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Abstract 
Ericsson AB in Katrineholm is a part of the Section Business Unit Network in the 

Ericsson Group. The plant's main task is to produce printed circuit boards in small 

volumes with a high product mix and focus on delivery and cost effectiveness. At the 

factory they produce printed circuit boards in the Module department.  

The Module department has for a long time had a high output of non-approved circuit 

boards in their production. This has led to a growing stock of non-approved circuit 

boards on the company’s repair department.  

The purpose of this thesis is to investigate how Ericsson in Katrineholm can increase 

the outflow of approved articles in their test process in the Module department.  

As a basis for drawing up proposals, a study of the production in the form of value 

flow maps was conducted. Information was collected from the various databases QSP, 

Testnet and C:M. Information was also gathered by informal interviews. The 

company's present situation has been studied using theories like flow time and 

utilization rates and from the collected information, proposals have been developed 

using the program Excel and C #.  

Analysis of the present situation revealed that the test strategy that they now are using 

is not working well enough, because printed circuit board that does not have any 

defects is sent to the repair department. The fact that the test stations are very unstable 

and that the test operators do not possess enough knowledge of each article is also 

factors causing non-defect products to be sent to the repair department.  

The report presents a new test strategy based on 5 different criteria on data gathered 

from the database SID 40 days back. Complementary information is also presented to 

the test operators to facilitate their work when it comes to making decisions if a card / 

unit will be tested again. By introducing the new test strategy a value of 1.6 for cards 

and 3.25 for units of million Swedish crowns would be sent directly to customer 

instead of being sent to the repair department. However, this would increase the 

utilization of the resources, by 9.2 % for cards and by 19.2 % for units, but the 

utilization is very low, which implies that it should not affect the system in largely. 

However, this requires that the test process is performing in the same way as it did the 

last 40 days. 

Finally the results are presented in a graphical interface to facilitate the operators in the 

Module department. The recommendations given to Ericsson regarding the new test 

strategy is that it should be used as a tool at first and if the latter is used it should be 

integrated into the regular test environment. 

  



Sammanfattning 

Ericsson AB i Katrineholm är en del av sektionen Business Unit Network i Ericsson 

koncernen. Fabrikens huvuduppgift är att producera kretskort i små volymer med en 

hög produktmix och med fokus på leveransprecision och kostnadseffektivitet. På 

fabriken tillverkas kretskort på avdelningen Modul. Avdelningen Modul har under en 

längre tid haft ett högt utfall av icke godkända kretskort i deras produktionssystem, 

vilket har lett till ett växande lager av felkort på företagets reparationsavdelning. 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur Ericsson i Katrineholm kan öka 

utflödet av godkända artiklar i sin testprocess på avdelningen Modul. 

Som underlag för att ta fram förslag har en kartläggning av produktionsprocessen 

gjorts i form av värdeflödeskartor, där informationen har samlats in från Ericssons 

olika databaser QSP, Testnet och C:M. Information har även samlats in vid informella 

intervjuer. Företagets nuläge har analyserats med hjälp av teorier som 

genomflödestider och utnyttjandegrad och utifrån dessa har förslag tagits fram med 

hjälp av programmen Excel och C#. 

I nulägesanalysen framkom att den teststrategi man nu använder inte fungerar 

tillräckligt bra, detta eftersom kretskort som det inte är fel på skickas till 

reparationsavdelningen. Detta beror även på att teststationerna som finns på 

avdelningen Modul är väldigt instabila och att testoperatörerna inte besitter tillräckligt 

mycket kunskap om varje artikel. 

I rapporten presenteras en ny teststrategi som baseras på 5 olika kriterier och som är 

baserad på data som inhämtats från databasen SID 40 dagar tillbaka. Till teststrategin 

tas även kompletterande information fram till testoperatörerna för att underlätta deras 

arbete då det handlar om att ta beslut om ett kort/enhet ska testas om. Vid införande av 

nya teststrategin skulle ett värde av 1,6 miljoner kronor för kort och 3,25 miljoner 

kronor för enheter skickas vidare i systemet till kund istället för att skickas till 

reparationsavdelningen. Detta skulle dock öka utnyttjandet i resurserna, för kort med 

9,2 och för enheter med 19,2 procent, men utnyttjandet för både kort och enheter är 

väldigt lågt, vilket medför att det inte borde påverka systemet i för stor utsträckning. 

Detta förutsätter dock att testprocessen presterar på samma sätt som den gjort de 40 

senaste dagarna.   

Till sist presenteras resultatet i ett grafiskt gränssnitt för att underlätta för operatörerna 

på avdelningen Modul. Rekommendationerna som ges till Ericsson angående den nya 

teststrategin är att den bör användas som ett hjälpmedel och om den senare ska 

användas bör den integreras i den vanliga testmiljön. 
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1 Inledning 

 

 

Denna inledande del av rapporten presenterar examensarbetets bakgrund, syfte, 

avgränsningar, metod, möjliga felkällor samt rapportens disposition.  
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1.1 Bakgrund 
Under en längre tid har den studerade avdelningen på Ericsson i Katrineholm haft ett 

relativt högt utfall av icke godkända kort och enheter (se kapitel 2.4 bild 1 och 2) i sitt 

produktionssystem på avdelningen Modul. Detta har bidragit till att ett betydande lager 

av icke godkända enheter byggts upp på en av fabrikens reparationsavdelningar. Som 

följd av dessa kvalitetsproblem har också brister längre fram i produktionsflödet 

uppstått. Vad det stora felutfallet grundar sig i är idag inte ingående undersökt och 

dokumenterat på ett systematiskt sätt. 

Det finns i dagsläget ingen ekonomisk grundad strategi för hur testprocessen av de 

icke godkända korten och enheterna ska hanteras i produktionen, vilket stundtals leder 

till att avdelningens resurser inte används på ett kostnadseffektivt sätt. 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur Ericsson i Katrineholm kan öka 

utflödet av godkända artiklar i sin testprocess på avdelningen Modul. 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet omfattar 30 högskolepoäng vilket motsvarar 20 veckors heltidsstudier. 

Då detta examensarbete utförs av två studenter blir den sammanlagda arbetstiden 

således 1600 mantimmar.  

På grund av examensarbetets begränsade tid kommer antalet studerade artikeltyper att 

behöva avgränsas till två stycken av totalt cirka 120, under delar av uppdraget. Detta 

medför således att endast två av fyra standardflöden i testprocessen kommer kartläggas 

och analyseras ingående. Den framtagna uppgiftsspecificeringen från företaget 

avgränsar examensarbetet ytterligare till att endast se över de två sista cellerna i 

tillverkningsprocessen på avdelningen Modul. Andra förutbestämda faktorer som 

tillverkningskvantiteter och beställningspunkter kommer inte heller att tas i beaktning 

under uppdraget. 

Under uppdraget tas inte skillnader i teststabilitet mellan avdelningens 

Saturnusteststaplar med i beräkningar och resonemang. Denna avgränsning görs för att 

begränsa och minska testsystemets komplexitet. 
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1.4 Metod 
Under uppdraget har mycket tid spenderats på att sortera, exkludera och analysera data 

som hämtats från databasen SID. En relativt stor del av uppdraget har också spenderats 

på att utveckla de VBA- och C# -program som presenteras i rapporten. 

Examensarbetet startade med att två stycken värdeflödeskartor (se bilaga 1) togs fram, 

detta för att åskådliggöra var problemen i processen låg och få en bättre syn på hur 

avdelningen var uppbyggd. Informationen till värdeflödeskartorna inhämtades från de 

olika databaserna QSP (se kapitel 2.5.2) och Testnet (se kapitel 2.5.3). För att 

komplettera värdeflödesanalysen samlades även information in från operatörer på 

avdelningen Modul.     

Därefter gjordes en nulägesbeskrivning för att beskriva hur situationen på företaget såg 

ut i januari 2009. Informationen som samlades in under denna period kommer till 

största del från de olika databaserna C:M (se kapitel 2.5.1), QSP och Testnet. Även här 

kompletterades informationen från operatörerna på avdelningen Modul. Under denna 

del av rapporten samlades även relevanta teorier in för att i senare skede kunna 

användas i analysdelarna av rapporten.  

Vidare skedde en nulägesanalys där informationen som tidigare samlats in från 

nulägesbeskrivningen analyserades. Från nulägesanalysen togs sedan en 

problemanalys fram för att mer tydligt påvisa vilka problem som fanns i nuläget. 

De problem som upptäcktes bröts sedan ner i två mer konkreta frågeställningar för att 

tydligare kunna svara på det tidigare uppsatta syftet. För att sedan förenkla 

examensarbetet bröts även frågeställningarna ner i tre delsyften. 

I delsyftena 1 och 2 presenteras det hur lösningen på teststrategiproblemet arbetades 

fram med hjälp av teorier. Vidare skedde även förklaringar på hur teststrategin 

fungerade. Därefter löstes delsyfte 3 för att öka informationsspridningen på 

avdelningen Modul. Till sist presenterades de framtagna delsyftena grafiskt. 

Sist i rapporten och i examensarbetet sammanfattas resultatet i en slutsats. Därefter 

följer det rekommendationer till företaget angående användning av det framtagna 

programmet.  
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1.4.1 Möjliga felkällor 

Vid all form av data- och informationsinsamling finns risk att inkurant data omedvetet 

behandlas och analyseras. Tabell 1-1 nedan presenterar de möjliga felkällor som finns 

i rapporten samt hur dessas inverkan på resultatet har hanterats.  

Tabell 1-1 Felkällor och lösningsförslag 

Möjliga felkällor Påföljd Åtgärd 

Felaktig data hämtas från SID  En felaktig nulägesbeskrivning 

tas fram vilket leder till att 

uppdraget inte angriper de 

egentliga problem som finns på 

avdelningen  

Nulägesbeskrivningen har 

presenterats på företaget och 

korrigerats mot verkligheten då 

det behövts      

Testtider som lagras i Testnet är 

felaktiga  

De kötider som tas fram under 

värdeflödesanalysen är 

felaktiga  

Icke kausala tider har 

exkluderats och metadata 

presenteras för de tider som 

tagits fram  

VBA programdel 1 utför 

felaktiga beräkningar 

Teststrategin som tas fram 

rekommenderar att ett felaktigt 

antal test genomförs 

Samtliga beräkningar har 

diskuterats samt kontrollerats 

av minst två personer 

VBA programdel 2 förlitar sig 

på manuellt inmatad QSP -data 

som kan vara felaktig 

Riktiga felkoder klassas som 

opålitliga 

Problemet har påpekats för 

berörda personer 

VBA programdel 3 utför 

felaktiga beräkningar  

Felaktig information 

presenteras vilket leder till att 

onödiga test genomförs 

Samtliga beräkningar har 

diskuterats samt kontrollerats 

av minst två personer 

Ej uppdaterade listor i SID 

används 

Inaktuell data behandlas under 

uppdraget 

Insatta personer på företaget har 

rådfrågats om vilka listor som 

bör användas  

Felkoder lagras inte i Testnet då 

test avbryts av testoperatören 

All testdata inkluderas inte i 

modellen som tar fram den nya 

teststrategin  

Data från 40 dagar inkluderas 

för att minimera inverkan av 

förlorade felkoder 
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1.5 Disposition 
Kapitelföljden i rapporten följer de direktiv som finns på Linköpings Universitet och 

inleds med att uppdragets bakgrund, syfte, avgränsningar och metod presenteras. 

Tabell 1-2 nedan presenterar kortfattat vad rapportens övriga nio kapitel innehåller.   

Tabell 1-2 Disposition 

Kapitel Innehåll 

2. Företagsbeskrivning 

 

I detta kapitel beskrivs det studerade företagets organisation, 

historia, produkter och informationssystem. Informationen som 

presenteras i kapitlet är hämtat från Ericssons intranät eller 

publika hemsida 

3. Nulägesbeskrivning I nulägesbeskrivningen presenteras en ögonblicksbild av hur 

situationen ser ut på det studerade företaget. Prestationsmått som 

kapacitetsutnyttjande, genomflödestider, antal producerade kort 

och rådande teststrategi presenteras. Sist i kapitlet utförs en 

nulägesanalys. 

4. Problembeskrivning I detta kapitel presenteras de problemområden som identifierats 

under nulägesbeskrivningen. Problemen bryts ner till konkreta 

frågeställningar som ska besvara det tidigare uppsatta syftet. 

5. Teoretisk referensram I detta kapitel presenteras grundläggande statistiska begrepp som 

använts under uppdraget. Kapitlet presenterar också de teorier 

som använts som kunskapsbas under uppdragets senare delar. 

6. Problemanalys I detta kapitel beskrivs hur uppdraget delats upp utifrån de 

frågeställningar som tagits fram i kapitel 4.2. I kapitlet klargörs 

också vad varje delsyfte fokuserar på. 

7. Delsyfte 1 Detta kapitel inleds med att den framtagna teststrategin förklaras 

ingående. Efter detta analyseras, med hjälp av kända teorier, det 

studerade systemets prestanda och hur det påverkas av de 

förändringar den nya teststrategin medför. Som avslutning 

presenteras ett förslag på hur teststrategin kan implementeras i 

testmiljön på avdelningen. 

8. Delsyfte 2 I kapitlet presenteras hur VBA -programmet från delsyfte 1 

kompletteras för att uppfylla delsyfte 2. Efter att programmet 

presenterats genomförs en analys av hur VBA programdel 2 

påverkar prestandan i testsystemet och vilka positiva effekter en 

implementerig av programmet kan medföra. 

9. Delsyfte 3 Detta kapitel förklarar hur delsyfte 3 är framtaget samt hur VBA 

programdel 3 fungerar. Kapitlet innehåller också en analys av hur 

delsyfte 3 inverkar på informationsspridningen i cell 4 och cell 5. 

Kapitlet avslutas med ett förslag på hur delsyfte 3 kan 

implementeras i testmiljön på avdelningen Modul. 

10. Slutsatser och  

rekommendationer 

I detta kapitel presenteras de slutsatser och rekommendationer 

som utkristalliserats under uppdragets genomförande. 
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2 Företagsbeskrivning 

 

I detta kapitel beskrivs det studerade företagets organisation, historia, produkter och 

informationssystem. Informationen som presenteras i kapitlet är hämtad från 

Ericssons intranät eller publika hemsida.
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2.1 Ericssonkoncernen 
Ericsson är världsledande i att tillhandahålla utrustning för telekommunikation och 

service till mobila och fasta nätverk över hela världen. Ericsson har över 1000 nätverk 

i mer än 175 olika länder och cirka 40 % av alla mobila samtal sker genom ett 

Ericssonsystem. I dagsläget är det cirka 78750 anställda på Ericsson över hela världen, 

varav cirka 650 befinner sig på fabriken i Katrineholm. 

