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Sammanfattning  
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verksamhetsstyrning inom den producerande industrin?  
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Handledare: Lesley Appelgren 

Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola  

Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur väl KPI:er fungerar som 
verksamhetsstyrning inom den producerande industrin. Mera bestämt syftar 
uppsatsen till att undersöka hur KPI:erna inom telekommunikationsbranschen tar 
hänsyn till återanvändbarheten hos produktionstestsystemen. Uppsatsen kommer 
även att belysa dagens kostnadsmodeller samt ge förslag på hur KPI:erna kan 
förbättras och vilka nya som skulle kunna introduceras.   

Metod: En fallstudie på Ericsson AB har utförts. Studien har ett abduktivt synsätt, 
eftersom studien både utgår från dagens teorier och hypoteser men även från 
empirin. Personliga intervjuer har även genomförts på HWDSS, Ericsson AB.    

Slutsatser: Slutsatsen av denna fallstudie är att de styrmedel som används idag i viss mån 
skapar incitament för modulär design ämnad för att ha en hög återanvändbarhet. 
Det finns dock utrymme för förbättringar både för att på ett tydligare sätt visa de 
positiva effekterna med hög återanvändbarhet och för att på ett mer direkt sätt 
styra verksamheten mot detta mål.  

Det är vår tro att en bättre uppföljning av t.ex. hur stor andel av tidigare 
moduler/komponenter som används vid nydesign, samt att ha ett målvärde för 
denna andel, tydligare skulle främja modulär design med hög återanvändbarhet. 

Det är även viktigt att kontinuerligt mäta drivarna för slutmålet och inte bara följa 
upp genomförandet av identifierade nyckelaktiviteter. KPI:er och PI:er samt 
kostnadsmodellerna hos företag måste alltid vara uppdaterade och peka i samma 
riktning som företagets upplagda strategi.  
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Abstract

Title: KPI (Key performance indicators), How effective are KPI:s as performance 
management within the production industry?  

Author: Viktor Carlsson and Magnus Lindskog 

Supervisor: Lesley Appelgren 

Department:  School of Management, Blekinge Institute of Technology 

Course: Bachelor´s thesis in Business Administration, 15 credits 
  
Purpose: The purpose of this thesis is to examine how key performance indicators are being 

used as performance management tools within the production industry. 
Specifically the purpose is to investigate how the KPI:s within the 
telecommunications industry drives reusability regarding production test systems. 
This thesis will also highlight today’s cost models and suggest improvements of 
the KPI and what new ones could be introduced.    

Method: A case study at Ericsson AB has been performed. The study has an abductive 
approach because the study is both based on current theories and hypotheses but 
also from empirical data. Personal interviews were also conducted at HWDSS, 
Ericsson AB.   

Results: The conclusion of this case study is that the management control measurements 
used today, to some extent creates incentives for modular design with high 
reusability. However, there is room for improvements, both in order to more 
clearly show the positive effects with high reusability and to more directly control 
the activity toward this goal.  

 It’s our belief that better monitoring of the proportion of previous 
modules/components being used in new designs and to have a target value for this 
part clearly would promote modular design with high reusability.      

 It’s also important to continuously measure the enablers for the goal and not just 
follow the implementation of identified key activities. KPI, PI and cost models of 
the business must always be up to date and pointing in the direction of the business 
laid strategy.  
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1. Inledning 

1.1    Bakgrund 

Idag lever vi i ett samhälle där det finns stora mängder tillverkande företag. Många företag 
konkurrerar med varandra och vill självklart att konsumenterna ska välja just deras företag. För 
att kunna erbjuda kvalitativa produkter till ett så bra pris som möjligt är det viktigt för företagen 
att planera och styra över sin ekonomi. De behöver alltså ha någon form av ekonomistyrning. Ax 
Johansson och Kullvén (2005, s. 58) anger att en modern definition av ekonomistyrning är: 
”Ekonomistyrning avser avsiktlig påverkan på en verksamhet och dess befattningshavare mot 
vissa ekonomiska mål.”. Dessa ekonomiska mål kan vara av både finansiell som icke-finansiell 
karaktär (Ax et al., 2005, s. 15). Ekonomisk styrning är den process som företagen använder för 
att identifiera, mäta och kommunicera värdefull ekonomisk information. Detta ska möjliggöra 
välgrundade bedömningar och beslut av de som sedan använder sig av informationen (Kullvén, 
2001, s. 8) 

När ett företag har ekonomiska mål måste de även veta hur de ska styra sitt företag för att kunna 
uppnå dessa mål. Då krävs det någon form av styrmedel. Ax et al. (2005, s. 62 f.) nämner tre 
olika typer av styrmedel: formella styrmedel, organisationsstruktur samt mindre formaliserad 
styrning. Ett exempel på ett formellt styrmedel är det som benämns som prestationsmätning. När 
man mäter en prestation får man ett prestationsmått som kan vara i form av ett tal eller någon 
annan storhet. ( Ax et al., 2005, s. 575 f.; Catasús et al., 2008, s. 16 f.) 

Ax et al. (2005, s. 575 f.) nämner att prestationsmått ibland benämns som nyckeltal eller KPI:er 
vilket betyder kritiska prestations indikatorer eller på engelska key performance indicators. David 
Parmenter (2007, s. 1 ff.) menar att det är viktigt att skilja på prestations indikatorer (PI) och 
kritiska prestations indikatorer (KPI). Kritiska prestations indikatorer är den delen av prestations 
indikatorerna som är allra viktigast för organisationen. Parmenter nämner att cirka 10 av 100 
prestationsmått är kritiska. Det är även ett mått som mäts konstant och som beslutsfattare ofta 
tittar på (Parmenter, 2007, s. 2 ff.). Även Catasús et al. (2008, s. 124 f.) påpekar att det är viktigt 
att ett företag begränsar mängden nyckeltal, så vidare de inte uttryckligen är motiverade och 
behövs. Annars är det lätt att de inte upplevs som användbara och således tappas den tilltänkta 
nyttan med dem.  

Vid framtagande av KPI:er är det väldigt viktigt att de prestationsmått som tas fram anses 
relevanta. Både att de ska passa in i företagets strategi samt att det ska finnas mål för KPI:erna. 
Det anges också att det är viktigt att de är realistiska. Eftersom alla organisationer är olika och att 
prestationsmåtten ska passa in i organisationen är det självklart att prestationsmåtten varierar från 
företag till företag. Beroende på hur företaget vill mäta, t.ex. mäta på en viss avdelning för sig 
själv osv. så kan måtten variera inom företaget. Ett mått som anses vara kritiskt på en avdelning 
kanske inte anses som kritiskt på en annan eller så anses de inte ens vara relevanta. (Ax et al., 
2005, s. 580 ff.; Catasús et al., 2008, s. 127 f.; Nilsson, Olve och Parment, 2010, s. 168) 
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1.2    Problemdiskussion 

Ett av de viktigaste sätten att bibehålla eller öka marginalerna för ett konkurrensutsatt 
tillverkande företag inom vilken bransch som helst är att minska produktionskostnaderna. Det är 
många gånger lättare sagt än gjort och det är därför viktigt att veta vilka de stora 
kostnadsdrivarna är och hur de långsiktigt kan minskas utan att de förändringar som införs driver 
upp andra kostnader. En stor post inom tillverkande industrier som t.ex. elektronikindustrin och 
bilindustrin är testkostnaden. Inom telekommunikationsbranschen där mycket elektronik används 
har testkostnaden för t.ex. radiosystem (mobiltelefoner, basstationer etc.) uppskattats till att vara 
ungefär 40% av den totala tillverkningskostnaden och samtidigt också den kostnad som ökar mest 
i tillverkningsledet (Srinivasan, 2006, s. 4). Hur mycket testkostnaden utgör av den totala 
tillverkningskostnaden inom de tillverkande industrierna är dock väldigt varierande, delvis 
beroende på hur avancerad teknik som används. Syftet med produktionstest är dels att fånga upp 
avvikelser i tillverkningsprocessen och dels för att förädla produkten genom att t.ex. ladda ner 
mjukvara eller kalibrera olika delar för att kompensera för t.ex. materialegenskaper. 

De egenskaper hos ett testsystem som oftast används för att mäta dess prestanda är yield och 
testtid. Med yield menas kvoten mellan antalet korrekta enheter och totala antalet testade enheter 
och med testtid menas tiden det tar för en enhet att testas. Yield kan inte användas rakt av som ett 
prestanda mått eftersom man då även räknar med riktiga fel på testobjektet. Man brukar av denna 
anledning ibland dela upp yield i riktiga fel, som kommer under tillverkningen, samt 
testrelaterade fel som tillförs genom t.ex. instabilitet i ett mätinstrument. De övriga 
kostnadsdrivarna är de fasta kostnaderna såsom mätinstrument, samt de rörliga kostnaderna som 
t.ex. kontakter som slits ut efter ett antal testade objekt. (Schaub och Kelly, 2004, s. 39 ff.) Yield 
som prestandamått är gångbart inom alla typer av produktionstest då det är ett kvotvärde av 
testade enheter. Testtiden måste däremot sättas i relation till kostnaden för testutrustningen och 
operatörslöner och kanske därför inte är lika kostnadsdrivande inom alla branscher. Den fasta 
investeringskostnaden för ett produktionstestsystem består till största del av utvecklingskostnader 
för systemet samt inköp av instrument som kan vara antingen egenutvecklade eller köpas av 
tredje part.  

