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Abstract 

In early January 2010 the authors participated in a meeting with the chief engineer for 
a company in which a central part is manufacturing of printed circuit boards (PCB). 
At this meeting it emerged that the machinery and production methods have changed 
substantially since the early 1990's. The spreadsheet for preliminary production time 
calculations by the company is today based on conditions from almost 20 years ago. 
The company has over the years been trying to adjust the spreadsheet template. The 
result of these adjustments has filled it with historical residue, something which 
makes the template difficult and time consuming when the primary user tries to han-
dle it.  

The purpose of this study was to help the company increase its accuracy in the repre-
sentation of the production times for the different PCB-based products by developing 
a new costing model based on an already existing but inadequate spreadsheet tem-
plate. The company also expressed the wish that the new costing model would be less 
time consuming to work with. 

The methods used to achieve the goal are interviewing, participatory observations and 
meetings with relevant persons. The data obtained were analyzed using the theory on 
PCB production and visualization of data. Many questions have also been clarified 
through additional interviews and some meetings. This has made it possible to analyze 
the total production time of most work stations. Studies of Mathematical Statistics 
show that the total time variance is made up of the different work stations variance. 
This insight has influenced us in our analysis of the various work stations. 

After the analysis and discussion between us and the company's technical director 
together with production engineers concerning the time parameters for each work-
station a pilot template and user guide were designed. The pilot template and user 
guide has been developed in accordance with the theory of visualization and has been 
evaluated by the company's production and marketing departments. 

This generated a final proposal on the spreadsheet template and user guide. This pro-
posal is an Excel-based spreadsheet template consisting of six tabs: Presentation 
marknad, Presentation teknik, Variabler, Konstanter, Formler and a user's guide which 
highlights the use of the tabs. "Presentation marknad” shows what marketers need for 
their work and the "Variabler" for the engineers. Tabs and User Manual has been de-
signed with visualization in mind, for example, have different font sizes and colored 
text been used. Tabs "Konstanter" and "Formler" is the basic data and information on 
how core data can be changed when the need arises. The reason for the last two tabs 
characteristics is that through our identification and analysis of workstations and own 
studies performed by the company, the company is allowed to increase the templates 
accuracy compared to reality.  
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Sammanfattning 

I januari 2010 hade författarna ett möte med den tekniske chefen för ett företag i vil-
ken en central del av produktionen var kretskortstillverkning. Vid detta möte framkom 
att företagets maskinpark och produktionsmetoder förändrats kraftigt sedan början av 
90-talet. Kalkylmallen för förkalkyler som företaget använde var baserat på de förhål-
landena som gällde på företaget för snart 20 år sedan. Företaget har sedan dess försökt 
justera i kalkylmallen. Resultatet av dessa justeringar har dock blivit att kalkylmallen 
fyllts med historiska rester, vilket försvårat användningen av den. Kalkylmallen har 
också visats sig ge oexakta värden på produktionstiderna samt vara tidsödande att 
använda då det saknades automatik i beräkningarna och presentationen inte var anpas-
sad för mallens primära användare. 

Syftet med denna studie var att hjälpa Företaget öka sin precision i återgivningen av 
produktionstiderna för de olika kretskortsbaserade produkterna detta genom att ut-
veckla en ny kalkylmall baserad på den redan existerande men otillräckliga kalkyl-
mallen. Företaget uttryckte även en önskan om att den nya kalkylmallen skulle vara 
mindre tidskrävande att arbeta med. 

Metoderna som användes för att uppnå syftet var intervjuer av olika strukturerings-
grad, deltagande observationer och möten med relevanta personer. Datan som in-
hämtades analyserades med hjälp av teori runt kretskortsproduktion och visualisering 
av data. Noggrannheten i vår datainsamling gjorde det möjligt att bena upp den totala 
produktionstiden i beståndsdelarna. Något som varit viktigt då studier av matematisk 
statistik visade på att den totala tidsvariansen var uppbyggd på de enskilda arbetsstat-
ionernas varians. 

Efter analyseringen och överläggningar mellan oss och företagets tekniske chef samt 
företagets produktionstekniker gällande de styrande tidsparametrarna för de olika ar-
betsstationerna konstruerades en pilotmall med tillhörande manual. Pilotmallen samt 
användarmanualen utvecklades enligt teorin om visualisering och utvärderades av 
företagets produktionstekniker och marknadsförare. Detta genererade ett slutligt för-
slag på kalkylmall och användarmanual. Förslaget innebar en Excel-baserad kalkyl-
mall bestående av sex flikar; Presentation marknad, Presentation teknik, Variabler, 
Konstanter, Formler och en användarmanual vilken stödjer flikarnas användning. 
"Presentation marknad" visade vad marknadsförare behövde för sitt arbete och fliken 
"Variabler" fokuserades gentemot produktionstekniker. Flikarna och manualen utfor-
mades med tanke på visualisering, exempelvis användes färglagd text och olika teck-
enstorlek. Fliken "Konstanter" och fliken "Formler" hade grundläggande data samt 
information om hur dessa data kunde ändras vid behov. Anledningen för dessa två 
flikars egenskaper var att genom vår kartläggning och analys av arbetsstationerna 
samt genom företagets egna framtida studier möjliggöra att företaget i kalkylmallen 
kan förbättra sina beräkning av produktionstiderna jämfört med verkligheten. 

 

Nyckelord 
Offert, Anbud, Kalkylmall, Kretskort, Ytmontering 
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1 Inledning 
Eftersom det företag som är uppdragsgivare till detta examensarbete begärde att få 
vara anonymt, benämns det i rapporten enbart som ”Företaget”. Företaget använde sig 
av en kalkylmall i Excel från 90-talet, för offertframtagande till kund. Sedan dess har 
Företaget utvecklat och moderniserat sin maskinpark. Maskinparken har expanderats 
och de omoderna maskinerna har sålts av. Förändringen av maskinparken har på-
verkat hur den gamla kalkylmallen används av tekniker och marknadsförare (säljare, 
inköpare och kundansvariga) och även resultatet den genererar. Kalkylmallen behöv-
de därför revideras för att spara tid vid dess användning och för att resultatet innebar 
en alltför inexakt produktionstidsberäkning för den slutgiltiga offerten.  

 

1.1 Bakgrund 

Företaget är fokuserat på produktförädling inom elektronikbranschen. Produkt-
förädlingen i Jönköping inkluderar bland annat kretskortstillverkning efter kund-
specifikation. Företaget har över 1000 anställda spridda över hela världen och dess 
anläggningar för administration, utveckling och produktion finns i fem länder, varav 
Sverige är ett. Elektronikbranschen är idag starkt konkurrensutsatt och företagen inom 
branschen arbetar med små marginaler.  

Tack vare sin kompetens kan Företaget hjälpa kunden genom hela processen från rit-
ning till färdig produkt. Produktförädlingen inkluderar även omkringutrustning likt 
lådor, kablage och kontakter. För kretskortstillverkningen kan Företaget med hjälp av 
avancerade testlabb ta fram pilotprodukter och ritningar vilka kan användas i före-
tagets moderna monteringsmaskiner för att få fram ett kundspecifikt serietillverkat 
kretskort. Kunden är inte bunden till att få hjälp med hela processen utan Företaget 
stödjer med de delar av produktionsprocessen kunden själv önskar. Branscherna som 
kunderna kommer ifrån är till största delen försvarsindustrin, medicinsk apparatur-
tillverkning, och telekommunikation. 

Sedan 90-talet har kretskortstillverkningen genomgått en snabb teknisk utveckling. 
Företaget har av denna anledning varit tvunget att successivt köpa in nya maskiner, 
men även behålla en del gamla maskiner. Förutom förändringen av maskinparken har 
även de manuella momenten i produktionen påverkats. En del manuella moment har 
försvunnit och andra har tillkommit.  

När detta examensarbete genomfördes använde sig Företaget av en Excel-baserad 
kalkylmall för att beräkna produktionstider som är baserade på produktionsprocessen 
som gällde i början av 90-talet. Denna mall hölls ajour med hjälp av små justeringar 
och anteckningar gjorda i marginalerna. Eftersom mallen inte var optimalt anpassad 
efter nuvarande produktionsprocess var den ganska omständlig att arbeta med. Själva 
dechiffreringen av kalkylmallen tog onödigt lång tid då den blivit mer och mer kom-
plicerad att använda ju längre tiden gått. Det visades sig att användandet av mallen 
också gav upphov till en alltför stor tidsvariation mellan verklig produktionstid och 
beräknad produktionstid. Detta påverkade tillförlitligheten hos offerten som baserades 
på mallen.  

De direkta konsekvenserna av dessa faktorer innebar en risk för att marknadsförares 
offerter antingen blev för dyra för kund, eller för dyra att genomföra för Företaget.   
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En annan konsekvens var att Företaget saknade fullständig kontroll över sin vär-
deskapande tid.  

Företaget var således i behov av en ny, uppdaterad kalkylmall anpassad för använd-
ning av tekniker och marknadsförare. Mallen behövde vara en avvägning mot fakto-
rerna enkelhet, noggrannhet och tydlighet; enkelhet att fylla i, noggrannhet i siffrorna 
och en tydlighet i resultatet den presenterar. 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att ta fram en kalkylmall för framtagning och beräkning av 
verklighetstrogna produktionstider i produktionen av kretskortsbaserade produkter. 
Den nya kalkylmallen skall också uppfattas såsom tydligare och mindre tidskrävande 
av de primära användarna. 

1.3 Avgränsningar 

Förkalkylen behandlar tider och inte ekonomiska kostnader. Operationstiderna är 
tänkta att beräknas av oss genom användning av Företagets databaser och i de fall 
detta inte är möjligt har vi tänkt att Företagets personal skall bistå oss med dessa tider. 
Kartläggningen inom produktionen fokuseras på vad Företaget anser vara värdeskap-
ande vilket gör att exempelvis lagerhållning mellan stationer inte är av intresse.  

1.4 Disposition 

Rapporten är fortsättningsvis indelad i fem större kapitel: 

• Teoretisk bakgrund  
Här beskrivs den teori som behövs för att läsaren skall kunna bilda sig en för-
ståelse för produktionen av kretskortsbaserade produkter. Kapitlet visar också 
den teori vi har använt för att uppfylla syftet med rapporten.   

• Metod och genomförande 
Här beskrivs de metoder och tillvägagångssätt som använts för att uppnå syf-
tet. 

• Resultat och analys 
I denna del återfinns en nulägesbeskrivning som åstadkommits med de meto-
der och tillvägagångssätt som beskrivits i föregående kapitel. Baserad på nulä-
gesbeskrivningen och med stöd från teorin följer en nulägesanalys. Efter nulä-
gesbeskrivningen och analysen redovisas ett förslag på kalkylmall som har fo-
kus på syftet. 

• Diskussion och slutsatser 
Kapitlet inleds med en metoddiskussion där vi kritiskt diskuterar de valda me-
toderna och tillvägagångssätt som använts för att uppnå syftet med rapporten. 
Vi diskuterar också alternativa metoder och tillvägagångssätt som kunde an-
vänts. Efter metoddiskussion följer en resultatdiskussion där vi diskuterar kal-
kylmallsförslaget. Diskussionen handlar om jämförelser mellan förslaget och 
den gamla kalkylmallen. Kapitlet avlutas med avsnittet Slutsatser. I detta av-
snitt redovisas konkret vad det nya kalkylmallsförslaget innebär för företaget. 
Det ges också tips på vad företaget självt kan göra för att finslipa den erhållna 
mallen till önskat status.    
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2 Teoretisk bakgrund 

Teoriavsnittet återspeglar det teoretiska ramverk vi studerat för att uppnå syftet med 
examensarbetet, det vill säga att konstruera en kalkylmall som var uppbyggd kring 
företagets nuvarande produktion, vara lättanvänd och också återge produktionstider 
som är förenliga med företagets krav. Två teoriavsnitt är särskilt omfattande, och 
dessa avsnitt är det om kretskortsproduktion och det om statistisk processtyrning. Då 
kretskortsproduktionen är uppbyggd av flera invecklade steg behövde vi studera teori 
om kretskortsproduktion ganska ingående. För att läsaren skall få en förståelse för 
kretskortsproduktion och vilka faktorer som påverkar produktionstider tycker vi att 
det var nödvändigt att i denna rapport ha med en ingående teoridel angående krets-
kortsproduktion. Avsnittet om statistik processtyrning är med dels för att läsaren skall 
ges en förståelse för just denna typ av styrning och dels för att illustrera det faktum 
att variansen för en produktionsprocess är uppbyggd av de ingående produktions-
stegens varianser.  

 

2.1 Kretskortstillverkning 

Ett kretskort består av en platta med flera elektriska komponenter på. Komponenterna 
kan finnas på plattans båda sidor och för att skilja dem åt kallas sidan med de högsta 
komponenterna för primärsida och baksidan för sekundärsida. Innan man erhåller ett 
färdigt kretskort har man en så kallad panel. Panelen är gjord av ett glasfiberlaminat 
med insprängda kopparledare i tre dimensioner. Kopparledarna läggs i panelen så att 
de har kontakt med panelens yta på de ställen där en komponent skall monteras. Innan 
komponenterna monterats på panelen kallas denna panel för mönsterkort (Sköld, 
1996). 

Mönsterkortet består av urstansade siluetter av hur kretskorten skall se ut i färdigt ut-
förande. Ifall kretskortet är mindre än panelen kan flera kretskort få plats på samma 
panel vilket ökar hastigheten på produktionen (enligt tekniker på Företaget). 

Den första avvägningen av en komponent är ifall den är polariserad eller opolariserad. 
Om en komponent är polariserad är det viktigt att komponenten är monterad i ström-
riktningen för att kunna fungera korrekt. Denna framtvingade hänsyn till ström-
riktningen gör att monteringen av polariserade komponenter kan ta längre tid jämfört 
med opolariserade komponenter. En opolariserad komponent är okänslig för vilket 
håll strömmen passerar igenom densamma.  

En lite mer komplicerad krets, i dagligt tal kallad för chips, är den integrerade kretsen 
(Integrated Circuit, IC). Utvecklingen av IC kretsen har lett fram till en krets kallad 
kulmatris (Ball Grid Array, BGA), vilken istället för ben på undersidan har löd-
punkter, enligt Figur 1, vilka fastnar på mönsterkortet när punkterna värms upp 
(Sköld, 1996). 
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Figur 1: Undersidan av en omonterad BGA krets med lödpunkter, 25x25mm stor. 

 

Det finns huvudsakligen tre olika teknologier för montering av kretsar på kretskort: 
Manuell lödning, hålmontering och ytmontering.  

• Manuell lödning (ofta kallad mjuklödning) är den klassiska monteringen med 
lödkolv och tenn. Efter att tenn och lödkolv avlägsnats stelnar lödningen och 
håller komponenten på plats (Prasad, 1989). 

• Hålmontering är då det finns ett hål i mönsterkortet i vilket kretsen löds fast i. 
Kretsen har oftast lite längre ben för att underlätta maskinell lödning. Mönster-
kortet behöver också ha hålen på rätt ställe vilket kan skapa konflikter vid 
montering av komponenter på båda sidor av kortet. Maskiner vilka placerar 
och monterar kretsarna vid hålmontering, exempelvis selektivlödare, arbetar i 
en snabbare takt än manuell lödning och ställtiderna är generellt kortare än vid 
ytmontering (Prasad, 1989). 

• Ytmontering (Surface Mount Technology, SMT) är en teknologi framtagen på 
60-talet av militär- och rymdmyndigheter för att öka antalet funktioner per 
viktenhet som elektroniken klarade av. Hos företag blev teknologin populär 
under tidigt 90-tal när de flesta barnsjukdomar teknologin dragits med lösts 
och tillgängligheten av komponenter designade för ytmontering ökat. En in-
vestering i teknologin blev nu ett mindre risktagande för företagsledningar 
(Prasad, 1989).  

Teknologins revolutionerande idé är att kretsarna löds fast på ytliggande le-
dare av koppar. Fördelen med ytmontering kontra hålmontering är komponen-
ternas täthet, det går att få in omkring 4 gånger så många kretsar på samma yta 
som ett hålmonterat kort (Prasad, 1989). Detta kan utnyttjas till att göra mer 
komplexa kort med fler komponenter och därigenom få ytterligare funktioner 
på samma yta. Det gör det även möjligt att tillverka kort med samma funktion-
alitet men på en mindre yta. Svagheten i detta är att ifall kunden inte har behov 
av mer komplexa kort blir det hela en onödig investering för företaget. Därför 
behöver ett byte till ytmonteringsteknologi föregås av en genomgång om 
huruvida bytet av maskiner uppfyller kunders önskemål (Prasad, 1989).  



Teoretisk bakgrund 

5 

Ytmontering går till på följande sätt: En lodpasta innehållande cirka 30% bly, 
50% tenn, 10% flussmedel och 10% blandade katalysatorer (KOKI company 
ltd, 2005) penslas och skrapas ut till ett tunt lager över en sida av ett mönster-
kort. Processen kallas för screentryckning. På mönsterkortet placeras sedan 
komponenter enligt specifikation med hjälp av maskiner. Ytmontering kräver 
den noggrannhet maskiner är lämpade för och därigenom fås även en ökad 
hastighet jämfört med hålmontering eller manuell montering. När maskinerna 
placerat komponenterna på sina platser värms kortet upp i en ugn. Ugnen 
smälter och torkar sedan lodpastan så att komponenterna fastnar på mönster-
kortet. Efteråt vänds kortet och mönsterkortets sekundärsida går igenom 
samma process, se Figur 2. På detta sätt kan komponenter placeras på båda si-
dor av kortet (Prasad, 1989). 

 

 

Figur 2: Schematisk bild över Ytmontering. 

 

2.2 Processer 

En process är en händelse med ett begränsat omfång och under en begränsad tids-
rymd. Händelsen kan bland annat vara en operation, ett förädlingssteg eller en kon-
troll. För att lämpa sig för kartläggning bör processen också vara en händelse som 
återupprepar sig. Processer tar emot aktiviteter för vidare förädling och därefter skick-
as resultatet vidare till en ny efterföljande process. Därigenom skapas en kedja av 
processer vilka kan brytas ner, kartläggas och visualiseras (Jonsson, Mattsson, 2005). 

För att visualisera delsystemen i en processkartläggning används standardiserade 
symboler för lagring, förflyttningar och hantering, visualiserat i Error! Reference 
source not found.. De tre mest grundläggande är triangel, pil och cirkel (Jonsson, 
Mattsson, 2005). 

 

Figur 3: Standardiserade symboler för lager, förflyttning samt operation. 
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2.2.1 Ställtidsreduktion 

Ett exempel på att förbättra en produktionsprocess är genom användning av ställtids-
reduktion, eller Singel Exchange of Die (SMED) metoden. Ställtidsreduktion är i sin 
enklaste form en uppdelning av den tid en maskin behöver för produktionsstart i två 
delar (Figur 4); inre ställtid, den tid när produktionen står still samtidigt som maski-
nen förbereds för en ny produktionsstart, samt yttre ställtid, vilket är den tid när ma-
skinen samtidigt arbetar med en tidigare produktion. Metoden föreskriver sedan att så 
mycket som möjligt av den inre ställtiden flyttas över till yttre ställtid. Sedan kan den 
yttre ställtiden minskas för att frigöra operatörstid (Shingo, 1984). 

 

 

Figur 4: Dela upp ställtiden, transferera ställtiden samt minska totala ställtiden. 