2.2 Historia 
Koncernen som idag heter Ericsson AB grundades 1 april år 1876 av Lars Magnus 

Ericsson och Carl Johan Andersson under namnet L.M Ericsson & Co Mekanisk 

Werkstad i Stockholm. 

År 1946 öppnade Ericsson fabriken i Katrineholm som den första fabriken utanför 

Stockholm med ungefär 60 anställda. I början bestod tillverkningen endast av reläer 

men senare under 50-talet började företaget att växa och började då även att tillverka 

växelhjul, gängade stift och de började även montera reläer. Under 1960-talet började 

man på fabriken med elektromekanisk tillverkning och 1966 fick man sin första 

elektroniska utrustning som automatiskt testade spolar. 

Då Ericssons AXE-växlar introducerades under 1970-talet övergick produktionen från 

att producera reläer elektromekaniskt till att elektronisk producera kretskort. Under 80-

talet började företaget att få in mer datautrustning i produktionen. Under mitten av 90-

talet bestämde sig Ericsson för att sälja ut delar av sin produktion vilket gjorde att 

personalstyrkan minskade. 1998 började Ericsson växa då Nodproduktionen och deras 

IP-produktion blev allt mer viktig. 

Våren 2000 genomgick Ericsson en stor förändring då man gick från att vara en 

traditionell fabrik till att bli en mer modern, flexibel och kundfokuserad fabrik. År 

2003 blev Ericsson i Katrineholm Nodproduktionscenter för Core Network och 

Wireline system. Under 2005 tog även Ericsson i Katrineholm över 

Nynäshamnfabrikens Nodproduktion. 2008 tog man även över tillverkningen från 

Östersund som lades ner, vilket gjorde att man ökade personalstyrkan till ca 650 

personer vilket den är även idag 2009. 
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2.3 Ericsson i Katrineholm 
Katrineholmsfabriken är en del av sektionen Business Unit Networks i Ericsson AB 

koncernen. Fabriken är en så kallad Core System Master Manufacturing fabrik vilket 

betyder att den fungerar som ett center för produktionen av Ericssons systemlösningar 

inom Multimedia, Mobile core och Wireline. 

Den övergripande uppgiften fabriken har är att med en hög produktmix producera i 

små volymer och att göra detta med fokusering på leveransprecision och 

kostnadseffektivitet. 

 

 

Figur 2-1 Organisationen på Ericsson i Katrineholm 

Figur 2-1 ovan visar hur organisationen i Katrineholm såg ut januari 2009. 

Examensarbetet utförs vid en avdelning lokaliserad under det grönmarkerade 

affärsområdet Module Supply.     

  

Leif Johansson

Capacity Management 

Lars Carlsson

Material Supply: 

Björn Sandén

Module Supply: 

Peter Sonevang

Node Supply: 

Hans Nilsson

CSS Product Master

Dragica Habijan 

Business 
Control, Operational 

Development & Site Suport

Monika Palmer

Operational Exellence

Anders Persson

Human Resources & 
Comunications 

Sara Axbom
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2.4 Produkter och avdelningar 
På fabriken i Katrineholm tillverkas kretskort. Dessa kretskort kan antingen monteras 

ihop till en enhet (bestående av flera kort), säljas direkt till kund eller monteras in i en 

Nod. Bild 1 nedan visar hur ett typiskt kretskort ser ut och bild 2 visar ett exempel på 

en enhet. 

 

Bild 1 - Kretskort 

 

Bild 2 - Enhet 

Avdelningen som producerar, monterar och testar kretskorten heter Modul och hur 

tillverknings- och testprocessen går till presenteras senare i kapitel 3.  De kort och 

enheter som godkänds i alla nödvändiga teststeg på Modul skickas antingen direkt till 

kund eller vidare till avdelningen Nod som beskrivs nedan. De kort eller enheter som 

inte blir godkända i test undersöks innan de skickas vidare till avdelningen Repair & 

Return (hädanefter kallad RR) av en person kallad firstline support. Detta görs för att 

sortera bort enkla fel. Om firstline support identifierar att en komponent saknas eller är 

trasig, skickas kortet till ett separat flöde, på avdelningen Modul, utanför den vanliga 

produktionen som kallas flödesrep. Om inget uppenbart fel identifieras av firstline 

support skickas kortet till RR där felsökning, reparation eller eventuell kassation av 

kortet eller enheten görs. 
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På avdelningen Nod monteras inköpta artiklar, kablage och producerade enheter ihop i 

ett skåp, vilket därefter benämns som en Nod. Efter att Noden har blivit 

färdigbestyckad genomgår den en serie av olika funktionstest innan den levereras 

vidare till kund. Vilka artiklar och enheter som en nod bestyckas med beror på vilka 

funktioner som kunden efterfrågar, det vill säga Noderna är helt kundorderstyrda. Bild 

3 nedan visar hur en öppen och en stängd Nod ser ut. 

 

Bild 3 - Nod 

2.5 Informationssystem och databaser 
Ericsson har i dagsläget en mängd olika informationssystem och databaser som 

innehåller information om testresultat, tillverkningskostnader, kvalitetsproblem, 

produktionsplaner, prognoser med mera. Nedan beskrivs kortfattat de olika 

informationssystem och databaser som utnyttjas under uppdragets genomförande. 

2.5.1 C:M 

C:M är ett materialplaneringssystem som används lokalt på Ericsson i Katrineholm. 

Verktyget används som beslutsunderlag för läggning av produktion, beställning av 

material, kostnader för komponenter, individer och andra kostnader som kan 

förekomma i produktionen. C:M används i hela fabriken av inköpare, orderhanterare, 

produktionspersonal och lagerpersonal.  
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2.5.2 Quality System for Production (QSP)  

QSP är ett kvalitetssystem som används på flera av Ericssons fabriker. Systemet lagrar 

data om testresultat, kontroller, gjorda reparationer och felsökningar. Inmatningen av 

data till systemet sker både manuellt och automatiskt i olika delar av 

tillverkningsprocessen. Systemet har ett grafiskt gränssnitt som kan ta fram rapporter 

och statistik rörande kvalitén på specifika individer och hela processer. 

2.5.3 Testnet 

Testnet är ett system som lagrar data om testtider, testutfall och i vissa fall data om 

varför en artikel inte blivit godkänd. Inmatningen av data i systemet görs av 

testprogrammet i respektive testutrustning och sker automatiskt varje gång en artikel 

testas. Systemet har i likhet med QSP ett grafiskt gränssnitt som kan användas för att 

få fram statistik och rapporter om testtider, felutfall med mera.             

2.5.4 Site Information Database (SID) 

SID är en lokal databas där information från flera av Ericssons datasystem 

sammanställs. Databasen hanterar inte data i realtid utan uppdateras en gång om dagen 

genom att rådata hämtas från de ingående grundsystemen C:M, QSP och Testnet med 

flera. SID är uppbyggt på ett strukturerat och lätthanterligt sätt och all information 

lagras i en gemensam objektmodell.  

För att på ett mer överskådligt sätt förstå hur databaserna hänger ihop presenteras 

deras relationer i figuren 2-2 nedan.   

 

Figur 2-2 Relationen mellan databaserna 

  

SID

QSP

C:MTestnet
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3 Nulägesbeskrivning 

 

I nulägesbeskrivningen presenteras en ögonblicksbild av hur situationen ser ut på det 

studerade företaget. Prestationsmått som kapacitetsutnyttjande, genomflödestider, 

antal producerade kort och rådande teststrategi presenteras. Sist i kapitlet utförs en 

nulägesanalys. 
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3.1 Layout cell 4 och 5 
Bild 4 nedan visar hur layouten i cell 4 och cell 5 såg ut 2009-01-31. Bilden 

presenteras för att läsaren av rapporten ska kunna bilda sig en uppfattning av hur 

miljön ser ut på fabriken samt hur teststationerarna är placerade i förhållande till 

varandra. Inga lagerplatser finns representerade i bild 4. 

Bilden visar följande: 

1. AXI-röntgen 

2. Saturnusteststaplar (se bild 6) 

3. Enhetsteststaplar (se bil 7) 

4. Minnesteststationer 

 

Bild 4 - Nulägeslayout 

3.2 Processflödet i produktionen 
Den studerade produktionsavdelningen Modul förädlar komponenter, mönsterkort 

samt inköpta produkter som hårddiskar, ramminnen och processorer till olika typer av 

kort/enheter. I dagsläget produceras cirka 120 olika sorters kort/enheter i den studerade 

produktionsprocessen.  

Produktionsprocessen startar med att ett flertal magasin med komponenter matas in i 

en plockmaskin som placerar komponenterna på ett mönsterkort. Komponenterna löds 

sedan fast på kortet och transporteras till nästa steg i processen på ett automatiskt 

transportband. Då kretskorten ofta är bestyckade med komponenter både på primär- 

och sekundärsidan behöver korten vändas och passera plock- och lödprocessen 

ytterligare en gång. Nästkommande steg av tillverkningsprocessen är indelade i fem 
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olika celler där olika moment genomförs. Figur 3-1 nedan visar en schematisk 

beskrivning över hur flödet ser ut i processen.  

 

Figur 3-1 Processbeskrivning Modul 

I cell 1 plockas hålmonterade komponenter på för hand av en operatör på de kretskort 

som kräver detta. Detta moment krävs på grund av att den automatiska plockmaskinen 

inte kan hantera alla typer av komponenter. När monteringen i cell 1 är färdigställd 

skickas kortet vidare till cell 2 för fastlödning av de eftermonterade komponenterna. I 

cell 3 undersöks kvalitén på lödningarna samt att komponenterna är placerade inom de 

uppsatta toleransgränserna. Detta sker när korten passerar igenom en automatisk 3D-

röntgen (hädanefter benämnd som AXI-röntgen). Under detta steg rapporteras det 

automatiskt vilka kort som blivit godkända och inte godkända till QSP. Vid denna cell 

sker även viss manuell avsyning då fel rapporteras från AXI-röntgen eller då ett kort 

av andra anledningar kräver extra avsyning. De kretskort som uppvisar defekter som är 

reparerbara skickas i detta steg till flödesrep.  

Genom samtliga celler från ytmonteringen fram till cell 4 kan processen beskrivas som 

ett enstycksflöde av kretskort. Tanken är att även flödet för vissa kort genom cell 4 och 

cell 5 skall ske styckvis, men så är inte alltid fallet i dagsläget. Att flödet inte alltid 

sker styckvis beror enligt Peter Sonevang på att genomflödestakten i cellen stundtals 

understiger inflödestakten. 

De olika moment som utförs i cell 4 är montering av kortspecifika produkter som 

hårddiskar, ramminnen, processorer, produktetiketter och frontpaneler. Samtliga kort 

som kommer in i cell 4 testas också innan de skickas vidare till nästa steg i processen. 

Korttestet utförs på så sätt att en operatör placerar kortet som skall testas i en testfixtur 

(se bild 5 nedan). 

 

Bild 5 - Testfixtur 

SMA

Ytmontering

Cell 1

Hålmontering

Cell 2

Selektivlödning

Cell 3 

AXI-röntgen

Cell 4 

Korttest

Cell 5 

Enhetstest
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Efter detta väljs det testprogram som skall köras och slutligen skannas kortets 

individnummer in av operatören. Individnumret är kortets specifika artikelnummer. 

Under testets gång kan beroende på korttyp, operatören uppmanas av testprogrammet 

att kontrollera olika funktioner på kortet och svara ja eller nej på ett antal frågor.       

I en och samma testfixtur kan flera olika korttyper testas. Innan kortet testas, laddas ett 

specifikt testprogram in för just den korttyp som ska testas i teststapeln, hädanefter 

kallad Saturnusstapel (se bild 6 nedan). 

 

Bild 6 - Saturnusteststapel 

I dagsläget finns det totalt tre stycken Saturnusstaplar (se bild 4) tillgängliga i cell 4 

och cell 5. Alla fixturer är löstagbara från Saturnusstaplarna vilket leder till att 

samtliga korttyper kan testas i alla Saturnusstaplar. Begränsningen är att det endast kan 

testas ett kort åt gången i respektive fixtur och att det endast finns en eller två 

testfixturer, beroende på korttyp att tillgå.  

Då ett kort har genomgått korttest med godkänt resultat kan det beroende på typ vara 

färdigt för leverans till kund, Nod eller så ska ytterligare montering och test 

genomföras. Färdiga kort levereras i batcher innehållande kort för en hel order, dessa 

placeras i en markerad utflödesruta av en operatör. Transporten av ordern från 

utflödesruta till Nod utförs av någon av avdelningens waterspiders, som sköter 

materialhantering, ordertransport och orderavslut på avdelningen. 

Om ytterligare montering och test skall genomföras övergår kortet från att benämnas 

som kort till att benämnas som en enhet. En enhet kan bestå av ett eller flera 
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sammansatta kort beroende på enhetstyp. Efter monteringsfasen av de ingående 

komponenterna så testas enheten i ett för enheten specifikt enhetstest. I dagsläget finns 

det sammanlagt fem olika enhetsteststaplar (se bild 7 nedan) av detta slag i cell 4 och 

cell 5. I en av dessa teststaplar kan två enheter testas simultant medans det i de fyra 

övriga endast går att testa en enhet åt gången. 

 

Bild 7 - Enhetsteststapel 

Då en enhet har blivit godkänd i respektive enhetstest skickas enheten antingen vidare 

på samma sätt som ett kort till Nod eller så genomgår enheten ett åtta timmar långt 

minnestest. Därefter skickas det antingen till Nod om enheten har blivit godkänd eller 

till RR om den inte har blivit godkänd. I dagsläget finns det två minnesteststationer i 

cell 4. Figur 3-2 nedan beskriver vilka olika standardflöden som i dagsläget existerar i 

cell 4. De gröna pilarna visar vägen ett kort eller en enhet tar då det godkänts och de 

röda pilarna visar vägen vid icke godkännande. Svarta pilar representerar vägar då 

kortet eller enheten antingen har blivit reparerat eller att firstline support inte hunnit 

undersöka det. 
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Firstline Support

Montering 1 Korttest

Godkända enheter färdiga för 

nästa steg i flödet

AXI Montering 2 Enhetstest Minnestest

Cell 4Cell 3

Korttestflöde Enhetstestflöde Minnestestflöde

Flödesrep

Reparation

RR

 
Figur 3-2 Standardflöden inom cell 4 

I cell 5 monteras på samma sätt som i cell 4 kretskort och kortspecifika produkter som 

hårddiskar, ramminnen, processorer, produktetiketter och frontpaneler samman. 

