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Sammanfattning  

Målet med arbetet var att studera hur olika företag arbetar med Last Time Buy och att 
därigenom ge förslag på hur Scania CV AB skulle kunna förbättra sina processer för detta. 
Arbetet avsåg att studera processer från tre olika perspektiv: beslutsprocesser, 
kvalitetsaspekter och ansvars- och avtalsaspekter.  

För att studera detta användes kvalitativa intervjuer med en eller flera representanter från 
olika företag som på olika sätt är påverkade av eller involverade i Last Time Buy. 
Representanter valdes ut delvis från Original Equipment Manufacturers (tillverkare av 
slutprodukt), leverantörer, komponenttillverkare och företag som erbjuder tredjepartstjänster 
runt detta. De utvalda företagen speglade också olika branscher. Intervjuerna sökte att 
fördjupa sig i de metoder som användes på de olika företagen, men också de tankesätt och den 
kunskap som lett fram till dessa metoder.  

Analysen visade att Original Equipment Manufacturers använde sig av liknande 
beslutsmodeller för Last Time Buy, men att de på grund av externa faktorer eller intern 
strategi ändå uppnådde olika resultat. Dessutom definierades några faktorer som kunde 
påverka beslutskvaliteten. Scania rekommenderas att samla in rätt information inför beslut, att 
standardisera processen för information om Last Time Buy i värdekedjan, samt att skapa ett 
beslutsstöd för Last Time Buy för att försäkra sig om att besluten alltid fattas på samma 
grunder.  

Analysen visade också att företagen använde sig av liknande sätt att lagra komponenter, något 
som Scania rekommenderas att kvalitetssäkra hos sina leverantörer. Den visade att många 
företag kan lagra komponenter i minst 10 år på det rekommenderade sättet så länge de mest 
känsliga komponenterna undviks vid Last Time Buy. För längre lagring än 10 år 
rekommenderas Scania att använda wafer-lager hos komponenttillverkare, lagra hos en 
specialist eller räkna med kostnader för eventuell reparation av komponenter.  

Analysen visade dessutom på ett samband mellan att den som konstruerar elektroniken även 
ansvarar för lösningar vid Last Time Buy samt köper in och äger komponenterna. Detta tyder 
på att Scania bör fortsätta låta leverantörerna ansvara för Last Time Buy, naturligtvis med 
upprätthållande av den goda dialog som finns idag. Scania rekommenderas också att fortsätta 
låta leverantören ansvara för kvaliteten under lagring då det är möjligt. Om det inte skulle 
vara möjligt är Last Time Buy ändå ett alternativ eftersom risken för kvalitetsproblem inte 
upplevts av andra företag som särskilt stor.  

Sammanfattningsvis är Last Time Buy en lösning för problematiken med life cycle mismatch, 

och en lösning som Scania kan fortsätta att tillämpa.  
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Abstract  

The purpose of this thesis project was to study how different companies are working with Last 
Time Buy and through that study propose improved ways of working with this for Scania CV 
AB. The project aimed at studying the work processes from three different perspectives: 
decision models, quality aspects and liability aspects between companies.  

To study this, qualitative interviews with one or several representatives from different 
companies that are affected by or involved in Last Time Buy were used. Representatives were 
selected partly from Original Equipment Manufacturers, suppliers, component manufacturers 
and companies offering third part solutions for Last Time Buy. The companies also reflected 
different industries. The interviews aimed to create an understanding for the methods used at 
the different companies but also the ways of thinking and the knowledge behind the choice of 
these working methods.  

The analysis shows that the Original Equipment Manufacturers used very similar decision 
models for Last Time Buy, but that external factors or the company strategy made them reach 
different results. Also some factors were identified that could possibly affect decision quality. 
Scania is recommended to make sure to collect correct information for a decision, to 
standardize the process for passing of information about Last Time Buy in the value chain, 
and also create decision support for Last Time Buy to ensure high quality decisions every 
time.  

The analysis also showed that companies use similar processes for component storage, 
processes that Scania is recommended to ensure at their suppliers. The analysis showed also 
that many companies are able to store components for at least 10 years in this manner, as long 
as the most quality sensitive components are avoided at Last Time Buy. For longer storage 
than this, Scania is recommended to store on wafer at the component manufacturer, store at a 
specialist, or take costs for possible repair of components into account.  

In addition, the analysis showed a connection between the electronics constructor, 
responsibility for Last Time Buy solutions and who is the owner of the components. This 
indicated that Scania should continue letting the suppliers hold responsibility for Last Time 
Buy, naturally while maintaining the good dialogue of today. Scania is also recommended to 
continue letting the supplier be responsible for component quality during storage when 
possible. Otherwise Last Time Buy is still a solution, since the risk for quality problems is not 
perceived as a great risk by other companies.  

In conclusion, Last Time Buy is a solution for the problem with life cycle mismatch, and a 
solution that Scania can keep utilizing.  
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1. Inledning  

Detta avsnitt definierar problemet och dess bakgrund samt arbetets syfte och mål. Dessutom 

presenteras de avgränsningar som gjorts i detta arbete.  
 

1.1. Problembakgrund  

En lastbil eller buss består av många olika delar som produceras av många underleverantörer 
till Scania, och sedan monteras ihop och placeras på fordonet. En generation beräknas gå i 
produktion under cirka 10 år, under vilket behovet av delar fluktuerar men är relativt högt. 
Efter produktionsperioden behövs delarna fortfarande som reservdelar för att Scania ska 
kunna uppfylla sitt serviceåtagande mot kund. Reservdelsbehovet beräknas vara 15 år, under 
vilket behovet är stabilt men relativt lågt, se figur 1.1. Tillgången till reservdelar är mycket 
viktig för kunden och därmed även Scania. Om reservdelar inte skulle tillhandahållas skulle 
andrahandsvärdet på lastbilarna sjunka dramatiskt, något som i sin tur skulle drabba 
förstahandsvärdet1. 
 

 

Figur 1.1. Typiskt behov av en produkt över dess livslängd. Till vänster syns produktionsbehovet som är högt 
men varierande och till höger syns reservdelsbehovet som är lågt men relativt konstant.  
 

En typ av delar i fordon är elektronik, exempelvis strömbrytare, färdskrivare och styrenheter, 
som i sin tur är uppbyggda av komponenter, exempelvis motstånd och kondensatorer. 
Strömbrytare och andra produkter konstrueras och tillverkas inte av Scania utan köps in från 
underleverantörer som i sin tur köper in komponenter. Detta gör att Scanias lastbilar är 
uppbyggda av delar från flera led av leverantörer. Exempelvis kan en färdskrivare till lastbilen 
vara tillverkad av en direktleverantör till Scania (en s.k. Tier 1-leverantör, men bestå delvis av 
en resistor som tillverkats av en komponenttillverkare som är dess underleverantör (en s.k. 
Tier 2-leverantör till Scania), såsom visas i figur 1.2.  

                                                
1 Hans Ståhl  

      Behov 

Tid 

Produktion Reservdelsbehov 
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Figur 1.2. Flödet mellan olika leverantörer och Scania.  
 

Elektronikkomponenter har ofta en livslängd som är kortare än den produkt som de ingår i. 
Exempelvis kan en strömbrytare ha en livslängd på 15 år, medan det ingående motståndet blir 
föråldrat och slutas tillverkas efter 4 år. Komponenter fasas alltså ständigt ut från 
komponenttillverkarna. Dessa ger sina kunder möjligheten att lägga en sista order på 
komponenten innan den går ur tillverkning. Detta kallas för slutköp eller Last Time Buy 
(hädanefter LTB). Det är Scanias leverantör som får denna information från 
komponenttillverkaren, men i det läget vänder sig leverantören ofta till Scania och ber dem 
besluta om en lösning.  

I den situationen får Scania välja mellan att (1) ersätta komponenten med en kompatibel 
komponent om sådan finnes, (2) omkonstruera produkten helt och hållet för att klara en annan 
typ av komponent, eller (3) köpa upp det beräknade livslängdsbehovet av komponenten. I 
många fall är det omöjligt att hitta en annan komponent som kan ersätta den gamla utan att 
först göra dyra tester, eftersom många komponenter är relativt leverantörsspecifika. Då är 
alternativen antingen (2) omkonstruktion eller (3) LTB. I de fall där det endast finns 
reservdelsbehov av komponenten, eller endast omkring ett år kvar i produktion, är det 
tveksamt om det är kostnadseffektivt att designa om produkten på grund av denna komponent. 
Dessutom finns osäkerhet runt den nya produktens kvalitet om den ska konstrueras på kort tid. 
Strategin har då ofta varit att välja (3) LTB.  

Det totala behovet av produkten för resten av dess livslängd uppskattas då, och slutköp görs 
på den specifika komponenten. Ofta tas rejäla marginaler till för att inte riskera att stå utan 
komponenter. Tillverkning fortsätter sedan som vanligt med den enda skillnaden att 
leverantören vid behov av den komponenten hämtar den på sitt lager istället för att beställa 
hem den. LTB är inte en optimal lösning för att säkra reservdelstillgången till 
elektronikprodukter, men många företag ser det som den bästa kända lösningen, och den som 
i slutändan leder till lägst kostnad.  

Det har dock kommit indikationer från leverantörer på att det kan vara problematiskt att köpa 
in komponenter och lagra för att kunna producera produkten under reservdelsperioden på 15 
år eftersom komponenttillverkaren inte kan garantera kvaliteten på komponenterna under en 
så lång period. Elektronikkomponenter åldras med tiden på ett sätt som gör dem svåra att 
montera ihop med andra för att skapa en färdig produkt. En lösning på detta problem är att 
genast göra sluttillverkning på den kompletta produkten, något som dock binder betydligt mer 
kapital än att endast köpa in komponenter, och därmed också leder till större potentiella 
skrotningskostnader.  

Eftersom elektronikkomponenter är en relativt ny ingående del i lastbilar och bussar finns 
bristande kunskaper om detta område inom Scania. Även om komplexiteten i fordonen, och 
därmed också andelen elektronik, har ökat med åren är andelen elektronik i fordon fortfarande 
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relativt liten. Men det finns andra Original Equipment Manufacturers från branscher som har 
arbetat längre med elektronikkomponenter och där elektronikkomponenter är en större andel 
av produkten. Troligtvis har dessa företag bättre beslutsmodeller för hur företag bör handskas 
med dessa situationer och större kunskap inom hur kvalitet kan garanteras, antingen genom 
egna processer eller genom att arbeta tillsammans med företag som är specialister inom 
ämnet. De kanske också har bättre rutiner för hur kommersiellt och kvalitetsmässigt ansvar 
kan fördelas mellan leverantör, eventuell tredjepart, komponenttillverkare och dem själva.  

 

1.2. Problembeskrivning  

LTB används idag inom Scania som en lösning på problemet med livscykler och elektronik. 
Dock finns det indikationer på att lagring av elektronikkomponenter kan leda till 
kvalitetsproblem. Är detta ett generellt problem inom branschen, och finns det därmed bättre 
rutiner för att lagra komponenter eller företag som specialiserar sig inom komponentkvalitet? 
Hur fördelas andra företag ansvar mellan de olika företagen i värdekedjan på bästa sätt? Finns 
det bättre processer på andra företag runt att fatta beslut om LTB som även väger in dessa 
aspekter? Hur kan dessa i så fall anpassas till Scania?  

 

1.3. Syfte 

Syftet med arbetet är att kartlägga hur beslutsmodeller, kvalitetsarbete samt kvalitetsmässigt 
och kommersiellt ansvar runt LTB ser ut i olika företag idag, samt att föreslå arbetssätt och 
processer som kan göra dessa rutiner och modeller mer effektiva på Scania.   

 

1.4. Avgränsningar 

Eftersom ett annat examensarbete två år tidigare redan studerat Scanias processer vid ett Last 
Time Buy meddelande, var det logiskt att i detta arbete fokusera mindre på beslutsprocesser 
och mer på kvalitetsproblemet och ansvarsfrågan. Därmed har arbetet inte lagt vikt vid att 
närmare studera alternativen till slutköp och långtidslagring. Däremot har en kartläggning av 
Last Time Buy processen återigen gjorts eftersom Scania ändrat dessa något efter förslagen i 
det tidigare examensarbetet, och därför att det fortfarande finns förbättringspotential i denna 
process.  

Studien har bland annat studerat de kvalitetsproblem som kan uppstå vid långtidslagring. 
Dock har studien inte studerat samtliga kvalitetsproblem som kan uppstå vid 
elektroniktillverkning eller användning av elektronik över tid. Fokus har legat på de specifika 
problem som kan uppstå vid lagring av komponenter. Arbetet har heller inte ämnat undersöka 
samtlig litteratur och färsk forskning inom området Last Time Buy eller lagring av elektronik. 
Fokus har legat på att undersöka vilka modeller och tekniker som faktiskt används i industrin 
idag och som därför kan vara tillämpbara.  
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2. Metod 

Här beskrivs de metoder som använts i studien, både övergripande och mer specifikt med 

litteraturstudie, intervjutekniker och benchmarking. Eventuella brister med metoden 

diskuteras också.   

 

2.1. Övergripande metod 

Den övergripande metoden beskriver arbetets generella gång från problemdefinition till 
resultat, se figur 2.1.  

 
Figur 2.1. Övergripande metod 
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Först definierades problemet och undersökningens mål utifrån Scanias behov. Detta mynnade 
ut i tre frågeställningar som i sin tur definierade tre huvudsakliga undersökningsområden: 
beslutsmodeller, kvalitet samt ansvar och avtal. Dessa definierades sedan i sin tur i mindre 
frågeställningar som undersökningen hade till syfte att svara på. Undersökningen gjordes 
genom intervjuer både internt och externt, så kallad benchmarking, samt genom en 
litteratursökning för att skapa en bakgrund i ämnet. Dessa två delar sammanfogades sedan i en 
analys som mynnade ut i resultat och förslag till förbättringar i Scanias arbetssätt.  

 

2.2. Undersökningsmetod 

Ofta görs skillnad på kvalitativa och kvantitativa intervjutekniker, även om denna uppdelning 
på senare tid kritiserats2. Kvantitativa metoder innebär att fokusera på mängd, exempelvis 
genom att intervjua många personer eller genom att distribuera frågeformulär. Resultatet blir 
kvantitativa data, exempelvis hur många procent av personalen på en arbetsplats som upplever 
att de trivs. Kvalitativa metoder innebär att fokusera på kvalitet i informationen, exempelvis 
genom att intervjua några få och ställa mer djupgående frågor till färre personer. Detta ger 
kvalitativa data, exempelvis anledningarna bakom varför de inte trivs på sin arbetsplats3.  

Målet med denna undersökning var att förstå processer på olika företag och inte bara vilket 
företag som använder vilken process utan även varför ett visst företag arbetar på ett visst sätt. 
Denna information var viktig för att kunna avgöra om ett arbetssätt på ett annat företag skulle 
kunna vara aktuellt även för Scania. För att få detta underlag behövdes information från de 
som verkligen arbetar med problematiken runt LTB, vilket inte är så många på varje företag. 
Valet blev att intervju få personer grundligt, alltså att använda en kvalitativ 
undersökningsmetod.  

