmotor 
lossnat och den andra var på väg att lossna. Vid slutkontrollen upptäcktes att båda skruvarna 
helt har lossnat. Fläktmotorn och fläkten har trillat ner, på samma sätt som i första testet. 
Figur 44 visar fläktens placering efter körningen på 38 Hz. Fläkten har inte skavts mot 
transformatorn på samma sätt som under första testet och anledningen till att mikrovågsugnen 
inte gick att starta går inte att utläsa utan en vidare undersökning. Detta genomförs inte vid 
detta skede, på grund av tidsbrist, varvid det felet inte heller analyseras vidare.  

 
Figur 44 Bild på fläktens placering 

Figur 45 visar skadorna på själva fläkten som orsakats innan fläkten föll ner. Samma skador 
uppvisades under det första testet. Skadorna orsakas av att fläktens placering förändras i 
förhållande till fläkthuset på grund av att skruvarna inte håller den på plats. Fläkten skavs då 
mot fläkthuset vilket ger upphov till skavskador på fläkten och oljud. 

 
Figur 45 Bild på skadorna på fläkten 
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Under det verifierande testet upptäcktes de felmoder, feleffekter och felmekanismer som 
återfinns i tabell 6. 

Felmod Feleffekt Felmekanism 

Fästningen 
mellan yttre och 

inre delen av 
dörren har 

lossnat 

Dörren är svår 
att stänga, 

visuellt 
märkbart  

Vibrationerna 
har skakat loss 

infästningen 

Luckan till TT-
motorn har gått 

sönder 

Skyddet för TT-
motorn är 
bristfälligt 

Brottanvisningar
na för luckan 

har skadats av 
vibrationerna 

Fläkten har 
lossnat 

Oljud från 
fläkten 

Skruvar har 
vibrerat loss 

? Ugnen fungerar 
inte 

? 

Tabell 6 Resultat av verifikationstestet 

Tabell 7 visar att komponenterna som uppvisar fel under testerna är samma. Gränsen där 
ugnarna inte går att starta längre är även densamma för bägge ugnarna. 

 Enhet 1 Enhet 2 

Övre 
förstörelsegräns 

38 Hz 38 Hz 

Komponenter 
med fel 

Dörr Dörr 

TT-lucka TT-lucka 

Fläkt Fläkt 

Tabell 7 Sammanställning av resultatet 

10.3  Resonanspunkter 
Under testningen upptäcktes att felen på dörren uppkom då den nått sin resonanspunkt, detta 
var inte helt tydligt under det första testet, men visade sig tydligt under verifikationstestet. 
Detta tyder på att fel uppkommer snabbt när komponenten är i resonans. Det kan vara en 
anledning till att den vibrationsmaskin som användes var så effektiv i att producera fel, trots 
att den inte kunde prestera höga frekvensnivåer i flera riktningar. Resonanspunkten för dörren 
erhölls i storleksordningen 34-36 Hz, se figur 46.  
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Figur 46 Diagram visande g-kraften på dörren 
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11 ANALYS 
I detta kapitel utvärderas samt analyseras den undersökta testmetoden, resultaten från 
testerna jämförs med felen funna på marknaden. Resultaten från testerna kopplas även 
tillbaka till de empiriska studierna. Till sist redogörs analyseras resonanspunkternas inverkan 
samt felkällor. 

11.1  Utvärdering av testmetoden 
Paretodiagrammet, se figur 47, visar de komponenter som är mest drabbade av fel för ugnen 
Plug under det kvartal där testenhet 1 och 2 tillverkats. Den största andelen fel är på hölje, det 
vill säga det yttre skyddande höljet på mikrovågsugnen. I de test som utförts fanns ingen 
möjlighet att ta fram fel på höljet då dessa mestadels är sprickor och repor. Fastsättningen 
under testerna medför även att fel på höljet blir omöjligt att ta fram. Denna komponentgrupp 
kan således lyftas bort från analysen. 
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Figur 47 Paretodiagram över felen på komponentnivå för Plug under relevant kvartal 

De fel som uppkommit under testerna var på komponenterna; dörr, luckan för TT samt fläkt. 
Dörren ses i Paretodiagrammet som den näst största felkällan på marknaden, detta är ett 
mycket intressant resultat då dörren uppvisar felmoder under båda testerna. 

Det första testet och verifikationstestet visar på olika skador på dörren, i den första har svetsen 
som håller dörren släppt och i den andra har själva dörrens fästning mellan de yttre och inre 
delarna släppt. Bägge dessa fel ger dock samma upplevda effekt hos kunden, det vill säga 
feleffekten, dörren blir svår att stänga. Båda dessa felmoder på dörren får ses som intressanta 
att analysera vidare. 

Den andra felmoden som uppkom hos både det första testet och under verifikationstestet är att 
luckan som skyddar TT-motorn har gått sönder. I Paretodiagrammet redogörs för felgruppen 
Turntable/Motor som den tredje största felkällan. Under testerna var inte turntablet placerat i 
mikrovågsugnen, så fel på denna upptäcks inte i testet. Anledningen till att turntablet inte fick 
vara en del av testet var att vibrationerna i hög grad skulle påverka ett löst fat liggande i 
ugnen, både i form av skrammel under testet och eventuellt i form av ett trasigt turntable. 
Vibrationer ansågs inte lämpliga för att testa just turntablets svaga länkar och tog således bort. 
TT-motorn däremot förlorade under testet sitt skydd, vilket skulle kunna innebära skador på 
den.  

De fjärde och femte största felgrupperna i Paretodiagrammet är kablage och kontrollsystem, 
det vill säga främst elektroniska fel. Då ingen vidare analys av att ugnen i verifikationstestet 
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inte fungerade efter testet är det oklart om detta härrör till elektroniska fel så som kablage och 
kontrollsystem. Testen var inriktade på mekaniska fel, och vibrationer är främst användbara i 
att ta fram just mekaniska fel. För att testa för att finna dessa elektroniska felmoder är 
exempelvis temperatur (gärna i kombination med vibrationer) en lämpligare stressfaktor. 

Den sjätte största felgruppen är fläkten, vilken var en felmod vid bägge testen, i och med att 
skruvarna som håller fast fläkten vibrerat loss. 

Sammanfattningsvis ses att den testmetod som använts tar fram tre komponenter av de sex 
med flest fel på marknaden. Som tidigare nämnts är inte höljet med i testerna och eftersom 
fokusering skett på mekaniska felmoder har inte de elektroniska analyserats vidare. Dessa test 
har utförts som en proof of concept, det vill säga haft som mål att bevisa att testet kan föra 
fram relevanta fel. Jämförelsen av resultatet från testet i kombination med Paretodiagrammet 
för ugnen visar att testmetoden verkligen kan ta fram fel. 