För att styra SMED metoden kan statistisk processtyrning användas. ”Syftet med stat-
istisk processtyrning är att försöka finna så många variationsbidrag som möjligt och 
sedan eliminera dessa” (Bergman, Klefsjö, 2007). 

 

2.2.2 Statistisk processtyrning (SPS) 

Ingen process genererar exakt samma resultat om och om igen. Ett exempel på en 
process kan vara tillverkning av muttrar. Ifall man tar de tillverkade muttrarna och 
utför vissa mätningar på dem, som till exempel vikt eller ytjämnhet i hålutrymmet så 
kommer man att upptäcka det naturliga fenomenet variation. Man kommer att upp-
täcka att ingen mutter väger exakt lika mycket som en annan. Man kommer också att 
upptäcka att graden av ytjämnhet inte är densamma hos muttrarna. Orsakerna till vari-
ation kan i en tillverkningsprocess till exempel vara spel i lager, vibrationer i maski-
ner, olika kvalitet på utgångsmaterial etc. (Bergman, Klefsjö, 2007). 

Många gånger visar det sig att utfallet av processen är normalfördelad. Om de tidigare 
nämnda muttrarnas vikt är normalfördelade och man börjar plotta deras viktfrekvens 
kommer man få ett diagram med nedanstående principiella utseende (Figur 5). 

Yttre

ställtid

Inre

ställtid
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Figur 5: Symetrisk fördelning runt väntevärdet vid normalfördelning. 

Man kommer att se att majoriteten av vikterna kommer att fördela sig symmetriskt 
runt ett visst värde. Detta värde kallas väntevärde och betecknas med µ. Väntevärdet 
brukar uppskattas med det aritmetiska medelvärdet. En annan upptäckt man kommer 
att göra är att är att det finns en avvikelse från medelvärdet åt båda hållen inom vilken 
majoriteten av muttrarnas vikt kommer att hamna. Denna avvikelse kallas standard-
avvikelse och brukar betecknas med σ. Man kommer fram till en fördelning av mutt-
rarnas viktfrekvens enligt Figur 6 nedan där sigma, σ, betecknar standardavvikelsen 
från målvärdet. 

 

Figur 6: Standardavvikelser i antal σ, Sigma. 
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Eftersom en mutters vikt varierar kallas denna för en stokastisk variabel. Det är också 
så att mutterns vikt är uppbyggd av stokastiska variabler. Om vi kallar mutterns vikt 
för ξmutter så får vi till exempel sambandet: 

 

ξmutter =   inköpt material – 1*borrning – 4*fräsning + …..= ξinköpt material + 1*ξborrning + 

4*ξfräsning + ….. 

Man brukar beteckna väntevärdet, µ för en stokastisk variabel, ξ med E(ξ). Variansen, 
som är σ2 brukar betecknas V(ξ). Stokastiska variabler ξ1, ξ2, …, som har den egen-
skapen att sannolikheten för händelsen P(ξ1 < x1 och ξ2 < x2 och …) = P(ξ1 < x1) * P(ξ2 

< x2) * … för alla tal x1, x2, …, kallas oberoende. Om de stokastiska variablerna ξ1, 
ξ2, … är normalfördelade och oberoende sinsemellan kan man visa att följande sam-
band gäller (Vännman, 2002):  

E(c1ξ1 + c2 ξ2  + …..) = c1E(ξ1)  + c2E(ξ2) + …….. 

V(c1ξ1 + c2 ξ2  + …..) = c1
2V(ξ1) + c2

2V(ξ2)  + …….. 

För att avgöra om en stokastisk variabel kan anses vara normalfördelad kan man 
plotta mätvärdena på ett så kallat normalfördelningspapper. Om mätvärdena där följer 
en rät linje så kan man anta att variabeln är normalfördelad (Bergman, Klefsjö, 2007). 

Om x1, x2, …, xn är observerade stickprov på en stokastisk variabel ξ med E(ξ) = µ 
och V(ξ) = σ2 så är oberoende från vilken fördelning ξ kommer ifrån  

�̅ = 	 ���	���	…�	�
�   en användbar skattning av µ och 

� =	 �
���∑ (�� −	x�)	���� en användbar skattning på σ

2. 

Om den studerade stokastiska variabeln är normalfördelad så gäller att ju större n, 
desto bättre värde på µ och σ2 kan beräknas genom dessa skattningar (Vännman, 
2002). 

De delar av processen vilka bidrar till variationen kan identifieras med hjälp av statist-
isk processtyrning (SPS). Med hjälp av SPS kan de synliga variationerna elimineras 
eller minimeras. När man på så sätt fått en stabil process med liten variation är målet 
att bibehålla eller om möjligt ytterligare förbättra processen. Man brukar kalla den 
variation som de urskiljbara orsakerna ger upphov till för urskiljbar variation. Övrig 
variation kallas slumpmässig variation. När bara den slumpmässiga variationen belas-
tar processen säger man att processen befinner sig i statistisk jämvikt eller att man har 
en stabil process (Bergman, Klefsjö, 2007).  

En stabil process som är en process med liten variation kan över tiden göras dugligare, 
genom att man försöker eliminera så många som möjligt av de orsaker som ger upp-
hov till slumpmässig variation. Den slumpmässiga processens mätvariabel är ju upp-
byggd av flera slumpmässiga variabler; 

 µmätvariabel  =  c1E(ξ1)  + c2E(ξ2) + …….. 

Om dessutom de stokastiska variablerna är oberoende gäller också sambandet  

σ
2
mätvariabler  =  c1

2V(ξ1) + c2
2V(ξ2)  + …….. 

Genom att skaffa ytterligare kunskap om processen kan man eliminera fler orsaker till 
variation och få en process med mindre variation. 



Teoretisk bakgrund 

9 

Ett viktigt verktyg i SPS är Styrdiagram, Figur 7. Idén är att man med jämna tids-
mellanrum tar ut ett antal observationer och med hjälp av dessa beräknar någon form 
av kvalitetsindikator som man avsätter i ett diagram. Kvalitetsindikatorn kan vara till 
exempel provgruppens aritmetiska medelvärde (till exempel muttrarnas vikt). Så 
länge den inprickade kvalitetsindikatorn håller sig inom föreskrivna gränser är proces-
sen i fråga stabil. De föreskrivna gränserna kallas styrgränser. Ofta använder man sig 
av ett så kallat målvärde. Målvärdet är ett bestämt idealt värde på kvalitetsindikatorn, 
och brukar placeras mellan styrgränserna. Avståndet mellan styrgränserna och mål-
värdet brukar ofta anges i antal standardavvikelser för indikatorn (Bergman, Klefsjö, 
2007). 

 

 

Figur 7: Gränser för korrigering av processen. 

Styrgränser skall inte förväxlas med toleransgränser. Styrgränser används för att av-
göra om en process är stabil eller inte. Toleransgränser sätts för att avgöra om en en-
skild enhet uppfyller ställda produktkrav från kund eller dylikt (Bergman, Klefsjö, 
2007).  

Det bör slutligen nämnas att för att kunna använda de metoder som används inom 
SPS för att styra processer förutsätts att den studerade mätvariabeln är normalförde-
lad. 
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2.3 Visualisering av kalkylblad samt manual 

Visualisering av information presenterad via datorer har fått en större och större vikt i 
takt med att antalet datorer ökat i samhället. Dessa objekt kan vara allt ifrån dator-
program eller spel till dokument vilka skall läsas sittandes framför datorn. Vid till-
verkningen av dessa objekt måste det betänkas att användare skall hantera något skap-
at av en designer. En designer kan ha en helt annan mental bild av hur slutprodukten 
fungerar eller skall fungera jämfört med användarens egentliga behov. Ett problem är 
ifall den visuella designprocessen kommer igång för sent och blir ett hastverk då pro-
jektets tidsplan och budget börjar ta slut. Därför behöver dessa projekt startas på ett 
tidigt stadium för att hinna inhämta användares åsikter. Utvecklingsprojekt bör därför 
kantas av pilottester på vägen till ett slutligt resultat, detta för att problemhantering är 
mindre kostsamt ju tidigare problemen kommer upp till ytan (Helander, 2006). 

Alla projekt bör genomgå en uppföljning eller en utvärdering. För att utvärdera män-
niska-dator interaktion (Human-Computer Interaction, HCI) och resultatet av utveck-
lade system har Nielsen (1994) vidareutvecklat tio tumregler.  

1. Systemets status skall visualiseras till användaren. 

2. Logisk ordning i systemet vilket följer verkligheten. 

3. Användare skall enkelt kunna åtgärda fel eller återställa till standard in-
ställning. 

4. Enkelhet och standardisering för tydlighet. 

5. Förebygg problem. 

6. Tydlighet vilket minskar behovet av memorering. 

7. Flexibilitet och möjlighet för användare att förbättra. 

8. Funktionalitet i informationen, enkel och nödvändig information. 

9. Hjälp och tydlighet vid felsökning. 

10. Dokumentation skall vara till hjälp. Dokumentation skall finnas och vara ge-
nomtänkt   

 

De 10 punkterna används för att säkerställa användbarheten i projektets slutresultat. 
Resultatet kan vara ett objekt (eller en produkt ifall det är något för försäljning) och 
målet är att vara ändamålsenligt för slutanvändarens huvudsakliga uppgift genom att 
vara ett bra verktyg, något som kan definieras som kvalitet för användaren. Produkten 
bör även vara lätthanterlig och skapa så lite aggression hos användaren som möjligt. 
För att nå målet med designen är det viktigt att användaren får acceptans för det nya 
systemet och det kan uppnås genom att användaren har eller får möjlighet att skaffa 
den erforderliga kompetensen, exempelvis genom en användarmanual. Acceptansen 
kan också ökas genom att objektet görs vänligt gentemot användaren. Exempelvis kan 
bruksanvisningen inbegripa tydliga bilder för att visualisera felhantering och ge för-
slag på problemlösning (Gustavsson, Lundström, 2006). 
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Ett exempel på tillfällen då en produkt eller ett objekt kan skapa aggression är vid 
felhantering och under tiden felet åtgärdas. En teknisk manual kommer inte vara det 
första som plockas fram, utan en användares första instinkt är oftast att försöka hitta 
någon i sin omgivning som vet hur problemet kan lösas. Problem uppstår då objektet 
är aktivt och används, vilket skapar en viss stress då objektet används för att slutföra 
en arbetsuppgift som nu riskerar att blir försenad. Om nu bruksanvisningen används 
så är det för att behovet finns där och situationen passar in enligt ovan (Runvall, Pa-
rantainen, 2007). 

Om nu objektets ägare är under press under användandet av en manual, finns det in-
tresse av att manualen skall vara tydlig och enkel att hantera. Då en manual skall skri-
vas kan en tydlig layout förstärkas genom färgkodning av innehållet. Ändring av text-
storlek för att göra texten mer tydligt samt för att markera rubriker och underrubriker 
är en del av den viktiga layouten. Flertalet bilder används för att användare skall ha en 
möjlighet att jämföra med sin upplevda verklighet. Bilderna kan göras ännu tydligare 
genom bildmarkeringar eller bildtexter (Runvall, Parantainen, 2007). 
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3 Metod och genomförande 
 

3.1 Metod 

Vår datainsamling hos Företaget har gjorts med syftet att kartlägga produktionsflödet 
vid kretskortstillverkningen och att kartlägga de faktorer som inverkar på tids-
åtgången vid de olika arbetsstationerna som produktionen är uppbyggd av. Ett annat 
syfte med kartläggningen har varit att beskriva hur den gamla mallen används.  
Sammantaget har kartläggningen blivit en grund för oss att stå på när vi sedan med 
hjälp av teorin skulle utveckla ett förslag på en kalkylmall som motsvarade Företagets 
förväntningar. 

I vår datainsamling hos Företaget har vi använt oss av en intervju och deltagande ob-
servationer, med för ändamålet relevanta personer. Vår närvaro vid besök hos före-
taget och under spontanbesök behövde aldrig utannonseras i förväg. Anledningen till 
detta var att efter vårt första inbokade möte med Företagets tekniske chef meddelade 
denne samtliga på Företaget att vi de följande 12 veckorna, med start från vecka tre 
skulle vistas i lokalerna. 

Genom att arbeta på detta sätt med kartläggningen byggdes en god faktabas upp. 
Denna faktabas analyserade vi med hjälp av teorin som beskrivits tidigare. Innan vi 
påbörjade själva utvecklandet av kalkylmallen bokade vi ett möte med den tekniske 
chefen och teknikerna för att visa våra resultat från analysen och för att få en väg-
ledning i hur vi skulle gå vidare.  

En närmare beskrivning av vem som intervjuades och vart och med vilka de del-
tagande observationerna bedrivits kommer i de nästföljande sektionerna. Där finns 
också information om arten av intervju och typen av frågor som använts, både vid 
intervjun och i den deltagande observationen. 

 

3.2 Genomförande 

I detta avsnitt beskrivs hur vi gick tillväga för att kartlägga produktionsflödet, de 
olika produktionsstegen och användningen av den gamla kalkylmallen. Anledningen 
till denna kartläggning var att kunna identifiera en kravbild för beräkningsmodulen. 

 

3.2.1 Kartläggning av produktionsflödet 

Kartläggningen av produktionsflödet gick till så att vi först förberedde intervjufrågor 
av strukturerad och halvstrukturererad karaktär. Vi kom överens sinsemellan vem som 
skulle ställa frågorna och vem som skulle anteckna svaren.  

Personen som intervjuades för den här kartläggningen var produktionsledaren och 
intervjun var av både strukturerad och halvstrukturerad karaktär med svar av sluten 
respektive öppen karaktär (Bilaga 2). Ju lägre intervjuns struktureringsgrad var desto 
mer utrymme lämnades för följdfrågor som kunde uppkomma under intervjuns gång. 
En låg struktureringsgrad hos intervjun ger öppna och uttömmande svar (Lantz, 
2007). 
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Vi fick följa med produktionsledaren ut i produktionshallen och han gav oss en rund-
vandring samtidigt som vi ställde våra frågor. Denna intervju och rundvandring tog 
ungefär en timme (Bilaga 2).  

Anledningen till att vi valde att kartlägga produktionsflödet var att då skulle det bli 
lättare att kunna konstruera en kalkylmall som var uppbyggd kring företagets dags-
aktuella produktion. Våra frågor och rundvandringen gav svar om det generella pro-
duktionsflödet utan att gå in på de olika produktionsstegen i detalj. Vi fick också in-
syn i hur Företaget definierar operatörstid och maskintid. 

 

3.2.2 Kartläggning av produktionsstegen 

Kartläggningen av de olika produktionsstegen kan beskrivas som en deltagande obser-
vation. I Ejvegård 2003 beskrivs så kallade deltagande observationer. Denna typ av 
observationer beskrivs som en process eller ett skede där man som observatör deltar 
eller har inblick i. Denna typ av observationer använde vi oss av då vi kartlade vad 
som hände på de olika arbetsstationerna som ingick i de olika produktionsstegen. Re-
liabilitet i resultat har att göra med dess trovärdighet (Williamson 2002). För att öka 
trovärdigheten i kartläggningen av produktionen så tillbringade vi en vecka var i pro-
duktionen och konverserade med olika operatörer som arbetade vid arbetsstationerna. 
Då dessa konversationer ägde rum fördes anteckningar om saker som var relevanta för 
arbetet med framtagandet av den nya kalkylmallen, som till exempel faktorer som styr 
tidsåtgången vid de olika arbetsstationerna.    

Under var sin vecka i produktionen så var vi deltagande observatörer på riggnings-
avdelningen, lina 1 och lina 2, AOI, röntgen och den manuella monterings-
avdelningen.  Den manuella avdelningen kan delas in i eftermontering, apparat-
montering, panelmontering, depanalisering, packning, selektivlödare SL-Jade, se-
lektivlödare SL-Orissa och rengöringsmaskin. 

Bemanningen vid de olika stationerna var enligt följande: 

• Riggningsavdelning, 2 operatörer. 
• Lina 1, 2 operatörer. 
• Lina 2, 1 operatör. 
• AOI, 1 operatör vid maskin och 2 operatörer vid manuell avsyning. 
• Röntgen, 1 operatör 
• Eftermontering,  apparatmontering, panelmontering, depanalisering, packning, 

1-2 operatörer vardera. 
• SL-Jade, 1 operatör. 
• SL-Orissa, 1 operatör. 
• Rengöringsmaskin, 1 operatör. 

De deltagande observationerna varade ungefär 1-2 timmar vid varje arbetsstation. 

Dessa observationer gick till så att vi observerade hur operatören/operatörerna utförde 
sina arbetsuppgifter samtidigt som vi då och då ställde frågor som till exempel; Hur 
lång tid brukar det ta att göra det?  Vad kan göra att det tar extra lång tid? Svaren på 
frågorna antecknades på papper. Denna nämnda procedur gjordes sedan om nästa 
vecka när det var dags för den andre av oss utföra samma kartläggning.  
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Syftet med kartläggningen av dessa arbetsstationer var huvudsakligen att finna de 
parametrar som påverkar och styr tidsåtgången vid arbetsstationen. Dessa parametrar 
hade vi tänkt implementera i den nya kalkylmallen.   

 

3.2.3 Kartläggning av kalkylmall och dess användnin g 

Kartläggningen av användningen av företagets kalkylmall gjordes med hjälp av delta-
gande observationer med dess användare; produktionstekniker och marknadsförare. 
Med marknadsförare menas inköpare och kundansvariga.  

De deltagande observationerna genomfördes av den av oss som inte gjorde den första 
deltagande observationen i produktionen. Observationerna gjordes hos vid två tekni-
ker var och för sig och hos två marknadsförare var och för sig. Tillfällena var valda så 
att de deltagande observationerna gjordes då teknikerna skulle göra en förkalkyl på ett 
nytt kretskort och när marknadsförarna skulle tyda resultatet de fått från kalkylmallen 
via teknikerna. Varje observation tog ungefär 1-2 timmar. 

Syftet med de deltagande observationerna med de produktionstekniker som använder 
mallen var att utröna hur de måste arbeta med mallen för att få fram det resultat som 
marknadsförarna hade behov av. Marknadsförarna använder mallens beräknade vär-
den till att göra offerter till kunder. Exempel på frågor som användes till produktions-
teknikerna var: hur gör du här? Vad används det här fältet till? Hur vet du vilket värde 
som skall vara där? Några exempel på frågor som användes vid intervjuerna med 
marknadsförarna var: Hur vet du hur lång maskintiden blir? Vad skulle du vilja att en 
framtida kalkylmall visade? 

Svaren på frågor och de iakttagelser som gjordes under de deltagande observationerna 
nedtecknades på papper. 

3.2.4 Analys 

Detta avsnitt beskriver hur författarna har analyserat den data som framkommit un-
der kartläggningsarbetet och hur resultatet kunnat uppnås.  

Som tidigare nämnts så användes under arbetet med nulägesbeskrivningen anteck-
ningsblock för att skriva ned svaren på intervjufrågorna och resultatet av den delta-
gande observationen.  Svaren resulterade i ett antal processbeskrivningar av A3 for-
mat. Frågor och funderingar angående analysen av det erhållna resultatet nedteck-
nades också på A3 papper. De följdfrågor och svar som utkristalliserades genom 
denna visualisering noterades i marginalen av pappret.  Frågorna använde vi sedan 
som bas för vår litteraturstudie. Litteraturstudien syftade till att ge oss en förståelse för 
kretskortstillverkning och en vägledning i hur vi skulle nå syftet med examensarbetet. 