Orsaken till att den avgränsade delen cell 5 omnämns under denna del av rapporten är 

att enheterna från denna cell utnyttjar samma enhetstest som enheter i cell 4. 

Skillnaden mellan cell 4 och cell 5 är att samtliga test görs på enhetsnivå. De kort som 

monteras samman i cell 5 är antingen inköpta från underleverantörer eller har passerat 

korttest i cell 4.  

3.3 Informationsflöden 
Ericsson har som tidigare nämnts i rapporten ett flertal informationssystem som lagrar 

relevant data för testoperatörerna i cell 4 och cell 5. Dessa system är relativt enkla att 

använda men är endast tillgängliga på ett fåtal datorer i produktionen.  

Systemet som används mest frekvent i produktionen idag är systemet QSP. I detta 

system lagras som tidigare nämnts data om testresultat, gjorda reparationer med mera. 

Inmatningsfrekvensen och pålitligheten i de data som rapporteras i systemet ifrågasätts 

dock av många i organisationen idag. Martin Kvist (personlig kontakt 24/4) uppskattar 

att endast en bråkdel av de reparationer som verkligen utförs inrapporteras i systemet. 

Andra i organisationen som Mathias Bohman (personlig kontakt 24/4) anser dock att 

inmatningsfrekvensen är ganska hög.  

De data som automatiskt lagras i Testnet används i dagsläget minimalt av operatörerna 

på avdelningen. Vad den låga användningen av databaserna beror på undersöks inte 

under utförandet av uppdraget.  
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3.4 Nuvarande teststrategi  
Under denna underrubrik benämns både ett kort och en enhet som en enhet då 

teststrategin för de båda är densamma. Samtliga enhetstyper testas enligt teststrategin 

nedan, oberoende av hur bra enheten presterar i test. 

Varje enhet som kommer till cell 4 och cell 5 måste för att passera vidare i flödet testas 

i ett förutbestämt antal teststeg med godkänt resultat. Antalet teststeg varierar beroende 

på enhetstyp. Om en enhet inte blir godkänd under ett av teststegen skall detta steg 

upprepas ett förutbestämt antal gånger enligt tidigare teststrategi (se figur 3-3). Detta 

görs för att testutrustningen för närvarande anses vara instabil och kan ge felaktiga 

testresultat.  

Figur 3-3 nedan presenterar en schematisk bild över hur många gånger testoperatören 

skall testa om en enhet, innan den anses vara defekt. Arbetsgången är att om samma 

fel uppkommer vid första och andra testtillfället anses enheten som defekt. Om ett nytt 

fel uppkommer vid andra testet skall enheten testas ytterligare en gång. Om en enhet 

inte blir godkänd vid tredje testtillfället klassas enheten som defekt oberoende av 

feltyp. 

Test Omtest 1 Omtest 2Felkod A Felkod B

Felkod A
Inkommande 

kort/enhet

Firstline Support

 

Figur 3-3 Nuvarande teststrategi 

En enhet som genomgått det bestämda antalet omtest och fortfarande klassas som 

defekt skickas till firstline support för utredning och sedan antingen vidare till 

flödesrep eller RR. Då ett kort eller en enhet skickas till RR flyttas ansvaret för 

enheten över från Modul till RR. 
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3.5 ABC-analys 
För att bestämma vilka kort och enheter som skall undersökas senare i 

värdeflödesanalyserna utförs tre enkla ABC-klassificeringar (se kapitel 5.1.1) av 

samtliga artiklar som testats under perioden 2008-12-01 till 2009-01-13. Den första 

ABC-klassificeringen tar hänsyn till artiklar som endast går igenom korttestflödet. Den 

andra klassificeringen görs på artiklar som testats i enhetstest och den tredje och sista 

klassificeringen görs på artiklar som testats i minnestest. 

Tabell 3-1 nedan visar hur många artiklar i respektive ABC-analys som klassas som A, 

B och C artiklar. Dessa artiklar är klassade utifrån hur stort volymvärde de utgör i 

respektive flöde. 

Tabell 3-1 Data från ABC-Analys 

Klass Korttestflödet Enhetstestflödet Minnestestflödet 

- [Antal] [%] [Antal] [%] [Antal] [%] 

A 5 63,4 6 55,4 1 54,6 

B 13 24,9 8 21,7 1 25,5 

C 32 11,7 24 22,9 4 19,9 

Till följd av uppdragets tidsbegränsning samt att testdata från artiklar som endast 

passerar enhetstestflödet inte går att få ut från databasen SID, tas beslutet att endast två 

artiklar skall undersökas vidare under nulägesanalysen. 

De två artiklar som valts att undersökas vidare är ett kort (hädanefter kallad artikel A) 

som bara går igenom korttestflödet och en enhet (hädanefter kallad artikel B) som 

passerar samtliga testflöden i cell 4. Detta baserat på informationen från den tidigare 

gjorda ABC-analysen i tabell 3-1. 

Tabell 3-2 nedan presenterar hur många individer av varje artikel som har testats samt 

hur stor del respektive artikel utgör av det totala volymvärdet i respektive flöde. 

Tabell 3-2 Data om artikel A och B från ABC-analys 

Artikel Korttestflödet Enhetstestflödet Minnestestflödet 

- [Antal] [%] [Antal] [%] [Antal] [%] 

A 1275 31,9 - - - - 

B 246 9,2 222 12,1 127 54,5 
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3.6 Värdeflödesanalys 
För att få fram en så representativ bild som möjligt av hur flödena för de två utvalda 

artiklarna ser ut utförs samtliga beräkningar på data insamlad från databasen SID. För 

att göra beräkningarna genomförbara och datamängden hanterbar har endast individer 

som kontrollerats i AXI-röntgen och testats i respektive teststeg under perioden 2008-

12-01 till 2009-01-26 beaktats. 

Två olika dataset har tagits fram med MS Excels inbyggda dataanalysverktyg och 

sedan analyserats. Det första datasetet, hädanefter kallat dataset A (se bilaga 2), 

inkluderar alla individer som testats med godkänt resultat i respektive teststeg. Det 

andra datasetet, hädanefter kallat dataset B (se bilaga 2), inkluderar endast individer 

som testats och klassats som godkända på mindre än tre försök i respektive teststeg. 

Dataseten är utformade på detta sätt för att möjliggöra en analys av hur flödet ser ut för 

samtliga artiklar och för artiklar som inte har passerat RR för reparation. 

Samtliga kötider som presenteras i värdeflödeskartorna (se bilaga 1) är beräknade från 

tiden då individen undersöks i AXI-röntgen i cell 3 till dess att individen har testats 

och klassats som godkänd i respektive teststeg. Testtiden som anges är medelvärdet av 

samtliga testtider i respektive dataset. 

3.7 Genomflödestider 
I tabell 3-3 nedan beskrivs hur genomflödestiden för kort och enheter ser ut. I tabellen 

har 3057 stycken kort och 515 stycken enheter studerats. Tiden som visas i tabellen 

beskriver tiden mellan då ett kort blir godkänt i AXI-röntgen och sedan blir godkänt i 

korttest respektive enhetstest. Utförligare diagram presenteras i bilaga 4. 

Tabell 3-3 Genomflödestider för kort/enheter 

Antal artiklar som godkänts Korttestflödet Enhetstestflödet 

25 % Ca 2,5 timmar Ca 8,0 timmar 

50 % Ca 13,0 timmar Ca 20,0 timmar 

75 % Ca 20,0 timmar Ca 70,0 timmar 

 

3.8 Utnyttjandegrad 
För att undersöka hur hårt belastad testutrustningen på Modul i dagsläget är plockas 

data från Testnet fram rörande Saturnus- och Enhetsstaplarnas utnyttjandegrad (se 

bilaga 5). Tabell 3-4 nedan visar utnyttjandegraden i Saturnusstaplarna och tabell 3-5 

visar utnyttjandegraden i enhetsteststaplarna mellan 081201 till 090131. Tabellerna 

nedan inkluderar data mellan måndag kl 00:00 till torsdag kl 23:59, resurserna är då 

fullt bemannade med personal som arbetar 3-skift. Arbetsfria dagar är inte medtagna i 

beräkningarna då dessa sänker utnyttjandegraden och ger ett felaktigt resultat. I tabell 

3-4 och tabell 3-5 är både ett teoretiskt och ett framräknat utnyttjande beskrivet. 
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Skillnaden mellan teoretisk och framräknad är att den teoretiska utnyttjandegraden inte 

tar med tiden för ställ och kortbyte utan endast tiden då resursen är sysselsatt. 

Den framräknade utnyttjandegraden har tagits fram genom att start och sluttesttider 

hämtats från Testnet och analyserats i MS Excel. De tider mellan test som är mindre än 

fem minuter i korttest, räknas som ställtid och övrig tid som sysslolös tid. När det 

gäller enhetstest anses tider som är mindre än tio minuter som ställtid. Tider större än 

fem minuter i korttest och tio minuter i enhetstest har rensats bort från använd data. 

Anledningen till att fem minuter valts som gräns i korttest är att den tiden ses som 

rimlig för ett byte av både testfixtur och testprogram. Att tio minuter valts som gräns i 

enhetstest beror på att ett ställ i enhetstest ibland innefattar omplacering av ett flertal 

kablar och kort och således kan ta längre tid än ett ställ i korttest. De två gränserna har 

inkluderats i beräkningarna för att på ett systematiskt sätt exkludera tider då 

utrustningen kan anses som sysslolös och tillgänglig för omtest av eventuellt defekta 

kort eller enheter. 

Mer utförlig data om det teoretiska och det framräknade utnyttjandegraden visas i 

diagrammen i bilaga 4. 

Tabell 3-4 Utnyttjandegrad i Saturnusteststaplarna 

Kortteststapel Utnyttjandegrad [%] 

------- Teoretisk Framräknad 

1204 34.6 43.6 

1205 8.3 10.7 

1206 29.3 37.6 

 

Tabell 3-5 Utnyttjandegrad i Enhetsteststaplarna 

Enhetsteststapel Utnyttjandegrad [%] 

---------- Teoretisk Framräknad 

EXB/ISER 20.3 23.3 

MSP4/Blade 13.8 15.6 

PEB 5.2 7.6 

GEP 11.3 17.5 

ISER2
1
 4.7 6.9 

 

  

                                              
1 Siffror rörande ISER2 i tabell 3-4 inkluderar endast data för perioden 090113 till 090131 eftersom teststapeln 
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3.9 Artiklar som godkänts efter X antal test 
För att få en bild av hur väl produktionssystemet i dagsläget presterar för alla artiklar 

har det totala antalet artiklar som passerat cell 4 under tidsperioden 2008-12-01 till 

2008-01-31 undersökts. Resultatet av alla kort som undersökts presenteras i tabell 3-6  

och resultatet för alla enheter presenteras i tabell 3-7. Mer utförlig information 

presenteras i diagrammen i bilaga 5. 

Tabell 3-6 Godkända i korttest 

Testtillfälle 1 2 3 5 7 10 15 

Antal testade 8194 2476 1459 739 418 204 68 

Antal godkända 5964 1065 524 219 129 58 14 

% godkända 73 43 36 30 31 28 21 

 

Tabell 3-7 Godkända i enhetstest 

Testtillfälle 1 2 3 5 7 10 15 

Antal testade 2105 868 464 243 134 53 15 

Antal godkända 1286 418 146 71 40 12 2 

% godkända 61 48 31 29 29 23 13 

 

För att även undersöka hur lämplig den rådande teststrategin är för en specifik artikel 

undersöks de utvalda artiklarna A och B. Nedan i tabell 3-8 beskrivs artikel A i 

korttest.  

Tabell 3-8 Utfall artikel A i korttest 

Testtillfälle 1 2 3 5 7 10 15 

Antal testade 2045 571 274 121 83 66 61 

Antal godkända 1474 297 97 26 10 1 0 

% godkända 72 52 35 21 12 2 0 

 

På samma sätt beskrivs artikel B i tabell 3-9 för korttest och i tabell 3-10 för 

enhetstest. Data som presenteras är hämtad från Testnet mellan 2008-12-01 till 2008-

01-31. Mer lättöverskådlig data presenteras i diagrammen i bilaga 6. 

Tabell 3-9 Utfall artikel B i korttest 

Testtillfälle 1 2 3 5 7 10 15 

Antal testade 291 92 51 35 29 24 24 

Antal godkända 199 41 11 4 3 0 0 

% godkända 68 45 22 11 10 0 0 

 

Tabell 3-10 Utfall artikel B i enhetstest 

Testtillfälle 1 2 3 5 7 10 15 

Antal testade 286 77 45 30 26 22 19 

Antal godkända 209 32 10 2 2 0 0 

% godkända 73 42 22 7 8 0 0 
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3.10 Felklassade artiklar som godkänts efter omtest 
På grund av att det förekommer testinstabilitetsproblem på avdelningen Modul 

inträffar det att kort och enheter som inte blivit godkända på Modul, skickas till RR 

där de testas om och blir godkända direkt utan att något har förändrats. För att 

undersöka hur många artiklar detta sker för har data från perioden 2008-12-01 till 

2009-01-31 inhämtats från systemet QSP. De data som hämtas från QSP är manuellt 

inmatad i systemet av antingen en operatör eller firstline support på Modul eller av en 

felsökare på RR.  

Som tidigare nämnts i rapporten undersöker firstline support kort och enheter innan de 

skickas till RR. På grund av att felkoden i QSP för godkänd vid omtest, är samma både 

på Modul och på RR kan inte artiklar som godkänts av firstline support skiljas från 

artiklar som godkänts på RR. Detta problem leder till att artiklar som inte passerat RR 

tas med i beräkningarna nedan.  

I tabell 3-11 nedan presenteras hur många kort som testats, hur många som har gått fel 

samt hur många som har godkänts efter omtest under den studerade perioden. För att 

se om förekomsten av godkända vid omtest skiljer sig över tiden har förekomsten 

under både två månader och sex månader sammanställts.  

Tabell 3-11 Kort som godkänds vid omtest på repair 

Period Testade kort Felaktiga kort Godkända efter omtest 

- [Antal] [Antal] [Antal] [%] 

2 mån 6476 367 91 24.8 

6 mån 23652 1535 268 17.5 

 

Tabell 3-11 nedan presenterar samma information som i tabell 3-12 fast för enheter. 

Tabell 3-12 Enheter som godkänds i omtest på repair 

Period Testade enheter Felaktiga enheter Godkända efter omtest 

- [Antal] [Antal] [Antal] [%] 

2 mån 2657 216 36 16.7 

6 mån 7698 668 143 21.4 
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3.11 Nulägesanalys 
Under denna rubrik analyseras, utifrån de data som presenteras i avsnitten 3.1 till 3.10, 

vilka problem som finns på den studerade avdelningen.  