Ifall dessa test hade genomförts under konstruktionen av ugnen och åtgärder hade genomförts 
hade således felen på marknaden kunnat sänkas avsevärt. En diskussion måste föras kring 
relevansen hos de olika felen samt möjliga åtgärder. En djupare analys sker således av varje 
fel där frånkoppling sker från den stress som applicerats och fokus läggs istället på felet. 

11.2   Dörr 
Felet skiljer sig åt mellan första och andra testobjektet för dörren, men de yttrar sig liknande 
för kunden. Enligt kapitel 6 påverkas kundens upplevelse av mikrovågsugnen av lättheten att 
öppna och stänga dörren, under kategorin Känsla. I båda testerna påverkades lättheten och 
känslan i att öppna och stänga dörren. För det första testföremålet började dörren att hänga, 
detta ser kunden visuellt genom faktorn dörren skevar. Hur felet tar sig i uttryck för bägge 
testföremålen är anledningar till att kunden kan returnera sin ugn.  

Skadorna på dörrarna kan uppstå på marknaden av olika orsaker, dels under transport med 
anledning av vibrationer, dels under kundanvändningen i form av obetänksam manövrering 
eller en kombination av dessa, se 7.1. Om felen uppstår under transporten är det ett fel som 
kunden kan upptäcka direkt, är det istället skapat av kundens användning eller en kombination 
så kan det uppstå över tid.  

Under transport med lastbil och tåg vibrerar ugnen. Då dörren vibrerar kan skador ske på flera 
sätt. Den uppåt- och nedåtgående rörelsen belastar gångjärnen och kan slita på dem vilket 
leder till att dörren inte sitter fast som den bör och således börjar hänga, vilket uppstått vid 
första testet. Kundanvändningen påverkar även dörren i och med att kunden kan smälla igen 
dörren. Många har dessutom sin ugn installerad i ögonhöjd, detta kan innebära att kunden 
hänger i handtaget samtidigt som dörren stängs och öppnas. Ett försök har genomförts på 
Whirlpool där belastningen från detta togs fram och det visade sig att den var avsevärd. 
Denna typ av användning kan således skapa felen som visat sig i testerna. 

Under verifikationstestet lossnade ytterdelen av dörren från den inre, något som kan uppstå 
genom främst vibrationer under transport men också genom ovarsam hantering av kunden. 
Om dörren förskjuts i höjdled relativt mikrovågsugnen, exempelvis på grund av vibrationer 
under transport, kan dörren bli svårare att öppna. Detta medför att en större kraft krävs för att 
öppna dörren. Under lång tids kundanvändning kan denna ökade belastning på dörren 
medföra att fästena som håller ihop dörren brister. 

För att åtgärda dessa fel kan ugnens förpackning ändras på ett sätt vilket skyddar dörren och 
minimerar påverkan av vibrationerna. Detta kan exempelvis ske genom vibrationsdämpande 
packmaterial.  
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11.3  Fläkt 
Skadorna som uppkommit på själva fläkten har sin orsak i att skruvarna lossnat som håller 
fast fläkt och fläktmotor. Detta orsakar en förflyttning av fläkten i förhållande till fläkthuset 
vilket orsakar skavskador på fläkten. Dessa skador ser inte kunden men det ger upphov till 
oljud då mikrovågsugnen används.  

Kartläggningen av kundens upplevelse, se kapitel 6, visar att kunden upplever sin 
mikrovågsugn genom hörselsinnet. Faktorerna skrammel och vibrationsoljud är något kunden 
reagerar på och besöket i Holland visade att många ugnar returnerats till service just beroende 
på oljud. Detta visar att om kunden upplever skrammel eller vibrationsoljud anses i många 
fall ugnen vara felaktig och returneras. Denna typ av fel är således viktiga att hantera, för att 
behålla nöjda kunder, och därmed behöver felmekanismen analyseras. 

Det som orsakar oljudet är alltså att fläkten förskjutits i förhållande till fläkthuset beroende på 
att skruvarna lossat sig. I testet uppkommer en extremsituation, det vill säga, skruvarna 
lossnar helt. Men under övervakningen sågs att skruvarna lossades gradvis, och dessa får 
således betraktas som svaga länkar i konstruktionen. Den stressfaktor som torde påverka 
skruvarnas fastsättning, se 7.1, är vibrationer även i verkligheten. Vibrationerna uppstår under 
transporter med lastbil eller tåg och kan orsaka att skruvarna lossnar. Detta innebär redan då 
ugnen når kunden är fläkten felplacerad och oljud uppkommer därmed.  

Redan i nuläget är skruvarna fästa med låsmuttrar, men dessa kan behöva förstärkas 
ytterligare för att undvika detta fel. Åtgärder kan genomföras för att förstärka skruvarna och 
testet kan sedan göras om för att se om den övre förstörelsegränsen blivit högre och således 
har marginalen ökats. 

11.4  TT-Motor 
I båda testerna gick den skyddande luckan till TT-motorn sönder. Detta kan medföra att 
luckan trycks mot TT-motorn och således skadar den. Det kunden märker av detta fel, enligt 
avsnitt 6, är dels TT rör sig inte. Även om inte TT-motorn går sönder helt kan den påverkas så 
att TT exempelvis inte rör sig jämt utan hoppar fram, detta kan yttra sig som skrammel för 
kunden. Båda dessa faktorer är sådana som kan få kunden att returnera sin produkt och är 
därför viktiga att åtgärda. 

I verkligheten kan dessa fel uppstå beroende på flera orsaker, se 7.1, exempelvis kan olika 
faktorer under transporten och lagring påverka så som vibrationer där luckan vibrerar mot ett 
underlag som gör att luckan lossnar. Fall kan även påverka, under transport, lagring, eller 
installation genom att luckan trycks in.  

Detta fel kan åtgärdas på ett flertal sätt, exempelvis genom en förstärkning av luckan som kan 
innebära merarbete för service, men denna kostnad bör vara låg i förhållande till den som 
uppstår av att kunderna returnerar sina produkter. Förpackningen kan även förbättras för att 
skydda luckan mot vibrationer och fall.   

Ovanstående resonemang tyder på att samtliga fel som framkommit under testerna är 
relevanta och kan ske i verkligheten.  