Dock har resultaten då det ansetts passande sammanställts på ett kvalitativt sätt för att ge 
bättre överblick och för att visa på ett (icke-statistiskt säkerställt) samband mellan olika 
parametrar.  

 

2.3. Informationsinsamling 

För att säkerställa att resultaten i arbetet är användbara måste insamlingen av information 
göras på ett sådant sätt att kvaliteten kan garanteras. I detta fall har insamlingen gjorts på två 
sätt: genom litteraturstudie och genom intervjuer.  

2.3.1. Litteraturstudie 

Litteraturstudien riktade in sig på forskning inom området produktlivscykler, Last Time Buy 
och speciellt Last Time Buy för elektronikkomponenter. Dessutom studerades processerna 
runt elektroniktillverkning för att bilda en förståelse runt de kvalitetsproblem som kan uppstå.  

Litteraturen för den teoretiska referensramen runt produktlivscykler och Last Time Buy 
bestod av vetenskapliga artiklar som hittades genom de kataloger som kan nås genom KTH:s 

                                                
2 Allwood, 2011.  
3 Allwood, 2011.  
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biblioteksnätverk samt via sökmotorer på nätet, exempelvis Google Scholar. Sökning gjordes 
delvis på nyckelord inom ämnet men även på intressanta författare som identifierats genom 
citering av andra författare.  

För den teoretiska referensramen rörande elektroniktillverkning bestod litteraturen förutom 
den ovan nämnda även av facklitteratur i ämnet och information från branschorganisationer, 
se 7. Referenser och litteraturförteckning.  

2.3.2. Intervjuer 

Eftersom syftet med arbetet var att samla in information om hur olika företag arbetar med den 
definierade problematiken i nuläget valdes intervjuer som den bästa metoden, både för den 
interna undersökningen på Scania samt benchmarkingen externt. Valet gjordes delvis för att 
det inte fanns några tidigare kända studier på Last Time Buy kombinerat med 
lagringsproblematiken som kunde användas, men också för att det är en stor fördel att kunna 
få information direkt från de som arbetar med detta på olika företag.  

En intervju kan göras på olika sätt; ostrukturerad, semi-strukturerad och strukturerad. 
Klassificeringen beror på om frågor är definierade i förväg och i hur stort avseende intervjun 
styrs av detta. En ostrukturerad intervju lämnar intervjun relativt öppen till den intervjuade, 
medan en strukturerad har i förväg definierade frågor som strikt ställes. En strukturerad 
intervju används ofta för kvantitativa data4 . För detta arbete valdes en semi-strukturerad 
intervjuteknik med förberedda, öppna frågor som ledde den intervjuade till att berätta och fritt 
vandra mellan olika ämnen. Dock kontrollerades med jämna mellanrum under intervjun att 
huvudfrågorna också besvarades så att intervjun i annat fall kunde styras tillbaka på rätt spår. 
Under intervjuerna användes förutom öppna frågor även förtydligande frågor, parafrasering 
och slutna frågor, vilka dock ofta ledde in till en mer utförlig förklaring.  

Dokumentation av intervjuer kan också göras på olika sätt; via film, ljudinspelning eller 
anteckningar5. För detta arbete valdes tekniken att anteckna det som sades under intervjun för 
att sedan direkt skriva rent till en text som skulle kunna förstås av en utomstående. Nackdelen 
med detta förfaringssätt är att viktig information kan missas, dock finns en fördel med att 
oviktig information direkt sållas ut och inte dokumenteras. Det finns också en fördel med att 
det är lätt att markera intressant information som det är viktigt att komma tillbaka till senare i 
intervjun.  

 

 
 

Figur 2.2. Vald intervjumetod.  

 

                                                
4 DiCicco-Bloom et al., 2006. 
5 DiCicco-Bloom et al., 2006. 
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De personer på företagen som kunde vara intressanta att intervjua var geografiskt utspridda 
och det var därför av praktiska skäl intressant att ha möjligheten till telefonintervjuer. Enligt 
Knox och Burkard (2009) har flera studier visat en svag fördel för telefonintervjuer, medan en 
annan studie fann att telefonintervjuer gör att den intervjuade känner en större press för social 
acceptans som därmed påverkar svaren 6 . Enligt en metastudie av Novick (2008) har 
telefonintervjuer oförtjänt ett dåligt rykte och kan leda till att den intervjuade känner sig 
avslappnad vilket ger intervjuaren tydlig och detaljerad information. Dock kan det leda till att 
kortare tid kan avsättas för intervjun, och att information går miste på grund av avsaknaden av 
visuell kommunikation7. Slutsatsen kan dras att de två intervjusätten troligen är likvärdiga. 
Därför togs beslutet att även göra intervjuer via telefon i de fall avstånden var för stora eller 
då den som skulle intervjuas föredrog detta intervjusätt. Figur 2.2. visar den resulterande 
metoden.  

En annan aspekt att ta hänsyn till vid intervjuplanering är om det är att föredra att göra en 
intervju eller flera med varje person. En enda intervju är det vanligaste tillvägagångssättet och 
är effektivt vid begränsad tillgång till personen och då ämnet hinner avhandlas under ett 
tillfälle. Flera intervjuer är att föredra då ämnet är känsligt och en närmare relation mellan 
intervjuare och personen krävs8. Med hänseende till dessa avvägningar och ämnets karaktär 
valdes alternativet att göra en intervju med varje person. Dock utnyttjades möjligheten att 
ställa extra frågor efter en tid via telefon.  

 

2.4. Benchmarking 

2.4.1. Val av företag 

För benchmarkingen var det viktigt att kunna jämföra Scanias processer med andra företag 
som var på samma plats som Scania i värdekedjan, alltså tillverkare av slutprodukter, Original 
Equipment Manufacturers (hädanefter OEM). Men det var också viktigt att kunna komplettera 
den bilden som dessa företag gav med den bild som andra aktörer i värdekedjan hade.  

Först definierades kriterier för val av OEM. Dessa skulle delvis reflektera den marknad som 
Scania arbetar i samt delvis komplettera den. Därför definierades först och främst intressanta 
kategorier av OEM. Dessa kategorier skulle kännetecknas av att de hade en icke-försumbar 
andel elektronik i sina produkter, att de köpte elektroniken från underleverantörer och att de 
hade tillräckligt långa livscykler för att hinna utsättas för LTB-problematiken. Dessutom 
önskades en viss blandning av OEM.   

Intressanta industrier att göra benchmarking mot definierades genom detta som andra 
industriföretag, tillverkare av medicinsk utrustning, företag inom telekommunikation samt 
tillverkning för militärt bruk. Dessa utgör en god blandning av livslängder i produktion och 
för reservdelsproduktion, se figur 2.3, men har också samma förutsättningar som Scania 
(industri), har mycket långa livscykler (militärt), har hårda testkrav på omkonstruktioner 
(medicinskt och militärt) och har en stor andel elektronik (telekom).  

                                                
6 Knox och Burkard, 2009.  
7 Novick, 2008.  
8 Knox och Burkard, 2009.  
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Inom dessa industrier kontaktades sedan två eller fler OEM för att utföra kvalitativa 
intervjuer. Dock valde inte alla kontaktade företag att delta. Bland telekomföretagen avböjde 
alla utom ett med hänsyn till den rådande stressade situationen med elektronik efter tsunamin 
i Japan, och i det medicinska segmentet avböjde företag med hänsyn till sekretess eller därför 
att de inte på det svenska kontoret arbetar med sådana frågor. Resultatet blev därför endast en 
OEM från vardera av dessa segment.   

 

 
Figur 2.3. De olika industrier som valdes ut för benchmarkingen samt hur de positionerar sig på en karta med 
produktens livslängd samt hur länge reservdelar ska tillhandahållas. Företagen i nedre vänstra hörnet har korta 
livslängder i produktion och tillhandahåller reservdelar under kort tid, medan företagen i övre högra hörnet har 
långa livslängder i produktion och lång tid under vilken reservdelar kan fås till produkterna.  

 

Förutom denna benchmarking med OEM kompletterades informationen genom intervjuer 
med andra företag i värdekedjan. Intervjuer gjordes med elektronikleverantörer till några olika 
typer av OEM för att få deras perspektiv på problemet och de lösningar de tillämpar idag. 
Intervjuer gjordes med en leverantör som levererar till telekom och medicinsk teknik, samt 
två leverantörer till industriföretag. Dessa leverantörer valdes ut baserat på deras goda relation 
till en kund som hade intervjuats samt att de hade erfarenhet av Last Time Buy.  

Dessutom intervjuades komponenttillverkare. De valdes ut på grund av deras relationer till 
slutkund och en viss bredd på komponenter. Kvalitativa intervjuer gjordes med två 
komponenttillverkare.  
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Figur 2.4. De typer av aktörer i komponentkedjan som intervjuades.  

 

Den sista gruppen av intervjuer gjordes med tre tredjepartsföretag som levererar olika typer av 
service rörande elektronikkomponenter, samt med en komponentdistributör som erbjuder 
tjänster runt LTB. Valet gjordes att inte intervjua företag som endast distribuerar komponenter 
på olika sätt utan att fokusera på sådana som också erbjuder mertjänster relaterade till Last 
Time Buy. Figur 2.4. visar de aktörer som intervjuades.  

2.4.2. Analys 

Även om valet av företag gjordes med avseende på olika branscher och positioner i 
värdekedjan, delades inte analysen upp mellan de olika typerna av företag. Synen i detta 
arbete är att det samarbete som finns mellan olika typer av aktörer i värdekedjan gör att det 
inte finns några vattentäta skott dem emellan. För analys av beslutsmodeller har alla OEM 
jämförts med hjälp av information som fåtts från intervjuer med de andra företagen. För 
analys av kvalitet och avtalsaspekter har information från samtliga företag använts.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta avsnitt presenteras teori bakom produktlivscykler samt Last Time Buy. Dessutom 

definieras processen för elektroniktillverkning och de kvalitetsproblem som kan uppstå.  

 

3.1. Produktlivscykeln 

En produkts livscykel brukar beskrivas med fyra stadier: introduktion, tillväxt, mognad och 
nedgång. Vissa forskare som studerar slutet av produktlivscykeln för elektronik lägger också 
till ett femte och ett sjätte steg: utfasning och nedläggning9.  

3.1.1. Produktlivscykelns stadier 

Det första stadiet i produktlivscykeln (se figur 3.1.), introduktionsstadiet, kännetecknas av 
höga produktionskostnader på grund av låga eller oregelbundna volymer och många 
konstruktionsändringar eftersom produkten är omogen. Efter introduktionen kommer 
tillväxtstadiet, som kännetecknas av stabilisering av konstruktionen och växande volymer. 
Med växande volymer kommer också effektivisering i produktion och lägre kostnader10.  

Det tredje stadiet, mognadsstadiet, kännetecknas av hög volym och låga kostnader. Här är 
produktens volym som högst och i en konkurrensutsatt situation börjar också konkurrenter 
tillkomma på allvar och pressar priserna. I slutet av mognadsstadiet börjar även volymen avta 
något, vilket sedan fortsätter under nedgångsstadiet, där även marginalerna börjar avta, priset 
ökar och det slutligen endast finns några få leverantörer att tillgå11.  

 

 
Figur 3.1. Produktlivscykeln (från Solomon et al., 2000)  

 

                                                
9 Solomon et al., 2000 
10 Solomon et al., 2000 
11 Solomon et al., 2000 
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Det femte stadiet som ingår i vissa modeller, utfasningsstadiet, kännetecknas av att 
tillverkaren sätter ett datum för när produkten ska utgå ur sortimentet, och före vilket alla 
slutgiltiga beställningar måste läggas. I nästa steg, det sjätte och sista, är produktionen 
nedlagd och tillgång till produkten finns endast genom egna lager eller genom att köpa lager 
som andra har lagt upp, exempelvis genom mäklare som spekulerar i nedlagda 
komponenter12.  

Olika produkter befinner sig olika länge i olika stadier, t.ex. beroende på konkurrenssituation 
eller hur snabb utvecklingen är inom segmentet. Alla produkter går inte heller igenom 
samtliga stadier, kanske för att produkten har en stark tillväxt i början men sedan får 
konkurrens av en annan produkt och dör ut, eller genom att ett företag beslutar att 
återuppväcka produktion som är på väg att fasas ut13.  

3.1.2. Produktion och reservdelar  

Efter att en produkt har gått ur produktion behövs dess ingående delar fortfarande som 
reservdel under flera år. Eftersom reservdelsbehovet är lågt jämfört med produktionsbehovet 
kommer vi då hamna i slutet av produktlivscykeln, där kostnaderna är höga och 
leverantörerna få. I vissa fall hamnar vi i nedläggningsstadiet, där det är mycket svårt att få 
tag på produktens ingående delar.  

Reservdelar krävs för att behålla kundnöjdheten, för trots att en produkt har gått ur produktion 
kan den fortsätta användas och därmed behöva repareras under många år. Om en bil skulle 
behöva nya bromsar efter några år och dessa inte finns blir ju bilen obrukbar och kunden 
kommer troligtvis inte återvända till den tillverkaren för sin nästa bil 14 . Att kunna 
tillhandahålla reservdelar blir alltså en konkurrensfördel, och är också lagkrav i vissa länder, 
såsom Tyskland15. Sammanfattningsvis innebär detta ur ett inköpsperspektiv att det krävs 
planering i förväg för att säkra tillgång till produkter eller komponenter även när volymerna 
dras ned.  

Tillgång till reservdelar kan skötas med olika strategier: att köpa in reservdelar samtidigt med 
inköp av enheter för produktion, att fortsätta att regelbundet producera kvantiteter av 
produkten under reservdelsperioden, eller att reparera defekta produkter och använda som nya 
reservdelar16. Valet beror på företagets generella strategi: att köpa in en större kvantitet är 
relativt billigt trots kapitalbindningen och garanterar tillgången så länge prognosen stämmer 
med behovet, medan regelbunden produktion öppnar för större flexibilitet för behovet men 
ökar risken för att hamna i slutet av produktens livscykel och få tillgänglighetsproblem. Vid  
regelbunden reservdelsproduktion kan problem uppstå med tillgång till de delar som behövs 
för att tillverka produkten, något som kallas Life cycle mismatch.  

                                                
12 Solomon et al., 2000 
13 Solomon et al., 2000 
14 Inderfurth et al., 2007 
15 Inderfurth et al., 2007 
16 Inderfurth et al., 2007 
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3.1.3. Life cycle mismatch 

Produkter som består av sammansatta komponenter är inte bara beroende av produktens 
livscykel utan också av de ingående komponenternas. Komponenterna har egna livscykler och 
kan bli åldrade och nedlagda när som helst under produktens livscykel17. Detta fenomen 
kallas av Solomon et al. (2000) för life cycle mismatch och får konsekvenser att komponenter 
kan komma att behöva bytas ut en eller flera gånger under produktens livscykel18  

Elektronikutvecklingens hastighet under de senaste åren, som har drivits av 
konsumentelektronik som mobiltelefoner och datorer, har gjort att produktlivscykeln för 
elektronik har blivit förkortad, och att produkter snabbt blir åldrade19. Exempel visas i figur 

3.2. på en komponent som används i telekom och bilindustri men som inte längre är lönsam 
att tillverka då telekom går vidare till nya komponenter. Introduktion till utfasning kan i vissa 
fall göras inom ett år20. Inom elektroniksegmentet är risken för life cycle mismatch med andra 
ord avsevärd, och något som är mer eller mindre naturligt att finna i hela processen från 
konstruktion till inköp.  