Vilken teknisk utrustning som behövs för att kunna tillhandahålla ett fullgott 
produktionstestsystem beror naturligtvis på vilka funktioner som testobjektet har. Då det inom 
dels produktfamiljer och dels mellan olika versioner av en produkt finns stora likheter gällande 
vilka funktioner som finns så finns det också stora likheter i vilken testutrustning som krävs. 
Detta innebär att om de olika funktionerna inom ett system, via standardiserade gränssnitt, kan 
användas i ett system för en annan produkt så behöver dessa investeringskostnader inte gå till 
spillo bara för att den ursprungliga produktens orderingång avviker. I och med att stora företag 
ofta erbjuder ett större antal produkter simultant och att marknaden kräver att nästa generation av 
en produkt med ny funktionalitet snabbt lanseras är det svårt att prediktera vilka volymer en 
produkt kommer att behövas tillverkas i.  

Det finns många sätt för producerande företag att optimera sin produktion men ett av de mest 
kända sätten är lean production. Centralt inom lean production är att det som görs ska vara 
värdeadderande. Är det inte det så finns det ingen anledning till att man ska göra det. En annan 
central sak inom detta tänk är att allting ska göras i rätt tid. Materialet ska finnas på rätt plats vid 
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rätt tid och det ska bara vara så mycket som krävs för just den saken osv. Det går därmed att säga 
att det bygger mycket på att eliminera slöseri inom produktionen. (Carreira Bill, 2004, s. 2 f.; 
Hobbs Dennis P., 2003, s. 22 f.) 

När företag ska optimera sin produktion eller t.ex. införa återanvändbara testsystem krävs det 
också att företaget kan följa upp och mäta skillnaden. Införandet av förändringar brukar ofta 
innebära kostnader för företaget och därmed måste ju förändringen kunna betala tillbaka den 
initiala förändringskostnaden. Ett sätt att följa upp förändringen är via KPI:er, vilket innebär att 
företaget studerar en del kritiska prestations indikatorer som kan indikera ifall förändringen i 
produktionen verkligen lönade sig. Rätt framtagna KPI:er ska kunna ge svar på den fråga de är 
designade för genom en enkel anblick. Då det oftast finns flertalet aspekter att ta hänsyn till vid 
produktion kan det behövas flera olika KPI:er för att få fram en rättvisande bild.   

Enligt resonemanget ovan verkar det finnas fördelar med att bygga produktionstestsystemen på 
ett sådant sätt att så mycket som möjligt av dem kan återanvändas mellan olika produktfamiljer 
och olika generationer av produkter. Av denna anledning finns det ett klart intresse att se hur 
ledande företag inom den producerande industrin skapar styrmedel, t.ex. KPI:er, för att främja 
återanvändbarhet samt hur väl dess kostnadsmodeller belyser effekten av sådan design. Hur stor 
kostnadsbesparing som kan göras på ett sådant koncept varierar ju naturligtvis beroende på hur 
stor del av produktionskostnaden som utgörs av testkostnaden och varierar därför beroende på 
vilken typ av industri det gäller.  

1.3    Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur väl KPI:er fungerar som verksamhetsstyrning inom 
den producerande industrin. Mera bestämt syftar uppsatsen till att undersöka hur KPI:erna inom 
telekommunikationsbranschen tar hänsyn till återanvändbarheten hos produktionstestsystemen. 
Uppsatsen kommer även belysa dagens kostnadsmodeller samt ge förslag på hur KPI:erna kan 
förbättras och vilka nya som skulle kunna introduceras.  

1.4    Problemformulering  

• Skapar dagens KPI:er incitament för återanvändbarhet och modularitet och om inte hur 
kan de förändras för att uppnå detta syfte? 
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2. Metod 

2.1 Vetenskapligt förhållnings/synsätt 

I denna studie kommer vi att utgå från ett hermeneutiskt perspektiv. Det hermeneutiska 
perspektivet innebär att man som forskare försöker tolka och förstå saker utifrån andra 
människor, vilket i vårt fall är de personer vi valt att intervjua. Forskaren behöver ofta använda 
personliga erfarenheter för att tolka den data som samlas in. (Andersen, 1998, s. 193 f.; Lundahl 
& Skärvad, 1999, s. 42 ff.)  

När man utgår från empirin och drar slutsatser genom att studera den använder man sig av ett 
deduktivt synsätt. Då uppsatsen bl.a. syftar till att undersöka varför dagens KPI:er och 
kostnadsmodeller är uppbyggda på det sätt som de är så kommer vi att utgå ifrån empirin. Men då 
uppsatsen också syftar till att ge förslag på nya KPI:er så kommer vi utgå från dagens teorier och 
hypoteser om hur de bör vara utformade. När man utgår från teorier och hypoteser, tvärt emot det 
induktiva synsättet, innebär det att man använder sig av ett deduktivt synsätt. Således använder vi 
oss av en mix av båda dessa synsätt, alltså ett abduktivt synsätt. (Bryman, 2001, s. 21 ff. och s. 34 
ff.) 

2.2 Undersökningsmetod 

Den grundläggande undersökningsmetod som används i denna uppsats är av typen fallstudie. 
Uppsatsen syftar till att undersöka ett verkligt fall, det fall som finns på Ericsson AB. Närmare 
bestämt kommer uppsatsen främst att fokusera på den hårdvaran som utvecklas av HardWare 
Design and Supply Services (HWDSS) som är en avdelning inom Ericsson AB. Utmärkande för 
metoden fallstudie är just att man tittar på ett eller några fall och går ner på djupet i det. En 
fallstudie kännetecknas också ofta av att undersökningen utförs i företeelsens naturliga miljö, 
vilket vi kommer att göra då intervjuer m.m. sker på den avdelning på Ericsson där fallet ska 
studeras. (Bryman, 2001, s. 64 ff.; Lundahl & Skärvad, 1999, s.187 ff.)  

Lundahl & Skärvad (1999, s. 187) nämner fyra olika syften med fallstudier: 

• Formulera hypoteser (explorativa fallstudier) 
• Utveckla teorier (teoriutvecklande fallstudier) 
• Pröva teorier (teoriprövande fallstudier) 
• Exemplifiera och illustrera (beskrivande fallstudier) 

Denna uppsats har främst ett exemplifierande och illustrerande syfte då vi tar utgångspunkt i hur 
det ser ut idag på ett företag, alltså exemplifiera, och försöker illustrera vilka problem och 
fördelar som finns med detta exempel.  
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Yin (2007, s. 111 ff.) nämner sex olika typer av datakällor som ofta används när data till 
fallstudier ska samlas in, vilka är: personliga anteckningar, formella skriftliga källor, intervju, 
direkt observation, deltagande observationer samt fysiska artefakter.  

2.3 Datainsamling 

För att kunna göra en utvärdering av dagens KPI:er och kostnadsmodeller och varför de är 
uppbyggda på detta vis så anser vi att det krävs kvalitativ data. Detta eftersom den kvalitativa 
datan inte består av siffror som den kvantitativa datan gör utan mer av ord och termer. (Eriksson 
& Wiedersheim-Paul, 2006, s. 119 ff.)  

Som underlag till analysen har dels beskrivningar samt de faktiska KPI:er och kostnadsmodeller 
som används idag inom HWDSS använts. Intervjuer med relevant personal inom HWDSS har 
också genomförts. Litteraturen som använts d.v.s. artiklar och böcker om KPI:er i allmänhet samt 
forskningsartiklar inom radiotestning har främst hittats genom sökmotorer via Internet.  

2.4 Intervjuer 

I vår studie har vi använt oss av både regelrätta intervjuer och kortare informella avstämningar. 
De regelrätta intervjuerna har syftat till att få reda på vilka mått HWDSS använder idag för att 
mäta återanvändbarheten hos testsystem. De har också syftat till att ta reda på hur strategierna 
kring återanvändbarheten ser ut samt hur de idag arbetar mot denna strategi. De kortare 
informella avstämningarna har syftat till att ta reda på var det finns nedskriven fakta om dagens 
KPI:er och kostnadsmodeller. Det har inneburit att få tips på sökord till intranätet, personer som 
har skrivit dokument om vårt ämne etc.  

2.4.1 Regelrätta – ostrukturerade intervjuer 

De regelrätta intervjuerna har varit ostrukturerade intervjuer. Det innebär att vi endast hade 
mindre ämnesanteckningar med till intervjun (se bilaga 1) och att vi under intervjun konstruerade 
frågor och fördjupade oss med följdfrågor beroende på vad respondenten svarade. Vi ansåg att 
denna typ av intervju passade den kvalitativa data som vi var ute efter. Speciellt då vi ville ha 
svar på frågor gällande strategier och hur arbetet mot återanvändbarhet fungerar idag då denna 
typ av frågor kräver att respondenten kan svara och prata fritt och att vi som intervjuare kan välja 
vad vi behöver fördjupa oss i för frågor för att få så uttömmande svar som möjligt. En 
ostrukturerad intervju kan således liknas med ett vanligt samtal. (Bryman & Bell, 2005, s. 360 ff.; 
Lundahl & Skärvad, 1999, s. 115 ff.) 