11.5  Resonanspunkter 
Alla fel som har uppstått anses kunna uppstå genom vibrationer på väg och järnväg, de 
frekvensspann samt den påverkan dessa får ges i bilaga 5. I resultatet, se kapitel 10, 
redogjordes för resonanspunkterna för dörren, vilken ligger kring 32 Hz. 
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Vid studie av bilaga 5 ses att för dessa frekvenser ligger PSD247 för tågtransporter kring 
0,002-0,003 ms2/Hz och för lastbilstransporter kring 0,0006-0,0008 ms2/Hz. Detta medför att 
det, speciellt för tågtransporter, frekvent förekommer frekvenser i samma storleksordning som 
resonanspunkten. Det finns således en risk att dörren utsätts för sina resonanspunkter under 
transporten. Beroende på hur förpackningen är utformad samt produktens design kan denna 
risk minimeras. 

Det är således av största värde för konstruktörerna att känna till vilka resonanspunkter, inte 
bara komponenter har utan hela konstruktioner och i designen ta hänsyn till at minimera 
risken att ugnarna utsätts för de under transporterna. 

Förpackningarna kan förändras och förbättras på många sätt med hänsyn till 
resonanspunkterna. Olika former av dämpning i packmaterialet är ett effektivt sätt att undvika 
resonans och minska inverkan av vibrationer.  

11.6  Felkällor 
Resonanspunkten samt frekvenser för förstörelsegränsen under testerna är befästa med en viss 
osäkerhet. Vibrationsmaskinens styrning vid högre frekvenser (>25 Hz) är inte helt precis, 
felmarginalen ligger uppskattningsvis kring ±  3 Hz. 

En annan felkälla är avläsningen av g-kraften på oscilloskopet. Brus och störningar av 
signalen förekom frekvent och detta erfordrar en viss uppskattning av detta värde. Men dessa 
felkällor har inte avsevärt påverkat resultatet av detta examensarbete eftersom metoden HALT 
inte fokuserar på den stressnivå som applicerades utan på de fel som uppkommer. 

 

 

 

 

                                                 
247 Effektspektrum på svenska, används för att kvantifiera vibrationseffekt. PSD ger information om fördelningen 

av signalens effekt som funktion av frekvensen. SI-enhet 
Hz

sm 2⋅  
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12 SLUTSATSER 
I detta kapitel redovisas slutsatserna baserat på resultatet och analysen. En testmetod 
föreslås, därefter redogörs för slutsatser kring de framtagna svaga länkarna och till sist 
resonanspunkterna. 

12.1  Testmetod 
Testerna har genomförts utifrån metoden HALT med modifieringar. Modifiering har skett 
angående den testutrustning som har används, istället för en kaosmaskin har en 
vibrationsmaskin använts som kan vibrera i en riktning. Dessa tester har visat sig föra fram 
samma typ av fel, det vill säga svaga länkar, som finns för den aktuella produkten på 
marknaden. Baserat på testresultatet och analysen har det alltså visat sig att den apparatur som 
finns tillgänglig är tillräcklig för att kunna testa produkter och komponenter tidigt i C2C-
processen.  

Detta resultat visar också att testmetoden är lämplig för att snabbt identifiera svaga länkar och 
således kunna genomföra förbättringar i mikrovågsugnens konstruktion vilket gör den 
tillförlitligare och robustare. Den testmetod som bör appliceras på alla nya komponenter och 
delar är således den som återfinns i figur 48. De empiriska studierna i detta arbete har kartlagt 
fel som kan uppstå på marknaden, se kapitel 6, en listning har även skett av de orsaker som 
kan orsaka fel, se kapitel 7. Dessa resultat kan användas vid framtida tester, men de bör 
kompletteras beroende på den enskilda komponent eller produkt som ska testas. 

Beslutsmatrisen som tagits fram för val av testobjekt är anpassad för ett proof of concept test, 
därmed bör testobjektet vid framtida tester väljas av andra orsaker. Vanligtvis bör beslutet 
baseras endast på tillgänglighetskriteriet, så snart en komponent eller del finns tillgänglig bör 
den testas med HALT. 

En stressfaktor väljs därefter, här kan listningen i de empiriska studierna användas som en 
utgångspunkt, men denna lista är inte statisk utan beroende på komponent kan andra 
stressfaktorer väljas. Vibration, och ofta temperatur bör dock i de flesta fall användas. 

Beroende på vilket stressfaktor som valts krävs framtagande av testutrustning. Om produkten 
ska utsättas för stressfaktorn vibration, kan den apparatur som används i testerna utförda i 
detta arbete användas.  

Därefter startar själva testet, en funktionsvariabel måste väljas. I testerna i detta arbete har 
denna varit mikrovågsugnens funktion. Denna måste varieras beroende på stressfaktor samt 
komponent som testas och därmed måste ingenjörskunnande avgöra vilken detta blir samt hur 
den ska övervakas. 

Stressen ska påföras stegvis då det är möjligt, i annat fall kan något av appliceringssätten i 
kapitel 4.3.1 nyttjas. De stressfaktorer som exempelvis kan påföras stegvis är temperatur, eller 
vibrationer. Genom att hålla temperatur- eller vibrationsnivån i exempelvis 10 minuter kan 
produkten stabilisera sig på den nivån. Hur lång tid som stressen ska hållas beror helt på 
produkten och får beslutas från fall till fall. 

Därefter fortgår testet i enlighet med modellen och ingenjörskunskap avgör om åtgärder ska 
utföras för de olika fel som uppkommer. De empiriska studierna, kapitel 7, utförda i detta 
arbete kan även användas här för att koppla feleffekten tillbaka till kunden och se om den 
påverkar kundens upplevelse av en tillförlitlig produkt. Om möjligt ska både driftsgränserna 
och förstörelsegränserna tas fram. Dessa ska sedan användas för en kontroll att de har ökat 
efter förbättringar av konstruktionen, alltså en kontroll av att marginalen blivit större. 

Då det anses att testet bör avslutas beroende på att alla fel hittats eller att det inte längre anses 
ekonomiskt lönsamt att fortsätta testet skrivs en rapport innehållande felmoder, vilka 
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feleffekter dessa fick, hur de åtgärdats samt drifts- och förstörelsegränserna före och efter 
åtgärderna. 

Dessa förlopp är iterativt och kan utföras flera gånger med exempelvis olika stressfaktorer på 
samma produkt eller olika komponenter med samma stressfaktor. 