 

 

Figur 3.2. Hur volymerna i produktlivscykeln kan skilja sig åt mellan telekom, som har korta livscykler, samt 
fordonsindustrin som börjar använda en komponent senare, när tekniken är mogen. Detta ses i relation till 
lönsamhetsgränsen för komponenttillverkaren, som skulle kunna ligga på en högre volym än fordonsindustrins 
behov även på dess högsta nivå.  

 

Trots denna risk för att elektronik inte längre finns att tillgå efter några få år används den i 
många produkter som både har långa livslängder i produktion och vars reservdelsbehov är 
spritt över tiotals år. Några exempel är flygindustrin och tillverkning för militärt bruk. Detta 
får liten betydelse för elektroniktillverkarna eftersom andelen elektronik är så pass liten i 
dessa produkter att volymerna på inget sätt blir betydande21.  
                                                
17 Pourakbar et al., 2009 
18 Solomon et al., 2000 
19 Feng et al., 2007 
20 Pourakbar et al., 2009 
21 Feng et al., 2007 
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Som nämnts ovan har kunden tre huvudalternativ information mottas om att produktionen av 
en komponent kommer att upphöra: ersättning, omkonstruktion eller slutköp av resterande 
behov22. Att ersätta med en likvärdig komponent låter som en bekväm lösning, dock finns det 
i många industrier ett stort krav på att kontrollera och certifiera all medelstor till stor 
konstruktionsändring med tester, vilket gör lösningen dyr. Vid en större omkonstruktion fås 
både kostnader för denna och för tester, och dessa kostnader kommer troligen inte att 
återbetala sig. För elektronik måste företaget förutom att utveckla den nya konstruktionen 
också utveckla ny mjukvara, vilket är extra kostsamt23. Att göra ett slutköp av livstidsbehovet 
anses ofta som det minst obekväma, men är dock förenat med stor kapitalbindning och risk att 
prognostisera fel behov och köpa fel kvantitet. Oavsett strategi kommer life cycle mismatch 
leda till höga kostnader för att upprätthålla tillgång till produkten under hela livscykeln24.  

 

3.2. Last Time Buy 

Oavsett hur företag arbetar med förebyggande åtgärder, omkonstruktioner och andra alternativ 
kommer de nästan alltid att förr eller senare använda sig av Last Time Buy25. På svenska kan 
Last Time Buy även kallas sistagångsköp, men eftersom alla som arbetar med detta använder 
begreppet Last Time Buy även på svenska, har denna benämning valts även i detta arbete.  

3.2.1. Last Time Buy-processen 

När en leverantör beslutar sig för att sluta producera en komponent skickas ofta ett LTB-
meddelande ut till samtliga berörda kunder, ett sista datum för beställning meddelas, och ett 
förslag till alternativ komponent ges26. Kunden kan då välja att lägga en beställning innan det 
datumet, antingen med syftet att säkra hela behovet för resten av livscykelns längd, eller att 
säkra behovet fram till att den omkonstruerade produkten är klar att gå i produktion, ett så 
kallat överbryggningsköp. I viss litteratur görs skillnad på Lifetime Buy (inköp för att täcka 
behovet för resten av produktcykeln) och Last Time Buy (överbryggningsköp)27, men i detta 
arbete kommer Last Time Buy att användas för båda händelserna, såsom görs i majoriteten av 
genomgången litteratur.  

3.2.1.1. Risker och möjligheter 

LTB för med sig kostnadsfördelar, eller snarare att undvika höga kostnader för 
omkonstruktion och testning. Nackdelen är att det är svårt att bestämma vilken kvantitet som 
ska beställas. Det är komplicerat att avgöra behovet av reservdelar eller försäljning mot kund 
för många år framåt. Möjligheten till LTB finns oavsett var i produktlivscykeln den 
sammansatta produkten befinner sig, men används på grund av svårigheterna att prognostisera 
det framtida behovet inte ofta i början av produktlivscykeln. Bradley och Guerrero (2009) 

                                                
22 Solomon et al., 2000 
23 Singh et al., 2002 
24 Singh et al., 2002 
25 Feng et al., 2007 
26 Solomon et al., 2000 
27 Feng et al., 2007 
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finner att det är enkelt att göra LTB-köp när en stor del av livscykelbehovet kommer inom 
nära framtid, men att större försiktighet är viktigt över längre horisonter28.  

Risken är stor att köpa för mycket eller för lite, och att balansera risken däremellan är ett 
problem som beror på organisationens strategi. Är det viktigast att minimera kostnaden för att 
köpa för mycket mot att köpa för lite, eller att kunden alltid ska ha tillgång till reservdelar 
nästan oavsett pris? Enligt Pourakbar et al. (2009) har många företag fått skriva av stora 
summor för produkter som köpts in för att i slutändan inte användas29. Enligt Feng et al. 
(2007) är dock en för liten kvantitet ett stort problem för flygindustri och militärt bruk på 
grund av serviceavtal som förbinder dem till att tillhandahålla reservdelar samtidigt som det 
finns stora krav på tester och certifieringar30.  

3.2.2.2. Standard för Last Time Buy-meddelanden  

Inom elektronikbranschen finns flera branschorganisationer som tar fram standarder för olika 
delar av tillverkning och testning. En av dem är JEDEC, en organisation som tar fram öppna 
standarder för mikroelektronikindustrin genom att använda sig av volontärer från olika företag 
som samarbetar i olika kommittéer beroende på specialistområde. Dessa standarder är sedan 
gratis tillgängliga på internet. 

JEDEC har en standard för hur Last Time Buy-meddelanden ska göras på rätt sätt, JESD48B 

Product Discontinuance. Den definierar hur leverantörer ska meddela kunder om utfasning av 
komponenter så att kunder kan göra slutköp eller i god tid kunna anpassa sig för en övergång 
till en ny komponent. Standarden anger att leverantör ska meddela Last Time Buy senast 6 
månader innan sista beställningsdatum och 12 månader innan senaste leveransdatum, även 
kallat Last Time Shipment. Detta ska göras till alla kunder som beställt de senaste två åren 
eller som har avtal om att bli meddelade om LTB. Standarden anger också vad som ska ingå i 
meddelandet samt att leverantör ska vara behjälplig med att hitta alternativ åt kunden. 
Leverantör bör också vara beredd att förhandla med kunden om alternativ, såsom transfer av 
verktyg eller upprättandet av halvfärdiga lager31. Denna standard är en referens för företag 
som berörs av Last Time Buy.  

 

3.3. Elektroniktillverkning 

3.3.1. Processen för att tillverka elektronik 

En elektronisk produkt består av olika komponenter, såsom resistorer, kondensatorer och 
strömställare, som kopplats ihop. Idag görs denna hopkoppling med mönsterkort, 
laminatskivor med förtryckt metallfolie som kopplar ihop rätt komponenter med varandra 
genom gångar mellan komponentplatserna. Elektronik tillverkas genom att fästa dessa 
komponenter på mönsterkorten med hjälp av lödningsämnen. Lödningen ska både tjäna som 
elektronisk ledare och mekanisk fästning mellan kort och komponent32.  
                                                
28 Bradley och Guerrero, 2009 
29 Pourakbar et al., 2009 
30 Feng et al., 2007 
31 JEDEC Standard JESD048B 
32 Frear et al., 1994 
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Mönsterkort kan ha ett eller flera lager, beroende på hur avancerad funktionalitet som krävs. 
Komponenter kan i sin tur vara antingen ytmonterade eller hålmonterade. Ytmonterade 
komponenter placeras och löds fast på en yta, en sida av mönsterkortet, medan hålmonterade 
har längre ben avsedda att lödas igenom mönsterkortet och på så vis nå alla dess lager33, se 
figur 3.3.  

 

 

Figur 3.3. Till vänster en typ av kretskort, färdigmonterat med komponenter, sett underifrån. Till höger 
elektronikkomponenter av olika slag. De med långa ben i den övre delen av bilden är hålmonterade 
komponenter, medan de med korta ben i nedre vänstra hörnet är ytmonterade (källa: Wikipedia).   

 

Montering av ytmonterade komponenter kan göras helt automatiskt, oftast på en lina 
bestående av flera olika moment. Linan laddas i början med mönsterkort som sedan går in i en 
maskin som lägger på lodpasta, exempelvis genom schablontryckning så att lodet hamnar på 
exakt rätt ställen34. Sedan förs korten vidare till en plockmaskin som placerar komponenterna 
på korten. Plockmaskinen är matad med komponentrullar och programmerad till att veta exakt 
var varje komponent ska sitta. Ofta finns flera maskiner efter varandra i en lina som alla sätter 
på olika komponenter på korten35. Efter detta går korten in i en värmeugn, där de först värms 
upp, sedan körs under hög temperatur för att lodet och komponenterna ska fästa och till slut 
svalnas av igen. Uppvärmning och avsvalning görs för att inte deformera materialet i 
mönsterkorten. Värmningen kan göras på många olika sätt, exempelvis genom infraröd 
strålning, upphettad gas, induktion eller laser som alla har olika användningsområden, såsom 
att få en jämn temperatur för lödning av kretskort eller att kunna få en lokal uppvärmning för 
att kunna byta ut en skadad komponent36. Efter avsvalningen kan det vara aktuellt att tvätta 
korten för att ta bort resterande flussämnen37.  

Montering av hålmonterade komponenter görs oftast manuellt, genom att en operatör tar 
komponenten och försiktigt trycker den igenom kortlagren. Sedan löds kortet selektivt i 
lödtenn just runt de hålmonterade komponenterna38. Det är också vanligt i både hål- och 
ytmonteringsprocesser att applicera fluss, ett ämne som tvättar och preparerar ytorna som ska 

                                                
33 Rowland, 1986 
34 Hwang, J.S., 1996 
35 Mikael Spovén 
36 Hwang, J.S., 1996 
37 Frear et al., 1994 
38 Mikael Spovén 
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lödas för att fästa bättre i varandra. Det kan också tjäna som värmeöverförare till lödningen.  
Flusset kan antingen läggas på separat eller vara inblandat i lodpastan. Överblivet fluss måste 
tvättas bort efteråt vilket gör att även flussfria tvättningsmetoder har utvecklats39.  

I de fall då konstruktionen kräver både hålmonterade och ytmonterade komponenter, görs 
ytmonteringen först i den stora linan och hålmonteringen senare på stationer bemannade med 
varsin operatör. Innan hålmonteringen görs då kvalitetskontroll av ytmonteringen, exempelvis 
med automatisk kontroll (Automatic Optical Inspection), manuell kontroll och eventuellt 
röntgen för att undersöka mellanlagren. Korten kan eventuellt även skyddslackas för att bättre 
motstå fuktiga miljöer40.  

 

 
Figur 3.4. Schematisk bild av omsmältningslina (översättning från Rowland, 1986).  

 

3.3.2. Potentiella kvalitetsproblem 

Processen som används vid elektroniktillverkning är relativt störningskänslig. Komponenterna 
måste vara av god kvalitet för att inte orsaka kvalitetsbrister i produkten. De problem som kan 
uppstå är dåliga lödfogar på grund av oxiderade komponentben eller exploderande 
komponenter på grund av fuktöverskott41.  

3.3.2.1. Försämrad lödbarhet 

Lödbarhet definieras av Hwang (1996) som förmågan att kunna få en ren metallyta på 
detaljerna så att god vätning (kontakt mellan materialen) kan uppnås vid lödning. Utan god 
lödbarhet på detaljerna blir lödfogen av dålig kvalitet42.  

Vid lagring över lång tid försämras lödbarheten av elektronikkomponenter. Enligt 
kvalitetsingenjör Olof Brutemark på Scanias inköpsavdelning orsakar smuts, partiklar, fukt 
och syre att komponentbenen oxiderar vilket gör att lödbarheten försämras, att lödtennet inte 
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fäster optimalt43. När lödtennet inte fäster ordentligt fås så kallad kallödning44, vilket leder till 
en spröd fog. Den kanske klarar kvalitetstestet i fabriken, men efter värme och vibration under 
körning av lastbilen kommer den att brista, vilket leder till att lastbilen tidigt måste 
repareras45.  

Om komponenter har legat en viss tid i lager och blivit åldrade genom oxidering finns vissa 
möjligheter att åtgärda detta. Ett alternativ är att använda ett starkare flussämne vid tvättning 
av detaljerna46. Flussning är redan idag en del av lödningsprocessen för att se till att ytorna 
fäster bättre i varandra vid lödning, och mer fluss skulle kunna leda till bättre tvättning. Dock 
finns det exempel som tyder på att mer fluss snarare kan skapa problem, genom att flusset 
eroderar bort allt lod på komponenterna eller mönsterkortet vilket gör lödningen ännu 
sämre47.  

3.3.2.2. Fuktansamling 

Ett annat kvalitetsproblem kan uppstå i fuktkänsliga komponenter, såsom de komponenter 
som har ett plastskydd. Plasten drar åt sig fukt från omgivningen, exempelvis den fukt som 
naturligt finns i luften. Detta kan gå snabbt och går fortare ju mer fukt det finns i luften och ju 
varmare det är i luften. När komponenten sedan går igenom omsmältningsugnen värms fukten 
upp till vattenånga och tvingar komponenten att expandera och i slutändan spricka 48 . 
Kvalitetsingenjör Anna Johansson på Scanias inköpsavdelning beskriver en ”popcorn-effekt” 
där komponenten får högt inre tryck och exploderar49, se figur 3.5.  

 

 

Figur 3.5. Beskriver ”popcorn-effekten” då vattenånga expanderar och får komponenten att explodera (källa: 
Seika USA)  

 

Detta problem märks visserligen direkt, vilket är bättre än att det märks när den sitter på 
lastbilen, men det leder till att produkten direkt efter produktion måste repareras50. Detta 
problem kan motverkas genom att ha produktion och lager i en torr och kväverik miljö51.  
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Om komponenterna har dragit åt sig fukt efter tid i lager finns dock möjlighet att tvinga ut 
fukten igen genom s.k. bakning. Vad gäller fuktansamling kan bakning användas, vilket 
innebär långsam uppvärmning av komponenten för att tvinga ut fukten igen. Detta görs 
normalt av tillverkare för att de ska slippa kassera produkter och denna utrustning finns därför 
redan hos de lite större företagen. Men troligtvis kan en komponent inte bakas om ett 
obegränsat antal gånger52.  

3.3.2.3. Resultatet av blyfritt 

De lod som används vid tillverkning av kretskort var fram tills nyligen allra oftast gjort av en 
legering som bland annat innehöll bly. Dock kom 2002 ett direktiv som kallas RoHS 
(Restriction of Hazardous Substances) som anger att det inte får finnas varken kvicksilver, 
kadmium, sexvärt krom, vissa flamskyddsmedel eller bly i nya elektronikprodukter från och 
med 200653. Detta har inneburit att elektronikbranschen varit tvungna att hitta nya lod som 
inte innehåller dessa ämnen.  