Den genomförda värdeflödesanalysen (se bilaga 1) visade att kötiderna för de två 

undersökta artiklarna A och B är relativt långa. Båda dataseten uppvisar även en hög 

standardavvikelse vilket indikerar att betydande variationer i tid finns mellan ingående 

mätningar i dataseten. Genom att undersöka skevheten för datafördelningarna kan 

slutsatsen dras att större delen av mätvärdena i båda dataseten är mindre än 

medelvärdet medans endast ett fåtal är betydligt större. Detta indikerar att ett fåtal 

artiklar spenderar avsevärt mycket mer tid i systemet än en normalartikel gör (se 

bilaga 2).  

Den aggregerade undersökningen av genomflödestider som visas i diagram 1 i bilaga 3 

visar att cirka 50 procent av alla kortindivider klassas som godkända inom ca 13 

timmar från det att individen passerat AXI-röntgen. Ur diagram 2 i bilaga 3 kan man 

utläsa att cirka 50 procent av alla enhetsindivider klassas som godkända inom ca 20 

timmar. Undersökningen visar att spridningen i genomflödestid för enheter är betydligt 

större än för kort. Denna spridning beror troligtvis på att osäkerheten som finns i 

korttest fortplantar sig i systemet och påverkar inflödestakten av individer till 

enhetstest. 

I kapitel 3.10 framkom att många artiklar som skickas till RR testas om och godkänns 

utan att något fel avhjälpts. Att detta inträffar indikerar att testprocessen i cell 4 och 

cell 5 är opålitlig och instabil samtidigt som den nuvarande teststrategin (se kapitel 

3.4) inte fungerar på ett tillfredställande sätt. Problemet med den nuvarande 

teststrategin, som examensarbetarna ser, är att den inte tar hänsyn till vilken artikeltyp 

som testas (se kapitel 3.4). 

Under värdeflödesanalysen framkom det att långa köer ofta uppstår i både kort- och 

enhetstestflödet. Att dessa köer uppstår beror enligt examensarbetarna i huvudsak på 

två faktorer. Den första faktorn är att dagens teststrategi, som nämnts ovan 

rekommenderar att lika många omtest genomförs på samtliga artikeltyper. Detta leder 

ofta till att onödigt många test utförs på defekta artiklar (se bilaga 5 diagram 1och 2). 

Den andra faktorn är att testoperatörerna i cell 4 och cell 5, inte i någon stor 

utsträckning, har tillgång till företagets informationssystem (se kapitel 3.3). Detta leder 

till att vissa artiklar testas väldigt många gånger innan de skickas till RR för 

reparation. 
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4 Problembeskrivning 

 

I detta kapitel presenteras de problemområden som identifierats under 

nulägesbeskrivningen. Problemen bryts ner till konkreta frågeställningar som ska 

besvara det tidigare uppsatta syftet.
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4.1 Identifierade problemområden 
Huvudorsaken till att situationen ser ut som den gör i dagsläget på Modul är att 

testutrustningen på avdelningen är instabil (se kapitel 3.11). Att lösa detta problem 

kräver dock stor kunskap om testutrustningens hård – och mjukvara vilket 

examensarbetarna saknar. För att kunna uppfylla uppdragets syfte måste således andra 

problemområden identifieras och behandlas.  

Under nulägesanalysen (se kapitel 3.11) framkom tydligt att dagens teststrategi inte 

fungerar på ett tillfredsällande sätt. Många artiklar klassas som defekta och skickas till 

RR där de testas om och klassas som godkända utan att något reparerats. Att detta 

förekommer var sedan tidigare känt i organisationen men att problemet var så stort 

som avsnitt 3.9 visar var inte fastställt. Undersökningen (se tabell 3-11 och 3-12) visar 

att 24,8-17,5 % av de undersökta korten och 21,4-16,7 % av de undersökta enheterna 

på RR inte är defekta. 

Ytterligare ett problemområde som identifierats under nulägesanalysen, är att 

testoperatörerna i cell 4 och cell 5, inte använder den data som lagras i QSP och 

Testnet på ett rutinmässigt sätt (se kapitel 3.3). 

4.2 Uppgiftsprecisering 
För att på ett tydligare sätt konkretisera examensarbetets syfte och fokusområde 

kommer de problemområden som identifierats under rubrik 4.1 brytas ner i två 

frågeställningar. 

Fråga 1 – Vilka parametrar är gynnsamma att inkludera i en ny teststrategi? 

Fråga 2 – Hur underlättas informationsspridningen i cell 4 och cell 5 på bästa sätt? 

För att besvara frågeställningarna ovan behöver examensarbetarna undersöka vilka 

data som finns tillgängliga i databasen SID. Teorier om effektiv 

informationsspridning, datainsamling, prognostisering, köer och kapacitetsutnyttjande 

behöver också inhämtas från litteratur. 
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5 Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel presenteras grundläggande statistiska begrepp som använts under 

uppdraget. Kapitlet presenterar också de teorier som använts som kunskapsbas under 

uppdragets senare delar. 
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5.1 Teorier som används i kapitel 1 till 4 
Denna del av kapitel 5 presenterar de teorier och arbetsmodeller som använts under 

uppdragets inledande fyra kapitel. 

5.1.1 ABC – analys 

Samtlig information under denna rubrik är hämtad från Rudberg (2007). Ett enkelt och 

användbart verktyg är artikelklassificering eller som det brukar kallas ABC-analys. 

Detta verktyg används för att dela in artiklar i olika grupper eller klasser. Syftet med 

att dela in artiklar i klasser är för att se vilka som utgör till exempel ett större värde i 

omsättningen och därför är viktigare att hantera. 

En ABC-analys kan vara uppbyggd av antingen en eller flera olika kriterier. Då en 

ABC-analys endast innehåller ett kriterium kallas det för endimensionell ABC-analys 

och brukar för det mesta baseras på volymvärde, dock finns det många andra kriterier 

som kan användas som bas för klassificeringen. När man använder sig av flera kriterier 

så brukar man kalla det för dubbel ABC-analys. Vidare kommer bara en 

endimensionell ABC-analys att förklaras. När denna analys utförs stöter man ofta på 

förhållandet att ett litet antal artiklar utgör en stor del av omsättningen. Detta benämns 

som 80/20 regeln som innebär att 20 % av artiklarna svarar för 80 % av värdet. 

ABC-analysen går ut på att dela in produkterna i tre klasser A, B och C, där A-

klassade motsvarar högvärda produkter, B-klassade motsvarar mellanvärda produkter 

och C-klassade produkter motsvarar lågvärda. När man använder ABC-analys så ska 

man alltid klargöra syftet med den. Syftet med ABC-analysen avgör vilka faktorer 

man ska titta på, detta betyder att det kanske inte alltid är bra att titta på just 

volymvärde utan andra mer relevanta faktorer.  

I figur 5-1 nedan beskrivs det hur ABC-analysen delar in de olika klasserna. Det man 

kan utläsa från figuren är att A-produkterna utgör 10 % av alla artiklar vilket 

motsvarar 80 % av volymvärdet. För B-produkter så utgör dessa 20 % av artiklarna 

men bara 15 % av volymvärdet. Till sist återstår bara C-produkterna som utgör 70 % 

av artiklarna men bara 5 % av volymvärdet.  

 

Figur 5-1 ABC-analys enligt volymvärdeskriteriet 
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5.1.2 Värdeflödesanalys 

Metoden design av värdeflöden eller värdeflödesanalys är en variant av den 

ursprungliga metoden Toyota benämner som ”Kartläggning av material- och 

informationsflöden”. Arbetsmetoden har en längre tid använts av produktionslag på 

Toyota som ett hjälpmedel i arbetet att beskriva det nuvarande, det framtida och det 

ideala tillståndet för ett system.  

Ett värdeflöde kan enligt Rother & Shook (2004) innehålla både värdeskapande och 

inte värdeskapande aktiviteter. Omfattningen av en värdeflödesanalys kan sträcka sig 

från att inkludera flöden från råmaterial till kund, utvecklingskoncept till 

produktintroduktion eller utvalda delar av ett komplext flöde. 

En kartläggning av det rådande värdeflödet bidrar enligt Rother & Shook (2004) till 

följande fördelar och insikter: 

 Tydliggör hela tillverkningsprocessen 

 Underlättar arbetet att identifiera olika typer av slöseri 

 Tillhandahåller ett gemensamt språk rörande produktionsprocessen vilket 

underlättar kunskaps- och erfarenhetsutbyte. 

 Genom att genomföra en värdeflödesanalys innan och efter en förändring kan 

effekten av förändringen tydliggöras på ett metodiskt sätt.  

Nedan beskrivs de standardsymboler som används under värdeflödesanalysen.

Montering

 

= Tillverkningsprocess 

 

= 
Buffert eller 

säkerhetslager 

Information

 

= Informationsdatabas 
 

= 

Förflyttning av 

tillverkat material 

genom tryck 

 

= Lager 
 

= 

Förflyttning av 

tillverkat material 

genom drag 

 

= Kund 
 

= 
Elektroniskt 

informationsflöde 

 

= Faktaruta 
 

= 

Förflyttning av 

färdiga produkter 

till kund 
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5.1.3 Grundläggande statistik 

Nedan beskrivs de statistiska beräkningar och mått som används under uppdragets 

genomförande. Samtlig information som presenteras i detta stycke är översatt från 

engelska till svenska och hämtad från Salkind (2007). Då det varit nödvändigt har 

variabelbeteckningar ändrats från originalkällan för att samstämma med notationen i 

rapporten. 

Standardavvikelsen (𝜎) beskriver variabiliteten i ett dataset genom att beräkna 

avståndet var varje mätvärde i det undersökta datasetet befinner sig från hela datasetets 

medelvärde. En stor standardavvikelse visar att de uppmätta värdena i datasetet 

varierar betydande. Standardavvikelsen är i likhet med medelvärdet känslig för 

extrema skillnader i storlek mellan ingående mätvärden. Standardavvikelsen beräknas 

enligt formeln: 

𝜎 =   
 𝑋𝑖 − 𝑋  2

𝑛 − 1

𝑛

𝑖 = 1 

 

 𝜎 = standardavvikelsen 

Σ = summatecken (summation av ingående termer)   

𝑋 = mätvärde (varje enskilt mätvärde)   

𝑋   = medelvärde (för hela datasetet) 

n  = antal insamlade mätvärden 

Snedhet eller skevhet är ett mått som beskriver hur symmetriskt distribuerat 

mätvärdena i ett dataset är. Ett positivt snedhetsvärde betyder att den undersökta 

distributionen har en längre utbredning åt höger sida än åt vänster sida. Detta indikerar 

att ett fåtal värden i datasetet är extremt stora medans de flesta mätvärdena är relativt 

små. 

𝑠𝑘 =  
3 𝑋 − 𝑀 

𝜎
 

𝑋   = medelvärde (för hela datasetet) 

M = median (för hela datasetet) 

𝜎  = standardavvikelsen 
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5.1.4 Kapacitet och utnyttjandegrad 

Under kursen TPPE21 Produktionslogistik med Martin Rudberg (2007) på Linköpings 

universitet definierades följande tre kapacitetsbegrepp; teoretisk maximal kapacitet, 

nominell kapacitet och nettokapacitet. Nedan beskrivs vilka parametrar respektive 

begrepp inkluderar samt hur de räknats fram. 

En resurs teoretiska maximala kapacitet är kapaciteten som skulle erhållas om resursen 

utnyttjas till 100 %. Denna kapacitet kan enligt Rudberg (2007) aldrig uppnås i 

verkligheten. Nominell kapacitet är den kapacitet som finns kvar då tid för oplanerade 

stopp och andra oförutsägbara händelser exkluderats från den teoretiska maximala 

kapaciteten. Genom att ytterligare exkludera faktorer som oplanerad frånvaro, 

maskinavbrott, verktygsfel och materialbrister fås resursens nettokapacitet. Bild 8 

nedan visar relationen mellan de tre begrepp som beskrivits ovan.  

 

Bild 8 - Fördelning av utnyttjandegrad 

Under föreläsning fyra i kursen TPPE21 2007 presenterades följande definition av 

utnyttjandegrad: 

”Ett mått (vanligen uttryckt som en procentsats) på hur intensivt en resurs 

används för att producera en vara eller tjänst. Utnyttjandegrad jämför använd tid 

med tillgänglig tid. Traditionellt så är utnyttjandegrad förhållandet mellan direkt 

tid som använts (produktionstid plus ställtid) och den tillgängliga klocktiden.” 

  

Teoretiska maximal kapacitet

Nominell kapacitet

Netto kapacitet
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5.2 Teorier som används i kapitel 5 till 10 
Denna del av kapitel 5 presenterar de teorier och verktyg som används under 

framtagningsfasen av de föreslagna lösningsförslagen. De teorier som används under 

analysfaserna av hur de föreslagna förändringarna påverkar produktionssystemet 

presenteras också i denna del av rapporten. 

5.2.1 Visual Basic for Applications 

Visual Basic for Applications (VBA) är ett programmeringsspråk utvecklat av 

Microsoft som bygger på programmeringsspråket Visual Basic. Genom att använda 

den inbyggda VBA modulen i till exempel Excel kan uppgiftsspecifika makron 

utvecklas. Ett makro är ett program som kan innehålla logiska beslutsfunktioner och 

utföra sorteringar och beräkningar på stora datamängder enligt Jacobson (1999). 

5.2.2 Pivottabeller 

Enligt Jacobson (1999) är en av de mer avancerade men mycket användbara 

funktionerna i Excel pivottabeller. Med hjälp av pivottabeller kan man snabbt filtrera 

fram uppgifter för att göra beräkningar på stora datamängder. Pivottabellerna kan man 

använda för att endast visa den information som man är intresserad av. Ordet pivotera 

betyder vrida och vända vilket är styrkan med pivottabeller. Genom att efterkonstruera 

tabeller kan man anpassa dem för att fungera för en viss situation. 

Pivottabeller fungerar på det sättet att en stor datamängd från exempelvis en databas 

hämtas ned till Excel.  I Excel väljer man sedan vilken information som ska användas 

genom att dra och släppa. De kolumner som man sedan har valt kan man antingen 

välja att sortera oberoende eller beroende av varandra. 

5.2.3 Prognostisering 

En prognos är enligt Olhager (2000) en sammansättning av information som gör det 

möjligt att förutspå kommande sannolika förlopp. Det finns i huvudsak två typer av 

prognoser, kvantitativa och kvalitativa prognoser. Kvalitativa prognoser baseras på 

subjektiv data, det vill säga data som inhämtas från en person eller en grupp med 

relevanta kunskaper om den rådande situationen. Kvantitativa prognoser baseras på 

historisk data som samlats in under en bestämd tidsperiod. Vilken typ av prognos som 

är mest lämplig att använda avgörs av de förhållanden som råder.     