 
Figur 48 Den framtagna och prövade testmetoden 

12.2  Framtagna svaga länkar 
Även om inte målet med testerna var att förbättra mikrovågsugnen Plug:s design utan att 
snarare visa att testmetoden fungerade erhölls flertalet svaga länkar i designen. Dörren, 
uppvisade svårighet att stänga och skevhet, vilket i hög grad påverkar kunden. Problem som 
kan åtgärdas med exempelvis förpackningsmodifieringar.  

Skruvarna som håller fast fläkten och fläktmotorn visade sig inte sitta fast tillräckligt, detta är 
ett lätt problem att åtgärda med exempelvis bättre låsbrickor. Detta fel ger upphov till oljud, 
något som många kunder klagar på.  
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Den sista svaga länken som upptäcktes var luckan till TT-motorn som även den med små 
åtgärder kan rättas till, för att undvika att det uppkommer på marknaden.  

Sammantaget om alla uppkomna fel kan sägas att de är relativt enkla till sin karaktär och 
skulle kunna åtgärdas utan särskilt stora ändringar eller stora kostnader. Hade testen utförts då 
ugnen Plug fortfarande var i designfasen hade förmodligen många fel uppkomna på 
marknaden kunnat undvikas. Marginalen hade kunnat ökas och produkten gjorts tillförlitligare 
och kostnadsbesparingarna hade blivit stora. 

Även om dessa åtgärder inte kommer att göras för Plug i detta skede är felen intressanta i fler 
aspekter då dessa svaga länkar kan lagras och tas med i beräkningen vid designen av nya 
produkter.  

12.3  Resonanshantering 
Ett annat viktigt resultat från detta arbete är vikten av resonanspunkterna och att de faktiskt 
förekommer inom de frekvensspektrum som uppstår under transport med lastbil och tåg. Det 
är således av högsta vikt att konstruktörerna använder sig av dessa vid konstruering, och att 
förpackningskonstruktörerna även tar med dessa i sina beräkningar. 

Konstruktörerna bör vi en nykonstruktion av en komponent ta fram resonanspunkten för den 
komponenten. Det finns exempelvis tillgänglig apparatur på Whirlpool i form av en hammare, 
som direkt kan ta fram resonanspunkten, vilken kan användas. Baserat på dessa kan 
konstruktören eftersträva att undvika att konstruktionen utsätts för resonanspunkten under sin 
livslängd med hjälp av konstruktionsändringar eller förpackningsmodifieringar. 

Då vibrationerna främst uppkommer under just transport kan förpackningen spela en stor roll, 
därför bör det testas att den aktuella förpackningen lyckas dämpa känsliga komponenter och 
delar för att minimera inverkan av resonans.  
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13 DISKUSSION 
Ett projekts kvalitet kan enkelt illustreras med formeln:  

Projektets kvalitet = nyttan/förväntningarna248 

Förväntningarna på detta projekt var stora, både mina och Whirlpools, och lyckosamt nog 
infriades de till stor del. Förväntningarna kan definieras som syftet med detta examensarbete: 

Syftet med detta examensarbete är att finna samt utvärdera en metod vilken 
ämnar höja tillförlitligheten av en mikrovågsugn samt möjliggör en identifiering 
av svagheter tidigt i C2C-processen. 

I inledningsskedet av examensarbetet var ingen testmetod vald, utan tanken var att den metod 
som användes skulle leda fram till en matematisk modell som kunde användas för att 
förutsäga tillförlitligheten. Efter kontakt med Whirlpool i Brasilien, och litteraturstudier 
valdes metoden HALT. Vid valet av testmetod gjordes genast avgränsningen att en 
matematisk modell inte blir möjlig. Jag hade givetvis önskat att både kunnat ta fram en metod 
baserad på HALT och visa på hur tillförlitligheten kan ökas, men även ta fram data som kan 
användas som underlag till matematiska och statistiska beräkningar. Detta var dock inte 
möjligt inom tidsramen för detta arbete, men tas upp närmare i avsnitt 13.5. 

Nyttan med detta examensarbete har varit stort. Personalen som har involverats i projektet har 
erhållit en större förståelse för HALT och dess mekanismer. Genomgången av den Standard 
Testplan som används i dagsläget har också gjort att tankar har väckts kring om de tester som 
utförs alltid är helt belagda och att de inte bara utförs för att de alltid har gjorts på det viset. 
Testning är som allting annat något som ständigt bör förbättras och utvecklas för att bättre 
passa produkten, minska kostnader eller ta vara på nya rön inom testningsområdet. 
Förståelsen kring detta bör ha ökat i och med detta arbete. Vikten av att ta hänsyn till 
resonanspunkterna för olika komponenter vid konstruktioner är även något som enkelt kan 
införas i konstruktionsprocessen. Att vibrationsmaskinen som redan fanns på Whirlpool kunde 
användas för testerna gör också att sannolikheten är stor att Whirlpool med lätthet kan 
fortsätta utföra testerna. Således anser jag att syftet har uppfyllts, en testmetod har tagits fram 
och utvärderats och metoden är även av en sådan typ att testerna kan utföras tidigt i C2C-
processen. 

Ett stort problem med HALT är som nämnt dess oförmåga att förutsäga eller möjliggöra 
beräkning av tillförlitlighet eller livslängd. Hobbs som har tagit fram testmetoden menar på att 
det inte behövs, utan det viktigaste är att höja tillförlitligheten. Jag är beredd att hålla med, 
men i verkligheten ute på industrier krävs i regel tillförlitlighet satt i siffror. För att utföra 
budgetar etcetera krävs också uppskattningar av livslängd. Jag anser således att det krävs en 
kombination av HALT-tester och metoder som möjliggör beräkningar och förutsägelser om 
framtiden genom statistiska verktyg. HALT bör användas som en mycket effektiv testmetod i 
designskedet för att eliminera de stora felkällorna som finns i produkten, men sedan kan andra 
metoder dessutom nyttjas för att erhålla kvantitativa värden. 

Detta arbete har kretsat kring ett proof of concept, det vill säga bevisa att testmetoden HALT 
fungerar på produkten mikrovågsugn. Men det har också kretsat kring att lägga en bas för att 
möjliggöra framtida tester. Mycket tid har lagts ner på de empiriska studierna i form av 
kartläggningen av kundernas upplevelse av en tillförlitlig mikrovågsugn, produktions- och 
marknadsanalys samt framtagande av stressfaktorer som kan påverka en mikrovågsugn. 
Anledningen till detta är att skapa en gedigen bas för framtida tester, underlag har således 
tagits fram för att i nästa skede kunna gå vidare med andra stressfaktorer än just vibration.  