Anledningen till att bly använts som lod är att det sänker smältpunkten för legeringar54. 
Lödning utan bly får göras vid högre temperaturer vilket gör det svårare och därmed mer 
känsligt för oxidering. Att använda högre temperaturer sätter även högre påfrestningar på 
mönsterkort och komponenter. Detta kan leda till mer ”popcorn-effekt” eftersom toleransen 
mot fukt blir ännu lägre. Med RoHS finns därför skäl att anta att kvalitetsproblem endast 
kommer att bli vanligare.  

3.2.3. Komponenthantering och kvalitetstester 

Det finns flera internationella standarder för hur komponenter ska hanteras, och även hur 
testning av kvalitet ska göras. De mest kända organisationerna som tar fram dessa standarder 
är JEDEC och IPC.  

JEDEC är en organisation som tar fram öppna standarder för mikroelektronikindustrin genom 
att använda sig av volontärer från olika företag som samarbetar i olika kommittéer beroende 
på specialistområde. Dessa standarder är sedan gratis tillgängliga på internet. Vissa av de 
standarder som tidigare har varit tillgängliga är dock nu under revision för att uppdateras till 
att gälla blyfria komponenter55.  

IPC är en industriförening för företag inom mönsterkort och elektronik, liknande JEDEC. De 
tar liksom dem fram standarder med hjälp av sina medlemmar56. JEDEC och IPC har även 
tagit fram vissa standarder gemensamt.   

3.2.3.1. JEDEC/IPC Standard J-STD-020D 

Denna standard definierar klassificeringar för fuktkänslighet för icke-fuktresistenta 
ytmonterade komponenter, exempelvis plastinkapslade komponenter. Fuktkänsliga 
komponenter drar åt sig fukt som sedan förstör komponenten vid lödning eller reparation. 
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Olika komponenter drar dock åt sig fukt i olika hög grad, vilket kan mätas genom att utsätta 
den för en viss luktfuktighet under en viss tid. Dessa mätningar görs genom definierade tester 
och kriterier och leder till en klassificering. Viss utrustning krävs i form av 
fuktighetskammare, värmeugn och mikroskop57.  

Klassificeringen av fuktkänslighet definierar lagringsklass så att förpackning, lagring och 
hantering sedan kan anpassas efter detta. Lagringsklasser går från lagringsklass 1, okänslig för 
fukt och kan förvaras utan torrpåse, via fem andra klasser till lagringsklass 5a, extremt 
fuktkänslig och klarar endast totalt 24 timmar utanför torrpåse58.  

3.2.3.2. JEDEC/IPC Standard J-STD-033 

Denna standard definierar hur fuktkänsliga komponenter bör förpackas, lagras, hanteras och 
användas för att undvika kvalitetsproblem vid omsmältningslödning eller reparation. 
Direktiven är olika beroende på vilken lagringsklass de tillhör (se 3.2.3.1. JEDEC/IPC 

Standard J-STD-020D för mer om klassificering)59. 

Direktiven är tydliga. För lagringsklass 1, okänslig för fukt, krävs ingen speciell lagring, men 
för lagringsklass 5a, extremt fuktkänslig, krävs både att torka komponenten före inpackning, 
torrpåse med fuktindikator, fuktabsorberande medel i påsen, märkning om fuktkänslighet och 
varningsmärkning. Kraven för torkning och torrpåse är också definierade efter lagringsklass. 
Om detta utförs kommer komponenterna minst klara en lagringstid på 12 månader60.  

Om torkning och inpackning i ny påse görs sätts livsklockan tillbaka och komponenterna 
klarar ännu längre tid i lager. Enligt standarden ska tillverkare informera kund om hur länge 
komponenten klarar sig i lager utan att torka om. Om inte hela torrpåsen ska användas vid 
tillverkning ska resterande komponenter återförslutas i påsen inom en timme61.  

3.2.3.3. JEDEC Standard JESD22-B102E 

Denna standard definierar testmetoder för att undersöka lödbarheten hos komponenter som 
ska monteras på yta med blyat eller blyfritt lödtenn. Nya komponenter kan först snabbåldras 
genom användning av ånga eller bakugn enligt överenskommelse mellan leverantör och kund. 
Godkänd apparatur är beskriven62.  

Standarden beskriver två testmetoder: att dippa komponenten i lod och titta på den, samt att 
testlöda den på en yta. Nödvändig utrustning, tillåtet fluss och lödtenn är definierade.  
Definition finns även på vad testaren ska titta efter under provet, såsom otillräcklig utflytning 
av lodet och eventuella ojämnheter63.  
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4. Empiri 

Detta avsnitt beskriver nuläget och de problem som har identifierats hos Scania CV AB, 

presenterar den benchmarking som gjorts med andra tillverkare, deras leverantörer, 

komponenttillverkare samt tredjepartsföretag. 

 

4.1. Nulägesbeskrivning  

4.1.1. Scania CV AB 

Scania CV AB tillverkar bussar, industri- och marinmotorer samt lastbilar över 16 ton. 
Företaget har en historia av buss och lastbilstillverkning sedan 1891 i Södertälje och har 
genom åren ingått i flera olika koncerner, bland annat med Saab. Idag har de sitt huvudkontor 
i Södertälje och sedan några år är Volkswagen huvudägare.  

Scania har omkring 32 000 anställda i världen, uppdelat på ett hundratal länder varav omkring 
12 000 i Sverige. Företaget hade en omsättning på 62 miljarder år 2009. Scania har tre 
produktionsanläggningar i Sverige, fem i Europa och två i Sydamerika, samt både lokala 
inköps-, finans- och marknadskontor över hela världen64.  

4.1.2. Inköp på Scania 

Inköpsorganisationen – Global Purchasing – på Scania är en global organisation med kontor i 
många länder, men där huvudansvaret ligger hos organisationen i Södertälje. Organisationen 
är indelad i avdelningar efter vilken sorts produkter som köps in samt efter stödfunktioner. 
Både inköpsavdelningar och stödfunktioner har sedan undergrupper där det dagliga arbetet 
organiseras65, se figur 4.1.  

Varje undergrupp på inköpsavdelningarna har en Commodity Manager som är ansvarig för 
gruppen, och som rapporterar problem och framgångar uppåt i organisationen. Det finns 
också flera Sourcing Managers som är ansvariga för ett segment, dvs. ett antal leverantörer 
inom ett produktområde. De tar de strategiska besluten för dessa produkter och sköter 
kontakten med de leverantörer som levererar dem. En Sourcing Manager kompletteras i vissa 
fall av en Buyer, en inköpare inom samma segment som inte har huvudansvaret.  

I varje segment arbetar inköpare både med produktionsinköp, det som används i den 
storskaliga produktionen just nu, och projektinköp, sådant som ska köpas in för specialprojekt 
eller för att bygga prototyper för framtida produkter. Dessa olika typer av inköp har delats upp 
på olika roller och därmed olika undergrupper för att underlätta arbetet. Varje segment har 
också support från en kvalitetsingenjör, Supplier Quality Assurance (SQA), som kontrollerar 
kvaliteten på leverantörens produkter och processer. De tre eller fler personer som arbetar 
med samma segment träffas regelbundet i så kallade 3-ringsmöten för att samordna arbetet 
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inom segmentet. En person har ofta flera olika segment och kan därför ingå i flera olika 
treringar66.  

 

 

Figur 4.1. Scanias inköpsorganisation, Global Purchasing. Organisationen är uppdelad i stödfunktioner och 
inköpsavdelningar som i sin tur innehåller grupper inom inköp för produktion, inköp för projekt och 
kvalitetssäkring. De personer från projektinköp, produktionsinköp och kvalitetssäkring som arbetar med samma 
segment samordnar i sin tur i en s.k. ”3-ring” med regelbundna möten.  

 

4.1.3. Last Time Buy-problemet 

Scanias lastbilar har en livslängd i produktion på omkring 10 år och ska sedan kunna 
underhållas med reservdelar i ytterligare minst 15 år. Under de senaste åren har lastbilar blivit 
mer och mer tekniskt avancerade och innehåller nu mer elektronik än tidigare. (upprepning) 
Elektronikkomponenter har dock avsevärt kortare livslängd än de 25 år lastbilen kräver, och 
blir efter en tid åldrade och då antingen tagna ur produktion eller orimligt dyra67. Eftersom 
elektronik i lastbilarna uppgår till omkring tio procent av materialkostnaden 68  slår en 
eventuell kostnadsökning hårt, och frågan uppstår då om att byta ut komponenter mot en 
annan eller köpa upp ett stort lager medan komponenten fortfarande finns att tillgå. Detta är 
ett beslut som leverantören överlåter till Scania att fatta69.  

Med jämna mellanrum kommer därför meddelande om kommande LTB och beslut måste 
därefter fattas. Scania har för detta ändamål en standardiserad process (se avsnitt 4.1.4. 

Beslutsprocess för Last Time Buy), men hänsyn måste också tas till de kvalitetsmässiga 
aspekterna (se avsnitt 4.1.5. Kvalitet).  
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4.1.4. Beslutsprocess för Last Time Buy  

Beslutsprocessen för hur Last Time Buy ska hanteras är väl dokumenterad inom Scania, och 
kan beskådas i figur 4.2. 

 

Figur 4.2. Last Time Buy processen inom Scania. En mer utförlig beskrivning finns I avsnitt 4.1.4.1. 

Processbeskrivning. En större bild för bättre läsbarhet finnes i Bilaga 17. Last Time Buy processen inom Scania.  

4.1.4.1. Processbeskrivning 

Processen börjar med att leverantören skickar ett LTB-meddelande, det vill säga underrättar 
inköparen om att en ingående komponent kommer att gå ur produktion. Detta ska enligt 
rutinerna göras med verktyget Supplier Change Request (SCR), där leverantören presenterar 
ändringar i produkt eller process och i detta fall även meddelar sin idé om hur problemet ska 
kunna lösas, exempelvis med en ersättningskomponent. Meddelande om LTB kommer 
uppskattningsvis en gång månaden70. Oftast kommer meddelande i god tid, men det har hänt 
att det har kommit sent inpå sista beslutsdatum, varpå processen blir mycket stressad71.  

I nästa steg startar den ansvarige inköparen ett LTB-ärende genom att fylla i informationen i 
LTB-verktyget (Microsoft Excel) och underrättar koordinatorn för LTB-processen på 
konstruktionsavdelningen Product Engineering (REE)72. REE ansvarar sedan för att samla in 
den information som krävs för beslutsunderlag från rätt utvecklingsavdelning samt att 
vidarebefordra denna till rätt marknadsfunktion som sedan bestämmer vilka åtgärder som ska 
tas. Information kan exempelvis vara vilken produktkonfiguration som använder produkten, 

                                                
70 Peter Ulvros  
71 Conny Ålund 
72 Scania – LTB-process riktlinjer 



30 

hur länge produkten kan förväntas gå i produktion (om nyutveckling är på gång eller inte) 
samt hur lång livslängd produkten förväntas ha enligt utvecklingssidan73.  

Beslutsalternativen vid LTB-ärende är att omkonstruera, fasa ut produkten eller att göra ett 
LTB. Omkonstruktion görs i de allra flesta fall då det finns mer än reservdelsbehov kvar, men 
inte om komponenten inte är möjlig att ersätta, exempelvis om kompabiliteten med övriga 
funktioner då kommer ändras (för stora ingrepp i mjukvara till exempel) 74 . Utfasning 
(skrotning) görs endast om en ny produkt är på ingående eller om lagersaldot redan motsvarar 
det resterande livstidsbehovet75.  

Om beslut om LTB tas finns 3 alternativ:  

- Det finns bara eller nästan bara reservdelsbehov kvar: Komponenter köps in genom 
LTB för att klara resten av livscykeln.  

- Det finns produktionsbehov kvar och en omkonstruktion till ny produkt kan göras 
bakåtkompatibel (alltså möjlig att använda som reservdel i äldre fordon som från 
början haft den gamla produkten): Omkonstruktion påbörjas och inköp görs i en 
kvantitet som ska räcka tills den nya produkten kan gå i produktion.  

- Det finns produktionsbehov kvar och den nya produkten kan inte göras 
bakåtkompatibel: Omkonstruktion påbörjas och inköp görs i en kvantitet som ska 
räcka tills den nya produkten kan gå i produktion plus det reservdelsbehov som krävs 
för gamla fordon.  

Att köpa in för att täcka behovet till nästa produktgeneration kallas även för 
överbryggningsköp (på engelska bridge buy)76. Bakåtkompabilitet är något Scania strävar 
efter i utvecklingen, men så fort en funktion eller kontakt tas bort blir det omöjligt att använda 
produkten på gamla bilar. Patrik Jansson på utvecklingsavdelningen menar att om de inte 
skulle ta bort något skulle produkten ständigt växa, vilket skulle göra den dyrare och mer 
platskrävande, vilket det inte finns rum för i lastbilen idag. Dessutom kräver 
bakåtkompabilitet många versioner av mjukvara för att behålla helbilsfunktionaliteten77.  

Reservdelsansvariga på KPP gör reservdelsprognosen och om produktionsbehov finns görs 
också en produktionsprognos av centralplaneringsfunktionen TPPG. Det är svårt att göra 
prognos om det gäller lång tid eller stort behov. Håkan Lenksjö på avdelningen KPP säger att 
det enda han egentligen vet om prognosens exakthet är att den kommer att bli fel – det 
kommer alltid att bli för många eller för få komponenter. Men Scanias prioritet är att sätta 
kunden först, och det innebär att det alltid är bättre att köpa för många än för få78. Efter 
prognosen fyller inköparen i marginaler och beräknar det totala antalet som ska säkras för 
framtiden. Inköpsfunktionen har också ansvar för att kvalitetssäkra köpet79.  
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Om leverantören inte vill ha betalt genast för inköp av dessa komponenter eller om det bara 
finns reservdelsbehov kvar, återstår det endast för inköparen att förhandla om priset och lägga 
beställningen. Men då det finns produktionsbehov kvar eller då leverantören vill ha betalt för 
komponentinköpet genast måste beslut först tas för hur den kostnaden ska periodiseras internt 
inom Scania. Då ansvarar REE för att vidarebefordra informationen till rätt utvecklingschef 
som tar upp detta i tvärfunktionell grupp där beslut tas. Beslutet kommuniceras sedan tillbaka 
till REE som kommunicerar detta till inköparen. Därefter kan inköparen förhandla och 
beställa. Slutligen dokumenteras ingående saldo av komponenten i LTB-verktyget80.  

4.1.4.2. Uppföljningsprocess 

Beslutsprocessen för LTB har också en uppföljningsprocess som ser till att de kvantiteter 
komponenter eller produkter som köpts in matchar behovet. Enligt Hans Ståhl på REE 
skapades detta system för att undvika situationen där produkter tar slut utan att någon märker 
det och där utveckling sedan ombeds att omkonstruera med tre veckors varsel81. Peter Ulvros 
beskriver risken med att leverantören glömmer att en viss komponent har reserverats för 
Scania och därför låter den gå i produkt till någon annan kund. När Scania då hör av sig med 
nästa beställning finns inga komponenter kvar. Det är viktigt att hålla en dialog för att 
påminna leverantören om överenskommelsen82.  