För de ostrukturerade intervjuerna valde vi att intervjua två personer. En person som arbetar med 
verksamhetsutveckling och en som arbetar som systemingenjör inom testsystem. Vi valde de här 
två för att dels få information ifrån ett ledande perspektiv med en person som varit med och 
utvecklat strategier för återanvändbarhet m.m. och dels för att även få se det ifrån ingenjörens 
perspektiv, vilken i slutändan arbetar med testsystemen.  
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2.4.2 Kortare informella avstämningar 

Vi har förutom intervjuerna genomfört kortare informella avstämningar. Dessa avstämningar 
användes för att ta reda på var vi kunde hitta information som behövdes för vår studie. De har 
inte som intervjuerna syftat till att blanda in personers uppfattning i frågan utan har syftat till att 
få fram dokumenterad fakta i form av Ericssoninterna dokument.  

Primärt har avstämningarna genomförts med personer som ansvarar för den globala 
samordningen av Ericssons testplattform, enklare beskrivet de ramverk som är gemensamma för 
alla testutvecklingsavdelningar runt om i världen. Avstämningarna har också genomförts med 
personer som dels förbereder affärsmässiga motiv för nyutveckling inom testsystemen samt de 
avdelningschefer som tar beslut om dessa affärsmässiga motiv.  

2.5 Dataanalys 

Analysen av datan har främst skett genom att försöka se hur dagens KPI:er tar hänsyn till 
återanvändbarhet och modulära system. När så har gjorts växer det logiskt fram vilka kritiska 
mått som måste bevakas för att belysa de vinningar som görs med ett modulärt och 
återanvändbart system. 

Denna data har sedan värderats gentemot de modeller och de KPI:er  som finns presenterade i 
tidigare forskning på området. Både de KPI:er från tidigare forskning, de som används inom 
Ericsson idag samt de förslag som tillkommit genom denna uppsats har också bedömts efter den 
forskning som finns gjord för kritiska KPI:er i allmänhet. 

Analyser och slutsatser har sedan granskats tillsammans med relevanta personer inom Ericsson 
för att på så sätt bättre kunna bedöma dess relevans. 

2.6 Metodkritik 

2.6.1 Validitet 

Validitet beskriver huruvida man mäter det som man avsåg att mäta. Det handlar dels om hur 
teori stämmer överrens med empiri men också om ens empiriska material styrker det som var 
förväntat. Det empiriska materialet som blivit insamlat kan därmed ge svar på den uppsatta 
frågeställningen. (Andersen, 1998, s. 85; Bryman & Bell, 2005, s. 48 f.; Lundahl & Skärvad, 
1999, s. 150 f.) Innan vi genomförde våra intervjuer gick vi noga igenom teorin och vad vi 
förväntade oss att få svar på under själva intervjun. Detta kändes särskilt viktigt då vi använde oss 
av ostrukturerade intervjuer.  

Då vi gjort en enskild fallstudie är det relevant att nämna den externa validiteten i uppsatsen som 
syftar till om resultaten från studien kan generaliseras (Bryman & Bell, 2005, s. 49). Att säga att 
resultaten från vår fallstudie kan generaliseras till andra företag går ej, då man ej kan vara säker 
på vilket resultat en studie där skulle ge. Detta är ett vanligt problem om man gör en enskild 
fallstudie enligt Bryman & Bell (2005, s. 73). Yin (2007, s. 28 f. & 56 ff.) skriver att man kan 
likna fallstudien med ett experiment. Oftast bygger dock vetenskapliga rön på flera experiment. 
Men även om man inte direkt kan generalisera resultaten anser vi att det kan finnas lärdomar att 
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dra av de resultat som vår studie pekar på. Vi tror att andra företag som arbetar inom en bransch 
där modularitet används skulle kunna använda denna studie som bakgrundsinformation inför ett 
eget arbete kring detta samt se var de ska lägga sin fokus.  

Att vi endast valt att göra två regelrätta intervjuer skulle kunna kritiseras. Vi anser dock att det 
var tillräckligt för att få ett ledande och bra användarperspektiv på frågorna. Detta eftersom vi 
efter dessa två intervjuer tyckte vi hade fått ta del av all fakta och analys som behövdes för att 
kunna uppfylla syftet.  

Vidare är det endast uppgifter från Ericsson som har använts som empirisk primärdata i denna 
uppsats. De enda praktiska erfarenheter av KPI:er, det vill säga primärdatan, inom detta område 
kommer att hämtas från HWDSS. En av anledningarna till detta är att det är praktiskt svårt och 
tidskrävande att få fram liknande data från andra representanter inom branschen då det till största 
del rör sig om stora utländska företag.  

2.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om tillförlitligheten på studien, alltså ifall samma resultat fås om någon annan 
utför studien och använder sig av andra respondenter (Andersen, 1998, s. 85; Bryman & Bell, 
2005, s. 48; Lundahl & Skärvad, 1999, s. 152). Eftersom arbetet med återanvändbarhet är relativt 
nytt på Ericsson och att arbetet därmed hela tiden går framåt så skulle troligtvis en undersökning 
som görs längre fram i tiden visa på ett annat resultat. Då vi som författare även gjort tolkningar 
av det som respondenterna svarade är det möjligt att andra personer skulle uppfatta svaren på ett 
annat sätt. För att undvika att respondenterna inte skulle vilja säga vad de egentligen tycker så har 
vi valt att anonymisera dem.  

2.7 Källkritik 

Vi bedömer att trovärdigheten på den primärdata som vi har samlat in är mycket hög då den 
kommer ifrån intervjuer samt verklig data ifrån Ericsson. 

Trovärdigheten på sekundärdatan anser författarna även vara bra då den till stor del kommer ifrån 
kända läroboksförfattare. Vi har även under hela studiens gång försökt att ifrågasätta den 
litteratur som vi har använt oss av genom att undersöka flera författares åsikter i samma fråga. 
Detta för att kunna bilda sig en bredare uppfattning om ämnet och relevansen av de olika 
författarnas synpunkter. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Testkostnad 

Då testkostnaden för t.ex. radiosystem kan utgöra cirka 40% av den totala tillverkningskostnaden 
är det också viktigt att kunna mäta den. För att kunna bestämma kostnaderna för testning behövs 
det ett flertal parametrar. Schaub och Kelly (2004, s. 38 f.) listar följande parametrar: 

• Testtiden 
• Livslängden på testutrustningen 
• Fasta kostnader för testutrustningen 
• Rörliga kostnader för testutrustningen, t.ex. slitdelar m.m.  
• Yield, vilket är kvoten mellan de enheter som passerar testningen utan avvikelser och 

totala antalet testade produkter 
• Mätnoggranhet 
• Plats för testutrustningen i tillverkningslokalen (ingår i fasta kostnader) 
• Utnyttjandegraden 

Schaub och Kelly (2004, s. 39) presenterar även en formel för att beräkna den totala 
testkostnaden per testad enhet enligt formel 1.1.  

nutilizatioyieldthroughputlifetime
TCTC

nutilizatiolifetimethroughputyield
TCTC

TC rörligfaströrligfast
unittot

1*1*1*
***/

+
=

+
=

(3.1) 

Där fasta kostnader är inköp av själva testutrustningen medan rörliga kostnader är slitdelar och 
kostnader för underhåll. Lifetime är livstiden på testutrustningen. Throughput innebär kvoten 
mellan antalet testade enheter utan avvikelser och den totala testtiden. Yield betecknar kvoten 
mellan de enheter som passerar testningen utan avvikelser och totala antalet testade produkter. 
Utilization är den tid i procent som testutrustningen verkligen används för att utföra tester.  
(Schaub och Kelly, 2004, s. 39 ff.)  

Formeln kan beskrivas som fyra olika faktorer där den första 
lifetime

TCTC rörligfast +
 kan benämnas som 

en grundkostnad per tidsintervall som kommer att finnas oavsett om man producerar något eller 
inte. 

throughput
1  visar hur många enheter som kan levereras till kund per givet tidsintervall och ger 

oss därmed kostnaden per enhet när den multipliceras med första delen av formeln. De två första 
delarna ger kostnaden per enhet och de övriga två som presenteras nedan är procentsatser som 
kompenserar.  

yield
1  kan ses som en kompensation för de enheter som testas i systemet utan att kunna levereras 

till kund. Alltså om endast 50% av antalet producerade enheter under en timme kan levereras och 
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resten måste slängas, alternativt repareras och sedan testas om igen så måste denna merkostnad 
bäras av de produkter som passerar testet. 

nutilizatio
1  kompenserar för den tid som testsystemet inte används till faktisk testning av enheter. 