                                                 
248 Wenell (2000), s 73 
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Ett problem under arbetet var att ett moment 22 situation kunde ha uppstått. Den utrustning 
som ska användas för HALT kunde inte köpas in eller användas, vilket gjorde att det fanns en 
risk att alla relevanta fel inte kom fram. Nu visade testerna relevanta felmoder trots 
avsaknaden av korrekt utrustning. Men hade detta inte skett hade inte nyttan med HALT-
testerna kunnat exemplifieras, och således hade inte resultaten uppkommit som kan ge 
underlag för att HALT fungerar. Men då resultaten blev som de önskades har arbetet istället 
visat att metoden kan användas med den typ av maskiner som finns tillgängliga på många 
företag. 

Under testet kunde inte driftsgränserna tas fram då ugnen inte kördes under testet. För 
framtida test borde ugnen exempelvis köras för möjliggöra kontinuerlig övervakning. I 
framtida tester, som sker under designfasen, ska de fel som uppkommer dessutom åtgärdas 
och därefter ska HALT genomföras igen för att säkerställa att marginalerna har ökat, både 
mellan drifts- och förstörelsegränserna. Detta är viktigt, för de test som genomförts i detta 
arbete har på inget sätt ökat tillförlitligheten, endast visat på svaga länkar. Dessa måste 
åtgärdas för att förbättringar av produkten ska ske.  

Det har vid detta arbete blivit tydligt att psykologin spelar en större roll än vad jag trodde från 
början. Det har krävts övertygelse inte bara av personal på företaget, men även för mig själv. 
Att rikta om tankesättet från att det är stressfaktorn, samt stressnivån som appliceras som 
spelar huvudrollen har känns intuitivt och självklart. Även då jag har haft fullt klart för mig 
att detta inte ska spela någon roll har tankarna ofta vandrat tillbaka till att de ändå måste spela 
en större roll än vad de gör. Det krävdes under analysfasen att stressfaktorn vibration som 
används under testerna helt glömdes och att fokus istället lades på felmekanismerna och vad 
som kan skapa dem. Då det under analysen framkom att alla felmoder hade kunnat uppstå av 
vibrationer finns risken att jag inte helt kunde bortkoppla mig från stressfaktorn. Det kan dock 
vara så att användningen av en vibrationsmaskin som endast vibrerade i en riktning samt med 
relativt låga frekvenser på ett annat sätt genererar just den typen av fel som vibrationer skapar 
än vad en kaosmaskin skulle gjort. Relationen mellan vibrationerna som uppstår i en 
kaosmaskin och verkligheten är mycket vag, närmast obefintlig. Vid de test som genomfördes 
i detta arbete var likheten med verkligheten betydligt större. 

Att övertyga andra om att stressfaktorn inte spelar någon roll har även det varit svårt. 
Tankarna har hela tiden vandrat tillbaka till just vibrationsskador. Att testa för att skapa fel 
och över specificerade gränsen har varit lättare att sälja in, i alla fall hos testpersonalen. 
Risken finns att då detta introduceras för konstruktörerna blir det svårare, det kräver stora 
skiftningar i tankesätt och en förståelse för varför produkterna testas utanför de specificerade 
gränserna. 

Arbetet har utförts i enlighet med verktyget Thoughtmap, se avsnitt 2.2. Detta har varit ett 
stort hjälpmedel på många plan. Främst har det fungerat som ett kommunikationshjälpmedel, 
vid olika avstämningsmöten har TMappen kunnat användas för att enkelt beskriva vart arbetet 
är och vart det är på väg. Den har också fungerat som ett hjälpmedel vid rapportskrivningen, 
då jag i TMappen löpande har nedtecknat allt som har gjorts och resultatet av detta. De 
frågeställningar som uppkommit och inte besvarats under arbetet har dessutom fungerat som 
uppslag till förslag till fortsatt arbete. Troligtvis har TMappens i detta arbete dessutom gjort 
att ett öppnare sinne har använts vid olika lösningar på problem, då alla förslag och uppslag 
nedtecknats.  

13.1  Generaliserbarhet 
Efter ett arbete av denna karaktär är det alltid väsentligt att resonera kring om resultaten på 
något sätt kan ses som generaliserbara. Arbetet har varit klart inriktat på Whirlpools produkter 
och att metoden ska passa just mikrovågsugnen med den testutrustning som finns tillgänglig 
på Whirlpool. Dock finns det vissa delar som kan anses generaliserbara och bör kunna nyttjas 
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i andra sammanhang. 

Metoden som används under examensarbetet är baserad på flera författares modeller samt 
egna modifikationer. Denna modell är på inget sett strikt relaterad till detta examensarbete 
utan skulle kunna nyttjas av vilket företag som helst som önskar implementera HALT. Själva 
testutförandet härrör helt till HALT, men de föregående delarna där exempelvis kundens 
upplevelse tas med i modellen för att ge återkoppling till att de fel som uppkommer under 
testet är relevanta är ett tillägg. I allt arbete för att öka kvaliteten på en produkt måste den 
produkten är till för, alltså kunden representeras, och därför är detta tillägg viktigt. Även 
nästföljande steg med framtagning av stressfaktorer som påverkar produkten och kartläggning 
av produktens liv är även det generella steg.  

Arbetets resultat kan inte generaliseras men kan vara intressant även för andra som en 
fallstudie i hur befintlig utrustning på ett företag kan användas för att testa i enlighet med 
HALT, denna typ av information har nämligen vid utforskning av state of the art visat sig svår 
att hitta. 

13.2  Lärdomar 
Arbetet med att genomföra detta examensarbete har varit mycket givande. Det har varit 
intressant att själv läsa in sig på teorin kring HALT och accelererad testning och att i nästa 
skede föra ut denna information till berörda parter på Whirlpool genom möten och 
presentation. Att föra över en teori på en riktig produkt har också verkligen varit lärorikt. 
Verkligheten är aldrig som teorin, men trots det har examensarbetet gett det resultat som 
eftersträvades. 

Användningen av TMap är även något som jag kommer ta med mig från examensarbetet och 
använda i det framtida yrkeslivet, då det verkligen är ett effektivt verktyg. Den fungerar som 
ett enkelt sätt att strukturera tankar och arbete. Den är även ett utmärkt verktyg för att 
redovisa delresultat och alternativa lösningsgångar för andra. 