Inköparna har ansvar för att uppdatera sig om leverantörens lagerstatus av produkt eller 
komponent och föra in detta i verktyget, medan centralplanering och reservdelsansvariga har 
ansvar för att prognostisera behovet framgent. Tre gånger om året möts sedan inköpare, 
centralplanering, reservdelsansvariga och utveckling för att diskutera lagerstatus i relation till 
den förväntade efterfrågan och vid behov hitta lösningar för att anskaffa mer produkter. Mötet 
har både befogenhet att ge i uppdrag till funktioner att studera lösningar och att avsluta LTB-
ärenden, exempelvis ifall att efterfrågan är obefintlig 83 . Om kvantiteterna inte matchar 
behovet finns oftast inget annat val än att omkonstruera produkten. Uppföljningsprocessen ser 
till att detta i sånt fall upptäcks i god tid så att omkonstruktion hinns med innan 
komponenterna tagit slut84.  

Uppföljningen tar även hand om fall då leverantören inte vill fortsätta tillverka små batcher 
för reservdelsbehovet utan hellre montera och sälja samtliga produkter som kommer att 
behövas. Detta kan bero på att leverantören vill lägga ned en icke-lönsam produktionslina, att 
de inte kan bibehålla produktionskompetensen med så små kvantiteter som tillverkas per år 
eller att de riskerar kvalitetsproblem med att tillverka produkter av komponenterna om de ska 
lagras omonterade längre85.  

Peter Ulvros påpekar att Scania i dessa fall endast skulle vilja behöva betala för 
komponenterna och inte hela produkterna som kanske kostar 100 gånger mer. Därför föredrar 
företaget att köpa in på komponentnivå och inte produktnivå så länge detta är möjligt 
kvalitetsmässigt. Att köpa in på komponentnivå istället för på produktnivå gör också att 
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företaget kan undvika potentiella skrotningskostnader på många miljoner kronor. Scania är 
ofta ombedd att betala även för överblivna komponenter i de fall där det riktiga behovet 
visade sig vara mindre än prognosen och leverantörer har fått komponenter över, något som är 
klart mindre kännbart för komponenter än färdiga produkter86. Komponenter kan även säljas 
vidare till andra företag 87 . Det är därför intressant att hitta en lösning på detta 
kvalitetsproblem för att kunna fortsätta binda mindre kapital och skrota mindre produkter, 
men med bibehållen kvalitet.   

4.1.5. Kvalitet 

Kvalitetsaspekten är grundläggande på Scania. Lastbilarna måste hålla hög kvalitet för att 
Scania ska uppfylla sitt åtagande mot kund. Scania har kvalitetskrav på sina leverantörer och 
hänvisar i dessa även till internationella standarder, men eftersom företaget endast köper in 
elektronikprodukter och inte komponenter så gäller dessa standarder inte hantering på 
komponentnivå 88 . Dock finns viss kunskap inom företaget vad gäller hantering av 
komponenter eftersom detta är en del av kvalitetssäkringen av leverantörer.  

4.1.5.1. Kvalitetssäkring  

Det första steget i kvalitetssäkring att säkra att komponenterna är av god kvalitet vid inköp. 
Inköp sköts av leverantörerna men med Scanias vetskap. Detta görs i normalfall genom att 
köpa dem direkt från komponenttillverkaren, men vid komponentbrist (exempelvis vid 
konjunkturuppgång) måste dessa istället köpas av mäklare som säljer överskott från andra 
företag på den s.k. spotmarknaden. Dock är detta inköpssätt inte att föredra eftersom det finns 
problem med falska produkter, exempelvis piratkopior som ser ut som riktiga komponenter på 
ytan men saknar kisel inuti. Därför måste leverantören alltid skicka dessa till laboratorium 
som kvalitetskontrollerar dem. Scania i sin tur ställer genom SQA kontrollfrågor om att detta 
är gjort, och ber i misstänkta fall om labbresultaten89.  

Nästa steg är att lagra komponenterna på rätt sätt. I ett normalt lager kan omonterade 
komponenter troligtvis endast klara sig i cirka ett år. Men om de lagras på speciella sätt blir 
det problemet mindre och hållbarheten längre. Att använda torrpåsar, exempelvis fyllda med 
kväve, och säkra en jämn temperatur i lagret gör att komponenterna håller längre90. I detta fall 
måste också rutiner finnas för hur ofta påsarna kan öppnas och hur dessa öppningstider 
dokumenteras. Utvecklingsingenjör Patrik Jansson jämför elektronikpåsarna med burkmat – 
när de väl är öppnade håller de inte lika länge. Inte bara komponenter är känsliga, utan även 
mönsterkort, vilket är extra kritiskt eftersom samtliga kontaktytor drabbas om mönsterkortet 
får problem91.  

Ofta används också anti-statpåsar för att undvika så kallas ESD, electric static discharge från 
statisk elektricitet. Men Anna Johansson betonar också vikten att ha särskilda avdelningar i 
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tillverkningen (och dess mellanlager) där det finns speciella regler för att undvika statisk 
elektricitet, s.k. EPA – electrostatical protection area

92.  

De komponenter som långtidslagras efter LTB ligger i nuläget alltid hos leverantören93. Detta 
är för att leverantören oftast kan erbjuda en bättre miljö för komponenterna och för att säkra 
kvaliteten94. Leverantörerna intygar att de använder sig av bra lagringsmiljöer enligt ovan, 
och detta kontrolleras också av SQA i samband med besök på fabriken. Dock är det svårt att 
identifiera vilka av alla produkter där som är Scanias, och det är inte rutin i nuläget att fråga 
efter detta95.  

4.1.5.2. Kvalitetsåtgärder 

Om kvalitetsproblem uppstår finns det möjlighet att fräscha upp komponenterna genom att 
tvätta bort oxideringen eller att tvinga ut fukten. För detta krävs viss utrustning och det är 
inget Scania kräver idag eller som företaget vet att leverantörerna använder. Dock har sådan 
utrustning observerats vid besök hos andra företag96. När det gäller uppfräschning hos tredje 
part kan kostnaderna bli enorma: komponenterna ska kanske skickas till ett annat företag, ut 
från sin rulle, in i maskin och sedan tillbaka in i en rulle och skickas igen. Detta innebär också 
stora risker med komponenterna, att de kan förstöras eller försvinna på vägen97.  

Det finns alltså flera risker med långtidslagring av komponenter. Att tillverka produkter av 
komponenterna gör dock att dessa problem med långtidslagring till stor del försvinner. 
Eftersom komponenterna inte ska lödas mer riskeras då inte att få problem med lödbarheten 
eller fukt i lödningsprocessen98. Detta innebär dock högre kostnader för företaget vilket gör 
att det sällan används99.  

4.1.6. Ansvar och avtal 

Idag står det i Scanias General Supply Contract, som är den mall som används till alla 
kontrakt med leverantörer, att leverantören är skyldig att tillhandahålla reservdelar i minst 15 
år efter det att produktionen upphör om inget annat överenskommes. Denna produkt ska vara 
identisk med originalprodukten om inte Scania godkänner en ändring100. Dock är detta en 
kostnadsfråga som måste förhandlas med leverantör. Ibland kan det helt enkelt bli för dyrt att 
fortsätta producera en viss produkt exakt som den var specificerad från början, exempelvis om 
komponentleverantören höjer priset kraftigt101.  

Vid LTB beslutar Scania om en kvantitet som leverantör ska köpa in och lagerlägga för deras 
räkning. Scania fortsätter sedan att beställa produkter som vanligt, men kommer troligtvis att 
betala för eventuellt överskott av komponenter i slutändan. Ibland händer också att leverantör 
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kräver direkt betalning för dessa komponenter, och det är i sådana fall en diskussion som får 
tas102.  

Leverantören är ansvarig för att komponenterna lagras på rätt sätt. Leverantören har 
expertisen att kunna avgöra hur detta bäst görs och har också tillgång till information från sin 
leverantör, komponenttillverkaren, om hur komponenterna bör hanteras. Scania har själva inte 
expertis inom området och vill därför inte bestämma något vad gäller detta103.  
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4.2 Benchmarking 

Detta avsnitt identifierar nuläget hos andra företag för att se om det finns lärdomar att dra från 
andras erfarenheter och processer. Nuläget studeras hos både andra OEM (Original 

Equipment Manufacturer), leverantörer till dessa samt tillverkare av komponenter. Dessutom 
görs benchmarking mot företag utanför dessa grupper som erbjuder lösningar till LTB-
problematiken.   

4.2.1. Original Equipment Manufacturers 

För benchmarkingen valdes OEM ut inom fyra olika branscher: industri, militärt, medicinskt 
samt telekom. Dessa branscher valdes ut för att de har samma förutsättningar som Scania 
(industri), har långa livscykler (militärt), har hårda testkrav på omkonstruktioner (medicinskt 
och militärt) och har en stor andel elektronik (telekom). En översikt av företagen presenteras i 
tabell 4.3. Nedan presenteras de kort i bokstavsordning. Närmare beskrivningar finnes i 
Bilaga 1 till och med Bilaga 7.  

 
Tabell 4.3. Sammanställning över de OEM som intervjuats samt vilka segment de tillhör.  

Industriföretag Militära tillverkare Medicinsk tillverkare Telekomföretag 

Atlas Copco Tools 

ABB Robotics 

Tetra Pak 

SAAB AB Electronic 
and Defense Systems 

SAAB Dynamics 

St Jude Medical Aastra Telecom 

 

4.2.1.1. Aastra Telecom Sweden AB 

Aastra Telecom Sweden AB (hädanefter Aastra) tillverkar kommunikationssystem för 
företag, t.ex. telefonsystem, växlar och teknik för telekonferenser. Deras produkter har 
livscykler på omkring 10-15 år och sedan minst 5 år för reservdelar. All 
elektronikkonstruktion görs internt på företaget, men materialinköp och tillverkning är utlagt 
på leverantör.  

LTB-beslut tas av Aastra med hjälp av den utfasningsstrategi de har för alla produkter. 
Inköpet görs sedan av leverantör, men där Aastra betalar för komponenterna som märks upp 
och läggs på speciella pallplatser i lagret. Det är upp till leverantören hur komponenterna ska 
förvaras, men Aastra är medvetna om hur detta görs.  

4.2.1.2. ABB Robotics AB  

ABB Robotics (hädanefter ABB) tillverkar robotar, exempelvis för industriellt bruk. En robot 
tillverkas i två till sju år och ska sedan ha reservdelar i ytterligare 10 år. 
Elektronikutvecklingen görs till 80-85% internt och legotillverkas, medan resterande 
procentandel utvecklas av leverantör.  
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LTB-meddelanden kommer till en särskilt utsedd koordinator för att behålla översikten, men 
beslut fattas i samråd mellan flera funktioner. Lagring av komponenterna görs i nästan 
samtliga fall hos leverantör, men betalas av ABB. ABB betalar även för lagringen och för att 
leverantören varje år gör tester för att säkerställa kvaliteten. De specificerar inte lagringen 
men skriver kontrakt på att leverantören ska säkerställa kvaliteten. Enligt en egen 
benchmarking som ABB gjort med några andra företag kan ingen av dem lagra längre än 5-6 
år.   

4.2.1.3. Atlas Copco Tools 

Atlas Copco Tools (hädanefter Atlas Copco) tillverkar verktyg till industrin, exempelvis 
skruvdragare. Verktygen har en livslängd på 10 år eller mer, beroende på popularitet. Om det 
finns god efterfrågan på en produkt tas den inte ur produktion även om nya varianter kommit. 
Reservdelar ska sedan finnas i minst 7 år. All elektronik utvecklas internt, men legotillverkas 
av olika leverantörer.  

Atlas Copco gör inköpet av komponenterna vid LTB, men låter sedan leverantören lagra dem 
uppmärkt på speciellt ställe i lagret. Leverantörerna har själva rutiner för hur detta ska göras 
och testar också komponenternas kvalitet med jämna mellanrum. Ännu har det inte hänt att 
komponenter fått kvalitetsproblem, trots ett stort LTB-lager.  

4.2.1.4. SAAB Dynamics AB 

SAAB Dynamics AB (hädanefter SAAB Dynamics) tillverkar missiler och sjömålsrobotar för 
militärt bruk, exempelvis sådana som ska monteras på flygplan. En produkt går i produktion i 
7-8 år och behöver sedan reservdelar i minst 10-15 år. Nästan all elektronik konstrueras och 
produceras internt. Inköp görs i liten skala när en order inkommer, och inköp av reservdelar 
görs då samtidigt genom att lägga på en marginal.  

LTB-meddelande ska gå till koordinator för hela koncernen. Trots osäkerheten runt när nästa 
order kommer görs ändå oftast LTB eftersom omkonstruktion leder till omfattande verifiering 
enligt lagkrav. På grund av de långa utvecklingstiderna och höga kostnaderna för verifiering 
prenumererar SAAB EDS även på en tjänst för att förutsäga LTB. Detta beror också på att det 
sporadiska inköpsmönster de har gör att de kan glömmas bort av leverantör som skickar LTB-
meddelande. Eftersom de sköter all tillverkning internt lagrar de även samtliga komponenter.  

Olika komponenter lagras olika länge, men vissa har legat 15-20 år och är specificerade att 
klara lika länge till. Ännu har de inte haft problem med kvalitet, trots regelbundna tester. 
SAAB Dynamics köper inte in samma sorts komponenter som industrin, de är anpassade att 
klara militärens extrema situationer och kommer från särskilda tillverkare.  

4.2.1.5. SAAB AB Electronic Defense Systems  

SAAB AB Electronic Defense Systems (hädanefter SAAB EDS) tillverkar elektroniska 
system, bland annat till flygplan. En produkt lever i upp till 20 år, och ska sedan servas i 
många år, beroende på avtal. Elektronik konstrueras i de flesta fall internt på företaget för att 
sedan legotillverkas. Inköp görs i liten skala när en order inkommer, och inköp av reservdelar 
görs då samtidigt genom att lägga på en marginal.  
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Liksom för SAAB Dynamics görs hellre LTB än omkonstruktion på grund av de dyra tester 
som måste göras vid omkonstruktion, och företaget prenumererar också på tjänsten för att 
förutspå LTB. Inköp av komponenterna görs av SAAB EDS och lagras hos leverantör om 
produkten köps in från leverantör, annars i egna lager. I de egna lagren lagrar de i torrpåsar 
och har möjlighet att själva omförtenna om det skulle krävas.  

4.2.1.6. St Jude Medical Cardiac Rhythm   

St Jude Medical Cardiac Rhythm (hädanefter St Jude) tillverkar pacemakers och dess 
kalibreringsutrustning som placeras på inplanteringskliniker. En pacemaker finns i produktion 
i 3-4 år och ersätts sedan av nästa generation. Reservdelar tillhandahålls inte, en defekt 
produkt ersätts istället av en ny. All elektronik konstrueras internt på företaget, men tillverkas 
hos en underleverantör.   

Testkraven för medicinska produkter är hårda, att införa en ny komponent innebär i princip att 
testa om hela produkten från början för att bevisa att den fortfarande fungerar. Därför görs 
ofta LTB. De arbetar inte proaktivt, det är omöjligt att få fram information om LTB innan det 
officiellt meddelas. St Jude betalar för slutköpet men lagrar komponenterna hos leverantör. 
De sätter inte upp några regler för hur lagringen ska göras.  