Kartläggningsarbetet gav oss en god förståelse av hur produktionsflödet var uppbyggd 
vid kretskortsproduktionen. Vi fick också en god inblick i vilka faktorer som kunde 
påverka tidsåtgången i de olika arbetsstationerna. Dessutom fick vi en god känsla för 
hur den gamla kalkylmallen användes av både teknikerna och marknadsförarna och 
också vilka problem som var förknippade med denna användning.  

För att analysera den fakta som vi erhållit vid kartläggningsarbetet valde vi att analy-
sera olika delar av den med olika teoretiska angreppssätt. För att erhålla de formler 
som behövdes för att skapa produktionstidsberäkningar som var inom Företagets 
kravområde har vi betraktat de olika arbetsstationerna som stokastiska processer och 
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använt oss av den matematiska statistiken, och då särkilt normalfördelningen. Mate-
matisk statistik har använts för att analysera kartläggningen av de olika produktions-
stegen, samtidigt som stöd har använts av teorin angående kretskortstillverkning.  

För att analysera den information som uppkommit vid kartläggningen av användning-
en av den gamla kalkylmallen har vi använt oss av de av Nielsen (1994) beskrivna tio 
tumreglerna i kombination med effekter som färgkodning, ändring av textstorlek, 
markering av rubriker och underrubriker, bilder etc. vilka beskrivs av Runvall och 
Parantainen (2007).   
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4 Resultat och analys 

4.1 Nulägesbeskrivning 

I nulägesbeskrivningen beskrivs kretskortstillverkningsprocessen som huvudprocess, 
de ingående delprocesserna och den nuvarande mallen för förkalkyler och dess an-
vändning. Beskrivningen av kretskortstillverkningen bygger på den av författarna 
genomförda intervjun med produktionsledaren vid kretskortstillverkningen. Beskriv-
ningen av de olika produktionsstegen bygger på den dubbla veckolånga deltagande 
observationen av produktionen. Den sista delen beskriver användningen av den gamla 
kalkylmallen och bygger på de deltagande observationer som gjorts med tekniker och 
marknadsförare då de använt mallen. 

4.1.1 Huvudprocess kretskortstillverkning 

I produktionshallen hos det studerade Företaget sker produktion av kretskort och 
kretskortsbaserade produkter. Produkterna som produceras här kan placeras i följande 
grupper 

• Serieproduktion  
För dessa produkter har Företaget ett fullständigt underlag i form av ritningar, 
produktionstider, materialkostnad, försäljningspris etc. De delar och kompo-
nenter som ingår i produkten lagerstyrs av Företaget. Företaget benämner pro-
duktionen av denna typ av produkter för serieproduktion. Denna serieprodukt-
ion fungerar på det sättet att kunden bestämmer en total kvantitet av produkter 
som skall tillverkas av Företaget under en viss period, till exempel ett år. Kun-
den, tillsammans med Företaget, bestämmer sedan om en lämplig tillverk-
ningsplan. Denna tillverkningsplan består av hela den totala kvantiteten upp-
delad i mindre delar, så kallade batcher med speciella planerade leveransda-
tum.  
 

• Prototyper 
Här kan produkter placeras för vilka man har nödvändiga ritningar för men 
som man aldrig producerat tidigare. Ett mycket litet antal produkter eller delar 
av produkter produceras för att Företaget vill undersöka om kundens underlag 
för produkten är tillräckligt för att överhuvudtaget kunna producera produkten. 
Oftast behövs också för denna typ av produkter vissa tillsatsmaterial köpas in, 
maskiner förberedas inför en första körning, inköp av komponenthållare ifall 
specialkomponenter används etc.  Det som produceras testas också genom 
speciella metoder och maskiner för att undersöka vilka maskinparametrar och 
vilka manuella moment som behöver skärpas för att kunna tillverka en funge-
rande produkt. Denna typ av kostnader som uppstår i samband med tillverk-
ningen och test av prototyper kallas för NRE kostnader (Non-recurrent engi-
neering, NRE).  Företagets mål är att produkter som är i denna grupp så små-
ningom skall kunna placeras i gruppen serieproduktion när alla förberedelser 
är klara. Företaget använder sig av ett fast pris för NRE kostnader om inte Fö-
retagets tekniker gör bedömningen att produkten är en väldigt speciell produkt 
som kommer kräva väldigt mycket förberedelser innan den kan placeras i 
gruppen serieproduktion. 
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Produktionstiderna för alla produkterna som produceras här är baserade på Företagets 
Excel-baserade kalkylmall.  

Vid serietillverkning delas produktionen upp i batcher, där varje batch har separata 
ställtider. I varje produktionsbatch körs ett första kort igenom hela maskinmonte-
ringskedjan för att sedan kontrolleras med hjälp av röntgen och en automatisk optisk 
inspektionsmaskin (AOI) företaget har. Körningen av detta första kort i batchen kallas 
av tekniker för första artikelkontroll (FAK) och ingår i ställtiden efter riggningen.  

Batchtillverkningen initieras med överlämnandet av kundorder till operatörer. Varje 
kundorder har sin egen mapp med information till operatörer om hur slutprodukten är 
planerad att produceras samt hur stor batchen är som skall produceras. Processflödet 
(Figur 8) genom produktionen börjar i råvarulagret med komponenter och mönster-
kort. Operatören tar med sig komponenter ifrån råvarulagret till riggningen.  

 

Figur 8: Överblick av det studerade processflödet. 

I riggningen monterar operatören komponenterna i magasin och så kallade tray ex-
changer (TEX). Dessa magasin och TEX används för att ladda den lina produktionen 
är dedikerad till enligt produktionsordern. Maskinmonteringen är delad i två parallella 
linor, dock har de två linorna olika hastigheter beroende på maskinkonfiguration. I 
linan utförs även kvalitetssäkring genom visuell kontroll. De från linan färdigbehand-
lade panelerna fyller ett rack, placerat intill linan (Bilaga 1).  

När produktionen i lina är klar tas racken med paneler över till en maskin för AOI 
vilken är en extra kvalitetssäkring för kunden. Dock bör det nämnas att under pro-
duktionens gång tas paneler bestyckade med BGA-komponenter enligt en bestämd 
rutin ut från racket och undersöks i en röntgenmaskin, vilket är en del av företagets 
SPS. Dessa paneler läggs sedan tillbaka i racken intill linan. Eventuella fel som AOI-
maskinen hittar inspekteras och åtgärdas manuellt vid en intilliggande station.  

Efter det att kretskorten kontrollerats i AOI-maskinen och kontrollerats/åtgärdats ma-
nuellt transporteras racken till det manuella området för slutmontering av bland annat 
kontakter och paneler. I det manuella området finns även tre maskiner: pressfit för att 
trycka fast komponenter och två selektivlödare. När slutprodukten är uppdelad och 
packad efter kundens specifikation transporteras det till färdigvarulagret för vidare 
transport till kund. 
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Informationen ovan bygger på intervjun genomförd av oss med Företagets produkt-
ionsledare. Av intervjun framgick också hur produktionsledaren och Företagets tek-
niska personal definierade maskintid respektive operatörstid. Ren operatörstid är så-
dan tid som förflyter då ingen maskin står still då operatören gör sitt arbete. Ren ma-
skintid är sådan tid som förflyter då maskinen går och ingen tillsyn av operatör be-
hövs.  

4.1.2 Delprocess Riggning 

Här är det yttre stället i den ställtidsreduktion som införts hos Företaget enligt Single 
Minute Exchange of Die (SMED) metoden. SMED metoden används som en förbere-
delse inför maskinmontaget i lina 1 och lina 2.  

Riggningen börjar med en utskrift ifrån företagets planeringsprogram My plan vilken 
ifyllts av marknadsförarna. I denna utskrift anges ordernummer, orderstorlek, val av 
lina, om riggningen är primär eller sekundär och en plocklista. Om riggningen avser 
en föreberedelse för montering av komponenter på kretskortets ovansida kallas denna 
för en primärriggning. I motsatt fall kallas den för en sekundärriggning.  

Plocklistan innehåller information om vilka olika komponenter som ska plockas och 
deras antal för hela batchen. Plocklistan innehåller också en så kallad omställnings-
instruktion, som anger vilka magasin som skall användas. Komponenterna hämtas 
från råvarulagret (Figur 9) som är lokaliserat i närheten av riggningsstationen. Oftast 
går endast en person till färdigvarulagret med en vagn och plockar de komponenter 
som ska ingå i riggningen. Den andra personen hämtar magasinen, också från en hylla 
lokaliserad nära riggningsenheten och gör andra förberedelser i riggningsarbetet. Alla 
typer av komponenter placeras i speciella magasin som används för att ladda maski-
nen i linan vid produktion.  

 

 

Figur 9: Riggning, yttre ställ. 

 

Varje komponentförpackning förutom TEX-komponenter placeras i magasinen till-
sammans med en så kallad feeder. Det är via feedern maskinen hämtar komponenter 
som ska placeras på kretskortet. TEX-komponenter hämtas av maskinen från speciella 
trays som ansluts till maskinen. Under riggningsarbetet sker en manuell inskrivning 
av komponenters artikelnummer, antal komponenter i förpackningen, magasinens id-
nummer, tray-nummer och feeder-nummer i ett program som heter My Label.  
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Enligt intervjuer med personal så kräver vissa rullar med komponenter special-
magasin. De komponenter som kräver specialmagasin är komponenter som är för-
packade i 24 mm rullar, där 24 mm anger bredden på rullen. Plocklistan innehåller 
också en tray-komponentlista, så kallade TEX-komponenter. TEX-komponenter är 
större komponenter som inte paketeras i rullar eller sticks, utan får placeras på speci-
ella brickor. Magasinen, traysen och de komponenter vilka monteras separat läggs 
tillsammans på en vagn som ställs på en yta framför lina 1 och lina 2. Detta för att 
operatörerna lätt kan ta med sig vagnen till platsen för montering i linans inre ställ. 

Riggningsavdelningen bemannas av två operatörer. Riggningstiden bedömdes vara 
rent yttre ställ och bedömdes därför som ren operatörstid.  

Ju fler olika komponenter som ingår i riggningen desto längre tid tar riggningen, efter-
som det innebär att fler moment behöver utföras. Enligt intervjuer med operatörer som 
arbetar vid riggningen så kräver vissa rullar med komponenter specialmagasin som 
förlänger riggtiden. Riggning av TEX-komponenter förlänger också riggtiden då 
dessa komponenter är förpackade i speciella behållare. Denna extra tidsåtgång kom av 
att dessa behållare måste packas upp och komponenterna placeras på speciella brickor 
i en viss ordning och i den exakta mängden som går åt.  

Både operatörer och tekniker vidhöll att den totala riggningstiden uppvisade stor vari-
ation; En sekundärriggning tar ungefär 15 minuter till upp till drygt 1 timme och 1-3 
timmar för en primärriggning. Sammanfattningsvis kan sägas att de faktorer som klar-
ast och med mest tyngd påverkar riggtiden är antalet olika komponenter men även 
typen av komponenter har en viss påverkan. Dock har kvantiteten av komponenterna 
liten inverkan.  

Enligt operatörerna varierar antalet komponentsorter på ett kretskort mycket. Att be-
stämma en medeltid för en riggning skulle därför innebära att även standardavvikelsen 
blev mycket stor. Det var därför rimligare med en ansats som innebar att medelvärden 
av riggningstiden bestämdes vid olika mängdintervall av komponentsorter. Då kan en 
kretskortsritning studeras och genom att ta reda på hur många olika sorters kompo-
nenter som skall maskinmonteras kan riggningstiden bestämmas genom att man vet 
inom vilket mängdintervall av komponentsorter det aktuella kretskortets antal olika 
komponentsorter kommer att hamna i. Därmed fås ett bra värde på riggningstiden med 
liten variation. Denna procedur kan göras både på kretskortets primärsida och sekun-
därsida, och därmed fås riggningstiden med den noggrannhet som krävs för den aktu-
ella sidan.  
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4.1.3   Delprocess Produktion lina 1 och lina 2 sam t röntgen 

Varje nytt jobb i linan (Figur 10) inleds med ett inre ställ. Den inre ställtiden utgörs 
av: 

1. Operatör av lina tar med sig vagnen ifrån riggningsytan till dess monterings-
maskin och kontrollerar att alla komponenter finns med från riggningen ge-
nom manuell kontroll. 

2. Montering av de laddade magasinen och placering av övriga komponenter i 
maskin så maskinen har tillgång till dem inför körning. 

3. Centrering av maskinverktyg med avseende på komponenters placering på 
kretskortet. 

4. Inställning av screentryckaren för den nya panelen. 

5. Tryckning av första panelen. 

6. Manuell kontroll av första panelen. 

7. Första artikelkontroll (FAK). 

Det har också framgått ibland monteras specialkomponenter på kretskorten vilket kan 
öka tidsåtgången för det inre stället. Då en specialkomponent skall monteras beräknas 
det inre stället som om det uppkommer en punkt nummer 8, vilket också verkar lo-
giskt då vi observerat att denna aktivitet görs som ett eget steg i det inre stället.  

FAK innebär att den första panelen går igenom omsmältningsmaskinen, röntgen-
maskinen och AOI-maskinen. Vilken lina komponenterna skall monteras i bestäms av 
marknadsförarna och Företagets produktionsplaneringssystem för att maximera linor-
nas beläggning.  

De två monteringslinorna skiljer sig åt främst genom att lina 1 enligt operatörerna är i 
genomsnitt 40 procent snabbare än lina 2. I lina 1 finns det en monteringsmaskin med 
2 hydraverktyg och 2 midasverktyg seriekopplad med en monteringsmaskin med yt-
terligare ett hydraverktyg och ett midasverktyg, totalt 3 av varje verktyg. I lina 2 finns 
däremot endast en monteringsmaskin med ett hydraverktyg och ett midasverktyg.  

Linan (Figur 10) startar med ett screentryck där ett fastsättningsmedel placeras på 
panelen. Fastsättningsmedlet innehåller lödpasta och flussmedel. Screentrycksmaski-
nen ”målar” ut medlet på den av panelens sidor på vilken komponenterna skall monte-
ras. Panelen transporteras medelst löpande band in i monteringsmaskin där en sida av 
panelen får sina komponenter monterade. Maskinen monterar med de två olika verk-
tygen; hydra och midas. Midasverktyget används för fastsättning av precisionskom-
ponenter, till exempel komponenter med flertalet ben eller ben placerade osymmet-
riskt, vilka måste monteras med viss noggrannhet. Hydraverktyget kan bära med sig 
flertalet komponenter och montera fast dessa med hög hastighet. Hydraverktyget han-
terar exempelvis små och symmetriska komponenter med få ben, detta verktyg kan 
genom komponenternas relativa enkelhet arbeta i hög hastighet vid monteringen.  

Varje panel går igenom den manuella kontrollenheten (avsyningen) som är placerad 
mellan maskin och ugn. Ut från maskinen kommer monterade kretskort till kontroll-
enheten där de kontrolleras visuellt var och en. Vid kontrollstationen undersöks om 
maskinen missat att sätta i någon/några komponenter. Det händer också att vissa 
komponenter monteras här i efterhand eftersom det inte är möjligt för maskinen att 
sätta dit vissa komponenttyper.  



Resultat och analys  

22 

De paneler som godkänns av kontrollant transporteras av linan in i en omsmältnings-
maskin där fastsättningsmedlet solidifieras. Omsmältningsmaskinen värmer panelen 
stegvis för att lödpastan och flussen skall reagera under kontrollerade former och inte 
skapa problem med överhettning eller kallödning. Den sista delen av ugnen är en has-
tig nedkylning av kortet så lödningarna härdas. Härdningen fixerar komponenterna på 
plats med minimal risk för kontaminering och undviker försämring av hållfastheten i 
lödpunkten. Panelen blir även hanterbar för människor då det lämnar maskinen ifall 
en visuell kontroll skall genomföras.  

Det löpande bandet placerar de färdiga panelerna i ett rack för enklare transport av 
personal till nästa station i flödet. Nästa station är vanligtvis avsyning med AOI-ma-
skin. Efter att kretskorten gått igenom AOI-avdelningen så körs, om kretskorten skall 
ha maskinmonterade komponenter på den andra sidan också, igenom någon av de två 
linorna igen. 

 

 

Figur 10: Maskinell montering parallellt i lina 1 och 2. 

De kretskort som innehåller BGA-komponenter måste också igenom en röntgen-
maskin efter omsmältningsugnen. Detta förfarande är en process i Företagets Statis-
tiska Processtyrning (SPS). Operatör tar ut färdiga paneler med regeln ”första 5 pane-
lerna/kretskorten, sedan vart 20:de och den sista panelen/kretskortet i batchen” och 
kontrollerar dem i en röntgenmaskin. Röntgenmaskinen används för att säkerställa 
lödpunkternas hållfasthet och att inga orenheter smugit sig in, likt luftbubblor eller 
annan kontaminering. Eftersom BGA-komponenter har så många lödpunkter, varav en 
stor mängd är placerade under kretsen, är det mycket svårt att kontrollera dem endast 
visuellt. Röntgenmaskinen kräver en operatör under hela operationstiden. Därför på-
verkas operatörstiden av maskintiden för röntgenmaskinen. 
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4.1.4 Delprocess AOI och avsyning 

Denna avdelning kallas för Automatisk Optisk Inspektion (AOI)-avdelningen (Figur 
11). Avdelningen består av en AOI-maskin och en uppföljnings- och korrigerings-
station (avsyning). Till AOI går alla kort producerade i maskinmonteringen. AOI-ma-
skinen producerar foton av varje panel och jämför med en mall. Mallen är ett foto av 
en felfri panel. Ifall maskinen upptäcker en avvikelse gentemot mallen markeras detta 
i ett datorprogram. Den markeringen visualiseras med hjälp av det producerade fotot 
och ett serienummer för kontrollanten genom datorprogrammet. Operatören på upp-
följnings- och korrigeringsstationen tar sedan fram panelen med hjälp av serienumret 
och kontrollerar visuellt markeringen. Beroende av operatörens bedömning kasseras 
eller godkänns det färdiga kortet innan kortet tillåts gå vidare i produktions-
förädlingen. När en batch eller delar av en batch är kontrollerad och korrigerad place-
ras denna i ett mellanlager i ena änden av lokalen i väntan på vidare behandling.   

 

 

Figur 11: Maskinell samt manuell kontroll. 

Intervjuer med personer som arbetar vid denna enhet berättar att varians gällande ma-
skintiden kan uppstå här beroende på vilka de ingående komponenterna på panelen är. 
Vissa komponenttyper medför att AOI-maskinen genererar många falska eller sanna 
felmeddelanden. Enligt personal på avdelningen är ett exempel på denna typ av pro-
blem särkilt påtagligt då kretskorten innehåller höga komponenter och att detta beror 
detta på att AOI-maskinen får svårare att avläsa panelen på grund av skuggbildningar 
som uppstår på grund av höjden på komponenterna. Men dessa höga komponenttyper 
är relativt ovanliga. Maskintiden per panel i AOI-maskinen är annars ganska stabil 
och uppvisar en liten variation. Denna maskintid tycks också vara oberoende av anta-
let kretskort per panel, komponenttyper, komponentsorter och antalet komponenter, 
förutom i en del extrema fall. 
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4.1.5 Delprocess Manuell montering 

Inom den manuella delen av produktionen passar ett spagettidiagram bäst (Figur 12), 
dock går det att utröna delar av produktionen och vissa huvudsakliga flöden.  