Under arbetets gång har det visat sig att en av svårigheterna med en framtida fullständig 
implementering av HALT ligger i inställningen till den typen av test. Som tidigare beskrivits 
finns det svårigheter att ta till sig en testform som dels testar utanför de specificerade 
gränserna men också att den stress som påförs inte behöver vara den som skapar felet på 
marknaden. Det är därför oerhört viktigt att mekanismerna bakom HALT och resultatet från 
detta arbete kommuniceras inom företaget, till många delar, så som testpersonal, konstruktörer 
och andra. Detta är även något jag kommer ta med mig, vikten av ständig kommunikation, för 
att möjliggöra att ens idéer och arbete blir accepterat av andra. 
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14 FÖRSLAG TILL FORTSATT ARBETE 
Detta examensarbete har visat att HALT är en metod vilken fungerar för att föra fram 
relevanta svaga länkar. För att än mer visa att testning med stressnivåer högre än 
marknadsnivåer är användbart bör testet göras om på liknande sätt som det med vibration med 
andra stressfaktorer. De första som bör användas är temperatur, samt en kombination av 
temperatur samt vibrationer. Andra vibrationstest kan även genomföras där mikrovågsugnen 
förflyttas på bordet så att den kan vibreras i fler riktningar, för att finna fler fel.  

För att få testpersonalen, konstruktörer och andra involverade införstådda på HALT och vilka 
mekanismer som ligger bakom samt hur det fungerar bör seminarier hållas där dessa ämnen 
redovisas och diskuteras. Det är mycket viktigt att personalen är involverad och anser att de 
förstår metoden för att de ska kunna ta till sig resultatet av HALT-testerna.  

Då de stressfaktorer som är mest effektiva i att stimulera fel varierar för den produkten som 
används rekommenderas nyttjande av försöksplanering249 för att hittas dessa relevanta 
stressfaktorer. De faktorer som i ett första skede kan testas finns kartlagda i denna rapport i 
kapitlet Empiriska studier. Denna lista är på intet sätt en komplett förteckning, utan den bör 
nyttjas som ett levande dokument där möjliga påverkande stressfaktorer tas bort och läggs till 
vartefter nya kunskaper erhålls. Nyttjande av försöksplanering kan även visa vilka 
samspelseffekter som kan finnas mellan olika stressfaktorer. Resultatet av detta kan användas 
dels för att applicera stresser i enlighet med HALT mer effektivt men kan också nyttjas i den 
traditionella testningen, med en ökad kunskap om olika stressfaktorers påverkan på 
testföremålet. 

HALT är en effektiv metod för att snabbt, och tidigt i designfasen eliminera olika felorsaker 
som skulle uppkommit på marknaden. Således bör metoden användas på produkter som inte 
redan är mogna. Testmetoden som i detta examensarbete tagits fram bör appliceras på 
framtida nya konstruktioner. Då en ny komponent eller produkt konstruerats kan HALT 
användas, dels med vibration men även med de andra relevanta stressfaktorerna som 
försöksplaneringen har tagit fram. Effektivaste resultat med HALT fås då kaosmaskiner 
används, så på lång sikt bör denna apparatur köpas in för att med större sannolikhet kunna ta 
fram fler svaga länkar. Men viktigt att poängtera är att detta examensarbete har visat att 
befintlig utrustning faktiskt kan användas, även om inte alla fel tas fram. 

Resultaten av alla tester som genomförs, både misslyckade och lyckade, bör lagras, och en 
databas bör således skapas över lärdomar. Detta ger möjlighet för involverade att bygga 
vidare på tidigare erfarenheter, och detta ökar den övergripande tillförlitligheten samt hjälper 
Whirlpool att undvika göra samma fel gång på gång. Databasen kan även ligga som grund för 
konstruktörer när de ska konstruera nya modeller. Denna databas kan med fördel kombineras 
med lagring av resultatet från FMEA-analyser. Detta ger en samling av stor kunskap inom 
felmoder samt feleffekter som kan minska risken att samma fel uppstår i design efter design.  

I denna databas bör även resonanspunkterna för olika komponenter att lagras och dessa ska 
tas i beaktande vid konstruktionerna. Det är även viktigt att etablera en kontakt mellan de som 
arbetar med marknad och de som konstruerar. Felen som upptäcks på marknaden bör föras in i 
samma databas för att konstruktörerna ska kunna ta hänsyn till dessa under sitt arbete samt 
lära sig olika svagheter i produkterna. 

Detta arbete har inriktats på HALT, men mycket litteratur har studerats kring 
tillförlitlighetsberäkningar samt accelererade livstest. Som tidigare nämnt krävs det ofta i 
realiteten kalkyleringar av tillförlitlighet samt livslängd. Detta görs i dagsläget främst genom 
tester som simulerar kundanvändning. Mitt förslag är att även i dessa tester applicera 
                                                 
249 Mycket litteratur avhandlar kombinationen av accelererade tester samt försöksplanering, rekommenderad 

läsning för den intresserade är Hakim Mashhadi (1992) samt Condra (1993). 



 

 

86 Effektivare Tester       

accelererade tester i form av accelererade livstester. Dessa tester fungerar även som HALT i 
den mån att produkterna testas tills de förstörs. Genom att göra det kan testtiden minskas 
drastiskt. Resultatet från ett ALT-test kan genom statistiska beräkningar användas för att 
förutsäga livslängd och framtida tillförlitlighet. Det finns även programvaror så som Realia 
Soft vilket underlättar de statistiska beräkningarna avsevärt. Skillnaderna mellan HALT och 
ALT kan beskrivas som möjligheten i ALT att förutsäga tillförlitlighet, verifiera att produktens 
tillförlitlighet överträffar kundens specifikation samt mäta tillförlitlighet och uppskatta 
garanti- och servicekostnader genom att ge information om livstidsdistributionen250. 
Nackdelarna med ALT är att det kräver fler testföremål samt tar längre tid, således är en 
kombination av HALT och ALT bra för att erhålla snabba identifieringar av svaga länkar samt 
statistiska modeller.251 

Metoden HALT utesluter inte att exempelvis six sigma-verktyg används för att påverka 
hållfasthets- och belastningsdistributionerna för en produkt eller komponent. HALT bör 
nyttjas för att skapa en ökad tillförlitlighet hos produkterna genom en ökad marginal mellan 
dessa distributioner. Men min rekommendation är att använda six sigma-verktyg för att 
kontrollera processerna och eliminera variation, vilket ger avsmalnande distributioner. 
Kombinationen av dessa två angreppssätt, dels minska variationen inom distributionerna, dels 
ökad marginal mellan distributionerna är det ultimata sättet att skapa en hög tillförlitlighet hos 
produkterna. 