Detta kan till exempel vara då servicearbete måste utföras eller att det finns en överkapacitet i 
testlinan. (Schaub och Kelly, 2004, s. 39 ff.) 

Fasta och rörliga kostnader dividerat med antalet enheter levererade till kund skulle också ge ett 
värde på den totala testkostnaden. Dock kan inte en sådan här enkel formel ta hänsyn till hur 
mycket merkostnader som det egentligen blir vid t.ex. instabilitet i systemet eller onödigt långa 
testtider.  

3.2 Lean production 

Att arbeta lean innebär att effektivisera flöden där ett flöde definieras som tiden från det att ett 
behov är definierat till dess att det är tillgodosett (Modig och Åhlström, 2011, s. 5). Modig och 
Åhlström (2011, s. 6) hävdar också att lean är ett av världens mest spridda koncept och att det 
därför är högst anmärkningsvärt hur inkonsekvent definierat begreppet är. I den här uppsatsen 
kommer konceptet lean att innebära att fokus inom en verksamhet är produkten som ska förädlas 
inom flödet i motsats till traditionellt fokus som är att få en så effektiv resursanvändning som 
möjligt. (Modig och Åhlström, 2011, s. 7).  

Resurseffektivitet är det traditionella sättet att benämna effektivitet d.v.s. att effektiviteten talar 
om hur mycket en resurs används till förädling av en vara el. tjänst i relation till den maximalt 
möjliga tiden resursen skulle kunna användas. Alltså om en person utför förädlingsarbete 6 utav 8 
timmar per dag blir effektiviteten 6/8 = 75 %. På samma sätt räknas effektiviteten av en maskin 
där t.ex. maskinen tillverkar en vara 20 h per dygn och har då en effektivitet på 20/24 = 83 %. 
Enligt de traditionella metoderna bör en verksamhet eller företag försöka maximera sin 
effektivitet enligt dessa principer. (Modig och Åhlström, 2011, s. 8 ff.) 

Flödeseffektivitet syftar i motsats till resurseffektivitet till att minimera den tid som används för 
att förädla produkten eller tjänsten under flödet. När det gäller produkter är detta flödet vanligtvis 
tiden som olika material omvandlas till att bli en färdig produkt och för tjänster är det tiden från 
det att ett behov uppstår hos kunden till dess att behovet är tillgodosett genom ett antal olika 
aktiviteter (Modig och Åhlström, 2011, s. 11). Flödeseffektiviteten mäts genom att sätta den 
värdeskapande tiden d.v.s. den totala tiden då en produkt bearbetas eller en kund tjänas i relation 
till det totala flödet.  

3.3 Modulära system 

Precis som lean är modulindelning ett välanvänt uttryck inom industrin. Även vad gäller detta 
uttryck finns en rad olika definitioner, ordet modul i sig antyder enligt ordlistor att en modul är en 
fysisk del eller komponent i en produkt (Erixon, Erlandsson, von Yxkull och Mo Östergren, 
1994, s. 14). Erixon et al. (1994, s. 14) har valt att definiera det som ”Modulindelning = 
indelning av en produkt i bygglock (moduler) med fastställda gränssnitt, driven av valda 
företagsspecifika skäl”.   
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De positiva effekter som uppnås i ett företag genom att modulindela en produkt på bra sätt är 
enligt Erixon et al. (1994, s. 27): 

• Kortare ledtider i tillverkningen genom att produktionen kan vara parallell i motsats till 
sekventiell. 

• Kortare ledtider i utvecklingen eftersom fastställda gränssnitt möjliggör parallella 
utvecklingsaktiviteter. 

• Mindre kapitalbindning genom de kortare ledtiderna i produktionen som också minskar 
lagerhållningen. 

• Ett mindre antal artikelnummer bidrar till minskade material- och inköpskostnader. 
• Bättre kvalitetssäkring genom att varje modul kvalitetssäkras för sig och kan även 

funktionstestas innan slutmontering. 
• Rutiner för offerter, planering och framtagning av kundspecifika konstruktionsunderlag 

kan effektiviseras. 
• Uppgraderingar och underhåll av produkter förenklas då de standardiserade gränssnitten 

förenklar utbyte av moduler. 
• Utveckling av produktionssystem och produkt underlättas genom att framtida mål kan 

brytas ner till gradvisa utvecklingssteg per modul.

3.4 Testfixtur 

En testfixtur kan beskrivas som det fysiska gränssnittet som kopplar ihop testobjektet med resten 
av testsystemet. Komplexiteten i en testfixtur kan variera relativt mycket beroende på vilken 
funktionalitet som förläggs till testfixturen. I sin enklaste form behöver en fixtur inte vara mycket 
mer än en kabel som kan anslutas manuellt till testobjektet medans en helautomatiserad testfixtur 
kan bestå av en avancerad pneumatisk rörelsemekanism och avancerad elektronik. (Intervju [2]) 

Figur 3.1: Principiell skiss av ett testsystem 
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3.5 Nyckeltal (KPI:er/PI:er) 

3.5.1 Olika typer av nyckeltal 

Enligt Catasús et al. (2008, s. 16 f.) är nyckeltal ett numeriskt värde som är sammanfattat. Det 
sammanfattande värdet används sedan för att beskriva någon typ av förhållande oavsett om det är 
verkligt eller ej. Det viktiga med nyckeltal är att de ska vara intressanta och värdefulla för 
företaget som ska använda sig utav dem. Ett exempel på ett nyckeltal kan t.ex. vara nyckeltalet 
sjukfrånvaro. Det skulle kunna definieras som antal sjukfrånvarotillfällen per anställd, andel 
sjukfrånvarokostnader av totala personalkostnader eller helt enkelt antalet sjukdagar per anställd. 
Hur ett företag väljer att definiera sina nyckeltal är helt upp till dem och vad de anser vara 
relevant. (Catasús et al. 2008, s. 17)  

Två nyckeltal som troligtvis alla som läst någon form av företagsekonomi känner till är t.ex. 
soliditet och räntabilitet på eget kapital. Soliditet används för att kunna beskriva ett företags 
långsiktiga betalningsförmåga. Måttet fås oftast genom att ta eget kapital dividerat med totalt 
kapital. (Catasús et al., 2008, s. 20; Thomasson et al., 2006, s. 356) Räntabilitet på eget kapital 
ger en bild av vilken avkastning som en eventuell investerare skulle få på sitt investerade kapital. 
(Johansson & Runsten, 2007, s.15 ; Thomasson et al., 2006, s. 352)  

Catasús et al. (2008, s. 38) delar in nyckeltal i sex olika användningsområden vilka är lärande, 
belöning, kontroll, mobilisering, legitimering och extern rapportering.  

• Lärande nyckeltal: Syftet med lärande nyckeltal är att de ska visa mottagaren om hur 
saker hänger ihop så att man som mottagare kan bli bättre på att styra organisationen åt 
rätt håll. Det handlar om att man ska förstå hur måtten relaterar till varandra för att på så 
sätt förstå sig på den gällande organisationen. T.ex. att om ett företag finner ett samband 
mellan nyförsäljning och kundbesök så ska den fokusera på och mäta antalet kundbesök. 
(Catasús et al., 2008, s. 39 f.) 

• Belönande nyckeltal: Syftet med belönande nyckeltal är att de ska kunna ligga till grund 
för någon form av belöning, t.ex. bonusar m.m. För att nyckeltalen ska kunna användas 
krävs givetvis att de går att påverka samt att de ska vara svåra att manipulera. De måste 
även vara lätta att verifiera så att det endast finns ett rätt och ett fel. Annars är det stor risk 
att det leder till orättvisor och konflikter på arbetsplatsen. (Catasús et al., 2008, s. 49 ff.) 

• Kontrollerande nyckeltal: Ett nyckeltal kan vara av kontrollerade typ, alltså om 
nyckeltalet är inom ett visst intervall är det okej och ingenting behöver göras men om det 
går utanför så är det ett tecken på att någonting är fel och måste åtgärdas. Det går således 
att säga att dessa nyckeltal är av alarmerande typ. Ett vanligt exempel är alla de värden 
som ens läkare brukar ge en om man går på en hälsokontroll. Ligger blodvärdet inom ett 
visst intervall är det bra men ligger det utanför innebär det troligtvis att någonting måste 
förändras. Ett exempel som härrör från ekonomin är att oftast så är det ingen överordnad 
som tittar på t.ex. projektets ekonomi så länge som man håller sig inom den budgeten som 
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är uppsatt men går de verkliga kostnaderna utanför det budgeterade värdet kommer 
troligtvis en överordnad att höra av sig. För att dessa nyckeltal ska fungera så krävs det att 
det finns någonting att jämföra med, alltså vilket intervall som är accepterat. Eftersom 
kontrollerande nyckeltal kan ligga i bakgrunden och larma endast då någonting går 
utanför ett visst värde så är det en kategori där ett företag kan ha flera stycken nyckeltal 
utan att det får en negativ påverkan, vilket flertalet av de andra har. (Catasús et al., 2008, 
s. 34 ff.) 