 

Figur 12: Spagettidiagram över manuell montering. 

 

Inom området finns två maskiner vilka löder paneler. En sköts manuellt och löder 
enligt en miljövänlig metod för de kunder som beställer det medan den andra selektiv-
lödaren är automatisk efter att operatör laddat den med en kassett.  

Det finns även en Pressfit-maskin vilken är en press för att trycka dit komponenter 
med kraft för att de skall sitta fast i panelen.  

Området för ytmontering inkluderar flera delar med olika och skiftande arbets-
uppgifter, allt ifrån manuell montering och lödning till montage i ytterhöljen leverera-
de ifrån kund. Den manuella monteringen hanterar även förmontering och efter-
montering av höga komponenter och kontakter.  

Många gånger behöver paneler delas upp i kretskort då en del paneler har fler än ett 
kretskort. Detta moment kallas för depanalisering.  

Observationer har lett oss till att förstå att det huvudsakliga processflödet går först till 
pressfit, sedan monteras manuellt de komponenter vilka varit för stora eller klumpiga 
för maskinell montering. Sist av allt innan montering i ytterhölje går produkten genom 
selektivlödaren.  

Slutligen finns det inom ytmonteringsområdet även rengöring av kort i en rengörings-
maskin och förpackning i ytteremballage för vidare transport till färdigvarulager och 
kund.  
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4.1.6 Nuvarande kalkylmall och dess användning 

Kalkylmallen är en tidskalkyl till stöd för den beräkningskalkyl vilken används för att 
beräkna fram ett pris Företaget kan begära av kund (Anbud/Offert). Anbud i Sverige 
vilka godtas i sin helhet av kund inom acceptfristen utan förändringar skapar ett bin-
dande avtal mellan kund och leverantör. Offertens korrekthet är därför viktig för att 
Företaget inte omedvetet skall ingå ett olönsamt avtal vilket måste hållas. Huvud-
principen i Svensk avtalsrätt är att avtal skall hållas (lat. pacta sunt servanda) och för 
att förtroendet mellan leverantör och kund inte skall skadas är det viktigt att avtal 
respekteras av båda parter.  

Den nuvarande kalkylmallen är Excel-baserad och består av en flik på sex sidor totalt. 
Produktionstekniker på teknikavdelningen fyller i mallen och ifall kretskortet inne-
håller komponenter på båda sidorna måste en ny kalkylmall öppnas för baksidan av 
kortet.  

Användningsproceduren av kalkylmallen för en tekniker är för närvarande enligt föl-
jande:  

Den första delen teknikerna måste fylla i är uppgifter om exempelvis kundnamn, of-
fertnummer, antal kretskort per panel, totalt antal kort som skall tillverkas, batch-
storlek med mera (Figur 13). 

 

 

Figur 13: Grundläggande information för produktionen (Källa: Företagets kalkyl-
mall). 

  

Genom att studera en ritning av kretskortet måste teknikern göra 10 bedömningar: 

I. Göra en uppskattning av storleken på NRE-kostnaderna, ifall det är en ny typ 
av kretskort. Även vilka olika typer av tester som behöver göras innan pro-
duktion och kostnaderna för dessa måste uppskattas. Kommentarer ämnade för 
marknadsförare angående testerna måste också förmedlas via en gul ”Kom-
mentarer”-ruta enligt Figur 14 nedan. 
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Figur 14: Kostnader för produktionsplanering (Källa: Företagets kalkylmall). 

II.  Göra uppskattningar av hur lång tid maskinen i linan behöver för att kunna 
placera de olika typerna av komponenter som ingår i kretskortet med hjälp av 
graden av likhet till vissa komponenter, för vilka man har en god koll på gäl-
lande maskintiden. Varje värde måste också matas in i de rätta cellerna för rätt 
verktygshastighet. I Figur 15 anger pilarna vilka celler som kan vara aktuella 
under denna punkt. Resterande celler refererar till utdaterade komponenttyper 
som blivit kvar i mallen som historiska rester då Företaget uppdaterat mallen 
genom åren. 
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Figur 15: Existerande produktion (Källa: Företagets kalkylmall). 

III.  Mallen gör inte en separat beräkning för riggningstid respektive inre ställ utan 
beräknar något som kallas total ställtid, som är summan av de båda. Tekniker-
na måste göra en kontroll om den av mallen beräknade totala ställtiden är rim-
lig (Figur 16). En bedömning måste också göras av tekniker avseende fördel-
ningen av den totala ställtiden på riggningstid och inre ställtid för lina. Denna 
fördelning måste anges på en anmärkningsruta avsedd för marknadsförarna 
(Figur 17).  

 

Figur 16: Summering av produktionstid (Källa: Företagets kalkylmall). 

 

Figur 17: Teknikers ruta för handpåläggning (Källa: Företagets kalkylmall). 
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IV.  Göra en uppskattning av resursutnyttjandet av screentryckaren och om-
smältningsmaskinen under en batchtillverkning av kretskortet. Därefter måste 
information skrivas till marknadsförare om detta resursutnyttjande via de gula 
anmärkningsrutorna. Företagets Excel-mall beräknar resursutnyttjandet av 
screentryckaren felaktigt (Figur 18), den tid som presenteras kan därför ej an-
vändas som bas hos marknadsförare för kostnadsberäkningar. Resurs-
utnyttjandet av omsmältningsugnen måste skrivas in manuellt och det området 
var inte gulmarkerat (Conceptronic, Figur 19). 

 

Figur 18: Resursutnyttjandet av screentryckaren (Källa: Företagets kalkyl-
mall). 

 

Figur 19: Området för omsmältningsugnens tid (Källa: Företagets kalkyl-
mall). 

V. Om kretskortet innehåller IC-kretsar, beräkna manuellt hur många krets-
kort/paneler i batchen som måste genomgå röntgen, och göra en bedömning av 
operationstiden för röntgenmaskinen utifrån detta. Därefter måste detta resultat 
meddelas till marknadsförare via de gula anmärkningsrutorna.  

VI.  Genom att justera konstanten som styr beräkningarna med avseende på AOI-
maskinens operationstid under en batch få en acceptabel operationstid som fö-
retaget kan ta betalt för (Figur 20). Det saknas celler som anger hur mycket tid 
som måste avsättas för manuell avsyning/korrigering. Denna tid måste beräk-
nas manuellt av teknikerna och meddelas till marknadsförare via de gula an-
märkningsrutorna. 

 

Figur 20: Konstant vilken justeras (Källa: Företagets kalkylmall). 
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VII.  Göra en uppskattning manuellt av hur lång tid det tar att separera kretskorten 
från panelen, så kallad depanaliseringstid. Depanalisering är nödvändig innan 
något arbete kan göras i den manuella monteringsavdelningen. Resultatet av 
beräkningarna måste också meddelas till marknadsförare via de gula informat-
ionsrutorna. 

VIII.  Göra en uppskattning manuellt av ställtiden och operationstiden för rengö-
ringsmaskinen, ifall denna skall brukas. Resultatet av uppskattningen måste 
meddelas via de gula informationsrutorna till marknadsförarna.   

IX.  Då det gäller pressfit-maskinen och selektivlödarna så saknas celler i mallen 
för att beräkna produktionstiderna för dessa. Dessa beräkningar måste göras 
manuellt genom att studera ritningen av kretskortet och på detta sätt bestämma 
vilka parametrar som kommer att påverka utfallet. I beräkningarna måste 
också tas i beaktande att vissa valda konstanta värden väljs så att resultatet blir 
rimligt, det vill säga en produktionstid som företaget kan ta betalt för utan pro-
tester från kund. Resultaten från dessa beräkningar och uppskattningar för-
medlas till marknadsförarna via de gula anmärkningsrutorna. 

X. Ofta görs en bedömning av den totala ställtiden och den totala manuella bear-
betningen per kort istället för en uppdelning av olika moment, och detta värde 
måste skrivas i rätt fält. Ofta används endast två celler för att representera hela 
det manuella området (Figur 21). 

 

Figur 21: Produktionstiden för alla de manuella momenten (Källa: Företagets 
kalkylmall). 

För marknadsförare är det viktigt att den som får förkalkylen har kunskap om vad de 
olika fälten och cellerna i mallen står för. Många fält är kvarlämningar av tidigare 
maskinpark. Det finns egentligen ingen uppdelning i den nuvarande kalkylmallen i en 
marknadsdel och en teknikerdel, utan delarna flyter in i varandra. Det används andra 
namn i mallen på en del maskiner och operationer, namn som inte används i Företa-
gets dagliga tal. Marknadsförarna finner det mycket viktigt att separera operatörstiden 
och maskintiden i de olika produktionssektionerna, eftersom dessa två parametrars 
timkostnad varierar med typen av sektion och maskin.  

Som exempel (Figur 22) har vi tagit ut de delar av den existerande kalkylmallen som 
intresserar marknadsförare. I ”sammanställning tider i sektion/tempo” är de enda an-
vändbara områdena för marknadsförare ytmontering, avsyning och manuella montage. 
Resterade information om tillverkningsprocessen kretskortet passerar genom måste 
skrivas ner som en anmärkning vid sidan om den existerande kalkylmallen. Värt att 
nämna är att det gråa området inte var av intresse för någon. I sammanställningen över 
ingenjörstider och NRE-kostnader finner marknadsförare exakt det de söker. Däremot 
måste de vara observanta på innehållet i den gula rutan ”Kommentarer” som inne-
håller viktig information om vilken typ av tester som utförts.  
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Figur 22: Områden i kalkylmallen intressanta för marknadsförare (Källa: Företagets 
kalkylmall). 
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4.2 Nulägesanalys 

Nulägesanalysen granskar den information som samlats in från nulägesbeskrivningen 
närmare. De första områdena som analyseras är de olika produktionsstegen där fokus 
är på de faktorer som påverkar produktionstiden. Författarna har betraktat arbets-
stationerna som processer vilka kan beskrivas som stokastiska. Dessa stokastiska pro-
cesser är uppbygga av stokastiska variabler som vi har antagit är normalfördelade 
och oberoende. Eftersom Företaget använder SPS i sin styrning av linorna har vi haft 
förhoppningen att de andra delprocessernas utfall i form av tid är normalfördelade 
också. Vad gäller beräkningen av de olika väntevärdena och standardavvikelserna 
har vi tänkt skatta dessa med hjälp av aritmetiska medelvärden, såsom beskrivet i 
teoriavsnittet, genom att använda stora provgrupper framtagna ur Företagets databa-
ser. Genom att använda oss av normalfördelningspapper har vi tänkt visa att de sto-
kastiska variablerna är normalfördelade. I den sista delen av nulägesanalysen analy-
seras med hjälp av teorin om visualisering den gamla mallen för förkalkyler och dess 
användning av olika användare.  

4.2.1 Delprocess Riggning 

Tidsåtgången för riggningen är i huvudsak knuten till hur många olika komponent-
typer kretskortet består av. Om det var möjligt så var vi också intresserade av att på 
något sätt ta hänsyn till besvärliga komponenter såsom sådana som krävde special-
magasin, tray, TEX, etc. Riggningarbetet består i huvudsak av manuellt arbete. Därför 
kändes det för oss naturligt att anta att riggningstiden är normalfördelad. Visserligen 
kan många faktorer spela in såsom trötthet, skiftbyten etc., som kan påverka rigg-
ningstiden. Men vi hoppas denna typ av faktorer inte ger upphov till alltför stora vari-
ationer. Genom att anta att riggningstiden är normalfördelad så skulle tidsåtgången 
vid denna arbetsstation kunna skrivas:   

Antalet olika komponenter är 20. Riggningstiden = µRiggning-Grupp1  ± σRiggning-Grupp1. 

Antalet olika komponenter är 30. Riggningstiden = µRiggning-Grupp2  ± σRiggning-Grupp2. 

Antalet olika komponenter är 50. Riggningstiden = µRiggning-Grupp3  ± σRiggning-Grupp3. 

….och så vidare. De olika grupperna är olika intervall av antal olika komponenter. 
Grupp 1 skulle på detta sätt kunna vara intervallet 1-25, grupp 2 intervallet 26-40, 
grupp 3 intervallet 41-70, och så vidare. De olika grupperna är valda så att medel-
värdet uppvisar en så liten varians som möjligt. Genom att studera Företagets databa-
ser över olika riggningstider för olika antal olika komponenter så skulle följande tider 
eller liknande tider kunna bestämmas: 

Riggningstid då antalet olika komponenter är 5, µ5 ± σ5 . Riggningstid då antalet olika 
komponenter är 15, µ15 ± σ15. Riggningstid då antalet olika komponenter är 25, µ25 ± 
σ25, och så vidare. 

Det är vår förhoppning att då finna att µ5 ≈ µ15 ≈ µ25 och att σ5 ≈ σ15 ≈ σ25. Genom att 
då utnyttja formlerna från teoriavsnittet 

E(c1ξ1 + c2 ξ2  + …..) = c1E(ξ1)  + c2E(ξ2) + …….. 

V(c1ξ1 + c2 ξ2  + …..) = c1
2V(ξ1) + c2

2V(ξ2)  + …….. 
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och genom att sätta c1 = c2 = c3 = 1/3 i då vi studerar fallet ovan, och genom att införa 
µRiggning-Grupp1   och σRiggning-Grupp1 som beteckningar för medelvärdet för väntevärdet 
respektive standaravvikelsen av de tre fallen fås följande samband 

µRiggning-Grupp1   = (1/3) * µ5 + (1/3) * µ15 + (1/3)* µ25  och 

(σRiggning-Grupp1)
2 = (1/3)2 * (σ5)

2 + (1/3)2 * (σ15)
2 + (1/3)2 * (σ25)

2 

Eftersom µ5 ≈ µ15 ≈ µ25  och σ5 ≈ σ15 ≈ σ25 så kan vi med god approximation skriva 

µRiggning-Grupp1   ≈ µ25 och σRiggning-Grupp1   ≈ 
���
√�  

På liknande sätt kan man uppskatta µRiggning-Grupp2  ± σRiggning-Grupp2, µRiggning-Grupp3  ± 
σRiggning-Grupp3, och så vidare. 

 
För att få en bättre återspegling av den verkliga riggningstiden då besvärliga kompo-
nenter av typ tray och TEX och liknande hade vi tänkt använda oss av något vi kallar 
korrektionsfaktorer, som är tal mellan 0 och 1. På detta sätt så skulle riggningstiden 
för ett kretskort som innehöll 20 olika komponenter och då en del av dessa var av typ 
tray kunna skrivas 

(µRiggning-Grupp1) * (1+ korrektionsfaktor(1))  ± (σRiggning-Grupp1) * (1+ korrektionsfak-
tor(2)). 

Dessa korrektionsfaktorer tror vi skulle kunna bestämmas med god noggrannhet ge-
nom tidsmätningar på riggningsavdelningen. 

Det bör också noteras att per definition av Företaget så är riggningen enbart operatörs-
tid, då det är yttre ställ. 

4.2.2 Delprocess Produktion Lina 1 och lina 2 samt röntgen 

Den inre ställtiden innebär att linan står still och inte producerar något. Således på-
verkar den inre ställtiden både operatörstiden och maskintiden.  

Genom att sätta 

1. µ1 ± σ1  = Operatör av lina tar med sig vagnen ifrån riggningsytan till dess 
monteringsmaskin och kontrollerar att alla komponenter finns med från rigg-
ningen genom manuell kontroll. 

2. µ 2 ± σ2 = Montering av de laddade magasinen och placering av övriga kompo-
nenter i maskin så maskinen har tillgång till dem inför körning. 

3. µ 3 ± σ3 = Centrering av maskinverktyg med avseende på komponenters pla-
cering på kretskortet. 

4. µ 4 ± σ4 = Inställning av screentryckaren för den nya panelen. 

5. µ 5 ± σ5 = Tryckning av första panelen. 

6. µ 6 ± σ6 = Manuell kontroll av första panelen. 

7. µ 7 ± σ7 = Första artikelkontroll (FAK). 

8. µ 8 ± σ8 = ställtid i maskin för specialkomponenter. 

På detta sätta så skulle tidsåtgången för det inre stället, då inte specialkomponenter 
skall monteras på kretskorten kunna skrivas 
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    µ1 + µ 2 + µ 3 + µ 4 + µ 5 + µ 6 + µ 7 + µ8, med standardavvikelsen 

 

�		σ� + σ +	σ� +	σ� + σ� + σ  + σ! +	σ"	.  
 

Ovanstående uttryck gäller under förutsättningen att de åtta stegens utfall är obero-
ende av varandra. Det är klart om till exempel steg 1 gör operatören mycket trött och 
samma operatör också utför steg 2 och steg 3 så kanske det kommer påverkas dennes 
prestation och därmed också tidsåtgången i dessa steg. En annan faktor som kan ifrå-
gasätta oberoendet, och också hela processen, är att det inte att det är samma personer 
som utför stegen, på grund av skiftarbete och dylikt. Om vi skulle ta hänsyn till alla 
dessa faktorer så skulle det inte bli fullt så enkelt att ställa upp ett samband för tidsåt-
gången för det inre stället. Vår kartläggning av det inre stället har också visat att den 
inre ställtiden är tämligen stabil. Därför har vi gjort förenklingen att stegen är obero-
ende av varandra. 

De identifierade olika komponentsorterna var: Hydra opolariserade(Hop), Hydra pola-
riserade( Hp), Midas IC(MI), Midas BGA(MB), Midas TEX(MT) och special-
komponenter(vilket medför extra inre ställtid). Om vi låter µHop ± σHp, µHp ± σHp, µMI  ± 
σMI, µMB  ± σMB, µMT  ± σMT och , µSpecial  ± σSpecial representera en ytmonteringsmaskins 
tidsåtgång. med standardavvikelse, att montera en komponent på panelen av vardera 
sort. Då blir den totala maskintiden att montera x1 stycken Hydra opolariserade, x2 

stycken Hydra polariserade, x3 stycken Midas IC, x4 stycken Midas BGA, x5 stycken 
Midas TEX och x6 stycken specialkomponenter 

x1 µHop +  x2 µHp + x3 µMI + x4 µMB + x5 µMT + x6 µSpecial, och standardavvikelsen blir 

 #��$%&' +	�$%' +⋯+	� $)'*+�,-  

 
Ytmonteringsmaskinen kräver ständig uppmärksamhet av operatörer, därför påverkar 
maskintiden också operatörstiden.  

Om en panel innehåller kretskort som innehåller BGA-komponenter så ska dessa pa-
neler röntgas, men dock inte alla. Antalet paneler som skall röntgas är de första fem i 
batchen, sedan vart 20:de och den sista i batchen. Antag att en batch på 100 kretskort 
ska tillverkas och att 4 kretskort kan tillverkas ur en panel. Antalet paneler blir då 25. 
Antalet paneler som ska röntgas blir då: 

De första 5 panelerna + den 20:e panelen = 6 paneler. 

Ett annat exempel skulle kunna vara 150 paneler. Antalet paneler som ska röntgas blir 
då: 

De första 5 panelerna + den 25:e panelen + den 45:e panelen + 65:e panelen + 85:e 
panelen + den 105:e panelen + den 125:e panelen + den 145:e panelen + den 150:e 
panelen = 5 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1 paneler = 13 paneler. 