Omfattningen på examensarbetet har gjort att en utredning i HASS inte varit möjlig, 
rekommendationen är att Whirlpool i framtiden gör försök med HASS för att även i 
produktionsprocessen kunna dra ner på testtiden i och med en väl utarbetat testplan för 
accelererade tester som ämnar finna introducerade under produktionsprocessen. 

Detta examensarbetes resultat är bara en början på ett arbete som egentligen startar nu, 
metoden måste appliceras på nya produkter och komponenter för att säkerställa att felen inte 
uppkommer senare ute på marknaden. Det är på så vis Whirlpool når fram till de långsiktiga 
effektmålen det vill säga sänkt time to market, ökad tillförlitlighet, nöjdare kunder och mindre 
kvalitetsbristkostnader.  

                                                 
250 Hakim-Mashhadi (1992), s 7 
251 För en introduktion i andra modeller för accelererad testning samt statistiska verktyg rekommenderas Dodson, 

Schwab (2006), Nelson (1990) samt Chan, Englert (2001) 
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ORDLISTA 
COFC (Container-on-flat-car)  
Container innehållande produkter vilken 
placeras på en öppen tågvagn.252 

Counter-top (CT) 
Fristående mikrovågsugn, i motsats till 
inbyggnadsugnar.  

Externa kvalitetsförbättringar   
Åtgärder som höjer den prestanda som 
kunden upplever under produktens 
livslängd. 

FMEA (felmods- och feleffektsanalys) 
Innebär en systematisk genomgång av en 
produkt med avseende på dess funktion, 
felsätt, felorsaker och felkonsekvenser253 

Food Stain 
Ett samlingsnamn som används inom 
Whirlpool vilket innebär alla typer av 
fläckar och stänk av mat och drycker som 
uppstår på mikrovågsugnen hos kund. 

Försämring 
Avtagande hållfasthet över tid, jmf. 
engelskans degradation. 

Interna kvalitetsförbättringar  
Åtgärder för att exempelvis minska svinn 
och inspektionskostnader. 

Kaosmaskin 
Apparatur som kan uppbringa vibration i 
sex frihetsgrader med tre axiala 
accelerationsriktningar och tre 
rotationsriktningar. 

Hållbarhet  
Ett mått på hur väl produkten uppfyller att 
en produkt ska vara användbar (tjänlig) 
efter en viss tid och användning, alltså hur 
väl produkten står emot 
utmattningsmekanismer, jmf. engelskans 
durability.  

Mean time between failures (MTBF) 
Genomsnittlig tid en komponent fungerar 
utan fel. Kan beskrivas som antalet fel 
dividerat med observationstiden. 

 

                                                 
252 Green Cargos hemsida, besökt 2008-10-27 
253 Bergman, Klefsjö (2002) s 113 ff 

PALO (Product Approval and Lab 
Operation)  
En del av Whirlpool som arbetar med 
godkännande av produkter och testning. 

PSD (Power Spectral Density) 
Effektspektrum på svenska, används för att 
kvantifiera vibrationseffekt. PSD ger 
information om fördelningen av signalens 
effekt som funktion av frekvensen. SI-

enhet 
Hz

sm 2⋅
.254 

Screening 
Benämning på metoder att inom en stor 
grupp undersökningsobjekt sålla fram 
enskilda enheter med en sökt speciell 
egenskap.  

State of the Art 
Högsta nivån av utveckling, information 
kring ett visst ämne som finns att tillgå vid 
en viss tid. 

Test to fail  
Tester vilka ämnar skapa fel. Det vill säga 
framgångskriterium: fel har uppstått. 

Test to pass 
Test vilka har som mål att produkten skall 
klara testet. Det vill säga 
framgångskriterium: inga fel. 

Time to Market (TTM) 
Tid från en produktidé fram till att 
produkten finns på marknaden. 

Viskositet 
Ett mått på hur trögflytande ett ämne är, 
kan ses som ett mått på friktion i vätskor. 
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BILAGA 1 THOUGHTMAPEXEMPEL 
Denna Thoughtmap, se figur 1, illustrerar en del av den stora Thoughtmap som arbetet i detta 
examensarbete byggts upp kring. Ovala rutor illustrerar frågor, rektanglar i närheten av 
frågorna illustrerar aktiviteter som utförs för att besvara frågeställningen, dessa kan mynna ut 
i nya frågor, eller i resultat, som placeras under frågan med sammanlänkande pilar. 

 

 
 

Figur 1 Utdrag ur Thoughtmap 

 

 

 

 

 

 

 

Vad påverkar kundens 
upplevelse av en 
mikrovågsugn? 

Analysera 
tillsammans med 
Brasilien  

Ishikawa; 
Kundens syn 

Identifiera fel som rapporteras av 
kunderna idag, kontakt med 
servicepersonal 

Vad är det som påverkar det som 
tagits upp i Ishikawa och det som 

setts i Holland? 

Resultat från Holland, 
Sverige, undersökning av 

mikrovågsugnar samt 
intervjusvar från Holland. 

Möte + 
Diskussion 

Huvudfråga 

Aktiviteter 

Resultat 

Följdfråga Stressnivåerna som tillförs är 
större än styrkan på 

komponenter/produkter 
 

Kunden vet inte hur den ska 
använda mikron. 

 
Packetering/hantering är inte 

optimal, möjliggör 
transportskador 

 

Ny aktivitet 

Resultat till 
följdfrågan 
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BILAGA 2 STRESSFAKTORER OCH DEL I KEDJAN DÄR DE 
UPPKOMMER 

 
           Del i kedjan 
Stresser 

Produktion Transport Lagring Installation Kund- 
användning 

Service 

Mekaniska       

Vibrationer 4 5 2 3 2 2 

Klämning 1 5 3 2 1 2 

Stapling 2 4 5 1 1 3 

Fall 3 4 3 3 1 3 

Vaggning  1 3 1 1 1 1 

Felaktigt installerad 1 1 1 4 1 1 

Klimat       

Fuktighet 2 4 4 2 3 2 

Temperatur 2 4 4 2 3 2 
Luftföroreningar 2 2 2 2 3 2 

Matlagning       

Food stains 1 1 1 1 5 1 

Körs utan belastning 5 1 1 1 4 2 

Felaktig användning 2 1 1 1 5 2 

Damm/sand 2 2 2 2 3 2 

Rengöringsmedel 2 1 1 2 5 2 

Felaktiga kokkärl 1 1 1 1 5 2 

Obetänksam 
manövrering 

2 1 1 1 5 2 

Elektriska       

Spänning 1 1 1 3 3 2 

Power på/av 2 1 1 1 3 2 

EMI 2 2 2 2 3 2 

 