• Mobiliserande nyckeltal: Mobiliserande nyckeltal skiljer sig från t.ex. lärande och 
kontrollerande nyckeltal genom att de talar till våra känslor. Exempel på nationell nivå är 
t.ex. nollvisionen för dödsolyckor och kortare väntetider i vårdköerna. Inom företag rör 
det snarare sig om att ett företag t.ex. ska bli världsbäst eller världsledande inom ett visst 
område. Genom att de talar till ens känslor förväntas det att intresset av frågan ska öka så 
att det blir en gemensam fokusering på målet. Viktigt att tänka på är att dessa nyckeltal 
ska vara lätta att förstå, personalen ska veta hur de kan förbättra dem, det ska handla om 
ett område där de flesta kan känna sig delaktiga samt att det bara får finnas ett begränsat 
antal, helst ett. (Catasús et al., 2008, s. 54 ff.)

• Legitimerande nyckeltal: För att kunna visa upp ett legitimt yttre mot omvärlden kan 
företag välja att skapa en del nyckeltal som omvärlden förväntar sig. Detta kan vara 
sådana nyckeltal som företaget har bara för att undvika att få kritik snarare än att det 
hjälper dem till framgång vilket normalt syftet med nyckeltal är. Ett exempel är att många 
offentliga organisationer är tvingade att rapportera ett sjukfrånvaronyckeltal. (Catasús et 
al., 2008, s. 57) 

• Extern rapportering: Här placeras de nyckeltal som används för att kommunicera något 
till externa intressenter. Exempel på detta kan vara nyckeltal som är riktade till 
personalmarknaden. De skulle då kunna visa på hur attraktiv arbetsplatsen är osv. Det kan 
också vara nyckeltal som är riktade mot potentiella investerare m.m. vilket troligtvis 
innebär att företaget försöker förmedla nyckeltal som visar på hur duktiga de är på att få 
pengar att växa m.m. (Catasús et al., 2008, s. 60 ff.)     

3.5.2  Nyckeltalens egenskaper 

Det finns mycket att tänka på när man ska ta fram nyckeltal. Catasús et al. (2008, s. 122 f.) samt 
Ax et al. (2005, s. 580 ff.) har listat en del saker som är viktigt att tänka på gällande själva 
nyckeltalen och hur de bör vara.  

• Begränsat antal nyckeltal  
• Enkla att förstå 
• Enkelt att förstå sig på hur nyckeltalen går att förbättra 
• Motiverade 
• Svårmanipulerade 
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• Lätt att ta fram data till dem 
• Relevanta för den verksamhet där de används och kunna relatera till företagets strategi 
• Lätta att jämföra 
• Lätt att tolka en förändring till det bättre eller sämre 
• Ha en eller flera ägare 
• Ska hålla en viss mätprecision 

Parmenter (2007, s. 2 ff.) som skiljer på prestations indikatorer (PI) och kritiska prestations 
indikatorer (KPI) påpekar även vikten av att de kritiska prestations indikatorerna måste mätas 
frekvent, helst dagligen eller dygnet runt samt att de är viktiga för VD och ledningsgruppen. Ax 
et al. och Catasús et al. gör inte skillnad på uttryck som nyckeltal, mätetal, styrtal, 
prestationsmått, kritiska prestations indikatorer medan Parmenter menar att bara de allra 
viktigaste (cirka 10 av 100) nyckeltalen eller prestations indikatorerna är kritiska prestations 
indikatorer. (Ax et al., 2005 s. 575 f., Catasús et al., 2008, s. 11 ff., Parmenter, 2007, s. 1 ff.)  

3.5.3  Framtagning av KPI:er 

Parmenter (2007, s. 37 ff.) listar ett tolvstegsprogram med aktiviteter som bör utföras när KPI:er 
ska implementeras på ett företag.  

1. Ledningen och beslutsfattarna måste vara engagerade och vilja införa KPI:er. De måste 
förstå varför de ska lägga tid på denna typ av ekonomistyrning. 

2. Utse ett vinnande KPI projektteam. Det ska vara cirka 2-4 personer av blandad karaktär. 
Gärna både äldre som varit med i branschen längre och yngre som kan ge andra 
synvinklar. 

3. Projektteamet måste ha en inställning till att de bara ska genomföra framtagandet av 
KPI:er och inte debattera om alla möjliga småsaker. De ska inte heller spendera för 
mycket tid på undersökningar.  

4. Sätt upp en strategi för KPI:erna. Det är viktigt att det finns en övergripande strategi för 
företaget och var KPI:erna kommer in i den.  

5. Marknadsför själva systemet med att använda sig av KPI:er till alla företagets anställda.   
6. Identifiera kritiska framgångsfaktorer för hela organisationen.  
7. Registrera prestationsmätningar i en databas. T.ex. vad det mäter, förklaring varför man 

mäter det, vem som är ansvarig, hur ofta den ska mätas etc.  
8. Ta fram prestationsmätningar på grupp-nivå. Med det menas att ta fram det som ska mätas 

på grupp-nivå och testa det på en grupp.  
9. Utse de vinnande KPI:erna på organisationsnivå. Detta kommer efter det blivit utfört på 

gruppnivå. Man börjar med gruppen för att sedan gå vidare inom hela organisationen.   
10.  Ta fram rapporteringsriktlinjer för organisationen. Hur KPI:erna ska rapporteras etc.  
11. Sprid kunskapen om KPI:er. Det är viktigt att alla har en känsla för det så att det inte 

faller för att någon nyckelperson lämnar företaget.  
12. Förfina KPI:erna och se till att de är uppdaterade. Ändras t.ex. fokusområdena på en 

avdelning är det viktigt att även KPI:erna uppdateras och är relevanta till det som händer 
nu. Det är också viktigt att förfina dem då kanske mer saker faller på plats när de väl är 
implementerade och används i organisationen.  
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4. Empiri 

4.1 Undersökningsobjektet 

HardWare Design and Supply Services (HWDSS) är en avdelning inom Business Unit Networks 
(BNET) som i sin tur är ett affärsområde i Telefonaktiebolaget LM Ericsson. BNET är Ericssons 
största affärsområde och står för ca 58% av koncernens omsättning (Ericsson, internet, 12 maj, 
2012).  

HWDSS huvudansvar är att utveckla och tillhandahålla testutrustning till Ericssons 
produktionsplatser, avdelning utvecklar och tillhandahåller även test- och verifieringsutrustning 
till diverse produktutvecklingsavdelningar inom Ericsson. Avdelningen har 104 anställda 
uppdelade på fem olika ansvarsområden/sektioner enligt Figur 4.1.  

Figur 4.1: Organisationsschema över HWDSS 

• Equipment design- system och detailed design (EQD) ansvarar för utveckling och 
konstruktion av testutrustning där systemsektionen består av projektledning, 
konfigurationshantering samt systemering och detailed design ansvarar för den faktiska 
konstruktionen gällande både mekanik och elektronik. 

• Test Equipment Logistics (TEL) ansvarar för kundkontakter, planering och 
materialsäkring. 

• Test Equipment Manufacturing (TEM) ansvarar dels för att tillverka, bygga och installera 
testutrustning och dels för instrumentservice. 

• Mechanical Models & Prototypes (MMP) ansvarar för att tillgodose 
utvecklingsenheternas behov av mekaniska prototyper och modeller samt för 
serietillverkning av mekaniska detaljer som används till testutrustning. 
(Internt dokument [7]) 

Även om HWDSS utgör en mycket liten del av en jättekoncern som Ericsson kan dess 
sammansättning av ansvarsområden och kompetenser ändå betraktas som ett mindre självgående 
tillverkningsföretag. Även om avdelningen tar ett helhetsansvar gällande testhårdvara och även 
tar fram monteringshjälpmedel är det produktionstestfixturer för radiobasstationer som är det 
största området. (Intervju [1]) 
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4.2 Långsiktig strategi 

De främsta drivkrafterna för att få en hög återanvändbarhet inom testhårdvaran är, enligt 
HWDSS, att korta ner ledtider för nyutvecklade system, minska resursbehovet under 
utvecklingsfasen samt att öka robustheten i de tekniska lösningarna. Strategin för den fortsatta 
verksamheten inom HWDSS sätter högt fokus på att jobba med modulär design och plattformar. 
Vidare tror avdelningen att detta skall uppnås genom standardiserade arbetssätt för plattformar 
och moduler samt nära kontakt med övriga intressenter. Man vill genom modulär design och 
plattformar åstadkomma lean development. (Intervju [1]) 

Inom produktionstestsystem är det framför allt de kortare ledtiderna, de förenklade möjligheterna 
till uppgraderingar samt det enkla utbytet av moduler som är de viktigaste effekterna av modulära 
design. De gör det möjligt för produktutvecklingen att förfina designen närmare produktionsstart. 
Möjligheten till de enkla utbytena av moduler hjälper också till att snabbt kunna ställa om en 
produktionslina för att kunna hantera plötsliga uppgångar i efterfrågan. (Intervju [2])  