Enligt Olhager (2000) och Vollman et al (2005) möjliggör prognoser bättre 

planeringsmöjligheter och klokare beslutsfattande. Då en prognos endast är en 

teoretisk modell av verkligheten avviker ofta prognosvärdet från det reella utfallet. 

Olhager (2000) säger även att prognoser vanligen är fel men att problemet avhjälps 

genom att prognosfelet tas med i prognosen och att resultatet används på rätt sätt. En 

bra prognos innehåller enligt Olhager (2000) mer än bara en siffra och genom att 

aggregera data blir prognosen mer pålitlig. 
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5.2.4 C-Sharp (C#) 

C# är ett objektorienterat programmeringsspråk som utvecklats av företaget Microsoft. 

Enligt Skansholm (2008) bygger språket på C och C++ men har också hämtat 

inspiration i Suns programmeringsspråk Java.   

Under examensarbetet används Visual Studio 2008 som programmeringsmiljö och 

samtliga grafiska komponenter som presenteras i rapporten har genererats med hjälp 

av programmets inbyggda designverktyg.  

5.2.5 Design 

Samtlig information som presenteras i detta stycke är översatt från engelska till 

svenska och hämtad från Norman (2002).  

När nya saker designas är det väldigt viktigt att tänka sig in i hur det är att vara 

användare. Den som är användare bygger alltid upp en uppfattning om hur ett objekt 

fungerar genom att bara titta på det. En knapp på en vägg till exempel är utformad så 

att man direkt ska förstå att man ska trycka på den, förstår man inte detta så är det ett 

dåligt utförande från den som har designat. Detta kallas Affordance och är en viktig del 

i design av användarvänliga saker. 

I många fall kan det vara svårt att förstå hur en enkel sak är uppbyggd och hur den 

fungerar. Om man jämför mellan en mobiltelefon och en bil som har ungefär lika 

många funktioner så är det lättare att förstå hur bilens funktioner fungerar än 

mobiltelefonen. Svaret på detta ligger i Visibiliteten. I bilen så är nästan alla funktioner 

synliga för ögat. Detta är ett problem i mobilen där funktioner ligger gömda under 

olika mappar som man måste leta sig igenom. Funktioner som har en hög visibilitet är 

enklare att förstå och därmed enklare att använda. 

Mapping är en tredje viktig sak när det handlar om att designa saker. Mapping är 

förhållandet mellan två olika saker. Som till exempel i en bil så har man 

körriktningsvisaren på vänster sida om ratten. När man svänger höger så vrids ratten 

medurs, rent naturligt blir då att dra körriktningsvisaren medurs vilket gör att en signal 

visas åt höger. Mappingen är hur man placerar saker efter en viss logisk ordning. 

Till sist när man funderar på att designa saker så är det viktigt med feedback till 

användaren. Feedback är informationen som skickas tillbaka till användaren vilket 

beskriver vad användaren har utfört för handling. Som på en mobiltelefon trycker man 

på ikonen med nummer 1, tillbaka till användaren skickas då feedbacken på skärmen 

med siffran 1. 
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5.2.6 The Queue length formula 

Köer bildas enligt Anupindi et al (2006) då inflödestakten temporärt är större än 

produktionsprocesstakten till ett system. I ett system med stor variation i 

produktionstakt kan köer uppstå även då inflödestakten är mindre eller samma som 

produktionstakten. Formeln nedan beskriver hur stora medelköer som byggs upp i ett 

system utifrån systemets utformning och prestanda. 

𝐼𝑖 =  
𝜌 2 𝑐+1 

1 − 𝜌
 ×  

𝐶𝑖
2 + 𝐶𝑝

2

2
  

𝐼𝑖  = medellängd på kön 

𝜌  = kapacitetsutnyttjande 

c = antalet maskiner i systemet 

𝐶𝑖  = variationskoefficient för inflödestakten 

𝐶𝑝= variationskoefficient för produktionstakten  

Bild 9 nedan beskriver sambandet mellan storleken på variabiliteten i ett system, 

kapacitetsutnyttjande och kötiden. 

 

Bild 9 - Kötid och kapacitetsutnyttjande 
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5.2.7 Little´s Lag 

Littles lag används för att beräkna eller undersöka hur en del av en process eller en hel 

process presterar. Detta görs genom att sambandet som råder mellan lagernivåer, 

genomflöde och genomflödestid utnyttjas. Anupindi et al (2006) beskriver Littles lag 

på följande sätt: 

”The law that describes the relationship among the three performance 

measures. It states that average inventory equals average throughput times 

average flow time” 

En av förutsättningarna som måste vara uppfyllda för att Littles lag ska vara tillämpbar 

är att processen som undersöks är stabil. En stabil process definieras av Anupindi et al 

(2006) som en process där medelinflödet över en lång tid är samma som 

medelutflödet. Lagen förutsätter också att de ingående parametrarna lager, genomflöde 

och genomflödestid är framräknade medelvärden. Nedan presenteras den matematiska 

formel som visar sambandet som beskrivits ovan. 

𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎𝑔𝑟𝑒𝑡 𝐼 = 𝐺𝑒𝑛𝑜𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒 𝑅 ∗ 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑓𝑙ö𝑑𝑒𝑠𝑡𝑖𝑑(𝑇) 
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6 Problemanalys 

 

I detta kapitel beskrivs hur uppdraget delats upp utifrån de frågeställningar som tagits 

fram i kapitel 4.2. I kapitlet klargörs också vad varje delsyfte fokuserar på. 
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6.1 Syftesnedbrytning 
Syftet med problemanalysen är att bryta ner examensarbetets tidigare presenterade 

syfte samt de lokaliserade frågeställningarna i avsnitt 4.2 i mer hanterbara delsyften. 

Detta görs för att ge en tydlig kopplig mellan varje delsyfte och de teorier som 

presenteras i rapportens teoretiska referensram (5.2). Tydliga specifika delsyften 

underlättar också utvärderingen av om uppdraget uppfyller huvudsyftet på ett 

tillfredställande sätt. För att tydliggöra uppdragets tidigare uppsatta syfte presenteras 

det ytterligare en gång nedan. 

”Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur Ericsson i 

Katrineholm kan öka utflödet av godkända artiklar i sin testprocess på 

avdelningen Modul.” 

Nedan följer de tre delsyftena som konkretiserats samt vilka teorier från kapitel fem 

som används för att besvara respektive delsyfte.  

Delsyfte 1  Vilka data ska användas i den nya teststrategin samt vilka parametrar bör 

den nya teststrategin ta i beaktning? 

Delsyfte 2 Vilka data behöver operatörerna på avdelningen för att kunna fatta 

välgrundade beslut rörande om en artikel ska klassas som defekt eller 

inte? 

Delsyfte 3 Hur påskyndas spridingen av känd QSP och Testnet data på bästa sätt i 

cell 4 och cell 5?  
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6.1.1 Delsyfte 1  

Delsyfte 1 avser till att ge operatören möjlighet att utifrån objektiv data fatta beslut om 

omtest ska genomföras på en artikel eller inte. För att möjliggöra detta behöver en 

matematisk modell som beskriver hur testsystemet presterar utformas. De krav som 

ställs på modellen från företaget är att den ska vara generisk och anpassa sig efter 

rådande förhållanden på fabriken. För att möjliggöra detta används information från 

databasen SID och verktygen VBA och Excel. 

Med hjälp av den matematiska modellen tas sedan en prognos fram för hur systemet 

förväntas prestera. Prognosen tar endast historisk data i beaktning och kan enligt 

Olhager (2000) klassas som en ren kvantitativ prognos.  

Med hjälp av den framtagna prognosen räknas sedan ett rekommenderat antal test ut 

(den nya teststrategin) och presenteras för användaren i ett grafiskt gränssnitt 

(hädanefter kallat MMTX09V1
2
). 

Delsyfte 1 besvarar fråga 1 i avsnitt 4.2 genom att resonera kring vilka parametrar som 

är gynnsamma att inkludera i den nya teststrategin.  

6.1.2 Delsyfte 2 

Under delsyfte 2 analyseras och kombineras QSP- och Testnet-data i ett VBA-program 

(VBA programdel 2). Detta görs för att utröna vilka felkoder som är reella och vilka 

som är ett resultat av den instabila testprocessen. 

De ”osäkra” felkoderna är framtagna för att möjliggöra för testoperatörerna, att utifrån 

historisk data, avgöra om det är gynnsamt att utföra alla de test som rekommenderas 

av teststrategin (se delsyfte 1). Delsyfte 2 är således ett komplement till den teststrategi 

som presenteras i delsyfte 1. De data som tas fram av VBA programdel 2 visas som en 

ny del i MMTX09V1. 

Delsyfte 2 sammanställer data som möjliggör att teststrategin i delsyfte 1 används på 

ett effektivare sätt. Delsyfte 2 besvarar således också fråga 1 i avsnitt 4.2. 

6.1.3 Delsyfte 3 

Delsyfte 3 möjliggörs genom att ett VBA-program (VBA programdel 3) hämtar QSP- 

och Testnet-data från databasen SID. De data som hämtas analyseras, sorteras och 

sparas sedan av VBA programmet, detta möjliggör att MMTX09V1 snabbt kan hämta 

informationen och visa den för användaren av programmet. 

Delsyftet 3 besvarar fråga 2 i avsnitt 4.2 genom att förmedla QSP- och Testnet-data på 

ett snabbt och användarvänligt sätt. 

                                              
2 Akronym av Micke, Mackan, Teststrategi, X-jobb, 09, Version 1 
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7 Delsyfte 1 

 

 

Detta kapitel inleds med att den framtagna teststrategin förklaras ingående. Efter 

detta analyseras, med hjälp av kända teorier, det studerade systemets prestanda och 

hur det påverkas av de förändringar den nya teststrategin medför. Som avslutning 

presenteras ett förslag på hur teststrategin kan implementeras i testmiljön på 

avdelningen.
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7.1 Beskrivning av den nya teststrategin 
VBA-programmet som sorterar, exkluderar och utför samtliga beräkningar som behövs 

för att ta fram den nya teststrategin inleds med att data från SID hämtas. När detta är 

gjort lagras den data som inhämtats i fyra pivottabeller. Nedan beskrivs kortfattat vad 

dessa fyra tabeller innehåller, hur VBA-programmet fungerar, vilket resultat den nya 

teststrategin ger samt hur teststrategin kan implementeras i testmiljön på avdelningen. 

VBA-programmet som tas fram under delsyfte 1 benämns hädanefter som VBA 

programdel 1.  

7.1.1 Beskrivning pivottabeller 

Pivottabell ett till tre nedan innehåller endast data som är mindre än 40 dagar gammal. 

Anledningen till detta är att examensarbetarna vill exkludera äldre icke aktuell data. 

Pivottabell ett och två innehåller samma typ av data som lagrats i SID från 

grundsystemet Testnet. Skillnaden är att tabell ett innehåller data om genomförda 

korttest och tabell två om genomförda enhetstest. Listan nedan visar vilken typ av data 

de två tabellerna innehåller: 

 Artikeltyp 

 Revisionsläge på artikeltypen 

 Artikelnummer   

 Testlängd i sekunder 

 Vilket testtillfälle av den specifika individen som visas  

 Eventuella felkoder från testprogrammet 

 Tid för testet 

 Tid då testet avslutats 

 Har kortet godkänts eller inte vid testtillfället 

Pivottabell tre innehåller alla inmatningar som gjorts i systemet QSP under de 

studerade 40 dagarna, förutom TF00
3
 inmatningar. Information om både kort och 

enheter finns i samma tabell, vilket gör att två tabeller inte behövs i detta fall. Listan 

nedan visar viken typ av data pivottabell tre innehåller: 

 Artikeltyp 

 Revisionsläge på artikeltypen 

 Artikelnummer 

 Tidpunkt för felinmatningen 

 Vilken komponent som ett fel identifierats på 

 Vilket fel som upptäckts  

                                              
3 Artikeln testas om och blir godkänd utan att något har ändrats eller lagats. 
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Pivottabell fyra innehåller data som inhämtats från C:M och lagrats i SID. Listan 

nedan visar vilken typ av data tabell fyra innehåller: 

 Produktnummer 

 Tillverkningskostnaden för en produkt 

7.1.2 Beslutsparametrar 

Arbetet med att bestämma vilka beslutsparametrar programmet ska bygga på inleddes 

med att en litteratursökning på området genomfördes. Då inga användbara 

vetenskapliga teorier hittades fokuserades arbetet istället på att hitta vilka logiska 

samband som bör finnas mellan antalet omtest och andra kända parametrar. Med 

utgångspunkt i information som framkommit under ett flertal diskussioner med 

personer på företaget, formulerades fyra relativt enkla logiska samband: 

1. En tillräckligt stor datamängd behöver finnas för att en teststrategi ska 

formuleras 

2. Omtest bör genomföras på en artikel så länge X % godkänns 

3. Artikelns värde bör påverka antalet rekommenderade omtest 

4. Feltesttiden bör påverka antalet rekommenderade omtest 

Nedan beskrivs vilka värden som fastlagts på de parametrar som identifierats ovan 

samt hur det påverkar programmets prestanda.    

Datamängden som behövs för att en teststrategi ska utformas sätts till att minst 50 

godkända test måste ha genomförts på den studerade artikeln. För de artikeltyper som 

inte uppfyller detta krav presenteras inte något rekommenderat antal test utan 

användaren rekommenderas att använda den nuvarande teststrategin (se kapitel 3.4). 

Med 50 godkända test som tröskelvärde exkluderas cirka 70 % av alla korttyper och 65 

% av alla enhetstyper. Då dessa artikeltyper endast står för 14 % respektive 10 % av de 

utförda testen anses tröskelvärdet som rimligt. 

För att bestämma hur många artiklar som behöver godkännas vid nästa test för att 

ytterligare test ska genomföras, ritades ett flertal grafer (se figur 7-1) upp över hur 

prognosen förutspår att systemet ska prestera. Efter noggranna övervägningar 

bestämdes att tre kriterier behövdes tas med i modellen. Det första kriteriet är att 

ytterligare test rekommenderas om minst 2 % av artiklarna godkänns vid nästa test. 

Det andra är att test rekommenderas om minst 3 % av artiklarna godkänns vid näst 

nästa testtillfälle. Det tredje kriteriet är att test inte rekommenderas om mindre än 1 % 

godkänns vid nästa testtillfälle. 

Anledningen till att 1, 2 respektive 3 % valts är att de är lämpliga (observerades under 

framtagningen av prestandagraferna) i det studerade systemet, på så sätt att de 
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möjliggör att tillräckligt många artiklar behandlas. Procentsatserna är lätta att ändra 

och kan kalibreras om mer detaljerat om det visar sig nödvändigt i framtiden. 