Genom att analysera hur olika antal paneler bestyckade med IC-kretsar påverkade 
antalet paneler som skulle röntgas kunde vi ställa upp följande formel: 

• Om (Antal paneler/batch - 5)/20 är ett heltal; Antalet paneler i batchen som 
ska röntgas = 5 + (Antal paneler/batch-5)/20 
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• Om (Antal paneler/batch - 5)/20 är ett icke-heltal; Antalet paneler i batchen 
som ska röntgas = 5 + Heltalsdel av ((Antal paneler/batch-5)/20) + 1 

Formeln ovan fungerar utmärkt om antalet paneler är större än eller lika med 5. 

Då röntgenmaskinen står still under inre ställ så påverkar ställtiden också maskinti-
den. Om vi skriver medeltiden för ställtiden för röntgenmaskinen  µStäll-Röntgen och dess 
standardavvikelse  σStäll-Röntgen, och på motsvarande sätt för maskintiden µRöntgen re-
spektive σRöntgen, kan den totala maskintiden då antalet paneler som ska röntgas är y 
skrivas 

(µStäll-Röntgen + y µRöntgen  ) ± #σ/0ä22�3ö50675 + 	yσ3ö50675    

Vad gäller screentryckaren och omsmältningsmaskinen är dessa enligt operatörer i 
gång under hela produktionen i linan. Dessa två maskiner går automatiskt under hela 
produktionen och räknas därför som rena maskintider, och påverkar därför inte opera-
törstiden. Vad gäller kontrollstationen som är belägen mellan ytmonteringsmaskinen 
och omsmältningsmaskinen så alstrar operatören där ingen extra operatörstid. Detta 
eftersom operatören ingår i den personal som är lokaliserad till linan. Efter samtal 
med produktionschefen har det framgått att operatörens totala avsyningstid har ett 
visst intresse för honom. Efter samtal med operatörer vid de båda linornas kontroll-
stationer fann vi att de båda gav, oberoende av varandra, en ganska snarlik operations-
tid per panel. I analogi med ovan förda resonemang och beteckningar kan operatörens 
avsyningstid per panel skrivas 

µAvsyning ± σAvsyning 

Sammanfattningsvis och i enlighet med Företagets definition av maskintid så får ned-
anstående maskintider formen: 

Maskintid ytmonteringsmaskin = (µInre ställ + x1 µHop +  x2 µHp + … + x6 µSpecial) 

± #σ95:7	;0ä22 +	��$%&' +	�$%' +⋯+	� $)'*+�,- 	 
 

Maskintid screentryckare = (x1 µHop +  x2 µHp + … + x6 µSpecial) ±  

#	��$%&' +	�$%' +⋯+	� $)'*+�,- 	 
 

Maskintid omsmältning = (x1 µHop +  x2 µHp + … + x6 µSpecial) ±  

#	��$%&' +	�$%' +⋯+	� $)'*+�,- 	  
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Vi ser alltså att maskintiden för screentryckaren och omsmältningsugnen är lika stora 
och beror på hur lång tid ytmonteringsmaskinen tar på sig för att montera de olika 
komponenterna. Detta antagande bygger på deltagande observationer med operatörer 
vid linan som säger att de två maskinerna är i gång under hela produktionen. Enligt 
observationer vid linorna är detta en smärre approximation av de verkliga förhållan-
dena. Vad vi såg är att screentryckaren inte är igång efter det att den sista panelen 
planterats i ytmonteringsmaskinen. Efter det att ytmonteringsmaskinen placerat alla 
komponenter på den sista panelen så går fortfarande omsmältningsmaskinen en liten 
stund tills den sista panelen genomgått omsmältningsprocessen. Denna typ av funde-
ringar tog vi upp vid våra planerade möten med tekniker. 

Utöver det skall nämnas att det finns en skillnad i hastighet på de två linornas monte-
ringshastigheter då ytmonteringsmaskinen i lina 1 med flera midas- och hydrahuvu-
den är snabbare än ytmonteringsmaskinen i lina 2. Enligt operatörer är maskinen i lina 
1 40 % snabbare än maskinen i lina 2 och du får ut 40 % mer per tidsenhet ur den-
samma. Så i formeln gäller att hastigheten i lina 2 multiplicerat med 1,40 ger lina 1’s 
hastighet. 

Då det gäller operatörstiderna vid linorna och röntgen så gäller enligt Företagets defi-
nition följande: 

Den inre ställtiden räknas som operatörstid (men även som maskintid) och eftersom 
operatören som arbetar vid linan måste vara närvarande vid linan under hela produkt-
ionen så blir den totala operatörstiden för operatören som arbetar vid linan under en 
batch lika med maskintiden plus den inre ställtiden för linan. Motsvarande resone-
mang gäller för röntgenmaskinen. 

4.2.3 Delprocess AOI och avsyning 

Maskintiden per panel i AOI-maskinen är ganska stabil och uppvisar en liten varia-
tion. Denna maskintid tycks också vara oberoende av antalet kretskort per panel, 
komponenttyper, komponentsorter och antalet komponenter, förutom i en del extrema 
fall. Därför blir den totala maskintiden för AOI-maskinen endast beroende av batch-
storleken, närmare bestämt av hur många panelen som ingår i batchen. Vad gäller 
ställtiden är uppvisar denna en mycket liten varians per batch. AOI-maskinen kräver 
oftast ingen tillsyn då den är igång, så maskintiden blir ren maskintid, det vill säga 
maskintiden påverkar inte operatörstiden. AOI-maskinen kräver bemanning av ope-
ratör endast under ställ. Därför kan maskintiden för AOI skrivas, i analogi med tidiga-
re sektioner 

(µStäll-AOI + PµAOI ) ± #σ/0ä22�<=9 + 	Pσ<=9  , där P är antalet paneler/batch. 

AOI-maskinen genererar en operatörstid som motsvarar ställtiden för maskinen. Av-
syningstiden per panel är enligt personal som arbetar med manuell avsyning ganska 
stabil och kan skrivas µMan-AOI ± σMan-AOI. Vi lyckades dock inte under arbetet med 
kartläggningen inte fastställa hur stor del av en batch som AOI-maskinen kommer att 
skicka till manuell avsyning. Men det är en fråga vi tog upp under våra planerade mö-
ten med tekniker.  
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4.2.4 Delprocess Manuell montering 

Av deltagande observationer vid den manuella monteringsavdelningen framgår att det 
råder stor osäkerhet angående operationstider och ställtider för de manuella momen-
ten. Detta beror på att varken stationerna eller operatörerna i den manuella avdelning-
en är dedikerade till ett specifikt arbetsmoment utan det finns en stor variation vad 
gäller arbetsmoment. Rent teoretiskt skulle ett specifikt jobb kunna betecknas jobb1, 
jobb2, och så vidare. De olika jobben betecknar en speciell rutt i den manuella avdel-
ningen som kretskortet gör. Under rutten stannar kortet i de olika arbetsstationerna 
och utsätts där för olika eftermontage. Då skulle operatörstiden för till exempel jobb1 
per kretskort kunna skrivas 

(µställ-Arb.st1 + µOp.tid-Arb.st1 + µställ-Arb.st2 + µOp.tid-Arb.st2 + …  ), med standardavvikelsen 

 

#σ;0ä22�<:?.;0� + σ=A.0BC�<:?.;0� + σ;0ä22�<:?.;0 + σ;0ä22�<:?.;0 +	…   

 

Antalet arbetsstationer lyckades vi inte få tillräcklig information om. Visserligen 
kunde vi räkna dem när vi var på plats, men alla används inte alltid, och ibland sätts 
arbetsstationer upp tillfälligt.  

Vi hade för avsikt att genom att studera Företagets databaser bestämma ställtider för 
de olika arbetsmomenten och tidsåtgången per kretskort. Sedan hade vi tänkt be-
stämma tider för olika rutter ett kort kunde tänkas vara tvunget att passera, beroende 
på krav uppkommet från kundens produktspecifikation. Detta arbete förstod vi skulle 
bli tidskrävande. Betrakta strängen (- - - - - - …-) som består av n stycken positioner. 
Om vi tänker oss att en position som består av siffran 1 betyder att det manuella mo-
mentet skall utföras och siffran 0 betyder att det inte skall utföras. Då finns det 2n - 1 
olika rutter som kortet behöver göra. Detta förutsätter dock att vid varje arbetsstation 
utförs samma arbetsuppgifter. 

Antag att ett kretskort har strängen (1 0 1 1 0 1 0 0), här förutsätts att det finns 8 ar-
betsstationer. Detta innebär att kretskortet skall genomgå manuell bearbetning i stat-
ion 1, station 3, station 4 och i station 6. Genom denna vetskap så skulle den totala 
operatörstiden för alla de nödvändiga manuella momenten kunna beräknas med hjälp 
av de ovan nämnda formlerna. Databaser skulle kunna användas för att lagra tider för 
olika manuella arbetskonfigurationer. Genom att tekniker betraktar kravspecifikation 
och ritningar hörande till en speciell kretskortsbaserad produkt så skulle en sträng för 
manuell montering kunna tas fram för kortet.  

Vi hade tänkt numrera alla strängarna och tilldela alla dessa nummer tillhörande vän-
tevärde och standardavvikelse och koppla dessa till vår beräkningsmodul. Genom att 
tekniker väljer numret för strängen så skulle den totala manuella monteringen för 
kretskortet kunna beräknas direkt i beräkningsmodulen med hjälp av formlerna som 
nämnts tidigare, och storleken på batchen. 
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Vårt resonemang ovan bygger på förutsättningen att vid varje arbetsstation utförs 
samma arbetsuppgifter. Våra deltagande observationer vid den manuella monterings-
avdelningen visade att så inte var fallet. Om det finns n stycken arbetsstationer och 
om vi numrerar dem från ett till n. Anta att det finns a1 olika arbetsuppgifter vid ar-
betsstation ett, a2 olika arbetsuppgifter vid arbetsstation två, och så vidare. Då blir 
enligt multiplikationsregeln det totala antalet olika jobb 

a1 * a2 * … * an  - 1 = ∏ E����� − 	1, förutsatt att bara en arbetsuppgift kan väljas vid 
varje arbetsstation. Om flera arbetsuppgifter kan väljas blir det totala antalet jobb 

2,� ∗ 	2,� ∗ … ∗ 	2,
 - 1 = 2∑ ,I
IJ�  - 1. 

Då det gäller de olika maskinerna vid den manuella monteringsavdelningen var det 
svårare att få information om ställtider och maskintider. Om det är så att ställtiderna 
och maskintiderna är normalfördelade så är det möjligt att ställa upp samband för 
dessa tider liknande dem som tidigare visats för andra maskiner. Vad som gällde för 
de olika maskinerna här var något vi tänkt utreda under våra planerade möten med 
teknikerna. 

4.2.5 Nuvarande kalkylmall och dess användning 

Den nuvarande mallen är uppbyggd efter ett produktionsflöde med maskiner och pro-
cessteg efter de omständigheter som gällde i början av 90-talet. Det finns ingen 
matchning mellan den mentala bild mallen förmedlar av produktionen och den verkli-
ga. Det finns heller ingen direkt logisk ordning framtvingad av mallen själv som säger 
var i mallen avläsning och inmatning skall börja eller sluta. Teknikerna måste också 
vara extra uppmärksamma på i vilka celler de skriver i sina värden på grund av att det 
i många fall saknas rättvisande rubrik i anslutning till cellen.  

Det krävs många manuella beräkningar innan någon automatik kan användas i kalkyl-
mallen. För att förse marknadsförare med behövlig information måste ett antal gula 
informationsrutor användas för att för att de skall kunna tyda förkalkylens siffror på 
ett korrekt sätt. Detta betyder att en del av teknikernas tid åtgår för ifyllnad av de gula 
rutorna och att tid åtgår för marknadsförare att läsa dem och göra beräkningar och 
uppskattningar efter de instruktioner de fått via de gula rutorna för att få de sluttider 
de behöver. Utan dessa informationsrutor skulle det vara mycket svårt för marknads-
förarna att tyda kalkylmallen, då de inte själva kan se någon tydlig sammanställning 
över de olika belastade delarna i produktionssystemet.  

Efter observationer hos marknadsförare har det framkommit att den sammanställning 
de är intresserade av att se är en tydlig sammanställning av operatörstiderna och ma-
skintiderna i de olika linorna, AOI-maskinen, röntgenmaskinen, den manuella av-
synings/korrigeringsenheten, den manuella avdelningen och de olika maskinerna i den 
manuella avdelningen. De vill också att operationstiderna skall anges per kretskort 
och per batch. Anledningen till önskemålet i denna uppdelning är att Företaget har 
olika timpriser för operatörstid respektive maskintid i olika avdelningar, linor och 
maskiner. Av samtal med tekniker har det framkommit en liknande önskan angående 
en sammanställning och dessutom ett intresse för den totala operatörstiden och ma-
skintiden, både per kretskort och per batch. Teknikerna har berättat att de behöver 
dessa tider då de krävs av deras affärssystem.  
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I den nuvarande mallen saknas en fullständig sammanställning över de olika tiderna, 
men beräknas av teknikerna manuellt i kombination med en del automatiskt genererad 
information från mallen. Att ha tillgång till en fullständig förteckning av de olika pro-
duktionstiderna är viktigt för teknikerna av flera anledningar. För teknikers del är det 
viktigt för att kunna kontrollera om mallen och även om deras manuella beräkningar 
ger en rimlig bild av produktionen. Denna bild är viktig för teknikerna för att snabbt 
kunna upptäcka fel. Teknikerna sade sig också ha problem att förstå den bakomlig-
gande logiken som används i mallen och hade svårt att själva uppdatera mallens 
funktioner. De formler som används i mallen finns inte dokumenterade någonstans 
utan finns endast som svårförståeliga programrader i programmet.  

En intressant upptäckt vid analysen av kalkylmallen och dess användning är att det 
inte finns någon möjlighet till att ta hänsyn till hur många operatörer som bemannar 
de olika sektionerna. Vid intervju med marknadsansvariga framkom att en operatör 
vid en viss maskin har ett visst timpris. Detta timpris är beräknat så att det tar hänsyn 
till om maskinen är bemannad av en operatör eller fler. Denna timprisbestämning är 
grundad på vissa standardbestämmelser gällande bemanning vid olika maskiner hos 
Företaget. Eftersom Företaget har intresse av att ha en kalkylmall som kan uppdateras 
och anpassas till verkligheten kommer den nya mallen även vara uppdaterbar med 
avseende på antalet operatörer i olika sektioner. 

I den nuvarande mallen finns en sektion med standardiserade värden, i mallen kallade 
grunddata (Figur 23) som mallen är uppbyggd av och som programmet använder sig 
av i en del beräkningar. Vi har valt att kalla dessa grunddata för konstanter. Många av 
konstanterna gäller för den gamla maskinparken. En del konstanter som används i 
beräkningarna måste justeras för att få ett acceptabelt värde på produktionstiderna. 

 

 

Figur 23: Exempel på grunddata i den gamla kalkylmallen (Källa: Företagets kalkyl-
mall). 
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Det förekommer också att en del konstanter som inte är med i sammanställningen i 
mallen används vid beräkningar, som till exempel vid manuell beräkning av röntgen-
tid. Genom att teknikern jämför det nya kretskortet med något liknande kretskort för-
söker han då uppskatta hur denna typ av konstanter skall se ut för att få liknande tider, 
till exempel röntgentid. Dessa saknade konstanter är inte dokumenterade så det finns 
en risk att alltför subjektiva bedömningar kan göras för vissa värden som gör att det 
totala offertmaterialet blir inhomogent. Då standarder saknas finns också stor risk för 
att det blir fel tider som ligger till grund vid offerförfarandet med konsekvenser som 
att offerten kan bli för dyr för kunden, när den egentligen borde vara billigare. En an-
nan viktig sak är att det inte används arkiverade maskintider eller operatörstider som 
är bestämda med statistiskt säkerställda metoder, utan att alla konstanter är uppskatt-
ningar gjorda av Företagets tekniker.  

För att mallen skall kunna uppnå målet med att återspegla de verkliga produktionsti-
derna bättre så måste Företaget arbeta med att förbättra värdena på de konstanter som 
används i mallen. Det finns ingen information i mallen som förklarar den bakom-
liggande logik som ligger bakom de olika beräkningarna som mallen utför. Samman-
taget gör de nämnda faktorerna att mallen i dagsläget är komplex och tidskrävande att 
använda för alla användare. Detta gör att mallen kräver att teknikerna och även mark-
nadsförare måste ha en hög kunskapsnivå om hur mallen används. Det kan innebära 
en onödigt lång inlärningstid för ny personal som skall arbeta med mallen. Ett uttryck 
för denna önskan på mindre komplexitet och mer användarvänlighet i mallen kan ex-
emplifieras av ord yttrade av en marknadsförare på Företaget: ”det skulle vara jättebra 
om till exempel en vikarie tog min plats för en tid och kunde börja använda för-
kalkylen utan att jag behövde förklara hur den fungerade för honom eller henne”. 

Sammanfattningsvis visar analysen att användarna av kalkylmallen är i behov av en 
kalkylmall som uppvisar följande kännetecken: 

I. Uppbyggd efter nuvarande maskinpark och produktionsflöde, men också med 
hänsyn till invanda arbetsmönster hos tekniker. 

II.  Alla områden och celler som skall fyllas i ska vara klart rubricerade och följa 
ordningen i produktionen och invanda arbetssätt hos tekniker. 

III.  Manuella beräkningar av tekniker och marknadsförare bör minimeras. 

IV.  Minimera mängden information tekniker behöver bifoga till marknadsförarna. 

V. Alla standardiserade värden skall finnas inskrivna i mallen och vara uppdater-
bara. 

VI.  Visar det resultat som intresserar tekniker. 

VII.  Vara uppdateringsbar. 

VIII.  Visar det resultat som intresserar marknadsförarna. 
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4.3 Förslag till ny kalkylmall 

I följande avsnitt presenteras ett förslag på en kalkylmall som tar hänsyn till de krav 
som Företaget har gett utryck för. Först redogör vi för hur förslaget togs fram och 
därefter ges en helhetsbild av kalkylmallen. Därpå följer en presentation av de in-
gående delarna. Den sista delen av resultatdelen behandlar en användarmanual som 
efterfrågas av Företaget och som också gör kalkylmallen mer användarvänlig.  

4.3.1 Framtagning av ny kalkylmall   

Genom att använda oss av Företagets databaser hade vi tänkt beräkna olika medel-
värden och standardavvikelser för de olika momenten och tempona rörande krets-
kortsproduktionen. När vi då erhållit dessa värden skulle vi använda oss av den ma-
tematiska samband som framtagits under analysdelen för att beräkna tidsåtgången för 
varje arbetsstation och även den totala tidsåtgången.  