En viktig förutsättning för att kunna sänka ledtiderna på utveckling är att ha en hög 
återanvändbarhet så att endast mindre delar/moduler av systemet behöver utvecklas för en ny 
produkt. Detta förutsätter dock att det finns ett tydligt kommunicerat ramverk eller 
kravspecifikation som produktutvecklingen skall förhålla sig till. Representanter för 
testsystemutveckling bör av denna anledning, tidigt i produktutvecklingsprojekten, bevaka att 
produktens design uppfyller dessa krav. (Intervju [2])  

För att öka återanvändbarheten finns det en komponentdatabas som konstruktörerna kan använda 
sig av för att hitta lämpliga lösningar. För att en komponent/modul ska finnas i databasen krävs 
det att den uppfyller vissa kriterier gällande kvalité, multipla leverantörer, pris och ledtid. För att 
hitta synergier mellan olika sorters testsystem finns det en gemensam kravspecifikation (GRS – 
Generic Requirement Specification) där ambitionen är att alla testsystem som utvecklas skall 
svara upp mot denna. (Intervju [2]) 

Fastläggandet av den långsiktiga strategin har renderat i ett antal nyckelaktiviteter som är tänkta 
att driva fram mer modulära system. De mest framstående aktiviteterna är dels att skapa en mer 
lean utvecklingsprocess samt att modularisera designen genom att i ett tidigt skede försöka 
påverka produktutvecklingen att anpassa sin design för att underlätta produktionstest, något som 
kallas för Design För Test – DFT process. Man vill också jobba tydligare med roadmaps där 
planerade släpp av plattformar ska vara mer fristående från produktutvecklingens arbete. 
Anledningen till detta är att slippa pressade tidsplaner i projektet och för att kunna arbeta mer 
långsiktigt då många idag upplever att det uppstår intressekonflikter, när all testutveckling 
finansieras av produktutvecklingsprojekten, som försvårar långsiktighet. Intressekonflikten som 
uppstår är att produktutvecklingsprojektet vill minimera testkostnaden för just sin produkt medan 
HWDSS hellre vill ta en högre kostnad i ett projekt för att sedan kunna pressa testkostnaderna i 
senare projekt. (Intervju [1]) 

För att kunna minska tiden för nyutveckling så finns det planer på att införa en ny KPI för 
leveransprecision som ska mäta tiden från det att designavdelningen åtar sig ett nytt uppdrag tills 
det att konstruktionen är klar och redo att tas i bruk i produktionen (Internt dokument [4]). 
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4.3 Dagens KPI:er 

HWDSS har idag tre stycken KPI:er vilka presenteras nedan.  

4.3.1  KPI - Strategiimplementation 

Denna KPI används för att mäta framdriften av de fokusområden och aktiviteter som HWDSS 
satt upp i sitt strategiarbete. Resultatet av denna följs upp på månadsbasis. 

=
raktivitetePlanerade

raktiviteteKlara
onplementatiStrategiim     (4.1) 

Mätningen utförs varje månad och är ackumulerad över året. Det betyder alltså om 5 av 6 
aktiviteter är utförda under månad ett och 7 av 8 under månad två så kommer resultatet för månad 
två att bli (5+7)/(6+8) = 0,86. 

Tabell 4.1: Målvärden för strategiimplementation 

Målvärden (%) Robust Commitment Stretched 
Slutet av Q1 70 80 90 

-||- Q2 70 80 90 
-||- Q3 70 80 90 
-||- Q4 70 80 90 

(Internt dokument [1]) 

4.3.2  KPI - Leveransprecision mot kunder 

Denna KPI används för att säkra leveransprecisionen mot samtliga av HWDSS kunder. Den 
mäter mot varje placerad order och den första bekräftade leveransdatumen till kunden. KPI:n 
mäter på ett tremånaders leveransprecisionsvärde som tas fram enligt följande formel där mi = 
månad.  

( )
( )++

++
=

zyx

zyx

mmmordrarlevereradeantalTotalt
mmmtidilevereradeOrdrar

ecisionLeveranspr      (4.2) 

KPI:n följs upp varje månad och jämförs med målvärden som är uppsatta. Det finns tre kategorier 
med målvärden.  

Tabell 4.2: Målvärden för leveransprecision

Målvärden (%) Robust Commitment Stretched 
Slutet av Q1 85 90 95 

-||- Q2 85 90 95 
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-||- Q3 85 92 95 
-||- Q4 90 92 95 

(Internt dokument [2]) 

4.3.3  KPI - Kvalitet 

Kvalitets KPI:n används för att följa upp alla av HWDSS kunder får så bra kvalitet på sina 
produkter som möjligt. Även denna KPI mäts med ett tremånaders medelvärde och följs upp på 
månadsbasis.  

++
=

3
)( zyx mmmIndex

Kvalitet        (4.3) 

där index för varje månad mäts som  

−=
ordrarantalTotalt

erfelrapportMånadensIndex 1       (4.4) 

Tabell 4.3: Målvärden för kvalitet

Målvärden (%) Robust Commitment Stretched 
Slutet av Q1 90 93 96 

-||- Q2 90 93 96 
-||- Q3 92 94 98 
-||- Q4 92 94 98 

(Internt dokument [3]) 
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4.5 Dagens kostnadsmodell 

Vad gäller de kostnadsmodeller som används för produktionstestkostnaden som tillförs produkten 
så finns det idag ingen gemensamt vedertagen modell på HWDSS. Det finns dock en modell (se 
4.11) som används i begränsad omfattning för en specifik produktfamilj. 

costprofit Non   detailsWear 
 UnitsProduced

ondepreciatiequipment Test   rateHourly  )
Yield

Test time( Cost Test +++•=

(4.11) 

Kostnaden för den egenutvecklade testutrustningen återfinns under avskrivningskostnaderna 
(Test Equipment Depreciation) och slitdetaljskostnader (Wear Details). Den kostnaden som tas 
upp i denna modell är dock bara tillverkningskostnaden för den egenutvecklade testutrustningen. 
Utvecklingskostnaden för den produktspecifika testutrustningen finansieras av 
produktutvecklingsprojektet (Internt dokument [6]).

Testtiden i denna modell inkluderar även hanteringstiden av objektet innan testningen kan börja 
och efter att testen har avslutats. Med hanteringstiden menas den tid det tar för operatören att t.ex. 
lyfta testobjektet från exempelvis ett transportband och sedan ansluta testobjektet till resten av 
testsystemet. (Internt dokument [6]) 

Den kostnaden som tillförs varje testad enhet beräknas genom att den faktiska kostnaden som 
Ericsson betalar för utrustningen divideras med antalet producerade enheter. Den ekonomiska 
livslängden för testutrustningen är vanligtvis tre år d.v.s. att efter tre år beräknas utrustningen inte 
ha något värde alls. (Internt dokument [6]) 

Timtariffen (hourly rate) är den direkta lönekostnaden som en operatör tillför och varierar därmed 
kraftigt beroende på produktionens geografiska plats. Detta är dock en helt teoretisk siffra 
eftersom den inte tar hänsyn till kostnad för t.ex. fabriksutrymme eller administrativa kostnader. 
(Internt dokument [6]) 

Icke värdeskapande kostnader (non profit cost) är de kostnader som uppkommer genom 
underhållsarbete av testutrustningen som t.ex. kalibrering av instrument som måste göras av 
externa leverantörer. Här tillförs också kostnader av havererad utrustning. (Internt dokument [6])  
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5. Analys 

5.1 Skapar dagens KPI:er incitament för modularitet och återanvändbarhet? 

Många av de KPI:er och PI:er som redovisas mäter precis dem effekter som ett modulärt system 
ska ge upphov till enligt Erixon et. al (1994, s. 27), det är dock inte en förutsättning. Det går 
förmodligen att uppnå korta ledtider på reservdelar även om reservdelsfloran är väldigt stor p.g.a. 
icke modulära konstruktioner, men det är högst sannolikt att detta antingen skulle resultera i 
dyrare tillverkning och/eller krävas betydligt större lager för att kunna tillhandahålla alla 
reservdelar. Men denna dyrare tillverkning alternativt större lager är inget som man direkt kan se 
på KPI:er och PI:er såsom de är formulerade idag. Det samma gäller för leveransprecisionen som 
med största sannolikhet blir lidande om det inte finns en större lagerhållning eller om det finns en 
större överkapacitet i produktionen. Detta innebär att även detta PI kan uppnås utan att strategin 
med modulära system implementeras men med största sannolikhet till en högre kostnad.  

Strategiimplementation är förmodligen den KPI som tydligast styr designverksamheten mot 
modulära system med hög återanvändbarhet, detta eftersom strategin gällande design är väldigt 
fokuserad kring just detta. Ett led i att uppfylla den långsiktiga strategin är den komponentdatabas 
som konstruktörerna kan använda vid nykonstruktioner. Används den tillsammans med de 
gemensamma kravspecifikationerna kommer det troligtvis att resultera i system som är modulära 
och återanvändbara. Den långsiktiga strategin har också brutits ner i ett antal nyckelaktiviteter 
som ska skapa en mer lean utvecklingsprocess, roadmaps för modulplattformar och DFT. 
Progressen av dessa aktiviteter följs sedan kontinuerligt upp via strategiimplementations KPI:en 
och därmed blir det ett naturligt incitament för att arbeta mot modulära och återanvändbara 
system.  