 

Figur 7-1 Sammanställning av prestandagrafer 

Anledningen till att examensarbetarna valt att använda dubbla procentkriterier för 

fortsatt uppräknande av rekommenderat antal test är att vissa artikeltyper godkänts 

oregelbundet (se figur 7-2). Figur 7-2 nedan visar hur artikeltyp Z förutspås prestera 

och är ett bra exempel på när 3 % kriteriet är nödvändigt. Utan kriteriet skulle två test 

rekommenderas vilket skulle resultera i att 93,4 % godkänns. Med kriteriet 

rekommenderas i stället att fem test genomförs vilket resulterar i att 99,3 % godkänns. 

 

Figur 7-2 Avvikande godkännande kurva 
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Genom att kombinera punkt tre, värdet på artikeln och punkt fyra, feltesttiden 

formulerades ytterligare ett kriterium. Kriteriet bygger på att värdet på artikeln 

minskar proportionerligt med hur lång tid ett feltest tar i medel. Den röda linjen i figur 

7-3 nedan visar hur kriteriet ser ut grafiskt, matematiskt beskrivs linjen på följande 

sätt: 

𝑌 =  𝑉ä𝑟𝑑𝑒  𝑘𝑟 − 𝑀𝑒𝑑𝑒𝑙𝑓𝑒𝑙𝑡𝑒𝑠𝑡𝑡𝑖𝑑  𝑠 ∗ 𝑡𝑒𝑠𝑡𝑡𝑖𝑙𝑙𝑓ä𝑙𝑙𝑒 

 

Figur 7-3 Värdeminskning för en artikel 

Punktlistan nedan sammanfattar de kriterier som används av VBA programmet som 

beskrivs under kapitel 7.1.2. 

K 1. Har 50 godkända test genomförts på artikeltypen 

K 2. Minst 3 % godkänns vid näst nästa testtillfälle 

K 3. Minst 2 % godkänns vid nästa testtillfälle 

K 4. Minst 1 % godkänns vid nästa testtillfälle 

K 5. Har kurvan procent godkända korsat värdeminskningskurvan (se figur 7-4)
4
 

 

Figur 7-4 Beslutsgraf 

                                              
4 Kriteriet formuleras för att dyra artiklar med kort feltesttid ska ges mer testutrymme än biliga artiklar med lång 

feltesttid.  

3 500 kr

3 600 kr

3 700 kr

3 800 kr

3 900 kr

4 000 kr

4 100 kr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

V
ä

rd
e

Testtillfälle

Värdeminskning

Artikeltyp Z



 

44 

7.1.3 Beskrivning av VBA programdel 1 

När all data i respektive pivottabell är inhämtad från SID börjar programmet utföra de 

beräkningar som krävs. Punktlistan nedan beskriver i stora drag hur programflödet ser 

ut samt vilka beräkningar som görs i respektive steg av VBA programdel 1. 

 Kopior av pivottabell 1 och 3 skapas. 

 Tabell X skapas genom att artiklar som finns i pivottabell 3 raderas från en 

kopia av pivottabell 1, detta görs för att skapa en tabell som endast innehåller 

artiklar som inte har reparerats.   

 Samtliga artikeltyper som finns i tabellen X undersöks och antalet godkända 

individer vid testtillfälle 1, 2, 3… 15 fastställs. 

 Programmet undersöker om kriteriet K1 är uppfyllt. Om så inte är fallet 

behandlas nästa artikeltyp i tabell X och K1 undersöks på nytt. 

 Om K1 är uppfyllt undersöks resterande kriterier i en loop som fortsätter tills 

dess att följande situation uppstår.   

o K2 uppfylls inte  

o K3 uppfylls inte 

o K4 eller K5 uppfylls  

Varje gång loopen ovan exekveras räknas antalet rekommenderade test upp för 

den undersökta artikeltypen. (observera att kriterierna undersöks i den ordning 

som de presenteras av programmet, vilket resulterar i att loopen upprepas om 

K2 eller K3 uppfylls samtidigt som K5 uppfylls).   

 När samtliga artikeltyper undersökts avslutas programmet. 

7.1.4 Mellanlagring av framtagen data 

För att på ett snabbt och effektiv sätt lagra resultatet från beräkningarna ovan sparas 

utvalda delar av pivottabell 4 samt antalet rekommenderade test för samtliga 

artikeltyper i en textfil. Textfilen lagras på en nätverkshårddisk på det lokala nätverket 

(G:) som går att nå från samtliga datorer i cell 4 och cell 5. 
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7.2 Resultat 
Tabell 7-1 och 7-2 nedan visar vilket resultat en implementering av den framtagna 

teststrategin skulle ge om den används under 40 dagar (under förutsättning att 

testprocessen presterar på samma sätt som den gjort de 40 senaste dagarna). Värdena 

som presenteras är framtagna genom att VBA-programmet först exekveras med de 

kriterier som beskrivs i avsnitt 7.1.2 inkluderade, sedan enbart med kriteriet att max 3 

test ska genomföras (gamla teststrategin se 3.4). Mer detaljerad data om resultatet ses i 

bilaga 8. 

Tabell 7-1 Resultat korttest 

 Gamla teststrategin Nya teststrategin Skillnad 

Antal felkort 427 st. 243 st. -184 st./43 % 

Felkortsvärde
5
 3 969 109 kr. 2 362 821 kr. -1 606 288 Kr. 

Utnyttjandegrad
6
 ---- ---- + 9,711 % 

 

Tabell 7-2 Resultat enhetstest 

 Gamla teststrategin Nya teststrategin Skillnad 

Antal felenheter 529 st. 285 st. -244 st./46 % 

Felkortsvärde 6 267 000 kr. 3 010 100 kr. -3 256 900 Kr. 

Utnyttjandegrad ---- ---- + 19,27 % 

 

  

                                              
5 Sammanlagda värdet på de artiklar som inte godkänts när teststrategin inte rekommenderar fler test.  
6 Framräknad skillnad i utnyttjandegrad om den nya teststrategin används istället för den gamla teststrategin.   
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7.3 Grafisk presentation av delsyfte 1 
Vilken reell effekt den framtagna teststrategin har på genomflödet, 

kapacitetsutnyttjandet och lagernivåerna i det studerade systemet bestäms till stor del 

av hur effektivt den nya teststrategin förmedlas till berörda testoperatörer.  

För att uppfylla de krav företaget ställt på tillgänglighet och användarvänlighet har ett 

Visual C# program (se kapitel 5.2.4) utvecklats. Programmet kallas för MMTX09V1 

och är utformat med aspekter som affordance, mapping, visibility och feedback i 

åtanke enligt Norman (2002). Detta för att programmet ska bli så lättförståeligt och 

användarvänligt som möjligt. Figur 7-5 nedan visar vilken information som 

presenteras i programmet för delsyfte 1.  

 

Figur 7-5 Grafisk presentation av delsyfte 1 

Antalet rekommenderade test som visas i panelen ”Artikelinformation” i programmet 

ovan visar hur många test som beslutsalgoritmen (i VBA-programmet) anser bör 

genomföras på den valda artikeltypen. Om inte ett tillräckligt stort antal godkända test 

genomförts (se kapitel 7.1.2) på den valda artikeltypen, visas istället texten ”inte 

tillgänglig” under rekommenderat antal test.  

I panelen ”Artikelinformation” presenteras information om medeltiden det tar att testa 

en artikel av den valda typen med godkänt respektive icke godkänt resultat. Detta görs 

för att ge testoperatören en uppfattning om i vilken del av testprogrammet artikeltypen 

oftast fallerar. På grund av att de presenterade tiderna är medelvärden som saknar 

standardavvikelse och konfidensgrad bör dock information användas med stor 

försiktighet. Artikelinformationspanelen presenterar också hur högt värde (TK) den 

undersökta artikeltypen har. Detta görs för att visa hur mycket som sparas om en 

artikel godkänns istället för att kasseras. Genom att tydliggöra detta hoppas 

examensarbetarna att den nya teststrategin ska tas emot på ett bättre sätt.  
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I panelen ”Graf - Historisk testdata” visas hur den valda artikeltypen historiskt har 

presterat i test. Det är samma data som presenteras i panelen som ligger till grund för 

den kvantitativa prognos VBA-programmet formulerar.  

För att på ett snabbt och effektivt sätt tydliggöra för användaren vad respektive panel 

presenterar har ikoner med frågetecken inkluderats i designen. När man klickar på en 

av ikonerna visas ett nytt informationsfönster med text som förklarar hur de 

presenterade värdena i panelen är framtagna samt vad de betyder. 
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7.4 Analys 
Under nulägesbeskrivningen togs data fram rörande köer, genomloppstider samt hur 

kapacitetsutnyttjandet var på avdelningen. Nedan analyseras hur dessa parametrar bör 

påverkas om den framtagna teststrategin implementeras.  

En implementering av den föreslagna teststrategin skulle möjliggöra för operatörerna 

på avdelningen att genomföra ytterligare test direkt på ett flertal artiklar. Detta skulle 

enligt den framtagna prognosen (se diagram 1 och 2 i bilaga 8) leda till att fler artiklar 

blir godkända och lämnar systemet utan att spendera lång tid i väntan på felsökning 

eller omtest på RR. Vilket skulle leda till att genomflödet av godkända artiklar genom 

avdelningen Modul ökar och inflödet av artiklar till RR minskar. Ett högre genomflöde 

av artiklar torde också leda till att genomflödestiden genom hela systemet minskar.  

Ett oförändrat genomflöde (totalt sett
7
) och en minskad genomflödestid leder enligt 

Littles lag (se kapitel 5.2.7) till att medellagernivån för hela systemet minskar. Figur 7-

6 nedan visar vilka lager examensarbetarna förutspår kommer minska (gråmarkerade 

lager) samt hur system har avgränsats för att kunna definieras som stabilt. 

Godkända enheter färdiga för 

nästa steg i flödet

AXI

Cell 3

RR

Test

Cell 4 & Cell 5 

Felkort som inte hanterats av 

Firstline support

Systemgräns 

 

Figur 7-6 Systemgräns och lagerpåverkan 

Det ökade genomflödet som beskrivs ovan möjliggörs, som tidigare nämnts i 

rapporten, av att fler omtest utförs på avdelningen. Detta leder till att 

utnyttjandegraden (se kapitel 3.8) på avdelningens resurser ökar. En högre 

utnyttjandegrad leder enligt kölängdsformeln (se kapitel 5.2.6) till att köerna i 

systemet ökar, vilket skulle motverka den positiva effekten som påvisats ovan. Under 

                                              
7 Genomflödet i cell 4 och cell 5 är oförändrat totalt sett på grund av att lika många artiklar kommer in i systemet 

(från AXI) som lämnar systemet, skillnaden är att fler artiklar godkänns och färre skickas till RR. 
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nulägesbeskrivningen framkom dock att endast en mindre del (se tabell 3-4 och tabell 

3-5) av den tillängliga kapaciteten i cell 4 och 5 används vilket indikerar att relativt 

mycket säkerhetskapacitet finns att tillgå i systemet. Denna säkerhetskapacitet och de 

förändringar som genomförts av layouten (se bilaga 7) på avdelningen med införande 

av nya lagerplatser torde leda till att systemets köer inte påverkas avsevärt.   

Nedan visas en sammanställning av de effekter den nya teststrategin bör ge: 

 högre kapacitetsutnyttjande 

 högre genomflöde av godkända individer till Nod 

 lägre lagernivåer (PIA
8
) 

 kortare genomflödestider 

 (längre köer i systemet)  

                                              
8 Produkter I Arbete 
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8 Delsyfte 2 

 

 

I kapitlet presenteras hur VBA-programmet från delsyfte 1 kompletteras för att 

uppfylla delsyfte 2. Efter att programmet presenterats genomförs en analys av hur 

VBA programdel 2 påverkar prestandan i testsystemet och vilka positiva effekter en 

implementerig av programmet kan medföra.

 

.  
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8.1 Beskrivning av VBA programdel 2 
Tabell X (se punkt 2 i avsnitt 7.1.3) används som informationsbas av VBA programdel 

2. Anledningen till att denna tabell används är att den endast innehåller data om 

artiklar som inte reparerats. 

Punktlistan nedan beskriver i stora drag hur programflödet ser ut samt vilka kontroller 

som görs i respektive steg:  

 Programmet undersöker hur många artiklar (A1, A2, A3…) som finns av 

artikeltyp A i tabell X. 

 Programmet kontrollerar sedan om artikel A1 godkänts vid något testtillfälle, 

om så inte är fallet undersöks istället artikel A2, A3, A4… fram till dess att inte 

fler artiklar av artikeltyp A finns i tabell X. 

 Då en godkänd artikel hittas kontrolleras det om artikeln underkänts vid något 

testtillfälle, om så är fallet sparas de felkoder som finns lagrade om artikeln i en 

lista. 

 När samtliga artiklar av typ A undersökt summeras och sorteras listan med 

”osäkra” felkoder och sparas på en ny plats i programmet. 

 Samtliga punkter som beskrivs ovan utförs på alla artikeltyper (A, B, C…) som 

finns i tabell X. 

De data som genereras av VBA programdel 2 sparas i samma textfil som data från 

VBA programdel 1. 
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8.2 Grafisk presentation av delsyfte 2 
Figur 8-1 nedan visar hur programmet MMTX09V1 ser ut då delsyfte 2 är 

implementerat. 

 

Figur 8-1 Grafisk presentation delsyfte 2 

Skillnaden mellan programmet som presenteras ovan och det som presenteras i 

delsyfte 1 är att panelen ”TestNet – Osäkra felkoder” är tillagd. I panelen presenteras 

en sorterad lista innehållande de 15 vanligaste förekommande ”osäkra” felkoderna. 

Längst ner i rutan visas också hur många ”osäkra” felkoder som VBA programdel 2 

totalt har hittat för den studerade artikeltypen. 

Den nya informationen som presteras i MMTX09V1 är tänkt att användas på det sätt 

som beskrivs i punktlistan nedan då ett testfel inträffar. 

 Testoperatören undersöker vilken felkod som presenteras av 

testutrustningen 

 Är den identifierade felkoden osäker eller inte? 

 Testoperatören beslutar utifrån vetskapen om hur många test som 

genomförts och vilka felkoder som presenterats om samtliga test som visas 

under rekommenderade antal test i panelen ”Artikelinformation” ska 

genomföras eller inte.   
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8.3 Analys 
Nedan analyseras hur resultatet i avsnitt 7.2 och bilaga 8 förändras om VBA 

programdel 2 implementeras. Analysen som presenteras i avsnitt 7.3 fördjupas också 

för att beskriva hur en implementering bör förändra situationen på den studerade 

avdelningen. 