Vi kände också att det var vikigt för oss att identifiera hur arbetsstationernas produkt-
ionstider var uppbyggda och på vilket sätt de påverkade andra arbetsstationer. Anled-
ningen till detta var att vi genom att arbeta på detta sätt kunde bryta ner processerna i 
delprocesser. En fördel med detta kan bli att man noggrannare kan bestämma tidsåt-
gången för delprocesserna och därmed också för hela processen. En annan anledning 
till den noggranna studien av arbetsstationerna var att vi försökte identifiera kedjere-
aktioner. Med kedjereaktioner menar vi vilka andra processer som utlöses på grund av 
att en viss process initieras. Denna typ av kunskaper kände vi dels skulle underlätta då 
vi skulle programmera in de olika matematiska formlerna i kalkylbladet och dels göra 
kalkylmallen mer snabbarbetad, då till exempel inmatning av ett värde i en cell med-
förde automatiska beräkningar av andra celler. Detta skulle kunna innebära att pro-
duktionsteknikerna kan undvika att utföra manuella beräkningar och att baserat på ett 
fåtal variabler kan flertalet arbetsstationers produktionstider kalkyleras fram då 
samma variabel i många fall påverkar flera produktionssteg. Vi kan ge ett exempel på 
en fördel baserat på kedjereaktion: 

Under vår kartläggning framgick att om en panel innehåller kretskort som innehåller 
BGA-kretsar så ska dessa paneler röntgas, men dock inte alla. Antalet paneler som 
skall röntgas är de första fem i batchen, sedan vart 20:de och den sista i batchen. Ge-
nom att analysera hur olika antal paneler bestyckade med IC-kretsar påverkade antalet 
paneler som skulle röntgas kunde vi ställa upp följande formel: 

• Om (Antal paneler/batch - 5)/20 är ett heltal; Antalet paneler i batchen som 
ska röntgas =  5 + (Antal paneler/batch-5)/20 

• Om (Antal paneler/batch - 5)/20 är ett icke-heltal; Antalet paneler i batchen 
som ska röntgas = 5 + Heltalsdel av ((Antal paneler/batch-5)/20) + 1 

Formeln ovan fungerar perfekt om antalet paneler är större än eller lika med 5. Vet-
skapen om detta samband skulle innebära att teknikern endast behövde veta hur 
många kretskort får plats på en panel och hur stor batchen är och mata in dessa värden 
i två celler. Genom att teknikern fyller i cellen för antalet BGA-komponenter så skulle 
mallen kunna räkna ut hur många paneler som ska röntgas och därmed också hur lång 
den totala röntgentiden blir för hela batchen. Dessa beräkningar görs manuellt då den 
gamla mallen används. 
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Vi bokade ett möte med teknikerna och den tekniske chefen där vi presenterade vår 
teori. Vid detta möte fick vi veta att företaget inte hade databaser som innehöll in-
formation om verkliga produktionstider, men att de skulle få bättre koll på dessa typer 
av tider då Företaget skulle implementera ett ERP-system (Enterprise resource plan-
ning). Detta ERP-system skulle implementeras gradvis inom hela koncernen. Imple-
menteringsprojektet beräknades vara klart någon gång under 2011. Den tekniske che-
fen och teknikerna var dock överens om att vår teori hade potential att kunna generera 
mycket verklighetstrogna resultat om bara databaserna funnits. Däremot framgick det 
under mötet att våra formler angående de olika arbetsstationernas tidsåtgång i stort 
stämde överens med teknikernas då det gällde riggning och de olika maskinerna. Den 
största skillnaden mellan våra formler och teknikernas vara att teknikerna inte betrak-
tade produktionstiderna som stokastiska variabler. Teknikerna hade också många kon-
stanter i ”huvudet” som vid behov matades in i olika celler för att kunna använda den 
gamla mallen. 

Vår teori angående den inre ställtiden för linorna tyckte de var väldigt detaljrik och 
skulle troligtvis ge ett mycket bra resultat. Dock tyckte teknikerna att de redan hade 
ett bra värde på den inre ställtiden som uppvisade en mycket liten variation, vilket 
också var utan någon standardavvikelse. Denna tid hade ett tillägg på 5 minuter om 
korten innehöll TEX-komponenter. Eventuellt tillkom också ställtiden för special-
komponenter.  

Den av oss framtagna formeln för hur många paneler som behövde röntgas då de in-
nehöll IC-kretsar tyckte de var mycket bra och de insåg att en viss tidsbesparing 
kunde fås där. Då det gällde de manuella momenten eftermontering, apparat-
montering, panelmontering och packning ansåg allihop att det skulle ta alldeles för 
lång tid att få fram bra värden på de stokastiska variablerna. För depanaliseringen 
berättade teknikerna att det tog en viss tid för en operatör att få loss ett kretskort ur 
panelen. De gav oss också tipset att betrakta denna tid som konstant, då teknikerna 
betraktade denna som sådan. Teknikerna sa att för de övriga manuella momenten dels 
saknades databaser med relevant information och dels på att variationen gällande ar-
betsuppgifterna var stor i de olika manuella momenten. Därför beslutades under mötet 
att dessa tider skulle bli variabler(ej stokastiska), det vill säga att de skulle uppskattas 
av teknikern varje gång en ny typ av kretskort skulle produceras.  

De övriga maskinerna var vi lite osäkra på hur de fungerade. Vad gällde våra egna 
framtagna formler tyckte teknikerna att de i stort sätt var korrekta, men att vi var 
tvungna att ta bort de stokastiska variablerna och ersätta dessa med vanliga variabler. 
Det fanns dock andra fel också, vilket framgår av följande: 
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Screentryckare och omsmältningsmaskin 

Tekniker använder sig av konstanta värden för maskintider per batch för dessa maski-
ner vid tidskalkylering. För screentryckaren del beror detta på att denna är i gång en-
dast stundtals under produktionen av batchen; vid en viss exakt tid innan maskinen 
blir ledig går screentryckaren igång och genomför sin process och trycker ut en panel 
till maskinen som då precis blivit ledig och monterar på komponenter enligt gällande 
konfiguration. Det blir enklare enligt teknikerna att uppskatta en rimlig konstant tid 
för tiden som screentryckaren är i gång under produktion. När det gäller omsmält-
ningsmaskinen tas det endast ut en styckkostnad per producerad enhet, detta på grund 
av att maskinen är mycket dyr per tidsenhet vilket belägger små batcher med en orim-
lig kostnad. Skulle Företaget ta betalt för den tid omsmältningsmaskinen var i gång 
under hela produktionen av batchen så skulle priset bli väldigt högt på deras produk-
ter, vilket skulle kunna få negativa konsekvenser på försäljningen av deras produkter. 
För att kompensera för denna kostnad hoppas Företaget att genom att producera 
kretskort av hög kvalitet till kunden och också genom att Företaget satsar på kunder 
som inte är engångskunder, tillverka många batcher av kretskort till kunden. 

Röntgenmaskin, AOI, ytmonteringsmaskiner 

Tekniker tyckte att vi skulle använda en konstant ställtid i röntgenmaskinen för varje 
batch.  Enligt tekniker är operationstiden för röntgenmaskinen uppbyggd så vis att den 
första IC-kretsen som kontrolleras tar en bestämd tid och de övriga IC-kretsarna kon-
trolleras med en konstant tid per styck som är mycket kortare än den första. Denna 
logik gäller för varje panel. 

Teknikerna berättade också att maskintiden per panel i  AOI-maskinen är mycket sta-
bil och uppvisar en försumbar variation. Denna maskintid tycks också vara oberoende 
av antalet kretskort per panel, komponenttyper, komponentsorter och antalet kom-
ponenter, förutom i en del extrema fall. Därför tyckte de att den totala maskintiden för 
AOI-maskinen endast är beroende av batchstorleken. Vad gäller ställtiden är denna 
konstant per batch. Då det gäller den manuella avsynings/korrigeringsenheten så be-
mannas denna av två operatörer. Tekniker har uppskattat deras respektive operations-
tider per panel som samma och konstanta och med mycket liten variation. Till-
sammans med tekniker bedömde vi det som troligt att under en välordnad studie är det 
möjligt att kunna finna hur stor andel av en batch som AOI-maskinen kommer att 
skicka till uppföljnings- och korrigeringsstationen. Teknikerna tyckte att våra formler 
med stokastiska variabler var bättre men tyvärr inte genomförbart inom rimlig tid en-
ligt nämnda orsaker. 

Vad gäller ytmonteringsmaskinerna fick vi av teknikerna informationen att varje ma-
skin har en uppskattad ställtid. Pressfit-maskinen har en viss uppskattad tid för varje 
press. Därför bör den totala presstiden per kort bero på antalet komponenter som be-
höver pressas. 

Selektivlödningsmaskinerna fungerar enligt principen för hållödning och är uppbyggd 
enligt punkt- och linjelödning beroende på lödområdesstorlek. Tekniker kallar dessa 
olika lödstilar för dipp (punkt) och draw (linje). Maskintiden för selektivmaskinerna 
beror på kvantiteten kretskort, antalet dipps och draws samt ställtiden av vald maskin.  

Värt att poängtera är att både teknikerna och den tekniska chefen tog emot våra sto-
kastiskt uppbyggda formler med entusiasm och visade intresse att någon gång imple-
mentera dem i framtiden. Detta arbete skulle inte vara för svårt eftersom de i stort sätt 
hade samma struktur som teknikernas formler och som de använde intuitivt. 
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Rengöringsmaskin 

Enligt tekniker hade vi förstått det rätt att rengöringsmaskinen har en ställtid och en 
maskintid. Teknikerna medger att här skulle det också behövas en mer genomarbetad 
bestämning av de två tiderna. Men de gav oss också information hur de gör i dags-
läget. Teknikerna betraktar här ställtiden som konstant och oberoende av batchstorlek 
och maskintiden som en variabel som de uppskattar erfarenhetsmässigt. 

Summering 

Alla svar, kommentarer och tips antecknades av oss båda under mötets gång. Efter 
mötet jämförde vi våra svar och skapade oss en gemensam bild av informationen. Vi 
omarbetade alla våra formler för att de skulle sakna stokastiska inslag. Samman-
fattningsvis kunde våra formler nu skrivas: 

Vad gällde riggningen var vi tvungna att omvandla formlerna litegrann till nedan-
stående form 

Antalet olika komponenter är 20. Riggningstiden = Riggningstid då antalet olika 
komponenter uppgår till intervallet 1-25. 

Antalet olika komponenter är 30. Riggningstiden = Riggningstid då antalet olika 
komponenter uppgår till intervallet 26-40. 

Antalet olika komponenter är 50. Riggningstiden = Riggningstid då antalet olika 
komponenter uppgår till intervallet 41-70, och så vidare. 

Vidare tyckte inte den tekniske chefen att vi inte skulle gå vidare med våra korrekt-
ionsfaktorer då han uppskattade att det skulle för lång tid att få fram dessa, och på det 
sättet påverka examensarbetet negativt i stort. Teknikerna trodde inte heller att olika 
typer av så kallade problemkomponenter påverkade riggningstiden alltför mycket. 

Då det gäller maskintiden i lina 1 och lina 2 var vi också tvungna att omarbeta våra 
formler så att de inte innehöll stokastiska variabler till nedanstående form 

• Maskintid/batch= Batchstorlek*((Antal Hydra opol/kk * Maskintid/1st Hydra 
opol) + (Antal Hydra pol/kk * Maskintid/1st Hydra pol) + …..) 

Den inre ställtiden kunde skrevs om till 

• Om TEX inte ingår: Grundtid + (ställtid/specialkomponent) * (Antal special-
komponenter/kk) * Batchstorlek 

• Om TEX ingår: Grundtid + (extra ställtid för TEX) + (ställ-
tid/specialkomponent) * (Antal specialkomponenter/kk * Batchstorlek) 

För AOI härledde vi formlerna  

• Operationstid AOI-maskin/batch = Stycktid * Antal paneler i batchen 

• Operationstid manuell avsyning/korrigering = (Procentuell andel av panelerna 
i en normalbatch som AOI-maskin hittar fel på) * Antal paneler i batchen 

För ytmonteringsmaskinerna härledde vi formlerna 

• Operationstid Selektivlödare/batch = ((Antal Dips/kk * Tid/Dip) + (Antal 
Draws/kk * Tid/Draw)) * Batchstorlek 
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• Operationstid Pressfit/batch= (Antal Press/kk) * (Tid/Press) * Batchstorlek 

 

Formeln för depanaliseringstid härledde vi till 

• Depanaliseringstid/batch = (Antalet kk/panel – 1) * Tid för separering av ett 
kk * (Antalet paneler/batch) 

Baserat på informationen av teknikerna under första mötet kunde vi härleda formeln 

• Röntgentid/batch= ((Antal kk/panel * Antal BGA/kk - 1)*(Kort röntgentid) + 
Lång röntgentid)* Antalet paneler som ska röntgas 

Vi kunde också härleda en formel för rengöringsmaskinen 

• Operationstid rengöringsmaskin/batch = Operationstid/batch 

Det första mötet gav oss en antydan till hur kalkylmallen borde konstrueras, i alla fall 
för teknikernas del. Vi fick information om hur teknikerna tänker och arbetar vid be-
stämmandet av olika variabler och i vilken ordning detta görs. Mötet gav oss också en 
annan viktig beståndsdel i mallen, nämligen viktiga konstanter som används och dessa 
var: 

I. Riggning: Konstanter beroende på vilket intervall summan av antalet olika 
komponenter ett kretskort har. 

II.  Screentryckaren: Tilldelad tid/batch. 

III.  Inre ställ: Inre ställtid/batch, ställtid TEX-komponenter/batch. 

IV.  Omsmältning: tid/batch. 

V. Kvalitetssäkring: tid/batch. 

VI.  Maskinmontering av olika komponenttyper: maskinkapacitet/minut beroende 
på komponenttyp. 

VII.  Röntgen: Ställtid/batch, maskintid för första BGA-kontroll, extra tillägg/BGA. 

VIII.  AOI-avdelning: Maskinställtid/batch, Andel av KK/batch (%) som går till ma-
nuell avsyning och korrigering. 

IX.  SL-Jade, SL-Orissa: Ställtid/batch, tid/dipp, tid/draw. 

X. Pressfitt: Ställtid/batch, tid/pressning. 

XI.  Depanalisering: Depanaliseringsfastid då kk/panel>1 

XII.  Rengöringsmaskin: Ställtid/batch 

Det första mötet gav oss tillräckligt mycket information för att kunna utarbeta ett för-
sta förslag till kalkylmall. Detta första förslag var framförallt ett försök att tillgodose 
teknikernas krav. Att programmera detta första förslag tog ungefär två veckor. Det 
första förslaget innebar tre flikar: Presentation teknik, Variabler och Konstanter.  

De Excel-formler som har använts är framförallt  

a) IF (logical_test; [value_if_true]; [value_if_false]) 

b) SUM(number1; [number 2]; [number 3]; ,,,) 

c) MOD(number/divisor) 
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För att skapa formler med variabler från andra flikar i dokumentet har vi använt pre-
fixet ”!”. En bra funktioner vi har använt är ”Wrap Text”, vilken använts för att vida-
rebefordra information till från teknikerna till marknadsförarna på ett tydligt sätt ge-
nom att anpassa inmatad information efter cellens storlek. 

Ett nytt möte bokades med teknikerna och den tekniske chefen där vi presenterade 
vårt förslag. Vid det mötet bekräftades att vi fått med de nödvändiga variablerna och 
konstanterna. Däremot kom kritik mot designen, som inte följde teknikernas invanda 
arbetsmönster. Teknikerna var också missnöjda med det resultat kalkylmallen genere-
rade eftersom de inte fick all information de behövde i sitt arbete. Därför gjordes ett 
nytt förslag på kalkylmall baserad på önskemålen från teknikerna. Denna gång var 
mallen mer i enlighet med teknikernas önskemål. Vid detta mötet framgick också krav 
från den tekniske chefens sida på en användarmanual som skulle göra mallen mer 
användarvänlig.  

Efter det mötet koncentrerade vi våra krafter på att förutom att göra teknikerna nöjda 
också göra marknadsförarna nöjda. Vi tog fram vårt material igen från intervjuerna 
med marknadsförarna, för att se vad de ville att mallen skulle uppfylla. Det var under 
arbetet med det tredje mallförslaget som fliken Presentation Marknad utformades. 

En ny programmeringsrunda påbörjades, men denna gång lades också mycket tid på 
designen som skulle matcha invanda tankemönster och följa teorin angående design 
angående datorprogram. Samtidigt som arbetet pågick med framtagandet av det tredje 
mallförslaget påbörjades arbetet med användarmanualen. I arbetet med designen av 
både kalkylmallen och användarmanualen användes särskilt de av Nielsen (1994) be-
skrivna tio tumreglerna i kombination med effekter som färgkodning, ändring av text-
storlek, markering av rubriker och underrubriker, bilder etc. vilka beskrivs av Runvall 
och Parantainen (2007). Under den slutliga utvecklingen av det tredje mallförslaget 
gjordes parallellt ett första utkast till användarmanualen 

Det tredje mallförslaget slutfördes och mailades till tekniker, marknadsförare och den 
tekniske chefen. I mailet förklarade vi att vi skulle besöka Företaget om en vecka och 
att vi då skulle besöka tekniker och marknadsförare och undersöka om mallförslaget 
och användarmanualen var i överensstämmelse med deras önskemål.   

Under vårt besök hos Företaget framkom det att såväl tekniker som marknadsförare 
var nöjda med kalkylmallen och användarmanualen både vad gäller design och funk-
tion. Detta tredje kalkylmallförslag kom därför att bli det slutgiltiga och är det förslag 
som visas härnäst. 

 

4.3.2 Kalkylmall 

I den tidigare mallen saknades en tydlig uppdelning i vilka delar som var intressanta 
för respektive användare. Nulägesbeskrivningen och nulägesanalysen visar att mallens 
användare är tekniker och marknadsförare. Mallen består av fem flikar (Figur 24). De 
olika flikarna vänder sig till de olika användarnas intressesfärer. Teknikerna har en-
dast intresse av flikarna ”Presentation teknik”, ”Variabler”, ”Konstanter” och ”Form-
ler”. Marknadsförare har endast intresse av fliken ”Presentation marknad”. Det språk 
avseende variabler, maskiner och sektioner som används i Företaget används genom-
gående i mallen för öka återkopplingen till verkligheten.   
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Figur 24: Vårt förslag på kalkylblad har 5 flikar. 

Flik Variabler 

När en ny förkalkyl skall göras för ett visst kretskort är det ”Variabler”-fliken (Figur 
25) teknikerna skall öppna och påbörja sitt arbete i. För att underlätta associationen 
med den gamla mallen används många liknande färger som i den gamla mallen, till 
exempel gulmarkerade celler som skall fyllas i. En annan liknelse med den gamla 
mallen är att flikens inledande variabler som skall anges är desamma som tidigare. 
Dessa variabler är förkalkylens grundvärden såsom kund, antal kretskort per panel, 
batchstorlek, seriestorlek, NRE-kostnader, testkostnader etc.  

Det finns här en gul ruta kallad ”kommentarer”. Här fyller tekniker i eventuella kom-
mentarer angående de hittills ifyllda cellerna. Denna information är länkad både till 
”Presentation teknik” och ”Presentation marknad”. Detta är en av två rutor som finns 
för att fylla behovet av att informera marknadsförare om undantag ifrån standar-
diseringar. Informationen i dessa rutor innehåller inga omtolkningsprocedurer riktade 
till marknadsförare för att dessa skall kunna tolka teknikernas siffror (Figur 26).  
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Figur 25: Hela fliken "Variabler". Rödmarkerade områden presenteras närmare ne-
dan. 
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Den absolut första delen av fliken är relativt enkel för teknikern att fylla i. Jämfört 
med den gamla mallen har denna första del av fliken en mycket större inverkan på de 
resultat som intresserar tekniker och marknadsförare än tidigare. I den gamla mallen 
användes batchstorleken för att multiplicera produktionsparametrar angivna per krets-
kort, för att beräkna produktionstid per batch. Även i den nya mallen används batch-
storleken för detta syfte, men inte bara för det syftet. På grund av vårt identifierade 
matematiska samband för hur många paneler som måste röntgas i en batch, ifall 
kretskorten innehåller BGA-komponenter, används batchstorleken för detta ändamål 
också. 