Leveransprecisionen har, enligt undertecknads mening, inte speciellt mycket att göra med 
modulära system. Det kan tänkas att en hög återanvändbarhet mellan olika system kommer att 
minska antalet artiklar och därmed möjliggöra en mer strategisk lagerhållning vilken kan hjälpa 
till att sänka ledtider. Men med tanke på att denna KPI mäts genom att titta på utlovat 
leveransdatum kontra faktiskt leveransdatum är egentligen ledtiderna inte intressanta. 

De PI:er som mäter ledtid kan i någon mening sägas skapa incitament för modularitet enligt 
ovanstående resonemang. Men eftersom dessa har lägre prioritet än en KPI blir gissningsvis inte 
genomslagskraften lika stor som om en KPI hade ställt krav på korta ledtider. Däremot är den 
alternativa mätmetoden av leveransprecision som eventuellt skall införas på HWDSS mer 
användbar. Den KPI skall peka på tiden det tar från det att ett designuppdrag åtas till det att 
konstruktionen är redo för användande.  

Kvalité som KPI skapar inga explicita incitament för modularitet. Dock så är kvalitetssäkring en 
av de framstående egenskaperna med modulära system enligt Erixon et. al (1994, s. 27), men att 
mäta kvalité genom att studera förhållandet mellan antalet felrapporter från fält och totala antalet 
leveranser förutsätter inte modularitet. Man kan dock tänka sig att en verksamhetsplan ämnad att 
förbättra kvalitén innehåller att olika block verifieras var för sig vilket skulle skapa incitament för 
att designa modulära system. 
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Som nämnt så stämmer inte KPI:erna till hundra procent överrens med den delen av avdelningens 
strategi som säger att all testhårdvara skall modulariseras och därigenom öka återanvändbarheten. 
Även om en kontinuerlig uppföljning av strategiimplementationen kan ge önskade effekter av 
styrningen så bör det vara befogat att den del av strategin som är kritisk d.v.s. ökandet av 
återanvändbarhet, kan ha en egen mer tydlig KPI. KPI:erna kvalité och leveransprecision skapar 
enligt vår mening inga incitament för modularitet och återanvändbarhet när de mäts som de gör 
idag. Dock så är både kvalité och leveransprecision väldigt viktiga för en framgångsrik 
verksamhet och av denna anledning menar vi att man bör ha kvar dessa KPI:er men att man bör 
se över hur man mäter dem alternativt komplettera med andra KPI:er. 

Sådana KPI:er skulle kunna vara knutna till just modularitet och underliggande PI:er skulle kunna 
mäta exempelvis hur många moduler i en konstruktion som återanvänds från existerande 
komponentdatabaser. Det skulle också kunna vara fördelaktigt att mäta användningsgraden av en 
separat modul/komponent, alltså i hur många olika konstruktioner som en viss komponent/modul 
återfinns. En annan möjlig PI skulle kunna vara att följa upp hur pass många krav/guidelines, som 
är en förutsättning för hög återanvändbarhet, som uppfylls av produktutveckling.  

Den nya föreslagna KPI som är tänkt att mäta ledtid på nyutveckling är något som i allra högsta 
grad skulle skapa incitament för återanvändbarhet och modularitet eftersom kortade 
utvecklingstider genom fastställda gränssnitt är en av egenskaperna som fås genom modulära 
system. Det säger sig också självt att en hög återanvändbarhet mellan system minskar behovet av 
nyutveckling och därmed reducerar utvecklingstiden.

5.2 Uppbyggnaden av HWDSS KPI:er och PI:er  

HWDSS har på valt att använda sig av 12 stycken prestations indikatorer. Av de 12 har de 
definierat tre stycken som kritiska. Denna filosofi med att ta fram ett större antal PI:er och sedan 
välja ut de viktigaste som KPI:er stämmer väl överrens med vad Parmenter skriver. Parmenter 
(2007, s. 1 ff.) menade att cirka 10 av 100 prestations indikatorer är kritiska, alltså 10%. Att ha ett 
begränsat antal prestations indikatorer är också något som Catasús et al. och Ax et al. nämner. 
Dock har HWDSS större andel KPI:er än vad Parmenter anger men de har även mycket mindre 
antal PI:er än 100. Kontentan är att antalet KPI:er ska hållas på en begränsad nivå och bara 
innefatta de allra viktigaste prestations indikatorerna och därmed anser vi att andelen KPI:er kan 
vara högre vid ett mindre antal PI:er .  

Jämför man de prestations indikatorer som HWDSS har tagit fram så stämmer de faktiskt mycket 
väl överrens med de egenskaper som Catasús et al. (2008, s. 122 f.) och Ax et al. (2005, s. 580 
ff.) listade. De har tagit fram ett begränsat antal så att det inte blir för många, de är enkla att förstå 
sig på, de är svårmanipulerade då det som de mäter på hela tiden loggas i datasystemet (ordrar, 
leveranser etc.), det är lätt att ta fram data till dem då det bygger på information som finns i 
datasystemet, de har klara mål och det är lätt att se hur man kan förbättra dem. De flesta av dem 
bygger på en enkel division Och flertalet av PI:erna bygger på att någonting ska vara utfört inom 
en viss tid vilket gör att det är väldigt lätt att se hur det går att påverka dem. Detta visar på att de 
ansvariga på HWDSS verkligen har tänkt till när de utarbetat KPI:erna och PI:erna. 
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Dock är där en av PI:erna som man som anställd på HWDSS har svårt att påverka och det är 
leveransprecisionen för leverantörerna. Den används för att mäta leverantörernas precision och 
således är det svårt för personalen på HWDSS att påverka denna KPI. Med detta är det inte sagt 
att den är felaktig då det är en väldig viktig sak att följa upp eftersom man är beroende av 
leverantörers leveransförmåga. Därmed är det också viktigt att mäta den då den i sin tur kan 
påverka HWDSS förmåga att tillverka sina produkter.  

HWDSS använder sig även av två PI:er som inte har riktigt definierade målvärden. Det gäller de 
två sista, leveransprecision uppdragsgivare samt fakturering. Leveransprecis uppdragsgivare är 
bara definierat som att förväntat datum för leverans ska vara mindre än verkligt leverandsdatum 
men det finns ingenting som säger hur stor andel korrekta leveranser som HWDSS ska klara av. 
PI:n fakturering nämner även bara den att fakturering ska ske inom 5 dagar från leverans men det 
finns precis som för leveransprecision uppdragsgivare ingen klar målbild på hur stor del av alla 
faktureringar som ska leva upp till detta. Det är svårt att vara 100% perfekt och därför är det 
viktigt att det finns ett definierat målvärde som är rimligt att leva upp till.      

Med utgångspunkt i teorin så är bedömningen att Ericsson bara använder sig av kontrollerande 
nyckeltal. Dock är det inga kontrollerande nyckeltal som har ett definierat intervall utan snarare 
ett minimum värde som nyckeltalen måste uppfylla. T.ex. 95% av alla reserv/slitagedelsordrar 
ska vara levererade inom 5 arbetsdagar.  

Det som Ericssons KPI:er skiljer sig mot litteraturens anvisningar är hur ofta som de följs upp. 
Parmenter (2007, s. 2 ff.) menade att de prestations indikatorer som definieras som kritiska helst 
ska följas upp på daglig basis och vara viktiga för VD och ledningsgruppen. De tre KPI:er som 
HWDSS har tagit fram följs istället upp på månadsbasis och är troligtvis inte heller föremål för 
granskning av VD och ledningsgruppen.  

Att inte HWDSS följer de riktlinjer som Parmenter satt upp gällande uppföljning av KPI:er är 
inte så konstigt när man tittar på vilken typ av företag det är. Som tidigare nämnt är HWDSS en 
liten del i en väldigt stor koncern, därmed är det inte konstigt att avdelningarna fungerar som små 
egna företag och att de kritiska prestations indikatorerna följs upp av de avdelningsansvariga. 
Sedan kan självklart utvalda nyckeltal från diverse avdelningar rapporteras till högre chefer etc. 
men ledningsgrupper och VD:ar för multinationella företag brukar normallt sett aldrig gå ner i för 
mycket detaljer för specifika avdelningar långt ner i organisationsschemat.  