4.2.1.7. Tetra Pak 

Tetra Pak tillverkar och servar maskiner för tillverkning av förpackningar, såsom mjölkpaket. 
De säljer även materialet som förpackningarna tillverkas av. En maskin servas så länge 
kunden vill det, vilket kan vara upp till 30-40 år. Över 40 % av de nuvarande maskinerna är 
över 12 år gamla. Viss hårdvara och all mjukvara konstrueras internt, resten hos leverantör.  

Tetra Pak föredrar omkonstruktion framför LTB eftersom LTB inte är en lösning för så 
många års service som deras kunder kräver. Även i reservdelstillverkning omkonstruerar de 
helst och att inte ha de reservdelar kund behöver är omöjligt. Tetra Pak köper vid LTB in 
färdiga kort, men helst för en kortare tid för att vinna tid till en omkonstruktion. Dessa lagras i 
torrpåsar på de vanliga egna lagren samt inhyrt externt lager.  

4.2.2. Leverantörer  

Leverantörerna valdes ut för att de hade en bra, lång kontakt med Scania, Atlas Copco 
respektive Aastra och för att de hade stor erfarenhet av LTB. En sammanställning av 
leverantörerna och deras kunder finns i tabell 4.4. De presenteras nedan i bokstavsordning. 
Mer utförliga beskrivningar finns i bilagorna 8 till 10.  

 
Tabell 4.4. Sammanställning över de företag som intervjuats samt vilken kund ingående i denna undersökning 
som de bland annat levererar till.  

Leverantör Kund 

Stoneridge Electronics AB 

Enics Sweden AB 

Flextronics International Sweden AB 

Scania CV AB 

Atlas Copco Tools 

Aastra Telecom Sweden AB 



38 

4.2.2.1. Enics Sweden AB 

Enics Sweden AB (hädanefter Enics) är kontraktstillverkare med fokus inom Industri- och 
Medicinelektronik. De lagrar även LTB-komponenter för sina kunders räkning. Lagret ägs av 
kund men finns på speciella pallplatser i Enics lager.  

Enics lagrar LTB-komponenter i samma miljö som andra komponenter, tempererat lager och i 
originalförpackning eller efter användning i torrpåse med fuktindikator, fuktabsorberande 
ämne samt markering för hur länge komponenten varit ur påsen. Komponenterna har både 
bäst före-datum samt specifikation på hur länge de totalt får vara ute ur påsen.  

Då kunden eller kundansvarig ber om det, testas komponenternas lödbarhet. Detta görs inte 
enligt någon internationell standard, utan genom testlödning av en erfaren montör som 
bedömer lödfogen. Vid tveksamheter skickas komponenterna till tredje part för testning och 
eventuellt även tvättning om det är en LTB-komponent och detta skulle behövas. Enics har 
ingen egen tvättningsutrustning.  

4.2.2.2. Flextronics International Sweden AB 

Flextronics International Sweden AB (hädanefter Flextronics) tillverkar elektronik till många 
olika branscher, bland annat telekom och militärt. De lagrar även LTB-komponenter för sina 
kunders räkning. Dessa komponenter ägs i de flesta fall av kund och lagras antingen hos kund 
eller hos Flextronics.  

Flextronics lagrar komponenter i originalförpackning så länge detta är möjligt, och alltid i 
tempererade lager med låg luftfuktighet. Fuktkänsliga komponenter lagras även i särskilda 
torrpåsar. Komponenttillverkaren har specificerat bäst före-datum på komponenterna och om 
en komponent ska användas efter det datumet kontrolleras den först enligt internationell 
standard.  

Deras garanti från komponenttillverkare varierar beroende på komponent, men det bäst före-
datum som är satt (ofta 24 månader) upplevs som snävt tilltaget. Oftast är det inte något 
problem att använda komponenten i tillverkning långt efter det. Vissa komponenter har legat 
sedan 90-talet och är fortfarande funktionella. Om problem skulle uppstå är det oftast i form 
av oxidering på komponentbenen och Flextronics skickar i så fall iväg dem för uppfräschning. 
Det är dock relativt omständigt och tidskrävande så i de flesta fall väljs alternativet att skrota 
dem och köpa nya.  

4.2.2.3. Stoneridge Electronics AB 

Stoneridge Electronics AB (hädanefter Stoneridge) tillverkar elektronik bland annat till 
lastbilar, personbilar och grävmaskiner. De äger sina egna konstruktioner och äger även ett 
visst lager av LTB-komponenter för att användas i dessa produkter.  

Företaget lagrar fuktkänsliga komponenter i de vakuumförpackningar de anlänt i från 
tillverkaren, men sedan i återförslutna påsar med fuktindikator, fuktabsorberande medel och 
märkning på hur länge de varit ute i produktion. Dock har de även ett stort antal komponenter 
som inte är fuktkänsliga och därmed endast förvaras i väl tempererade lager utan speciell 
påse.  
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Stoneridge diskuterar sällan garantitider mot leverantör, men har själva omkring två års 
garanti mot kund. Om fel uppstår på grund av komponent under den tiden går de alltid tillbaka 
till sina egna leverantörer för att rätta till felet och diskutera kompensation. Efter garantitiden 
på två år får de inte tillbaka produkt från kund och det blir därför inte aktuellt att be om 
garanti från komponenttillverkaren.  

 

4.2.3. Komponenttillverkare 

Komponenttillverkarna är de företag som tillverkar komponenterna, bestämmer om 
utfasningar och därmed skapar situationen med LTB. En sammanställning av de som 
intervjuats finns i tabell 4.5. De presenteras nedan i bokstavsordning. Mer utförliga 
beskrivningar finns i bilaga 11 och 12.   

 

Tabell 4.5. Sammanställning över de företag som intervjuats samt exempel på den typ av komponenter som de 
tillverkar.  

Komponenttillverkare Exempel på komponenter 

Freescale Semiconductor Nordic AB 

Infineon Technologies Nordic AB 

Processorer, sensorer 

Sensorer, mikrokontroller 

 

4.2.3.1. Freescale Semiconductor Nordic AB 

Freescale Semiconductor Nordic AB (hädanefter Freescale) är tillverkare av olika typer av 
halvledare, såsom processorer och sensorer, bland annat för användning i fordonsindustri och 
medicinteknisk industri. Typiska livslängder är runt 10-15 år. Freescale meddelar om LTB av 
kommersiella eller tekniska skäl och gör detta senast 12 månader innan LTB och 24 månader 
innan LTS. De rekommenderar allra oftast ett alternativ till komponenten, exempelvis nästa 
generation som just fasas in.  

Freescale garanterar komponenternas kvalitet under en viss tid, men deras interna tester visar 
att komponenter håller i många fler år än garantin, upp till 7 eller 10 års lagring. Komponenter 
levereras i vakuumpåsar och rekommenderas att fortsätta lagras i torrpåsar. De kan också 
lagra halvfabrikat, wafers, men detta görs sällan.  

Det händer sällan att Freescale får fel i komponenter på fält, och rutinen är då att ersätta 
komponenter, liksom för med fel i produktion. Det är dock en diskussion som ibland får tas. 
Freescale har även en garanteri att producera sina komponenter i 15 år för komponenter 
riktade mot fordonsindustri och 10 år för industri. Denna garanti är allmän och gäller nästan 
samtliga komponenter.  

4.2.3.2. Infineon Technologies Nordic AB 

Infineon Technologies Nordic AB (hädanefter Infineon) är tillverkare av olika typer av 
halvledare, såsom sensorer och mikrokontroller, bland annat för användning i 
fordonsindustrin. Infineon väljer regelbundet att meddela om LTB, antingen av teknologiska 
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skäl, att den teknik som används i tillverkningen är föråldrad, eller av kommersiella skäl, att 
komponenten inte är lönsam att tillverka längre. De följer JEDEC standard för detta och 
meddelar därför kund minst 6 månader innan LTB och 12 månader innan LTS. Enligt JEDEC 
standard hjälper de också kund att hitta alternativ till komponenten. 

Infineon säljer inga komponenter som är mer än 1 år gamla förutom i specialfall då kund är 
medveten om detta. Men kunder som hör av sig med frågor brukar bli rekommenderade att 
komponenterna håller i åtminstone 3 år. Om kund behöver lagra längre än så kan Infineon 
erbjuda att lagra halvfabrikat, wafers. Alla fuktkomponenter lagras vid försäljning i 
vakuumpåsar och är märkta med fuktklassificering enligt JEDEC.  

Ansvar för fältutfall har de sällan, eftersom problem med felande komponenter troligen 
snarare beror på fel i produktion hos kund. Men ibland kan det bli fråga om ersättning. Deras 
mål är dock noll felutfall på fält och där är de nästan idag.  

 

4.2.4. Tredjepartsföretag 

Det finns, förutom den raka kedjan komponenttillverkare – leverantör – OEM, även andra 
företag som arbetar med LTB, närmare bestämt specialiserar sig inom tjänster som hjälper 
andra företag med LTB. I detta avsnitt kommer fyra företag presenteras som tjänar som 
exempel på vilka typer av tjänster det finns i branschen. En sammanställning av dessa finns i 
tabell 4.6, och mer utförliga beskrivningar i bilaga 13 till 16.  

 
Tabell 4.6. Sammanställning över de tredjepartsföretag som intervjuats samt vilka tjänster de bland annat 
erbjuder.   

Tredjepartsföretag Tjänst 

HTV GmbH 

Retronix/HCM Elektronik 

TMS Electronics AB 

IHS Inc. 

Långtidslagring av komponenter 

Reparation av komponenter 

Komponentdistribution, test och LTB-lager  

Livscykelanalys av komponenter 

 

4.2.4.1. HTV GmbH 

HTV erbjuder långtidslagring av komponenter i speciell gas anpassad till komponentens sort 
som motverkar både intern åldring av komponenter och oxidering av komponentben. 
Lagringen sker i Bensheim i Tyskland i en specialbyggnad med både brandskydd och 
jordbävningssäkring. Kostnadsförslag ges efter analys av komponenten för att avgöra hur den 
bör lagras. Komponenter av god ursprunglig kvalitet kan eventuellt också få lagringsgarantier.  

Kunden köper in komponenterna och låter sedan HTV lagra dem, inkluderat försäkring och 
betalning per komponent och år. Vissa kunder lagrar komponenter upp till 50 år, och en ny 
komponent kan nästan alltid lagras i minst 30 år. Åldring på utsidan, såsom oxiderade 
komponenter eller spänningssättning av kondensatorer kan också åtgärdas internt.   
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4.2.4.2. Retronix/HCM Elektronik 

Retronix är ett tredjepartsföretag som erbjuder reparationer för produkter och komponenter. 
HCM Elektronik är förmedlare av Retronix tjänster i Sverige. Retronix kan utföra många 
olika tjänster: tillrättning av snedställda eller krokiga komponentben, byte av bollar på Ball 
Grid Arrays, ändring av lod på komponentben från blyfritt till blyat samt reparation av 
oxiderade komponentben. Reparation av komponentben görs genom att ta bort lodet och lägga 
på nytt tenn.  

Tjänsterna utförs manuellt i Skottland, vilket gör att prisnivån ofta är högre än 
komponenternas ursprungliga. Detta gör att tjänsterna oftast är aktuella för dyra komponenter 
eller för komponenter med dyr alternativkostnad, såsom LTB.  

4.2.4.3. TMS Electronics AB 

TMS Electronics AB (hädanefter TMS) är ett komponentdistributionsföretag beläget i Växjö 
som också erbjuder mertjänster runt LTB och åldrade komponenter. TMS kan lägga upp lager 
på LTB-komponenter som antingen ägs av kund eller ägs av TMS och betalas vid avrop.  

TMS kan också lödbarhetstesta komponenter och skicka dem för omförtenning om 
nödvändigt, samt kontrollera fuktansamling och baka komponenter om behov finns. Företaget 
erbjuder också tjänsten att ändra förpackning på komponenter, exempelvis att montera 
komponenter som levererats i påse på rulle istället. Dessutom har TMS en bevakningsservice 
för att köpa upp komponenter som har gått ur tillverkning för kunds räkning om dessa dyker 
upp på marknaden.  

4.2.4.3. IHS Inc.  

IHS Inc. (hädanefter IHS) är ett globalt informationsföretag med huvudkontor i USA. 
Företaget erbjuder tjänsten Comet, ett verktyg för att ha översikt på komponenter, om dessa 
innehåller farliga ämnen, samt deras livslängder, inkluderat prognoser på 2, 4 och 8 år.  

Comet kan även användas för att undersöka om en komponent eller produktspecifikationen är 
anpassad efter RoHS och REACH samt vilka komponenter som kan användas som ersättare 
för en utgående komponent. IHS menar själva att Comet kan hjälpa företag att undvika dyra 
omkonstruktioner eller för tidig utfasning av produkter genom tidig identifiering av LTB-risk 
och hjälp med sökning efter ersättningskomponenter, vilket även leder till god servicenivå 
över längre perioder.  
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5. Analys och rekommendationer 

I detta avsnitt presenteras skillnaderna mellan företagen som har identifierats genom 

benchmarkingen samt varför dessa skillnader finns. Avsnittet presenterar även förslag till nya 

arbetssätt för Scania.  

 

5.1. Analys av beslutsprocesser 

Samtliga OEM har snarlika beslutsprocesser. Informationen tas emot av någon på företaget, 
ett case sammanställs med hjälp av information från olika funktioner, och en grupp chefer 
eller en tvärfunktionell grupp tar beslut. Trots att processen är snarlik ser resultaten av den, de 
beslut som fattas, helt olika ut på olika företag.  

5.1.1. Skillnader i beslut 

Vissa OEM gör LTB på en produkt som fortfarande går i produktion, medan andra endast gör 
LTB på en produkt som bara används som reservdel. Vissa företag gör det inte ens gärna på 
produkter som är reservdelar. En annan skillnad är OEM som gör LTB på produkter medan 
andra gör det på komponenter. Här följer en analys runt vad som ligger bakom dessa 
skillnader. 

5.1.1.1. LTB i produktion, reservdelar eller inte alls 

Flera av företagen (Scania, ABB Robotics och Aastra Telecom) väljer att endast eller nästan 
endast göra LTB för komponenter i produkter som endast används som reservdel. 
Anledningen bakom är svårigheten att förutsäga produktionsbehov och därmed kvantitet för 
LTB, risken att stå där med för lite komponenter, och att omkonstruktion faktiskt lönar sig om 
det finns produktionsbehov kvar. Scania menar att det är otroligt svårt att uppskatta ens 
behovet av reservdelar, och då inköp görs av produktionsbehov kan det hända att en ökad 
efterfrågan äter upp hela reservdelslagret.  