1: Ingen risk 
2: Låg risk  
3: Medelstor risk 
4: Stor risk 
5: Garanterat utsatt för stressen 
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BILAGA 3 RESULTAT TEST 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 1 Frekvens och motsvarande g-kraft på dörren 
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Figur 1 Diagram visande g-kraften på dörren 

 

     Mätplats 
 
Körning 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 0,01 0,02 0,03 0,02 0,04 0,04 0,04 0,05 0,04 0,03 0,05 0,03 

2 0,03 0,03 0,07 0,04 0,07 0,29 0,12 0,09 0,09 0,16 0,10 0,15 

3 0,03 0,02 0,06 0,07 0,12 0,30 0,15 0,15 0,10 0,20 0,15 0,09 

4 0,04 0,04 0,20 0,10 0,05 0,21 0,27 0,16 0,20 0,12 0,10 0,20 

5 0,03 0,03 0,03 0,12 0,17 0,24 0,11 0,13 0,16 0,10 0,10 0,15 

6 0,15 0,09 0,08 0,10 0,16 0,28 0,13 0,14 0,15 0,23 0,16 0,2 

7 0,09 0,07 0,07 0,12 0,19 0,30 0,14 0,22 0,15 0,35 0,23 0,22 

8 0,35 0,23 0,28 0,49 0,72 1,07 0,39 1,12 0,91 1,50 1,51 2,31 

Tabell 2 Mätvärden för mikrovågsutsläpp [MW/cm2] 
 

 

 

 

Tid 
[minuter] 

Frekvens 
[Hz] 

G, dörr 
[m/s

2
] 

10 6 0,03 

10 8 0,02 

10 10 0,26 

10 12 0,5 

10 20 8,1 

10 24 11,2 

10 28 16 

10 32 19 

10 38 31,3 
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Mätpunkt 5 Mätpunkt 6 Mätpunkt 7 Mätpunkt 8  
Figur 2 Diagram över mikrovågsutsläppet 

Tabell 2, och figur 2 visar att mikrovågorna är relativt konstanta fram til körning 8, då de 
avviker drastiskt. 

I tabell 3 visas resultatet av skjutmåttsmätningen. Inga signifikanta avvikelser ses, utom i den 
första mätningen. Denna tycks vara felaktig. Det fanns en svårighet i att mäta precis lika varje 
gång. Detta resultat får således inte ses som tillförlitligt, och mätmetod används inte mer. 

    Mätplats 
 

Körning 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 1,44 1,78 1,65 1,66 1,59 2,04 2,73 6,16 5,55 4,40 4,36 

2 1,20 1,67 1,14 0,94 0,85 1,03 2,34 5,99 5,30 5,42 5,61 

3 1,18 1,65 1,26 0,58 1,03 1,04 2,44 6,00 4,90 5,12 5,21 

4 1,19 1,61 1,11 0,90 0,98 1,05 2,25 5,93 5,12 5,03 5,22 

5 1,20 1,50 1,71 0,97 0,90 1,06 2,33 4,86 5,86 5,13 5,42 

6 1,20 1,59 1,29 1,02 1,95 1,11 2,51 6,18 4,88 5,16 5,40 

7 1,23 1,60 1,27 1,13 2,08 1,33 2,42 5,79 5,01 5,31 5,30 

8 1,24 1,62 1,31 1,11 1,52 1,11 2,45 5,69 4,89 5,12 5,13 
Tabell 3 Resultatet av skjutmåttsmätningen i mm 
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BILAGA 4 RESULTAT VERIFIERINGSTEST 
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Figur 1 Diagram visande g-kraften på dörren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tid [min] Frekvens [Hz] G, dörr [m/s
2
] 

10 20 0,875 

10 24 11,4 

10 28 18,4 

10 30 15,6 

10 32 19,7 

10 34 31,8 

10 36 26,2 

10 38 27,5 
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BILAGA 5 VIBRATIONER UNDER TRANSPORT 
Whirlpool har tagit fram en förpackningsinstruktion vilken redovisar vilket PSD som uppstår 
vid olika frekvenser. PSD (Power Spectral Density)255 kan på svenska översättas till 
effektspektrum och detta ger information om fördelningen av signalens effekt som funktion av 
frekvensen. För tåg samt lastbil har diagram för PSD som funktion av frekvens tagits fram, 
vilka redovisar de frekvenser som ger störst effekt av signalen. 

Vägtransporter 

Följande diagram är framtaget via kompression av den egentliga realtids vibrationsprofilen, 
genom en ökad kompressionsfaktor ökar amplituden och detta medför att testtiden minskar. 
Figur 1, visar PSD som funktion av frekvensen för vägvibrationer, det går ur diagrammet att 
utläsa att maximalt PSD nås vid en frekvens på cirka 4 Hz. Detta är således den frekvensen 
vilket ger störst påverkan på produkten vilken transporteras på väg. Detta diagram är 
framtaget med en kompressionsfaktor på 2.5 vilket ger en testtid på 3 timmar. 
Vibrationsspannet löper från 0,5 Hz till 250 Hz. 

 
Figur 1 Diagram över PSD som funktion av frekvens för vägtransportvibrationer 

Tågtransporter 

För Whirlpoolprodukter sker främst tågtransporter via COFC (container-on-flat-car)256. PDS-
frekvenskurvan, se figur 2, för tågtransporter är framtagen för just denna typ av transporter, 
men, enligt Whirlpool Corporation, kan andra typer av tågtransportvibrationer ses som mindre 
eller lika stora som de för COFC-transporter, varvid denna kan ses som extremfallet. 

Generellt kan det för denna kurva ses att PSD för tågtransporter är lägre än för transport på 
väg, högsta utfallen fås för frekvenser mellan 3 och 5 Hz. Diagrammet är framtaget med en 
testtid på 6 timmar. Frekvensspannet löper även här mellan 0,5 Hz till 250 Hz. 

                                                 
255 Effektspektrum på svenska, används för att kvantifiera vibrationseffekt. PSD ger information om fördelningen 

av signalens effekt som funktion av frekvensen. SI-enhet 
Hz

sm 2⋅  

256 Container innehållande produkter vilken placeras på en öppen tågvagn 
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        Figur 2 Diagram över PSD som funktion av frekvens för tågtransportvibrationer 

 