Att t.ex. följa upp levererade produkter osv. på månadsbasis känns logiskt då det krävs en del 
data för att få fram relevanta värden. Har man t.ex. bara levererat två produkter en vecka och en 
har blivit försenat så ger inte det värdet en rättvisande bild av hur man ligger till utan det krävs 
flertalet värden över längre perioder för att kunna ge en bild av hur företaget egentligen ligger till. 
Det som mäts är inte heller någonting som kan förändras över en natt, att ändra t.ex. 
leveransrutiner och identifiera vad det är som går fel och varför man inte lever upp till de 
uppsatta målen för KPI:er tar tid. KPI:er presenteras även på olika möten för de 
avdelningsansvariga och sådana här möten brukar ske en gång per månad. 
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5.3 Kostnadsmodell 

Det är tydligt att den kostnadsmodell som används för att följa upp hur stor kostnad som tillförs 
produkten genom produktionstest inte skulle redovisa de största kostnadsbesparingarna som 
erhålls genom en ökad återanvändbarhet. En av huvudorsakerna till detta är den intressekonflikt 
som diskuteras i 4.2 samt att kostnaderna för testutrustningen inte har ett prispåslag i form av 
utvecklingskostnader. Det skulle bli tydligare hur testkostnaden kan reduceras om den interna 
prissättning hade ett prispåslag från utvecklingskostnaderna eftersom den då skulle kunna delas 
mellan flera olika projekt och på så sätt visa på fördelarna med en hög återanvändbarhet. 

Något som inte heller tydliggörs i denna modell är de fördelarna som kan fås genom en flexibel 
testlina. Om ett större antal produkter kan dela på t.ex. 80% av all testutrustning och linan kan 
anpassas för en ny produkt på kort tid så är det inte rimligt att var och en av produkterna skall 
belastas med 100% av utrustningskostnaderna. 

Det fanns ett par tydliga skillnader mellan den kostnadsmodell som används av HWDSS och den 
generella modell som Schaub och Kelly (2004, s. 39), presenterar. Bedömningen på HWDSS har 
antagligen gjorts att tillförandet av t.ex. utnyttjandegraden och upptagen yta i fabriken till 
nuvarande modell inte skulle få någon anmärkningsvärd påverkan på resultatet.  Dessa skillnader 
är dock inte speciellt relevanta för ändamålet med denna fallstudie. Vad som däremot är högst 
relevant är att kostnadsmodellen inte på ett tydligare sätt förmår att synliggöra effekterna av hög 
återanvändbarhet av testutrustning mellan olika produkter.  

5.4 Sammanfattning 

Vad som är tydligt enligt denna analys är att den fastlagda strategin framåt på HWDSS inte direkt 
kan återkopplas till de styrmedel som används. Detta är förmodligen ett fenomen som inte enbart 
kan ses hos HWDSS utan är förmodligen vanligt hos de flesta företag. Det är lätt hänt att man 
stirrar sig blind på mätresultat och glömmer bort att reflektera över om man mäter rätt sak och på 
rätt sätt. Felaktiga nyckeltal kan av denna anledning lätt leda till suboptimeringar som i vissa fall 
kan leda verksamheter längre bort från visionen och strategins slutmål än vad som rådde från 
början. 

Vi tror att en lärdom man bör dra är att oavsett vad man vill uppnå med sina KPI:er och PI:er så 
är det viktigt att inte bara mäta de effekter/symptom som man vill uppnå utan man bör även 
försöka identifiera drivarna för effekterna. Som Catasús et al. säger att om man kan identifiera ett 
samband mellan nyförsäljning och kundbesök så ska man mäta antalet kundbesök. Det samma 
kan tillämpas i det fall som studerats i denna uppsats, det vill säga att om man kan hitta ett 
samband mellan korta leveranstider och antalet standardkomponenter som används så bör man 
mäta antalet standardkomponenter. Analogt så tror vi att om man kan identifiera ett samband 
mellan kravuppfyllningen från produktutveckling, designkostnad och ledtid på testutrustning så 
kan man mäta kravuppfyllningen från produktutveckling. Detta är en viktig erfarenhet att ta med 
sig i alla typer av tillverkande industrier.   

Det är också enligt vår mening viktigt att effekterna av strategin kan motiveras ur ett finansiellt 
perspektiv, det vill säga att kostandsmodeller som används bör utformas så att de tar hänsyn till 
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de effekter som strategin ska skapa. KPI:er och PI:er kan mäta olika förändringar men när det ska 
tas investeringsbeslut och designbeslut är det viktigt att det finns kostnadsmodeller som tar 
hänsyn till hela bilden vilket det idag inte finns inom HWDSS och därmed är det även troligt att 
det kan vara på samma sätt hos andra företag i branschen.  
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6.  Slutsats 

Genom att ha flexibla system som snabbt kan anpassas till andra produkter kan eventuell 
överkapacitet i industriers produktion minskas och testkostnaderna blir inte lika beroende av 
felpredikterade volymer. Detta eftersom om en produkt har predikterats att tillverka 30% mer än 
vad den faktiska orderingången visar så har fabrikerna ändå dimensionerat för den predikterade 
volymen vilket leder till att ett icke återanvändbart system kommer att stå outnyttjat och kosta 
pengar i fabriken. 

Det är också problematiskt att den interna prissättningen på testhårdvara inte synliggör 
utvecklingskostnaderna på ett tydligt sätt. Detta eftersom det då blir svårare att motverka 
intressekonflikten som diskuterats i 4.2. 

De styrmedel som används idag skapar i viss mån incitament för modulär design ämnad för att ha 
en hög återanvändbarhet. Det finns dock som nämnt utrymme för förbättringar både för att på ett 
tydligare sätt visa de positiva effekterna med hög återanvändbarhet och för att på ett mer direkt 
sätt styra verksamheten mot detta mål. Det ska dock tilläggas att inget av dagens KPI:er 
motarbetar modulär design men de skulle kunna förändras alternativt kompletteras med nya för 
att bättre främja modulär design. 

Det är vår tro att en bättre uppföljning av t.ex. hur stor andel av tidigare moduler/komponenter 
som används vid nydesign, samt att ha ett målvärde för denna andel, tydligare skulle främja 
modulär design med hög återanvändbarhet, vilket är viktigt inom den producerande industrin. Vi 
tror att det är viktigt för alla producerande industrier att precis som Ericsson ha en 
komponentdatabas där komponenter som lever upp till de ställda kraven finns med.   

Förslag på ny PI som skulle kunna användas är enligt tabell: 

Tabell 6.1: Förslag på ny PI:er 

Namn Mäter Frekvens Målvärde 
Andel 
plattformskomponenter/s
ystem 

Antalet komponenter från 
databas i förhållande till 
totalt antal komponenter i 
ett system 

Första 
fredagen 
varje 
månad 

X % för varje system 

Återanvändbarhet Andel produkter inom en 
produktfamilj som kan 
testas i ett givet system 

-||- X % för varje system 

DFT förankring Produktens 
överrensstämmelse med 
DFT krav  

-||- X % för varje ny 
produkt 

De två översta PI:erna är allmänna som kan användas inom de flesta producerande företag medan 
den sista är specifik för HWDSS då de använder sig av DFT-processen.  
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Ett förslag på en KPI som också är gångbar på de flesta företag är att mäta genomsnittet av 
återanvändbarheten på alla levererade system. Detta för att på ett tydligt sätt ge en bred bild hur 
hela avdelningen lyckas med implementationen av strategin. Vi föreslår då att man samlar in 
information om PI:n återanvändbarhet som återfinns i tabell 7.1 och mäter medelvärdet av alla 
levererade system. 

+++
=

N
barhetÅteranvändbarhetÅteranvändbarhetÅteranvänd

barhetÅteranvänd SystemNSystemBSystemA ...

(6.1) 

Denna KPI bör följas upp på månadsbasis.  

Dessa slutsatser bygger på att när en ny strategi ska införas så tror vi att lärande KPI:er är ett 
nödvändigt sätt för att få ett bra genomslag. Att följa upp genomförandet av identifierade 
nyckelaktiviteter är förmodligen ett bra sätt att styra verksamheten men för att tydligare kunna 
följa progressen så tror vi att det är nödvändigt att även kontinuerligt mäta drivarna för slutmålet. 
Att jobba mer aktivt med lärande KPI:er som Catasús et al. kallar dem tror vi är något som inte 
bara är tillämpbart på studieobjektet i denna fallstudie utan säkerligen gångbart inom de flesta 
företag.  

Det är även viktigt för alla företag att se till att både KPI:er och PI:er samt kostnadsmodellerna 
verkligen uppdateras och pekar i samma riktning som den strategi som företaget har lagt upp. Vi 
anser att modulär design är något som kan generera positiva effekter inom all utveckling och att 
det därför ligger i många företags intresse att hitta en verksamhetsstyrning som driver mot detta.  

Eftersom denna studie var en fallstudie och koncentrerade sig på HWDSS inom Ericsson AB så 
hade framtida studier kunnat göras på andra företag i branschen för att undersöka vilka likheter 
som finns med denna studie. Det skulle också vara av intresse att titta närmare på hur 
internprissättningen skulle kunna utformas för att förbättra bilden av utvecklingskostnaderna för 
testsystem. 
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8. Bilagor 

Bilaga 1, Stödorden till intervjuerna 

• Hur ser dagens situation ut gällande modularitet? 

• Vilka motiv finns för att öka modularitet och användbarhet? 

• Hur tolkar ni handlingsplanen för att uppnå den fastlagda strategin? 

• Anser ni att det finns tillräckligt tydliga incitament i verksamhetsstyrningen för att jobba 
aktivt med modularisering och återanvändbarhet? 