Tillsammans med batchstorlek och antalet kretskort per panel beräknar den nya mal-
len röntgentiden för hela batchen genom att nyttja de matematiska sambanden mellan 
dessa variabler tillsammans med antalet BGA-kretsar per kretskort som teknikerna 
anger längre ner i fliken. Tidigare fick dessa beräkningar göras manuellt av teknikerna 
och teknikerna var tvungna att meddela resultatet av beräkningarna till marknadsfö-
rare via de gula informationsrutorna. Detta utnyttjande av identifierade matematiska 
samband mellan olika variabler utnyttjas i mallen på liknande sätt som beräkning av 
röntgentider samt då det gäller beräkning av operationstiden för AOI-maskinen, den 
manuella avsyningen och korrigeringen, Pressfitt-maskinen och selektivlödarna.  

Genom att de matematiska sambanden nyttjas i vårt Excel-program sparar teknikerna 
tid genom att de slipper beräkna dessa produktionstider manuellt vilket de var tvungna 
att göra tidigare. Även marknadsförare sparar tid genom att de slipper leta efter in-
formation i mallen för att få de uppgifter de behöver. 
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Figur 26: Den första delen av fliken ”Variabler”. 

 

Den återstående delen av fliken fylls i genom att studera ritningen av kretskortet. 
Denna del är uppbyggd efter teknikernas invanda arbetssätt.  Den normala arbets-
gången hos tekniker är att de identifierar de komponenter som ska monteras i linan 
och sedan de komponenter som ska monteras och fastsättas i pressfit-maskinen re-
spektive selektivlödarna.  

Det nya i arbetsmetoden blir att de kan göra denna bestämning för både primärsidan 
och sekundärsidan samtidigt och inte i två filer som tidigare (Figur 27). Inga manuella 
beräkningar behöver göras som till exempel beräkna hur många paneler som kommer 
att behöva röntgas, hur stor den yttre ställtiden (riggningen) blir, hur stor den inre 
ställtiden blir, operationstiden för AOI-maskinen etc., eftersom beräkningarna som 
krävdes innan är automatiserade och resultatet av dessa redovisas i flikarna ”Presen-
tation teknik” och ”Presentation marknad”.  De enda variabler som behöver fyllas i 
för bestämningen av riggningstid, inre ställ och linornas (inräknat eventuell röntgen) 
och AOI-enhetens produktionstider är antalet av de olika komponenttyperna och an-
talet sorter av respektive komponenttyp.  

För att visualisera vad som hänt då teknikerna fyllt i dessa celler visas de beräknade 
yttre och inre ställtiderna vilka används för fortsatta beräkningar (Figur 27).  

Antalet paneler som kommer att behöva röntgas visualiseras också (Figur 27). Detta 
är en beräkning som bygger på de tidigare inmatade värdena samt ifyllnaden av rutan 
för BGA-komponenter. 
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Figur 27: Primär- och sekundärsidan samt röntgentid och ställtid. Både för produkt-
ion i Lina 1 och Lina 2. 

 

Det som bestämmer produktionstiderna i pressfit-maskinen är antalet pressningar per 
kretskort och för selektivlödarna är det antalet dips och draws per kretskort. De olika 
manuella operationerna och rengöringsmaskinen har variabla ställtider per batch och 
operationstider per kretskort. Därför måste dessa variabler bestämmas och sedan fyl-
las i rätt celler (Figur 28). Tidigare fick dessa beräkningar göras manuellt och resulta-
tet av beräkningarna fick meddelas till marknadsförare via de gula informationsru-
torna.  

Den beskrivna manuella proceduren och förmedlingen av resultaten till marknadsfö-
rare gällde också för röntgentider, inre ställtider för linor och yttre ställtider. Det bör 
dock påpekas att alla beräkningar som mallen gör vid ifyllandet av cellerna i flikens 
första del eller i andra delar inte visualiseras i denna fliken utan framkommer i fli-
karna ”Presentation Marknad” och ”Presentation teknik”. 
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Figur 28: Pressfit-maskinen, selektivlödarna och manuella moment såsom presente-
rade i vår mall. 

För att undvika att fel görs vid ifyllnad av de olika cellerna har alla sektioner rubriker 
som är bekanta för teknikerna. Alla celler har också rubriker som anger vilken maskin 
eller operation i sektionen cellen anger. Maskin- och operationsnamnen är också de 
som används av Företaget. Dessutom har cellerna små rubriker som anger vilken en-
het det förväntade värdet i cellen skall ha.  

Det finns två felförebyggande funktioner. Det går inte att skriva i celler som inte är 
gulmarkerade utan att ett felmeddelande visas (Figur 29). Samt att vid ifyllandet av 
antalet komponentsorter kontrolleras det gentemot mängden komponenter. Ifall 
mängderna är felaktiga genereras ett felmeddelande. Även det totala antalet sorter på 
kretskortet kontrolleras . Ifall det totala antalet komponentsorter överstiger ett orimligt 
antal genereras återigen ett felmeddelande (Figur 30).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29: Felmeddelande då kalkylbladet är låst gentemot användaren. 

Figur 30: Felmeddelanden genererade vid felaktiga inmatningar. 
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Det är dock lätt att ta sig ur en sådan knipa genom att kontrollera cellerna och fylla i 
de rätta värdena eller trycka på ok i Excel-prompten. Då försvinner felmeddelandet. 
Detta ger teknikerna frihet att göra fel men gör det ändå lätt att ta sig ur knipan.  

Hela fliken innehåller endast celler som är relevanta för att kunna bestämma produkt-
ionstiderna, och representerar maskiner och operationer som ingår i produktionspro-
cessen. All annan information är minimerad förutom den som krävs för att hålla tek-
nikerna ajour med vad som händer i systemet.   

Flikens sista del (Figur 31) behandlar övrigt material som ofta är konstanta men vilka 
kan vara variabla i vissa fall, därför är cellerna här gulmarkerade. Här finns också en 
sista informationsruta kallad ”förutsättningar”. Även här är informationen av allmän 
karaktär och innehåller inga instruktioner för tolkning av siffrorna. Denna rutan är till 
för viktiga meddelande riktade till marknadsförare. Exempelvis vid undantag ifrån de 
uppsatta reglerna. Informationsrutan är länkad både till flikarna ”Presentation teknik” 
och ”Presentation marknad”. 

 

 

Figur 31: Avslutande delen av fliken ”Variabler”. 

Flik Presentation teknik 

I analysen av teknikernas användning av mallen så framkom att det var viktigt för 
dem att se vad mallen har räknat fram som ett resultat av variabelbestämningen. 
Detta åskådliggörande var viktigt för teknikerna för att kunna undersöka rimligheten i 
resultatet som mallen genererade. För att tillgodose denna önskan och för att förse 
teknikerna med för deras affärssystem behjälpliga tider har därför denna flik fått 
nedanstående utseende. Vad gäller visualiseringen i denna flik är denna förstärkt med 
stöd från teorin angående visualisering.  

Fliken ”Presentation teknik” visar information som intresserar teknikerna (Figur 32). 
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Figur 32: Hela fliken "Presentation teknik". Rödmarkerade områden presenteras 
närmare nedan. 
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Färgerna som används i den här fliken skiljer från färgerna i fliken ”Variabler”, detta 
för att öka associationen till att man är i en presentationsmiljö.  Fliken inleds med 
återspegling av de första ifyllda värdena i fliken ”Variabler” gällande kund, antal 
kretskort per panel, batchstorlek, seriestorlek, NRE-kostnader, testkostnader etc. Även 
”Kommentarer”-rutan finns med här. Med Figur 33 vill vi visa hur vi har försökt be-
hålla den grundläggande strukturen från den gamla mallen för att underlätta över-
gången till vår nya mall. 

 

 

Figur 33: Vänster är företagets gamla mall (Källa: Företagets kalkylmall). Höger är 
presentationen i vår nya mall. 

 

Sedan följer två sammanställningar av automatiskt beräknade värden som programmet 
gjort med bas i de värden som angivits i fliken ”Variabler”, de förinställda värdena i 
fliken ”Konstanter” och de samband som visas i fliken ”Formler”. De två samman-
ställningarna visar belastningarna på produktionssystemet som primärsidan respektive 
sekundärsidan orsakar. Huvudrubrikerna är de samma som i fliken ”Variabler”, men 
detaljeringsgraden är större (Figur 34). Stora delar av den gamla mallen användes ej, i 
den nya mallen delas tiderna upp detaljerat. 
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Figur 34: Vänster den gamla mallen (Källa: Företagets kalkylmall). Höger presentat-
ion i vår nya kalkylmall. 

 

Varje sektions sammanställning (Figur 35) visar operatörstiden uppdelad i ställtid per 
kretskort och batch och operationstiden per kretskort och batch. Maskintiden illustre-
ras genom samma princip. Den sista sammanställningen visar den totala belastningen 
på produktionssystemet som hela kretskortet orsakar.  Sammanställningen avslutas 
med en summering av den totala operatörstiden och den totala maskintiden.  

Dessa siffror behöver teknikerna för att underlätta användningen av sitt affärssystem. 
I den gamla mallen finns också en sammanställning där totaltider visas men denna är 
felaktig på grund av att mallen är baserad på den gamla produktionsprocessen och 
gamla maskinparken.  

Vi har upptäckt att i tidigare beräkningar av produktionstider så har företaget i kal-
kylmall endast räknat med en operatör vid varje sektion. I fliken ”Konstanter” har vi 
lagt till möjligheten att justera antalet operatörer i de olika sektionerna. Därför har vi 
med den totala operatörstiden och den totala maskintiden med hänsyn till antalet ope-
ratörer i de olika sektionerna. 
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Figur 35: Vänster är den gamla mallen (Källa: Företagets kalkylmall). Höger den 
nya mallen med hänsyn taget till antalet operatörer vid de olika stationerna. 

 

Detta är också ett steg i att uppnå ett av syftena med mallen, nämligen det att återge 
produktionstiderna mer verklighetstroget.  För att illustrera skillnaden mellan de två 
totalsummeringarna finns en informationsruta bredvid varje sådan.  

Längst ner i fliken finns de förutsättningar som angivits i fliken ”Variabler” (Figur 
36). 

 

 

Figur 36: Förutsättningar länkad från fliken ”Variabler” (se Figur 31). 
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Flik Presentation marknad 

Denna flik är ett försök av författarna att tillgodose de önskningar som marknadsfö-
rare gav yttryck för under analysen av mallens slutanvändare. För att öka vakenheten 
och stimulera användarnas mentala bild i användningen av mallen har utformningen 
av mallen gjorts med stöd i teorin. 

Denna flik innehåller den information som intresserar marknadsförarna och är ett re-
sultat av de värden som teknikerna fyllt i på fliken ”variabler”. Den första delen är 
densamma som i fliken ”Presentation teknik” Samma färger används som i ”Presen-
tation teknik” av samma anledning (Figur 37).  
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Figur 37: Hela fliken "Presentation marknad". Rödmarkerade områden presenteras 
närmare nedan. 
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Eftersom informationen är tillägnad marknadsförare är denna flik uppbyggd så att den 
”talar” samma språk som de och visar exakt vad de vill och behöver se. Till exempel 
så är definitionen av lina olika för tekniker och marknadsansvariga. Tekniker definie-
rar lina som yttre ställ, inre ställ, screentryck, maskin, omsmältning, röntgen, AOI och 
avsyning medan marknadsförare definierar den som inre ställ, screentryck, maskin 
och omsmältning. Sådana anpassningar har gjorts för att marknadsförare skall förstå 
informationen i fliken. 

Sammanställning över samtliga tider i olika sektioner/tempon med linor definierade 
enligt marknadsförare visas i Figur 38. För att belysa skillnaden visar vi även i Figur 
39 hur tekniker vill se samma tider presenterade på en annan detaljnivå. 

 

 

Figur 38: Sektioner presenterade för marknadsförare. 

 



Resultat och analys  

60 

 

Figur 39: Sektioner presenterade för tekniker. 

 

Eftersom marknadsansvariga använder sig av olika timpriser för maskin och operatör 
beroende på om timpriset avser yttre ställ, lina 1, lina 2, kvalitetssäkring, de olika ma-
skinerna i den manuella avdelningen och de manuella momenten så finns en detalje-
rad sammanställning i slutet av fliken som visar operatörstiderna och maskintiderna 
per kretskort och per batch efter just denna uppdelning.   
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Figur 40:”Presentation marknad” visar operatörstider och maskintider.  

 

För att få ovanstående önskade information (Figur 40) från den gamla mallen (Figur 
41) så var marknadsförare tvungna att välja ut lämplig information från den samman-
ställning den gamla mallen gav och genom att följa instruktionerna som fanns i de 
gula informationsrutorna som ifyllts av teknikerna och göra egna beräkningar. Arbetet 
försvårades ytterligare eftersom mallen använde sig av olika tidsenheter.  
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Figur 41: Information den gamla mallen gav (Källa: Företagets kalkylmall). 

 

För att göra marknadsförare uppmärksammade på den planerade operatörsfördelning-
en vid kretskortstillverkningen lades det in en lista som visar på denna fördelning.  
Listan presenteras efter den detaljerade sammanställningen. Denna lista på operatörer 
per arbetsstation kan ändras vid behov i fliken ”Konstanter” och förändringen görs 
endast av teknikerna. Även de övriga förutsättningar som gäller för den planerade 
produktionen presenteras (Figur 42) och består av de förutsättningar som teknikerna 
matat in i fliken ”Variabler” (Figur 42). 
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Figur 42: Antalet operatörer samt ”Förutsättningar”-rutan från ”Variabler”-fliken. 

  

Flik Konstanter 

I analysen av den gamla kalkylmallen kom vi fram till att många konstanter saknades 
eller att de var en kvarleva från en gammal maskinpark. Under det första mötet med 
teknikerna och den tekniske chefen fick vi reda på de nödvändiga konstanterna som 
hade uppskattats av teknikerna gällande dagens produktion. En del av konstanterna 
är ett resultat av samarbete mellan författarna och teknikerna.  

Den här fliken är helt reserverad för teknikerna. Fliken innehåller värden av grundläg-
gande karaktär och som till stor del styr utfallet i flikarna ”Presentation marknad” och 
”Presentation teknik”.  Här görs inställningar gällande intervallen och tidsåtgången för 
riggningen, de två linorna, röntgenmaskinen, AOI-maskinen, procentsatsen som styr 
hur många paneler som skall till avsyning korrigering etc.  

Genom att teknikerna och Företaget arbetar med att få fram mer statistiskt säkerhets-
ställda värden här kommer kalkylmallen att genom ständiga förbättringar och uppda-
teringar mer och mer närma sig ett verklighetstroget resultat.  

För att öka säkerheten i denna viktiga flik finns här också den säkerhetsfunktion som 
återfinns i fliken ”variabler” som innebär att systemet varnar när man försöker skriva 
utanför celler av relevans. Utöver denna säkerhetsfunktion är hela denna flik lösen-
ordsskyddad och de celler vilka har formler i bakgrunden är röda.  

I övrigt följer upplägget i denna flik produktionsflödet med början i riggningen och 
avslut i den manuella avdelningen (Figur 43). Längst ner i fliken finns den lista som 
anger antalet operatörer i de olika sektionerna. Placeringen av denna lista i denna flik 
är gjord efter önskemål från tekniker. Från början var tanken att ha den i fliken ”vari-
abler”, men eftersom listan ändras väldigt sällan så tyckte teknikerna att det var lämp-
ligare att ha den i denna flik. Listans betydelse är viktig då den är länkad till fliken 
”Presentation marknad” och timpriser kan komma att påverkas av dess utseende och 
dess riktighet påverkar också återgivningen av produktionstiderna.  
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Figur 43: Ett utdrag från fliken ”Konstanter” uppbyggd efter produktionsflödet. 

 

I den gamla mallen (Figur 44) saknades synlighet av de konstanter som gäller för 
riggningen, inre ställtiderna, omsmältningsmaskinen, röntgenmaskinen, AOI-
maskinen, manuella avsynings- och korrigeringsenheten, pressfit-maskinen, se-
lektivlödarna och depanaliseringen. Det fanns också många konstanter som inte fyllde 
någon funktion utan var kvar från den gamla maskinparken och gamla produktions-
steg.  
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Figur 44: Konstanter i den gamla mallen (Källa: Företagets kalkylmall). 

 

Flik Formler 

Då vi genomförde analysen av teknikernas användning av mallen framkom det att 
teknikerna hade svårt att förstå många av processerna bakom mallens beräkningar. 
Denna gjorde det också svårare för teknikerna att själva implementera tänkta förbätt-
ringar av kalkylmallen.   

Den här fliken visar hur kalkylmallen använder de förinställda värdena i fliken ”Kon-
stanter” och de variabler som anges i fliken ”Variabler” för att presentera resultatet i 
de två presentationsflikarna. Förutom det illustrerande syftet med fliken är syftet 
också att vid behov möjliggöra förbättringar av kalkylmallen (Figur 45).  

Ett exempel på en typ av förbättring kan vara att man över tid kommer på bättre sam-
band mellan olika parametrar, vilka styr produktionstiderna i olika sektioner. Då kan 
man använda sig av dessa formler för att lokalisera dem där de används och byta ut 
dem mot bättre. Tanken är att man då skall skriva ner den nya formeln som gäller för 
den aktuella sektionen i fliken. På så sätt möjliggörs en ständig förbättring i kampen 
mot målet med en realistisk återgivning av produktionstiderna.  

Efter formlerna finns en ändringslogg som är planerad att användas vid denna typ av 
förändringar, som till exempel vid ändringar av konstanter. Här kan tekniker föra an-
teckningar över gjorda ändringar och ändringsloggen genererar ett datum när senaste 
ändring i kalkylmallen är gjord. 
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Figur 45: Ett utdrag ur fliken ”Formler”. 

 

4.3.3 Användarmanual  

Under våra möten med tekniker och den tekniske chefen upptäckte vi att förändringen 
som den nya mallen innebar var för stor gentemot den gamla för att övergången till 
den nya skulle gå smidigt. Därför har vi utvecklat en användarmanual som är lätt att 
använda och också har inslag av visualiseringsteori hämtad från teoriavsnittet. An-
vändarmanualen gör också kalkylmallen mer lättanvänd vilket är en del av syftet med 
examensarbetet. 

Då en manual saknades till Företagets gamla mall har en helt ny tagits fram. Manua-
len innehåller följande rubriker enligt innehållsförteckningen (Figur 46). Inledning,  
Presentation marknad, Presentation Teknik, Variabler, Konstanter, Formler, Färgko-
der och Förkortningar. Denna indelning kommer huvudsakligen ifrån mallens indel-
ning i flikar för att sedan övergå i information runt handhavande av mall. 
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Figur 46: Ett utdrag ur den första sidan i användarmanualen. 

 

I början av bruksanvisningen, inledningen, summeras de viktigaste detaljerna med 
förkalkylen. Här finns en kort indexering av sidorna i manualen och en bild över de 
flikar som kalkylbladet innefattar. Information om att kalkylbladet beräknar både pri-
märsida samt sekundärsida bedöms så viktig för tolkningen av kalkylbladet att det 
nämns redan i inledningen.  