En implementerig av VBA programdel 2 möjliggör för testoperatörerna i cell 4 och 

cell 5 att skilja på falska och reella felkoder. Detta bör resultera i att färre test utförs på 

artiklar med reella fel, vilket i sin tur leder till att avdelningens resurser utnyttjas mer 

effektivt. Skillnaden i utnyttjandegrad som presenteras i tabell 7-1 och 7-2 i avsnitt 7.2 

bör således minska för både Saturnus och Enhetstest. Vilket i sin tur borde leda till att 

köerna i systemet minskar enligt kölängdsformeln (se kapitel 5.2.6). De monetära 

måtten i tabellerna 7-1 och 7-2 bör dock inte påverkas negativt i någon stor 

utsträckning då antalet test inte förändras för artiklar som uppvisar okända och ej 

”osäkra” felkoder. En implementering av delsyfte 2 bör således resultera i att de 

positiva effekter som presenteras i delsyfte 1 förstärks. 
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9 Delsyfte 3 

  

 

Detta kapitel förklarar hur delsyfte 3 är framtaget samt hur VBA programdel 3 

fungerar. Kapitlet innehåller också en analys av hur delsyfte 3 inverkar på 

informationsspridningen i cell 4 och cell 5. Kapitlet avslutas med ett förslag på hur 

delsyfte 3 kan implementeras i testmiljön på avdelningen Modul. 
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9.1 Beskrivning av VBA programdel 3 
Pivottabell 1 och 2 som beskrivs i avsnitt 7.1.1 används som informationsbas av VBA 

programdel 3.  

Punktlistan nedan beskriver i stora drag hur programflödet ser ut samt vilka 

beräkningar som görs i respektive programsteg: 

 En loop analyserar och sammanställer samtliga Testnet felkoder som finns om 

artikel A1, A2, A3… i pivottabell 1 och sparar dessa i separata listor 

 Listorna sorteras sedan så att den vanligaste Testnet felkoden placeras överst 

 En loop hämtar Testnet data om artikeltyp A, B, C… från pivottabell 1 och 

lagrar dessa i separata listor 

 Information om rekommenderat antal test, % igenom, antal felkort, 

styckkostnad, totalkostnad felkort och total testtid hämtas om samtliga artiklar 

från VBA programdel 1 

 All hämtad information från VBA programdel 1 och de framtagna listorna 

sparas i samma textdokument som VBA program 1 och 2 

Från pivottabell 1 sammanställs all information om kort. Sedan utförs samtliga steg 

som beskrivs ovan ytterligare en gång med pivottabell 2 som informationsbas, detta 

görs för att sammanställa all information om enheter. 
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9.2 Grafisk presentation av delsyfte 3 
Figurerna 9-1, 9-2 och 9-3 visar hur resultatet från VBA programdel 3 förmedlas till 

användaren av programmet MMTX09V1.   

Figur 9-1 (som visats i tidigare delsyften) kompletteras under delsyfte 3 med en ny 

panel ”QSP – inrapporterade åtgärder”. Panelen presenterar de 15 vanligaste 

inrapporterade åtgärderna, i fallande ordning, som finns i QSP om den valda 

artikeltypen. Informationen presenteras för att möjliggöra för testoperatören att 

undersöka om ett negativt testresultat beror på ett vanligt förekommande hårdvarufel. 

 

Figur 9-1 Grafisk presentation [QSP data] 

I figuren 9-2 nedan presenteras fönstret ”Mer information” som visas genom att 

användaren trycker på ”fler funktioner” knappen i figur 9-1 ovan och väljer 

”Sammanställd data om de vanligaste artiklarna” i menyn som visas.  
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I ”Mer information” fönstret presenteras information om alla kort/enheter som 

godkänts fler än 50 gånger de 40 senaste dagarna. Informationen är framtagen för att 

ge ledning och personal en helhetsbild av vilka artikeltyper som fungerat bra och vilka 

som fungerat mindre bra i test den senaste tiden. 

 

Figur 9-2 Grafisk presentation [Testtyp info] 

Punktlistan nedan beskriver vad de tre panelerna som visas i ”Mer information” 

fönstret presenterar samt vilken data informationen bygger på. 

 Panelen ”Resultat av den nya teststrategin” visar som namnet antyder vilket 

resultat som uppnås om den nya teststrategin, som tas fram i delsyfte 1, 

tillämpas i 40 dagar. Informationen som visas i rutan är rekommenderat antal 

test, hur stor procent som förväntas godkännas med den nya teststrategin, hur 

många felkort/enheter som inte godkänns, kostnad för ett kort/en enhet och 

totalkostnaden för alla kort som inte godkänts. Längst ned i panelen presenteras 

tiden det skulle ta att genomföra samtliga test som den nya teststrategin 

föreslår. 

 Panelen ”Verkligt utfall” visar hur många artiklar som godkänts under de 40 

senaste dagarna. Siffran bygger inte på hur den framtagna prognosen förutspår 

att utfallet kommer att bli utan visar endast hur många kort som reellt har 

godkänts. 

 Panelen ”Data från Testnet” visar alla felkoder som genererats och lagrats i 

Testnet de 40 senaste dagarna om den studerade artikeltypen.  
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I figuren 9-3 nedan presenteras fönstret ”Sök artikel” som visas genom att användaren 

trycker på ”fler funktioner” knappen i figur 9-1 och väljer ”Sök testhistorik om en 

specifik artikel” i menyn.  

Sök artikel fönstret är framtaget för att möjliggöra för testoperatörerna i cell 4 och cell 

5 att på ett snabbt och användarvänligt sätt undersöka vilken testhistorik som finns om 

en specifik artikel. Fönstret är uppdelat i två paneler, en ”Testhistorik – Saturnus” 

panel och en ”Testhistorik – Unit
9
/ Caldera

10
” panel. 

Informationen som visas i panelerna är vilken tid som kortet blev testat, hur lång tid 

testet tog och vilken felkod som genererades. 

 

Figur 9-3 Grafisk presentation [Artikel info] 

  

                                              
9 Unittest är ett samlingsnamn för enhetstesten EXB_ISER, ISER2, MSP4_Blade, PEB och GEP. 
10 Caldera är en ny enhetsteststation som driftsattes efter att uppdragets nulägesbeskrivning slutförts 
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9.3 Analys 
Att på ett snabbt och användarvänligt sätt sprida den information som finns i QSP och 

Testnet, kommer enligt examensarbetarna, leda till att flera positiva effekter uppstår. 

Nedan diskuteras vilka dessa är samt hur det påverkar köerna, utnyttjandegraden och 

genomflödet av godkända artiklar i cell 4 och cell 5. 

Den största och kanske viktigaste effekten en bra informationsspridning ger är att 

organisationen börjar inse vilken stor nytta de kan ha av informationen som finns i 

företagets databaser. Genom att tydliggöra detta hoppas examensarbetaren att 

personalen blir mer engagerad i datainsamlingen vilket torde leda till att de data som 

finns i systemet blir bättre och mer pålitlig. Mer pålitlig data leder i sin tur till att 

personalen kan dra mer nytta av systemen, vilket återigen leder till bättre data. Ett 

större engagemang och ett större utnyttjande av företagets databaser ses som 

nödvändigt för att avdelningen ska få kontroll på systemets köer och höga utflöde av ej 

defekta artiklar. 

En bättre tillgänglighet på QSP data kommer också leda till att mer direkta effekter 

uppstår på avdelningen. Genom att möjliggöra för testoperatörerna att undersöka om 

ett (tidigare förekommande) hårdvarufel finns på en artikel kan defekta artiklar 

lokaliseras redan under det första testtillfället. Att detta möjliggörs leder, enligt 

examensarbetarna, till att två positiva effekter uppstå. Den första och mest uppenbara 

effekten är att färre test utförs på verkligt defekta artiklar, vilket leder till kortare köer 

och ett lägre utnyttjande av avdelningens resurser. Den andra effekten är att de artiklar 

som är defekta repareras snabbare. Detta möjliggörs genom att testoperatören kan 

identifiera vilka fel som finns och förmedla informationen till de som ska reparera 

artikeln (antingen på RR eller på flödesrep). 

Genom att göra det möjligt för testoperatören att undersöka vilka fel (se figur 9-3) en 

reparerad artikel (från flödesrep eller RR) tidigare uppvisat i test kan antalet test på 

reparerade och fortfarande defekta artiklar minimeras. Detta bör också leda till att 

köerna i systemet minskar vilket möjliggör ett högre genomflöde av godkända artiklar.  
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10 Slutsatser och rekommendationer 

  

 

I detta kapitel presenteras de slutsatser och rekommendationer som utkristalliserats 

under uppdragets genomförande. 
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10.1 Slutsatser 
Under uppdraget har en ny teststrategi utarbetats som utifrån historisk data, lagrad i 

databasen SID, beräknar hur de vanligaste artikeltyperna på avdelningen Modul 

godkänns i test. Teststrategin presenteras i ett snabbt och användarvänligt C# program 

för att underlätta spridningen och användningen av den framtagna informationen.  

I C# programmet presenteras också känd QSP- och Testnet-data vilket underlättar 

informationsspridingen på avdelningen. Programmet presenterar också framräknade 

”osäkra” felkoder som möjliggör för testoperatörerna att fatta mer välinformerade 

subjektiva beslut om ifall en artikel de facto är defekt eller inte. 

En implementering av den nya teststrategin skulle enligt genomförda beräkningar 

minska utflödet av ej godkända kort och enheter till RR med 43 % respektive 46 %. 

Detta möjliggörs genom att fler test utförs på artiklar med hög chans att godkännas. 

Att flera test utförs leder enligt beräkningar till att avdelningens Saturnusteststaplar 

och Enhetsteststaplar beläggs 9,7 respektive 19,3 % mer än tidigare. Detta ses dock 

inte som ett problem då avdelningens resurser i dagsläget utnyttjas relativt lite.  

Vilken reell skillnad en implementering av den framtagna teststrategin har på 

felartikelflödet till RR är svårt att uppskatta. De procentsatser som presenteras ovan 

bygger på teoretiska beräkningar och utgår från att dagens teststrategi alltid följs, 

vilket troligtvis inte sker. Den reella skillnaden bör således vara mindre än de 

teoretiska värden som påvisas. 

Genom att på ett snabbt och effektivt sätt sprida den information som finns angående 

tidigare genomförda test och reparationer ökas medvetenheten om de kvalitets- och 

testproblem som idag finns på avdelningen. Det torde leda till att bättre beslut fattas 

om ifall en artikel ska klassas som defekt eller inte. Detta bör leda till att mindre tid 

och resurser spenderas på artiklar som är defekta. 

En implementering av programmet MMTX09V1 i cell 4 och cell 5 bör, med stöd av 

ovan presenterade argument, leda till att utflödet av godkända artiklar från Modul ökar 

samt att inflödet av defekta artiklar till RR minskar. 

  



 

62 

10.2 Rekommendationer 
Examensarbetarna rekommenderar att det framtagna programmet MMTX09V1 bör 

implementeras och testas i mindre skala under en begränsad tid innan programmet 

sprids i organisationen. Detta för att identifiera och åtgärda de kompabilitetsproblem 

som kan uppstå som följd av att de olika operativsystemen Windows 2000, XP och 

Vista som används på företaget.  

Om MMTX09V1 implementeras är det också mycket viktigt att information om 

programmets begränsningar och användningsområden ges i samband med 

implementeringen. Detta för att testoperatörerna ska känna att de har nytta av 

programmet och att programmet används på rätt sätt.  

Programmet MMTX09V1 och VBA programdel 1, 2 och 3 bör inte ses som en 

långsiktig lösning på avdelningens informationsspridningsproblem. Ett mer utvecklat 

och dynamiskt verktyg bör införskaffas/utvecklas och implementeras direkt i 

testutrustningens testmjukvara.   
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Bilaga 1 - Värdeflödesanalys 

Först i denna bilaga presenteras värdeflödeskarta 1 för artikel A. Denna artikel passerar endast korttestflödet. 

 

1/ROJ 208 XXX/X R1FXXX 2009-01-30

Cell 4

Process kan utföras 

parallellt

1

Korttest

Från standard mall:

C/T = 354 sek.

S/T = 4.8 sek.

Dataset A

C/T = 330 sek.

Antal godkända = 1496 st

Yield = 93,671% 

Dataset B

C/T = 332 sek.

Antal godkända = 1308 st

Yield = 87,433% 

Avrapportering av hel 

order

1

QSP-inmatning

Ingen data tillgänglig

Process kan utföras 

parallellt

1

Montering

Från standard mall:

C/T = 90 sek. 

S/T = 1.8 sek.

Dataset A

Ingen data tillgänglig

Dataset B

Ingen data tillgänglig

Web handboken

Web handboken

90 sek.

Tid ej angivet i systemet

354 sek

Tid ej angivet i systemet Tid ej angivet i systemet

Test net QSP

0

AXI

Godkända enheter:

1598 st

Från standard mall:

C/T = 270 sek.  

S/T = 4,8 sek. 

VF3

90 sek

X del av 14 tim 35 min 

1 sek

330 sek

X del av 14 tim 35 min 

1 sek
Tid går inte att få ut ur systemet

90 sek

X del av 10 tim 12 min 

33 sek

332 sek

X del av 10 tim 12 min 

33 sek
Tid går inte att få ut ur systemet

7 min

14 tim 35 min 

1 sek

7 min 24 sek

?

7 min 2 sek

10 tim 12 min 

33 sek

Material

Data från standard mall

Dataset A

Dataset B

Dataset B
 Innehåller alla godkända enheter från AXI och respektive teststeg som testats mindre än 3 gånger
 Den undersökta tidsperioden är 2008-12-01 fram till och med 2009-01-26
 (Se sida XXX för beskrivning om respektive testtids pålitlighet)

Dataset A 
 Innehåller alla godkända enheter från AXI och respektive teststeg

 Den undersökta tidsperioden är 2008-12-01 fram till och med 2009-01-26

 (Se sida XXX för beskrivning om respektive testtids pålitlighet)  

Cell 4
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Nedan presenteras värdeflödeskarta 2 för artikel B. Denna artikel passerar flödena korttest, enhetstest och minnestest. 

Vid frågor eller synpunkter kontakta:

Mikael Andersson, emikaan
Marcus Bohman, ebohman 

ROJ 208 XXX/XX R6BXXX 2009-01-30

Cell 4

Process kan utföras 

parallellt 

1

Korttest

Från standard mall:

C/T = 180 sek. 

S/T = 4,8 sek.