Några andra företag (SAAB Dynamics, SAAB EDS, Atlas Copco, St Jude Medical) väljer 
regelbundet att göra LTB för komponenter i produkter som fortfarande produceras (och i 
fallet med SAAB Dynamics ibland också fortfarande konstrueras och inte ännu har haft 
produktionsstart). Detta beror på de stora kostnaderna för att omkonstruera men också för att 
testa konstruktionen. Vad dessa OEM har gemensamt är hårda krav för certifiering av sina 
produkter, se tabell 5.1. De militära och medicintekniska segmenten har höga lagkrav för 
testning som i princip innebär att byte av en komponent leder till ny certifiering av hela 
konstruktionen. På SAAB Dynamics kan detta exempelvis innebära att ett flygplan måste upp 
i luften och provskjuta den ändrade missilen till en kostnad av flera miljoner. Atlas Copco 
drabbas också till en viss del av lagkrav eftersom de säljer till USA där det finns stränga krav 
på elsäkerhet. En annan orsak till att LTB föredras är att LTB-meddelanden kommer så sent i 
relation till de långa utvecklingstider som finns inom företagen. De hinner helt enkelt inte 
omkonstruera.  
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Tabell 5.1. Sammanställning över de olika OEM strategier och förutsättningar. Kryss symboliserar att 
påståendet stämmer, tom ruta symboliserar att det inte stämmer och kryss inom parentes att det delvis stämmer, i 
detta fall att Atlas Copco delvis omfattas av externa testkrav.  

  

Gör LTB i produktion 

 

Externa testkrav 

Scania   

Aastra Telecom   

ABB Robotics   

Atlas Copco x (x) 

SAAB Dynamics x x 

SAAB EDS x x 

St Jude Medical x x 

Tetra Pak   

 

Endast en OEM, Tetra Pak, undviker helst LTB helt och hållet. Detta beror på att de inte kan 
förutsäga behovet framgent eftersom de inte har någon bortre gräns för reservdelar. 
Maskinerna ska kunna lagas så länge kunden vill. Detta gör att en lösning där de köper in 
komponenter ändå inte är en hållbar lösning för framtiden, så det är bättre att omkonstruera. 
Det händer att de gör LTB-köp för att vinna tid mellan sista beställningsdatum och att 
omkonstruktionen är färdig.  

5.1.1.2. LTB av komponenter eller produkter 

Alla OEM utom ett föredrar att köpa in komponenter framför produkter. Att köpa in 
komponenter binder mindre kapital, minskar potentiella skrotningskostnader (komponent för 
10 kr mot produkt för 1000 kr), samt är säkrare eftersom rejäla marginaler på inköpet kan tas 
till utan större kostnad.  

Tetra Pak föredrar dock att köpa in produkter. Detta beror på att de under sina långa 
livslängder oftare råkar ut för att en leverantör inte kan fortsätta producera den produkten på 
sin lina än att den ingående komponenten försvinner. Därför tillämpar de samma filosofi även 
för slutköp orsakade av LTB. Att låta leverantören köpa in komponenter för tillverkning av 
produkt ett tag till löser ändå inte problemet på sikt. Då är det bättre att lägga lager av 
produkten och arbeta med omkonstruktionen.  

Även andra företag har någon gång köpt in produkter istället för komponent. ABB Robotics 
har exempelvis gjort detta då de inte lyckades komma överens med leverantör om LTB. Det 
kan dock konstateras att en situation där leverantör inte vill köpa in eller lagra komponenter 
kan lösas genom att använda sig av ett tredjepartsföretag såsom TMS Electronics som håller 
lagret av LTB.   
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5.1.2. Beslutskvalitet 

Det kan konstateras att de flesta anledningarna runt att OEM kommer fram till olika beslut 
vad avser LTB är att de har olika förutsättningar för sitt arbete, genom den tid reservdelar bör 
tillhandahållas eller de externa lagkrav som finns på branschen. Dock finns det andra faktorer 
som kan spela in genom att de påverkar beslutets kvalitet.  

5.1.2.1. Brist på information 

En faktor som kan påverka beslutskvaliteten är bristen på information. Samtliga företag är 
medvetna om problematiken runt kvalitet, men kanske ändå inte har samlat in information om 
hur lagringskänslig komponenten i fråga är. På Stoneridge skulle vissa komponenter aldrig 
komma i fråga för LTB därför att de inte skulle klara lagringen. Detta är viktig information att 
ha med i beslutsprocessen. Annan intressant information rör livslängderna på de andra 
komponenterna i produkten. Om ytterligare en eller två komponenter förväntas fasas ut inom 
de närmaste åren är kanske en omkonstruktion som även kan byta ut dem lönsam i relation till 
LTB för samtliga komponenter. Detta är också viktig information.  

För att få denna information om livscykler för komponenter krävs att företagen arbetar mer 
proaktivt. St Jude Medical uppger att LTB i princip är första indikationen på var komponenten 
befinner sig i livscykeln. Vi kan dock se att det inte måste vara så eftersom SAAB Dynamics 
och SAAB EDS har hittat vägar att proaktivt söka upp kommande LTB genom databaser 
såsom IHS Comet som också kan berätta var en komponent befinner sig i livscykeln. Detta 
innebär delvis att de får bättre framförhållning till de LTB-meddelanden som kommer, men 
också att de har möjlighet att omkonstruera för flera komponenter samtidigt om de tvingas till 
omkonstruktion för en komponent.  

Den största anledningen till att SAAB-företagen prenumererar på denna service är att deras 
sporadiska kontakt med leverantör gör att de kan missa LTB-meddelanden. Detta är unikt 
bland den samling företag som har intervjuats, se tabell 5.2. Men eftersom alla företag köper 
in oregelbundet vid upp- och nedgångar i produktion, exempelvis vid en lågkonjunktur, kan 
detta kanske ändå vara aktuellt om LTB upplevs som ett stort problem.  

Det är också möjligt att via leverantör eller direktkontakt be komponenttillverkaren om denna 
information. Enligt komponenttillverkarna Infineon och Freescale är detta information som de 
gärna bistår kunderna med. Freescale uppger att det inte är helt träffsäkert, men att de kan 
uppskatta hur stor sannolikheten är för LTB inom en viss period. Fördelen med denna 
information jämfört med information via leverantör är också att det inte finns någon risk att 
den anpassas efter leverantörens egna önskningar.  
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Tabell 5.2. Sammanställning över de olika OEM strategier och förutsättningar. Kryss symboliserar att 
påståendet stämmer, tom ruta symboliserar att det inte stämmer.  

 
 

Köper in reservdelar 
kontinuerligt 

 

Proaktiv LTB-sökning 

Scania x  

Aastra Telecom x  

ABB Robotics x  

Atlas Copco x  

SAAB Dynamics  x 

SAAB EDS  x 

St Jude Medical *  

Tetra Pak x  

* Tillhandahåller ej reservdelar. Defekt produkt (pacemaker) bytes ut i sin helhet.  

 

5.1.2.2. LTB meddelande kommer för sent 

En annan faktor som kan påverka beslutskvaliteten är om beslutet blir fattat på kort tid på 
grund av att LTB-meddelandet når företaget alldeles för sent. På ABB Robotics händer det 
ofta att meddelandet når dem 2-3 veckor innan sista beställningsdatum, och på Tetra Pak har 
det hänt att information har nått rätt person endast 24 timmar innan. Detta problem kan bero 
på två saker: problem i informationsflödet innan det når OEM, eller problem med 
informationsflödet inom företaget.  

Om det rör sig om problem i informationsflödet innan det når företaget tyder detta på att 
kommunikationen från komponentleverantör till komponentdistributör, leverantör och sedan 
till OEM inte fungerar som den ska. Intervjuer med komponenttillverkare visar att de följer 
JEDEC-standard och skickar meddelande om LTB 6 månader innan sista beställningsdatum 
eller ännu tidigare, så om OEM inte får informationen i tid beror det på att något har gått snett 
i informationsutbytet i kedjan av leverantörer. 

Om OEM vill vara helt säkra på att inte missa viktig information om LTB får de se till 
antingen skapa en bättre dialog i den befintliga kedjan eller skapa alternativa 
informationsvägar. Antingen får OEM arbeta med sin kedja av leverantörer för att betona 
vikten av snabb förmedling av LTB och följa upp var det går snett, eller så får de anlita 
tredjepartsföretag som kan bidra med både prognoser för att förutsäga LTB och information 
från databaser om vilka komponenter som har LTB just nu, se figur 5.3. Detta skulle också 
kunna motverka problemen vid lågkonjunkturer, då inköp inte görs, vilket leder till att 
tillverkaren inte informerar om LTB.  
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Figur 5.3. Ett alternativt sätt att skapa informationsflöde i värdekedjan, användning av tredjepartsföretag som 
erbjuder denna service.    

 

Det andra alternativet är att informationsflödet inom OEM inte fungerar, alltså att information 
om LTB som tas emot av en funktion eller medarbetare inte sprids vidare till andra. Detta har 
bland annat ABB Robotics och SAAB Dynamics löst genom att ha en koordinator som tar 
emot alla LTB-meddelanden eller som ska få alla LTB-meddelanden skickade till sig. Detta 
görs därför att någon i organisationen ska ha en överblick över de olika beslut om LTB som 
företaget står inför och även ha en överblick över gjorda LTB. Detta skulle kunna vara särskilt 
intressant för företag där många inköpare, konstruktörer och andra funktioner i många delar 
av organisationen arbetar med samma typ av komponenter. Att göra en sammanställning för 
samtliga produkter som blir berörda av ett LTB och de sammanlagda kostnaderna för olika 
alternativ bör både kunna leda till mindre resursanvändning och bättre beslut. Andra OEM, 
såsom Scania och Aastra har ett verktyg där information läggs in om pågående och avslutade 
LTB-ärenden, samt kvantiteten komponenter. Även här finns någon som är ansvarig för detta 
register, en sorts koordinerande funktion.  

5.1.2.3. Brist på beslutsstöd 

Det har noterats att medan samtliga företag har haft någon typ av definierad eller inofficiell 
process för hur beslut ska fattas, är det inte alla som har stöd för vad som ska beaktas i 
beslutet. De olika parametrar som har betydelse för vilket beslut som tas är inte samma för 
samtliga företag, exempelvis tycks kvalitetsaspekten vara olika viktig.  

Vissa OEM, såsom Aastra Telecom, har ett tydligt bedömningsstöd för vilka aspekter som ska 
beaktas vid val av LTB eller inte, såsom livscykelanalys och behov framöver. Existensen av 
ett sådant bedömningsstöd torde öka kvaliteten på beslut eftersom viktiga aspekter inte tillåts 
glömmas bort, och beslutet inte blir beroende av vilken person som är ansvarig. Vilka 
aspekter som bör ingå och hur dessa viktas borde bero på företagets förutsättningar, men med 
tanke på kvalitetsrisken med långtidslagring borde just lagringsrisk vara en aspekt. På Atlas 
Copco kan en av anledningarna till att de inte har råkat ut för kvalitetsproblem vara just att de 
inte har gjort LTB på processorer, BGA och andra kända riskabla komponenter. Stoneridge 
uppger även att vissa artiklar är så riskabla att lagra att det aldrig skulle bli fråga om LTB. 
Denna information måste tas tillvara.  
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En annan typ av beslutsstöd kan vara information om produkters planerade livslängder i 
produktion. Aastra Telecom har en plan för när produkterna ska fasas ut som de använder som 
hjälp till LTB-beslut. Detta beror i deras fall på att de har korta produktcykler och 
marknadsför sina förändringar som något nytt och bra, men konceptet att planera för en 
utfasning av de elektroniska produkterna skulle kunna användas även av andra OEM. Med 
dagens hastighet i komponentutvecklingen vet företag att de kommer tvingas till LTB eller 
omkonstruktion, och att ha en plan i förväg skulle kunna vara intressant. Enics uppger att 
anledningen till att OEM ofta väljer LTB istället för omkonstruktion är att de är osäkra på hur 
länge produkten ska vara kvar och om en omkonstruktion då är lönsam. Att köpa på sig några 
extra år av komponenter kan antas kosta betydligt mindre.  

Det kan också vara intressant att notera att Aastra Telecoms planering av produktutfasning är 
en strategisk process som indirekt påverkar LTB. Insikten om att en sådan process påverkar 
kan också tjäna som inspiration för företag att kartlägga vilka andra processer som påverkar 
LTB och om påverkan sker positivt eller negativt.  

 

5.2. Kvalitetsaspekter av långtidslagring 

De intressanta aspekterna här var hur länge det är möjligt att lagra komponenter med 
bibehållen kvalitet, hur denna lagring ska göras för att klara detta samt om det på något sätt 
var möjligt att reparera komponenter som inte lagrats tillräckligt väl.  

5.2.1. Lagringssätt 

De företag som lagrar komponenter gör det alla på i princip samma sätt. Komponenterna 
lagras i speciella lager för elektronik, med konstant temperatur, låg luftfuktighet och med 
speciell zon för att skydda mot statisk elektricitet. Detta är ofta samma lager som används för 
elektroniska komponenter som inte är LTB, men speciella pallplatser används. Dessutom 
delas lager av LTB upp mellan olika platser så att en del av lagret alltid ska vara skyddat i fall 
av brand.  

Komponenterna förvaras i den vakuumförpackning som de anländer i från 
komponenttillverkaren tills de ska användas i produktion. Enligt komponenttillverkarna är 
vakuumförpackningarna de använder det bästa sättet att lagra. Infineon uppger att det inte 
finns något bättre känt sätt att göra det på och Freescale rekommenderar kunderna att lagra i 
de förpackningarna så länge det är möjligt.  

Efter användning i produktion läggs resterande komponenter tillbaka i försluten torrpåse. 
Detta hjälper att hålla smuts och syre borta från komponentbenen för att förhindra att de 
oxiderar. För fuktkänsliga, MSL-klassade, komponenter är det viktigt att minimera tiden 
utanför påse eftersom de endast klarar ett visst antal timmar. De läggs i torrpåse men 
tillsammans med fuktabsorbent och fuktindikator för att minimera risken för fuktabsorption. 
Dessutom märks påsen med hur länge och när komponenterna var utanför påsen. Detta 
jämförs sedan med rekommendation från tillverkaren.  

Detta lagringssätt upplever leverantörerna som tillräckligt för att klara de livslängder som 
krävs. Det har hänt att komponenter fått kasserats, men på Flextronix har det oftast då beror 
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på att de har lagrats dåligt eller att de var av dålig kvalitet från början. Ingen av leverantörerna 
eller de OEM som lagrar egna komponenter använder några speciallösningar för LTB-
komponenter.  

Tredjepartsföretaget HTV använder dock ett speciellt lagringssystem för LTB som ska kunna 
klara riktigt långa livslängder. De menar att komponenterna kan förstöras av de ämnen som 
avges från komponenternas plasthöljen och lägger dem därför i speciella gaser anpassade efter 
vilka plastämnen som ingår.  

Ett annat alternativ för lagring av komponenter är s.k. wafer-lager, lagring av halvfärdiga 
komponenter hos komponenttillverkare, mot att kund betalar en del av kostnaden för att 
tillverka komponenten. Detta innebär att själva intelligensen i kortet har tillverkats men att 
den ännu inte har kapslats in för kund och därmed är billigare att tillverka och möjliga att 
lagra under längre tid. Dessa förvaras i 15-30°C i kvävepåsar innan de går till inkapsling. 
Komponenter kan lagras på wafer i upp till 3 år innan de kapslas in till färdiga komponenter.  