Ett annat sätt att lyfta fram viktig information används exempelvis för att visa att det 
är under fliken variabler som all huvudsakliga informationen skall inmatas. Den 
kommentaren är skriven i en annorlunda färg för att tydliggöra vikten av att starta 
inmatningen i fliken Variabler (Figur 47).  

 

 

Figur 47: Blåfärgad text placerad i löpande text för att höja uppmärksamheten. 

 

Eftersom mallen är tänkt för en användare som redan är insatta i företaget kan de två 
presentationerna för tekniker och marknadsförare hållas kort. Däremot är presentat-
ionen för marknadsförare bättre beskriven än presentationen för tekniker då det är 
marknadsförarnas huvudsakliga flik, den de kommer läsa av och bygga sitt fortsatta 
kalkylerade på. Presentation teknik är korthugget beskrivet då det utgås ifrån att tek-
niker redan kan produktionsupplägget (Figur 48).  
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Figur 48: Skillnaden i informationsmängd, presentation för Marknadsansvariga till 
vänster och Teknik till höger. 

 

Manualens största tyngdpunkt kommer under rubriken variabler då ”Variabler” är den 
huvudsakliga fliken. ”Variabler” förväntas vara där största inmatningen förväntas och 
där störst förändring från den gamla mallens arbetssätt kommer äga rum. Här finns 
flertalet bilder med kommentarer samt en detaljstudie av hur felmeddelanden kommer 
att presenteras vid inmatning samt hur de korrigeras (Figur 49).  
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Figur 49: Ett utdrag ur användarmanualen angående variabler. 

 

Fliken konstanter är inte avsedd att ändras i, så här visas med hjälp av en beskrivande 
bild hur förändringar vid behov kan göras i kalkylbladet samt hur maskiners hastighet 
kan förändras ifall det finns specialfall inom produktionen (Figur 50). Hastigheten går 
att justera både i styck/timme samt i en procentuell ökning eller minskning av hastig-
heten. Detta på av tekniker vald detaljnivå. 

Angående fliken formler är den till största delen självförklarande då mycket text finns 
under den fliken, däremot är ändringsloggen tydliggjord genom att texten i manualen 
har fått ändra färg vid den detaljen.  
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Figur 50: Ett utdrag ur användarmanualen angående konstanter. 

 

Ifall manualen och kalkylen används av en person som inte har fått några instruktioner 
finns även en kort grundläggande beskrivning av de färgkoder som använts i kalkyl-
mallen samt tydliggörande av använda förkortningar i mall och manual (Figur 51). 
Exempel på förkortningar är kk, st och kr.  

 

 

Figur 51: Utdrag ur användarmanualen som visar en förklaring av färgkoderna som 
används i den nya mallen. 

 

Användarmanualen har medvetet hållits kort med sina sex sidor då ett större doku-
ment inte är önskvärt samt att största delen av beskrivningarna görs internt i kalkyl-
bladet. 
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5 Diskussion och slutsatser 
Syftet med examensrapporten har varit att utveckla en ny kalkylmall till Företaget 
som skulle upplevas som tydligare och vara mindre tidskrävande att arbeta med jäm-
fört med en gamla kalkylmallen. Den nya kalkylmallen skulle också beräkna verklig-
hetstrogna produktionstider. I detta kapitels första avsnitt görs en kritisk granskning 
av de metoder som använts för att nå syftet. I det efterföljande avsnittet görs en kritisk 
granskning av den nya kalkylmallen, och i det sista avsnittet framgår vilka slutsatser 
författarna har kommit fram till. 

 

5.1 Metoddiskussion 

Företagets reaktion på mallen har varit mycket positiv. Användarna, det vill säga pro-
duktionsteknikerna och marknadsförarna anser att det går snabbare att använda mallen 
och den är enklare att arbeta med. Kalkylmallen visar också exakt den information 
som marknadsförarna vill se. Företaget har dessutom beslutat att använda den av oss 
skapade kalkylmallen. Av dessa anledningar anser vi att rätt kartläggningar har gjorts, 
det vill säga validiteten i vårt arbete har varit god.  

Det är vår förhoppning att kalkylmallen kommer att återge produktionstider som är 
verklighetstrogna. Vår ambition från början var att vid varje arbetsstation utföra tids-
studier för de olika arbetsmomenten och även maskinmomenten. På detta sätt skulle vi 
kunna erhålla bra värden på tidsåtgången för varje arbets- och maskinmoment med 
tillhörande standardavvikelser. Sammantaget skulle detta tillvägagångssätt ge nog-
granna värden på konstanter som används i kalkylmallens beräkningar. Genom att 
använda denna typ av konstanter skulle kalkylmallen kunna generera beräkningar av 
produktionstider med standardavvikelser. Genom att jämföra mallens beräknade vär-
den med efterkalkyler skulle man kunna se om kalkylmallen genererade ett resultat 
som var önskvärt. Om mallens beräknade värden då var uppenbart felaktiga skulle 
processerna kunna göras dugligare genom att ytterligare bryta ner processerna i mer 
delprocesser och kanske också hitta andra faktorer som påverkade produktionstiderna. 
På detta sätt kan mallen ständigt förbättras så att den till slut genererar produktionsti-
der som stämmer med målvärdet. Men då arbetsmomenten är många skulle dessa tids-
studier ta mycket lång tid och vi skulle inte hinna med att uppfylla hela syftet med 
examensarbetet. Istället fick vi använda oss av konstanter givna av företagets tekniker. 
Dessa konstanter antar vi stämmer någorlunda väl med verkligheten eftersom tekni-
kerna har lång erfarenhet av produktion av kretskort och kretskortsbaserade produkter. 

Våra valda metoder för kartläggningsarbetet gjorde att vi erhöll en stor mängd in-
formation. Analysen av denna information gav oss en rad kunskaper om vilka olika 
faktorer som påverkade tidsåtgången vid de olika arbetsstationerna. Dessa kunskaper 
utmynnade i teorier för hur tidsåtgången vid de olika arbetsstationerna kunde beräk-
nas. Vid mötena med produktionstekniker och Företagets tekniske chef presenterades 
teorierna. Vi upplevde att den gemensamma verklighetsbild vilken dessa möten gav 
var en förenklad bild av verkligheten och många mer eller mindre viktiga faktorer 
ignorerades. Det är vår förhoppning att denna förenkling av verkligheten inte påverkat 
kalkylmallens resultatåtergivande alltför negativt. 

Den valda metoden som använts för kartläggningen av produktionsteknikers och 
marknadsförares användning av den gamla kalkylmallen har resulterat i en mängd 
användbar information om vad de tycker är problematiskt med den gamla kalkylmal-
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len. Marknadsförarna har också uttryckt önskningar om vad de behöver få ut av mal-
len. Den inhämtade informationen har gjort att vi tillsammans med stöd från teorin om 
visualisering kunnat konstruera en mall som tillgodoser produktionsteknikers och 
marknadsförares grundläggande behov.  

Författarnas ambition har varit att kartlägga produktionen som helhet, de olika pro-
duktionsstegen och användningen av den gamla kalkylmallen. Detta för att kunna 
konstruera en kalkylmall som var uppbyggd kring dagens produktion. Kartläggningen 
av produktionen gav oss en förståelse för hur produktionsflödet såg ut och vilka fak-
torer som påverkade produktionstiden. Kartläggningen av den gamla kalkylmallen 
gav oss en förståelse för vad som var viktigt för mallens användare för att kunna an-
vända den på ett från deras sida ett önskvärt sätt.  

Att i analysarbetet använda oss av teorin om visualisering har också gjort att vi kunnat 
skapa en kalkylmall och även en användarmanual som är ganska användarvänliga. 
Användarvänligheten hos båda två kunde ha gjorts ännu bättre. En stor del av tiden 
har använts till att kartlägga och analysera produktionen. Detta då funktionalitet hos 
kalkylmallen varit prioriterad då vi skulle klara av att visa produktionstiderna på ett 
verklighetstroget sätt. Genom att lägga mycket tid på funktionalitet fick designarbete 
och användarvänlighet komma i andrahand, exempelvis kunde layouten för teknikers 
och marknadsansvarigas sidor för resultatpresentation varit mer färglagda och likfor-
miga.   

 

5.2 Resultatdiskussion 

De beskrivna metoderna och tillvägagångssätten har genererat en nulägesbeskrivning 
och en nulägesanalys. Med hjälp av dessa har ett förslag på en kalkylmall och använ-
darmanual tagits fram. Syftet med examensarbetet var att ta fram en kalkylmall för 
framtagning och beräkning av verklighetstrogna produktionstider i produktionen av 
kretskortsbaserade produkter. Den nya kalkylmallen skulle också uppfattas såsom 
tydligare och mindre tidskrävande av de primära användarna. 

I den gamla mallen saknades en tydlig uppdelning av kalkylmallen efter typen av an-
vändare vilket gjorde att delarna flöt in i varandra och hade en kaosartad struktur. Den 
nya mallens struktur byggdes upp med tanke på slutanvändare och vad de var intresse-
rade av för information. De områden i kalkylbladet vilka inte designades för påverkan 
låstes och lösenordsskyddades vilket minskar risken för misstag. 

Flikarna sorterades upp och döptes till ”Presentation marknad”, ”Presentation teknik”, 
”Variabler”, ”Konstanter” och ”Formler”. Utöver den sista fliken, ”Formler” är struk-
turen uppifrån och ner densamma som produktionsflödet. Formler innehåller inform-
ation nödvändig vid förändringar i kalkylbladet samt en logg att registrera gjorda änd-
ringar i. Anledningen till denna struktur var att marknadsförarna är slutanvändare av 
presentationen teknikerna sammanställt genom mallen. Marknadsförarnas flik sattes 
därför först för att de skall få sin information på snabbast möjliga sätt.  

Presentation marknad 

Marknadsförarnas användning av kalkylbladet är begränsad till att de är intresserade 
av ett visst moments maskintid och tid per operatör. Tiderna kommer marknadsförare 
att föra över i ett separat kalkylblad där de har förkalkylerade timkostnader för vad 
och vem som utför de olika momenten. Att siffrorna förs över i ett annat kalkylblad 
minskar möjligheterna att automatisera denna hantering utan mer ingående studier.  
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Genom fliken ”Presentation marknad” har användarvänligheten ökat för marknadsfö-
rarna. För att uppnå liknande resultat med den gamla mallen var marknadsförarna 
tvungna att utföra många manuella beräkningar baserade på erfarenhet och på inform-
ation förmedlade av tekniker. Detta användarförfarande inverkade negativt på använ-
darvänligheten och på mängden tid som krävdes för att få till stånd det önskade resul-
tatet. Språket och logiken som används i fliken är också anpassat till att förstås av just 
marknadsförare och innehåller ingen överflödig teknikinriktad information. Fliken 
möjliggör också ett snabbare och säkrare offerförfarande i och med detaljnivån och 
den minskade komplexiteten. 

Presentation teknik 

”Presentation teknik” innehåller mycket detaljerad information och summeringar av 
inmatad data. Denna information är mycket viktig för uppföljning och felsökning. 
Dock kommer informationen här endast att användas då den är av speciellt intresse. 
Tiderna presenterade under ”Presentation teknik” är nära länkade till ”Presentation 
marknad” och därför fann vi det naturligt att lägga dessa två presentationsflikar bred-
vid varandra. 

Variabler och konstanter 

Fliken ”Variabler” innehåller alla de områden vilka vi förutser ändras i och med att 
ritningen av en ny produkt inmatas i förkalkylen. De gula områdena är också dubble-
rade på de områden där montering av kretsar kan göras på baksidan av kortet. Men 
hjälp av mjuka färgskiftningar (ljusblå/grå) har vi markerat upp var data påverkande 
primärsidan respektive sekundärsidan skall inmatas. Däremot är själva cellen där in-
formationen skall inmatas gul. Vid inmatning av komponenter har vi kodat in ett fel-
meddelande då inmatade data tyder på ett logiskt fel.  

I den gamla mallen saknades flera produktionssteg och produktionstiderna för dem 
fick beräknas separat och genom andra invecklade procedurer. De produktionssteg 
som ingick i mallen gick under andra namn, härrörande från den gamla maskinparken. 
Teknikernas arbete med bestämmandet av variabler i den gamla mallen var mycket 
tidskrävande och krävde stor koncentration för att verkligen få med alla variabler i 
beräkningarna.  Då dokumenterade standardvärden saknades blev arbetet med be-
stämmande av variabler också förknippade med en risk att arbetet blev subjektivt, 
med resultatet att bland annat marknadsförare kunde få icke homogena siffror, som 
används vid offertförfarandet. Genom fliken ”Konstanter” kom vi förbi denna risk och 
det innebär dessutom en tidsbesparing då teknikerna inte behöver leta efter dessa siff-
ror i minnet eller ens använda dem i sina beräkningar, då dessa redan ingår i de auto-
matiska beräkningar mallen gör.  

Flikarna ”Variabler” och ”Konstanter” är de flikar som har direkt påverkan på de be-
räknade produktionstiderna i de olika produktionsstegen. Denna direkta påverkan in-
nebär också att det är dessa flikars innehåll som styr om vi lyckats med syftet att kal-
kylmallen skall kunna beräkna produktionstiderna verklighetstroget. Vi anser att vi 
genom konstruktionen av dessa flikar har uppnått detta syfte indirekt. Fliken ”Kon-
stanter” innehåller standardiserade värden som endast har uppskattats av teknikerna 
och operatörerna. De olika uppräknade variablerna i fliken ”Variabler” är ett resultat 
av våra undersökningar och teknikernas och operatörernas samlade erfarenhet.  
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Formler 

De logiska samband som gäller mellan variabler och konstanter återfinns i fliken 
”Formler”. Sammantaget kommer därför användningen av den nya mallen initialt ge-
nerera resultat med avseende på produktionstiderna som inte är nämnvärt mycket 
bättre än den gamla mallen. Men vi tror att teknikerna genom den nya kalkylmallen 
och genom våra teorier om att betrakta processerna som stokastiska har fått en tydlig 
grund att stå på.  

Från denna grund har de nu möjligheten att genom små eller större kontinuerliga för-
bättringar av innehållet i dessa flikar röra sig emot målet. Målet med att produktions-
tidsberäkningarna skall bli verklighetstrogna.  I och med att produktionstiderna över 
tid kommer att bli bättre påverkas även offertförfarandet hos marknadsförarna. Då den 
grundläggande informationen förbättras, förbättras även förkalkylen vilken offerten 
bygger på. 

 

5.3 Slutsatser 

Företaget har genom sitt samarbete med oss erhållit en ny kalkylmall. Användning av 
den nya mallen innebär främst tidsbesparingar och högre användbarhet i arbetet med 
beräkning av produktionstider och offertförfarande. Problemet med sanningshalten 
avseende det presenterade resultatet kvarstår dock då de konstanter vi använde för 
våra beräkningar inte är preciserade tillräckligt noga. För att komma runt detta pro-
blem kommer det att krävas att teknikerna ser över de olika momenten grundligt. 
Tekniker måste ta fram mer exakta ställtider för de olika maskinerna och även de ma-
nuella momenten. Vilka parametrar som styr maskintiderna måste ses över grundli-
gare, och vilka samband som råder mellan dessa måste studeras och bestämmas.  

Den manuella avdelningens flöde är komplicerat och detta flöde måste ses över för att 
Företaget skall få bättre kontroll över sin produktion. Via observationer hos operatörer 
vid den manuella avdelningen har vi förstått att arbetsuppgifterna vid de olika station-
erna uppvisar en stor mångfald. Då teknikerna använde den gamla kalkylmallen upp-
täckte vi att de vid beräkning av produktionstiderna i denna avdelning bara angav en 
uppskattad klumpsumma av tid per kretskort byggd endast på empirisk erfarenhet. 
Detta förfarande tror vi beror på den komplexitet som är förknippad med denna av-
delning. 

Trots komplexiteten finner vi att Företaget måste ta tag i denna del av produktionen 
om de vill få kontroll över produktionens alla delar. Genom att företaget börjar arbeta 
med dessa frågor tror vi att kalkylmallens produktionstidsberäkningar kommer att bli 
mer och mer exakta. Teoretiskt sett kan felmarginalen sjunka ner mot noll. Nollgrän-
sen tror vi är väldigt svårt att nå, men däremot tror vi att det är möjligt att Företaget 
genom att rikta energi på produktionsanalys kan komma en bra bit på vägen att få till 
stånd en beräkningsmodul som beräknar produktionstider på ett verklighetstroget sätt. 
Det nämnda arbetet kräver mycket tid och resurser från Företaget. Om Företaget inte 
kan avsätta de interna resurser som krävs kanske man bör fundera på extern hjälp med 
dessa frågor. 



Diskussion och slutsatser 

75 

Vad gäller maskinerna är ett förslag att Företaget kontaktar maskintillverkaren och 
tillsammans med dem undersöker vilka parametrar och deras inbördes relationer som 
bestämmer operationstiderna. Detta arbete behöver ej nödvändigtvis göras av företa-
gets tekniker utan kan kanske vara del av ett nytt examensarbete. De olika manuella 
momenten kan tidbestämmas genom exempelvis tidsserieanalyser gjorda av auktorise-
rad personal. Förutom att detta arbete kommer medföra bättre möjligheter att beräkna 
produktionstider så tror vi att möjligheter till produktionsoptimeringar kommer att ges 
då Företaget får dokumentation över de olika operationerna som de olika momenten 
består av.   

En vidareutveckling av sambandet för bestämmandet av riggningstiden är att finna 
samband mellan hur olika typer av komponenter påverkar denna. För AOI-maskinen 
bör komponenttypernas påverkan på antalet felmeddelanden undersökas då vi miss-
tänker att bara ange en förmodad procentsats kan vara lite missvisande i längden. Den 
manuella avsynings-/korrigeringsenhetens operationstider bör undersökas och be-
stämmas med tidsmätningar gjorda av specialister på området.  
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6.2 Ordlista 

AOI – Automatisk Optisk Inspektion 

BGA – Ball Grid Array  

ERP - Enterprise Resource Planning 

FAK – Första Artikel kontroll 

Kk - Kretskort 

Marknadsförare – Kundansvariga, säljare och inköpare 

NRE – Non-Recurring engineering 

Op.tid – Operationstid, inkluderar ej ställtid 

SL – Selektivlödare, maskin 

TEX – Tray Exchanger 
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7 Bilagor 

7.1 Bilaga 1: Bilder av komponenter, magasin och rack 

 

 

Magasin för montage av rullar. Magasin sätts sedan in i ytmonteringmaskin. 

 

 

Rulle med komponenter. Monteras i magasin. 
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Sticka fylld med IC kretsar, monteras en och en på en så kallad tray. 

 

 

En så kallad tray med placerade kretsar. Monteras i TEX. 

 

 

Rack för transport av kretskort, upp till 50 paneler får plats. 
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7.2 Bilaga 2: Intervjufrågor 

 

Frågor inför den första rundvandringen med produktionsledare. 

1. Vad betyder NRE? 

2. Var finns råmaterialet? 

3. Vilka förberedelser görs innan produktion? 

4. Hur stora batcher kör ni? 

5. Hur många arbetar här? Vid de olika stationerna? 

6. Hur kommer produktionsordern till produktionen? 

7. Vilka åtgärder har ni för kvalitetssäkring? 

8. Finns det mellanlagringsstationer? 

9. Var lagras kompletta produkter? 

10. Mallen vi skall ta fram, var drar ni gränserna i produktionen? 

11. Hur definieras operatörstid respektive maskintid? 