Dataset A

C/T = 433 sek

Antal godkända = 216 st

Yield = 91,9%

Dataset B

C/T = 430 sek

Antal godkända = 190 st

Yield = 80,9%

Avrapportering av hel 

order

1

QSP-inmatning

Ingen data tillgänglig

Process kan utföras 

parallellt

1

Montering 1

Från standard mall:

C/T = 90 sek. 

S/T = 1.8 sek.

Process kan utföras 

parallellt

1

Montering 2

Från standard mall:

C/T = 300 sek. 

S/T = 1,8 sek.

Avrapportering av hel 

order

1

QSP- inmatning

Ingen data tillgänglig

0

AXI

Från standard mall:

C/T = 213 sek.  

S/T = 4,8 sek. 

Dataset A & B

Antal godkända = 235 st 

1

Unittest

Från standard mall:

C/T = 522 sek. 

S/T = 3 sek.

Dataset A

C/T = 505 sek.

Antal godkända = 215 st

Yield = 99,5%

Dataset B

C/T = 506 sek

Antal godkända = 189 st

Yield = 99,5%

Material

VF3

Web handboken

Web handboken Test net QSP

Web handboken

Web handboken Test net QSP

C/T per individ 8 tim

1

Minnestest

Från standard mall:

C/T = 600 sek. 

S/T = 0 sek.

Dataset A

Antal godkända = 183 st

Yield = 85,1%

Dataset B

Antal godkända = 164

Yield = 86,8%

Avrapportering av hel 

order

1

QSP- inmatning

Ingen data tillgänglig

Test net QSP

Material

90 sek

Tid ej angivet i systemet

180 sek

Tid ej angivet i systemet

300 sek 522 sek

Tid ej angivet i systemet

600 sek

90 sek

X del av 110 tim 1 min 

44 sek

433 sek

X del av 110 tim 1 min 

44 sek

300 sek 505 sek

X del av 27 tim 45 min 

43 sek

600 sek

90 sek

X del av 71 tim 11 min 

28 sek

430 sek

X del av 71 tim 11 min 

28 sek

300 sek 506 sek

X del av 32 tim 47 min 

3 sek

600 sek

Data från standard mall

Dataset A

Dataset B

Cell 4

X del av 27 tim 45 min 43 sek

X del av 32 tim 47 min 3 sek

Tid ej angivet i systemet Tid ej angivet i systemet

3 tim 41 min 11 sek

4 tim 55 min 8 sek

28 min 12 sek

?

32 min 8 sek

141 tim 28 min

38 sek 

32 min 6 sek

108 tim 53 min 

39 sek

Tid går inte att få ut ur systemet

Tid går inte att få ut ur systemet

Tid ej angivet i systemet

Dataset A 
 Innehåller alla godkända enheter från AXI och respektive teststeg

 Den undersökta tidsperioden är 2008-12-01 fram till och med 2009-01-26

 (Se sida XXX för beskrivning om respektive testtids pålitlighet)  

Dataset B
 Innehåller alla godkända enheter från AXI och respektive teststeg som testats mindre än 3 gånger
 Den undersökta tidsperioden är 2008-12-01 fram till och med 2009-01-26
 (Se sida XXX för beskrivning om respektive testtids pålitlighet)
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Bilaga 2 - Metadata värdeflödesanalys 
Det som presenteras i denna bilaga är hämtad från Excel och framtagen med hjälp av 

Excels inbyggda analysverktyg, de data som presenteras i tabell 1,2,3 och 4 beskriver 

värdeflödeskarta 1. Tabell 1 och 2 nedan presenterar metadata för dataset A och tabell 

3 och 4 presenterar metadata för dataset B. 

Medelvärde beskiver medeltiden det tar att processa alla artiklar, standardfel beskriver 

medelfelet på medelvärdet, medianvärdet är det mittersta värdet av alla värden, 

typvärde är det värde som förekommer flest gånger i ett dataset, standardavvikelse är 

ett mått på hur mycket värdena i datasetet avviker från medelvärdet och snedheten 

visar hur asymmetrisk en fördelning är runt ett medelvärde. 

Tabell 1 - Tid mellan AXI och korttest 

Kötid och monteringstid AXI till korttest 

Medelvärde 14:42:01 

Standardfel 01:05:01 

Medianvärde 07:30:43 

Typvärde 01:45:52 

Standardavvikelse 41:54:36 

Snedhet 9,467 

Antal 1496 

 

Tabell 2 - Testtid 

Testtid [Kort] 

Medelvärde 329,70 

Standardfel 3,81 

Medianvärde 297,00 

Typvärde 278,00 

Standardavvikelse 147,24 

Snedhet 10,10 

Antal 1496 

Tabell 3 - Tid mellan AXI och korttest 

Kötid och monteringstid AXI till korttest 

Medelvärde 10:19:35 

Standardfel 00:46:11 

Medianvärde 05:00:32 

Typvärde 00:05:23 

Standardavvikelse 27:50:12 

Snedhet 1,345283023 

Antal 1308 

 

Tabell 4 - Testtid 

Testtid [Kort] 

Medelvärde 332 

Standardfel 4,16 

Medianvärde 297 

Typvärde 286 

Standardavvikelse 150 

Snedhet 10,08 

Antal 1308 
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De data som presenteras nedan beskriver värdeflödeskarta 2. Tabell 5,6,7,8 och 9 

presenterar information om dataset A och tabell 10,11,12,13 och 14 presenterar 

information om dataset B.   

 

Tabell 5 - Tid mellan AXI och korttest 

Kötid och monteringstid AXI till korttest 

Medelvärde 110:03:14 

Standardfel 15:44:23 

Medianvärde 15:05:04 

Typvärde ------------ 

Standardavvikelse 231:19:28 

Snedhet 2,63 

Antal 216 st 

 

Tabell 6 - Tid mellan AXI och enhetstest 

Kötid och monteringstid AXI till enhetstest 

Medelvärde 138:01:10 

Standardfel 16:35:19 

Medianvärde 21:34:35 

Typvärde ------------ 

Standardavvikelse 243:14:08 

Snedhet 2,30 

Antal 215 st 

Tabell 7 - Testtid kort 

Testtid [Kort] 

Medelvärde 426,4 

Standardfel 5,3 

Medianvärde 408 

Typvärde 396 

Standardavvikelse 77,85 

Snedhet 2,03 

Antal 216 st 

Tabell 8 - Testtid enheter 

Testtid [Enhet] 

Medelvärde 504,75 

Standardfel 3,03 

Medianvärde 505 

Typvärde 507 

Standardavvikelse 44,37 

Snedhet 2,91 

Antal 215 st 

Tabell 9 - Tid mellan AXI och korttest 

 

 

  

Kötid och monteringstid AXI till korttest 

Medelvärde 11:41:11 

Standardfel 2:05:34 

Medianvärde 8:04:13 

Typvärde 8:02:26 

Standardavvikelse 28:18:32 

Snedhet 10,5 

Antal 183 st 
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Tabell 10 - Tid mellan AXI och korttest 

Kötid och monteringstid AXI till korttest 

Medelvärde 71:12:58 

Standardfel 14:02:30 

Medianvärde 13:18:54 

Typvärde ------------ 

Standardavvikelse 193:33:01 

Snedhet 3.32 

Antal 190 

Tabell 11 - Tid mellan korttest och enhetstest 

Kötid och monteringstid korttest till enhetstest 

Medelvärde 104:12:11 

Standardfel 14:30:35 

Medianvärde 19:09:33 

Typvärde ------------ 

Standardavvikelse 199:28:31 

Snedhet 2,59 

Antal 198 

 

Tabell 12 - Testtid 

Testtid [Kort] 

Medelvärde 429,53 

Standardfel 5,52 

Medianvärde 408,5 

Typvärde 425 

Standardavvikelse 76,07 

Snedhet 3,05 

Antal 190 

Tabell 13 - Testtid 

Testtid [Enhet] 

Medelvärde 506,31 

Standardfel 3,46 

Medianvärde 506,00 

Typvärde 507,00 

Standardavvikelse 47,58 

Snedhet 3,06 

Antal 189,00 

Tabell 14 - Tid mellan enhetstest och minnestest 

 

  

Enhetstest till minnestest 

Medelvärde 12:55:08 

Standardfel 02:37:40 

Medianvärde 08:04:21 

Typvärde 08:02:32 

Standardavvikelse 33:39:03 

Snedhet 8,38 

Antal 164 



VI 

 

Bilaga 3 - Genomflödestider 
I diagram 1 nedan presenteras genomflödestiden för alla kort som blivit godkända i 

test. I diagram 2 presenteras genomflödestider för alla enheter som har blivit godkända 

i enhetstest. Båda diagrammen visar på vänstra y-axeln antalet kort/enheter som blivit 

godkända, på högra sidan av y-axeln visas totalt hur många kort/enheter som blivit 

godkända i procent vilket även illustreras i den röda linjen. På x-axeln visas 

genomflödestiden i timmar. 

 

Diagram 1 Genomflödestid för individer i korttest 

 

Diagram 2 Genomflödestid för individer i enhetstest 
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Bilaga 4 - Utnyttjandegrad 
I diagram 1,2 och 3 nedan visas utnyttjandegraden för de tre Saturnusstaplarna i cell 4 

och cell 5 mellan vecka 49 2008 till vecka 5 2009. Den grönmarkerade delen av 

stapeln visar testtid för alla godkända artiklar, rödmarkerad del visar testtid för alla 

icke godkända artiklar och vitmarkerad del visar tiden mellan test som utgörs av 

ställtid och kortbyte. Då fredagar inte är fullt sysselsatta på avdelningen exkluderas 

dessa dagar från samtliga diagram i bilaga 5.  

 

Diagram 1 - Utnyttjandegrad Saturnusstapel 1204 

 

Diagram 2 - Utnyttjandegrad Saturnusstapel 1205 
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Diagram 3 - Utnyttjandegrad Saturnusstapel 1206 

Diagram 4,5,6,7 och 8 nedan visar utnyttjandegraden i de fem enhetsteststaplarna i cell 

4 och cell 5 mellan vecka 49 2008 och vecka 5 2009. Att mindre data presenteras om 

ISER2 i diagram 5 beror på att testutrustningen ISER 2 inte driftsattes förrän tisdagen 

vecka 3 2009. 

 

Diagram 4 - Utnyttjandegrad EXB_ISER 
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Diagram 5 - Utnyttjandegrad ISER 2 

 

Diagram 6 - Utnyttjandegrad MSP4_Blade 
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Diagram 7 - Utnyttjandegrad PEB 

 

Diagram 8 - Utnyttjandegrad GEP 
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Bilaga 5 - Utfallet av kort och enheter i test 
Informationen i denna bilaga beskiver hur flödet av alla artiklar ser ut. Informationen 

är hämtad från databasen SID mellan perioden 2008-12-01 till 2009-01-31. Diagram 1 

visar utfallet av kort och diagram 2 visar utfallet av enheter. De rödfärgade staplarna 

visar hur många test som totalt är gjorda vid ett visst testtillfälle och de grönfärgade 

staplarna visar hur många som har passerat och blivit godkända vid ett visst 

testtillfälle. 

 

Diagram 1 - Utfallet av alla kort i korttest 

 

Diagram 2 - Utfallet av alla enheter i enhetstest 
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Bilaga 6 - Artiklar som godkänds efter X antal test 
Samtliga diagram som presenteras i denna bilaga är framtagna av Håkan Johansson 

och beskriver hur många artiklar som godkänts efter X antal genomförda test. 

Diagrammen beskriver vilket utfall artikel A och B haft under tidsintervallet 2008-12-

01 till 2009-01-31. Den röda stapeln visar totalt antal test och den gröna stapeln visar 

hur många som har blivit godkända vid X antal test. Den vertikala koordinataxeln i 

diagrammen visar antalet testade individer och den horisontella axeln visar antalet 

genomförda test. Data som presenteras tar inte hänsyn till om någon reparation har 

utförts på individen mellan testtillfällena.         

 

Diagram 1 - Yield per testtillfälle för artikel A i korttest 

 

Diagram 2 - Yield per testtillfälle för artikel B i korttest 
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Diagram 3 - Yield per testtillfälle för artikel B i enhetstest 
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Bilaga 7 - Bild på ny layout 
I denna bilaga presenteras den nya layouten som införts under examensarbetets 

genomförande. Den största skillnaden mellan den nya och den gamla layouten är att 

tydliga flöden har skapats på avdelningen. En annan för uppdraget viktig förändring är 

att en buffert placerats mellan monteringsflödet (svart pil i bild 1) och testflödet 

(grönpil i bild 1). Denna buffert möjliggör att flera olika artikeltyper kan testas 

simultant (i olika teststaplar) samt att beläggningen på avdelningens resurser utjämnas. 

Bilden nedan visar följande: 

1. AXI- röntgen 

2. Saturnusteststaplar 

3. Enhetsteststaplar 

4. Minnesteststationer 

5. Buffert 

6. Nya lagerplatser   

 

Bild 1 - Ny layout 

  

6 
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Bilaga 8 - Resultat delsyfte 1 
Nedan beskrivs vilket resultat en implementering av den framtagna teststrategin skulle 

ge om den används under 40 dagar (under förutsättning att testprocessen presterar som 

den gjort de 40 senaste dagarna). Samtliga diagram i bilaga 8 inkluderar endast kort 

och enheter som uppfyller kriteriet K1 (se kapitel 7.1.2). Anledningen till att de övriga 

artikeltyperna exkluderats från graferna är att de testats efter samma teststrategi och 

således inte skiljer sig åt mellan de två studerade strategierna. Samtliga värden som 

presenteras i diagrammen är framtagna genom att VBA programmet (se kapitel 7.1.3) 

först exekveras, med de kriterier som beskrivs i avsnitt 7.1.2 inkluderade och sedan 

enbart med kriteriet att max 3 test ska genomföras (gamla teststrategin se 3.4). 

Diagram 1 nedan visar hur många kort den framtagna prognosen förutspår kommer 

underkänna om den nya respektive den gamla teststrategin används. Diagram 2 

beskriver samma data som diagram 1 men för enheter istället för kort.  

 

Diagram 1 - Underkända kort 

 

Diagram 2 - Underkända enheter 
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Diagrammen nedan visar skillnaden mellan hur många procent som godkänns om den 

nya respektive den gamla teststrategin används i kort (diagram 3) och enhetstest 

(diagram 4). 

 

Diagram 3 - Godkända kort 

 

Diagram 4 - Godkända enheter 
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Diagrammen nedan visar värde på de kort (diagram 5) och enheter (diagram 6) som 

inte godkänts om den nya respektive den gamla teststrategin tillämpas.  

 

Diagram 5 - Värde på kort 

 

Diagram 6 - Värde på enheter 
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