5.2.2. Lagringstid för komponenter 

Vid en sammanställning av hur länge olika företag anger att komponenter kan lagras fås ett 
snitt på strax över 9 år, med spridning från 3-4 år upp till 15-20 år. Detta betyder alltså inte att 
de har upptäckt kvalitetsproblem vid det här tillfället, utan att deras produktlivslängder 
innebär att de endast har behövt lagra komponenter så länge. St Jude Medical har livslängder 
för produkter på 3-4 år och tillverkar inte reservdelar. Deras LTB blir därför inte längre än så, 
medan SAAB Dynamics har lagrat komponenter i 15-20 år och planerar att lagra dem lika 
länge till. Tiden de anger att de kan lagra definierar alltså inte den tid då komponenterna blir 
dåliga, för det uppger ingen att de har varit med om, utan den tid som de har erfarenhet att 
lagra dem utan problem, se figur 5.4. 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.4. Spridningen på antal år som företag bekräftar att lagring minst är möjlig.     

 

SAAB Dynamics uppger att de använder sig av komponenter med en annan specifikation än 
andra företag (militär specifikation för extrema temperaturintervall), vilket kan innebära att 
deras lagringstider för komponenter kanske inte överensstämmer med vad som är möjligt för 
övriga företag. Men även tre andra företag har lyckats lagra relativt länge. Inklusive SAAB 
Dynamics uppger sammanlagt 4 företag att de kan lagra i minst 10 år, se figur 5.4. Denna 
tidsperiod för lagring verkar därför vara relativt säker. Komponenttillverkaren Freescales 
interna tester visar också att både komponenter innehållande bly och blyfria komponenter 
klarar åtminstone 7-10 år utan något felutfall.   

3-4 år 15-20 år 9 år 

Kortaste lagringstid Längsta lagringstid Medelvärde 

10 år 

Bekräftat av 4 företag 
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Inget av dessa företag har ännu upplevt problem med att lagra komponenter, så länge detta 
görs på rätt sätt, såsom definierat tidigare. Inga företag har sett problem med kvalitet under 
normala omständigheter under den period de lagrat komponenter, varken i produktion eller i 
fältproblem.  Det är oklart om det är möjligt att lagra komponenter i 20 år eftersom inte 
många företag har behov av detta. Inget talar dock i nuläget emot att detta skulle vara möjligt.  

Inte alla leverantörer har kommit till botten av sina LTB-lager. De testar dock lödbarheten för 
komponenter antingen genom vätningstest, att doppa i lod och studera vätningen, eller genom 
att testlöda mot metall eller låta komponenten gå genom själva lödningsprocessen monterad 
på testkort. Frekvensen av tester är dock lite olika. Vissa företag tar regelbundet ut 
komponenterna ur förpackningarna för att testa dem, medan andra väntar med test tills de ska 
användas. Det kan tyckas bra att regelbundet kontrollera kvaliteten, men att öppna en 
vakuumförpackning eller torrpåse utsätter också komponenterna för risk. Det är upp till 
företagen själva att väga risken att bidra till komponenternas kvalitetsnedgång mot risken att 
få reda på att komponenterna blivit dåliga först när de behövs i produktion. Så för vissa 
företag finns en risk att eventuella kvalitetsbrister inte ännu har upptäckts eftersom de inte har 
testats.  

Det bör också noteras att denna livslängd på minst 10 år innebär att de mest riskabla 
komponenterna undviks vid LTB. Information om vilka dessa komponenter är kan fås från 
komponenttillverkarna, men informationen som har samlats in under detta arbete indikerar 
processorer, BGA samt kondensatorer. Kondensatorer bör dock vara möjliga att lagra om de 
regelbundet spänningssätts.  

Ett sätt att förlänga lagringstiden vid osäkerheter är att utnyttja möjligheten till wafer-lager. 
Halvfabrikatet kan enligt Infineon lagras i upp till 3 år i kväve innan de kapslas in till färdiga 
komponenter som levereras till leverantör för lagring, och skulle därmed förlänga 
komponentens livslängd med 3 extra år. Även Freescale erbjuder den tjänsten, men att den 
används är dock relativt ovanligt, eftersom få kunder köper upp komponenter som ska 
användas under så lång tid att detta behov finns.   

Ett annat sätt att förlänga lagringstiden är att låta komponenterna lagras hos en 
lagringsspecialist, såsom HTV GmbH. Enligt HTV bör det inte vara några problem att med 
deras metoder lagra komponenter i upp till 30 år, så länge de har god kvalitet när de anländer 
till deras lager.  

5.2.3. Reparation av komponenter 

Det finns olika problem som komponenter kan utsättas för; fuktansamling i komponentens 
plasthölje, oxidering av komponentben samt intern åldring. Här analyseras möjligheterna att 
åtgärda dessa kvalitetsproblem.   

5.2.3.1. Bakning 

Det enklaste problemet är om produkten skulle ha ansamlat för mycket fukt. Då kan 
produkten bakas, långsamt värmas upp för att tvinga ut fukten, ofta hos leverantören själv. 
Detta kan göras antingen genom långsam bakning i värmeskåp på låg temperatur, vilket enligt 
Enics kan ta flera veckor, eller genom att lägga dem i värmeugn på högre temperatur vilket tar 
betydligt kortare tid. Då måste de dock först ut ur förpackningen vilket är något omständigt.  
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På Stoneridge anser de att bakning dock inte kan göras hur många gånger som helst eftersom 
det riskerar att leda till oxidering på komponentbenen. Detta har också andra företag, 
exempelvis TMS Electronics, hört talas om men det är inget som de har kunnat konstatera i 
sina processer. För säkerhets skull kanske bakning just innan användning bör vara den 
vinnande strategin.  

5.2.3.2. Omförtenning 

Ifall att problem med lödbarhet skulle inträffa menar samtliga leverantörer att komponenterna 
kan skickas för omförtenning hos vissa tredjepartsföretag, men att endast en av leverantörerna 
lyckades få fram namnet på detta tredjepartsföretag visar på att detta sällan görs i praktiken. 
Infineon känner till att en sådan tjänst har använts för produkter från spotmarknaden, men 
menar att ingen direkt kund ska behöva reparera komponenter eftersom deras långa 
framförhållning till LTB innebär att kund hinner köpa från dem.  

Vid intervju av HCM Elektronik som är tredjepartsföretaget Retronixs svenska återförsäljare 
kan konstateras att de erbjuder omförtenning av komponentben för att reparera oxiderade ben. 
Företaget menar att det inte finns någon bortre gräns för hur oxiderade komponentbenen kan 
vara eftersom allt lod flussas bort ned till nickelbarriären och nytt lod sedan appliceras. Detta 
är samma process som SAAB EDS uppger att de använder internt vid problem med kvalitet.  

5.2.3.3. Förebyggande för intern åldring 

Samtliga intervjuade företag diskuterar runt problemen oxidation av komponentben samt 
fuktansamling. Tredjepartsföretaget HTV GmbH som är specialiserade på lagring fokuserar 
dock även på intern åldring av komponenter och aspekter som de övriga inte poängterar. De 
menar att ämnena i plasthöljet runt komponenterna kan förstöra komponenternas 
funktionalitet på sikt, något som inte är möjligt att reparera. Det är svårt att avgöra hur stort 
genomslag på kvalitet dessa aspekter kan få under 15 års lagring, och om det är värt att på 
grund av detta investera i dessa lagringsmöjligheter.  

 

5.3. Kommersiellt och kvalitetsmässigt ansvar vid långtidslagring  

De intressanta aspekterna har här varit vem som tar ansvar för inköp av komponenter och 
deras garanti och om detta går att avtala om. Dessutom har det studerats om det är möjligt att 
skriva avtal om leverans av komponenter under ett visst antal år.  

5.3.1. Ansvar för komponenternas kvalitet 

Den som ansvarar för komponenternas kvalitet är också den som är ansvarig för att 
införskaffa nya eller reparera dem om de inte skulle fungera, och den som får ta det 
ekonomiska ansvaret vid kvalitetsproblem med komponenterna. Komponenttillverkarna är 
inte beredda att garantera komponenternas kvalitet bortom den ursprungliga garantin på ett 
eller två år. De är visserligen medvetna om att komponenterna klarar lagring betydligt längre 
än så, men vill samtidigt inte binda sig till längre garantier.  

Ansvaret ligger alltså hos antingen leverantör eller OEM. I undersökningen har det 
konstaterats att detta ser olika ut på olika företag. Två av tre leverantörer anger att de inte tar 
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ansvar för komponenternas kvalitet medan den tredje gör detta. Det har dock noterats att detta 
överensstämmer med vilka av leverantörerna som har betalat komponenterna vid inköp. Detta 
överensstämmer också med uppgifter från OEM. Alla de OEM som själva betalar inköp av 
komponenter som görs av leverantörerna är också ansvariga för kvaliteten. De har möjlighet 
att vara med och bestämma hur komponenterna ska lagras och kvalitetssäkra detta, men i 
slutändan är det de som tar risken om komponenterna inte klarar lagring.  

Frågan om varför vissa OEM betalar komponenter vid LTB och andra inte gör detta, kan 
besvaras vid en studie av tabell 5.5. Det enda företag som inte betalar komponenter vid LTB-
köp är Scania, vilket också är det enda företag som inte själva konstruerar elektronik. OEM 
som har egen konstruktion är också ansvariga för att finna en lösning för LTB och därmed 
även betalar för de komponenter som köps in, så att de själva äger dem även om de ofta lagras 
hos leverantör.   

 

Tabell 5.5. Sammanställning över de olika OEM strategier och förutsättningar. Kryss symboliserar att 
påståendet stämmer, tom ruta symboliserar att det inte stämmer och kryss inom parentes att det delvis stämmer, i 
detta fall att Tetra Pak betalar LTB men att de gör LTB på produkter.  

  

Konstruerar själva elektronik 

 

Betalar LTB 

Scania   

Aastra Telecom x x 

ABB Robotics x x 

Atlas Copco x x 

SAAB Dynamics x x 

SAAB EDS x x 

St Jude Medical x x 

Tetra Pak x (x) 

 

Detta stämmer väl överens med vad leverantörerna har uppgett. De leverantörer som endast 
legotillverkar är inte beredda att ge garantier för produkten vad gäller komponenternas 
kvalitet. Enics menar att de varken kan eller vill ha ansvar för komponenternas kvalitet vid 
långtidslagring. De har inte sådana marginaler på sina produkter att de skulle kunna ta den 
risken. Den leverantör som intervjuats, Stoneridge, som själva har konstruerat den elektronik 
de säljer till Scania, köper däremot in och äger komponenter som ska användas till 
tillverkning av produkter till Scania. Då skrivs emellertid ett avtal mellan de två parterna om 
hur många komponenter som ska köpas in som sedan ligger till grund för diskussioner om hur 
kostnaden för eventuella överblivna komponenter ska tas. Men eftersom Stoneridge själva är 
ansvariga för vilka komponenter som har använts är de också ansvariga för att ta 
konsekvenserna av det beslutet. Med de högre marginaler som en konstruerande tillverkare 
har, torde inte detta vara omöjligt.  
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Det verkar finnas många fördelar med att inte själva behöva ansvara för lösningar till LTB, 
bland annat att undvika kapitalbindning av komponenter. Men de företag som äger 
komponenterna har möjlighet att ställa krav på lagringen, se till att deras komponenter är 
märkta med deras namn, och kan därmed vara helt säkra på att tillgång till komponenterna 
finns även vid en eventuell konkurs hos leverantör. Detta innebär förstås också att de själva 
ansvarar för att lagringen är bra även om den ofta har specificerats på förslag från leverantör. 
Om någon komponent då inte klarar lagring eller om komponenterna orsakar kvalitetsproblem 
i slutprodukt är de själva ansvariga för detta. De ansvarar också för kostnaden för lagring av 
komponenter. Den bilden bekräftas av TMS Elektronik som lagrar komponenter åt kunder. 
Om kund äger komponenten är kund också ansvarig för dess lagring. Naturligtvis får den då 
komma och granska lagringsprocessen. 

Dock verkar vissa OEM avtala bort detta ansvar genom överenskommelse med leverantör, 
såsom ABB Robotics. Om leverantören får ersättning för lagring av komponenter kan det 
också bli fråga om en garanti för komponentlagringen. Det verkar inte heller vara omöjligt att 
få förlängda garantier från leverantör om OEM är beredd att betala för detta. Enligt 
Flextronics beror produkters garanti på vilken sorts avtal kunden har tecknat. Detta är därför 
något som kan diskuteras med leverantör.  

Det kan också vara så att externa företag är beredda att ge garantier för lagring. TMS 
Electronics menar att om de äger komponenterna kan det hända att de ansvarar för deras 
kvalitet. HTV är också öppna för att garantera komponenternas kvalitet i upp till 30 år om 
kund är intresserade av det och komponenterna är i gott skick från början.  

5.3.2. Avtal om leveranser 

Eftersom problemet LTB orsakas av att komponenttillverkaren av olika anledningar inte 
längre vill leverera komponenter till sina kunder är det en intressant fråga om det skulle vara 
möjligt att avtala med dem om att leverera ett visst antal år. Att avtala mellan OEM och 
leverantör, som ofta görs, hjälper mot att leverantören lägger ned sin egen tillverkning, men 
inte i en LTB-situation där problemet ligger hos komponenttillverkaren.  Tetra Pak menar att 
det inte går att stå där och slå leverantören i huvudet med ett kontrakt om det inte finns 
komponenter.  

Leverantörerna är inte intresserade av att teckna avtal med komponenttillverkare eller 
komponentdistributörer om inköp av deras komponenter under ett visst antal år, eftersom 
detta då skulle vara ömsesidigt och de inte vet hur länge deras kunder vill köpa av dem. 
Stoneridge betonar också vikten av att ha friheten att byta leverantör i en 
förhandlingssituation.  

Komponenttillverkarna är inte heller helt positiva till livstidsavtal, eftersom komponenter ofta 
går ur tillverkning för att kunder inte köper dem längre, och detta är svårt att förutsäga. Dock 
är denna typ av avtal så pass eftertraktat från kundernas sida att Freescale sedan några år 
erbjuder en garanti på de flesta av sina komponenter som gäller leveranser i upp till 10 eller 
15 år från komponentens lanseringsdatum. Med bakgrund av informationen ovan verkar detta 
vara den enda typ av avtal som tillverkare är intresserade av att teckna.  
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Det kan också diskuteras om det finns en risk för att oseriösa komponenttillverkare använder 
LTB som ett sätt att komma undan prissänkningar, exempelvis genom att meddela om LTB 
och sedan föra in samma komponent under nytt artikelnummer. Det är troligtvis svårt att med 
detta som argument få till avtal om leverans i ett visst antal år, men eftersom LTB är 
tidskrävande för företag kan de åtminstone minska på arbetet genom att undvika att arbeta 
med de komponenttillverkare som använder en sådan strategi.  

 

5.4. Förslag till nya arbetssätt för Scania 

Efter den benchmarking som gjorts och de resultat som har presenterats kommer här förslag 
till hur Scania kan förändra sina arbetssätt för att arbeta ännu bättre.  

5.4.1. Förbättrade beslutsprocesser 

Analysen visade inte på några stora skillnader mellan de olika OEM vad gäller processen och 
de olika funktioner som är involverade i beslut. Dock visade analysen på vissa skillnader vad 
gäller de beslut som togs. Att Scania köper in komponenter och främst gör detta till 
reservdelsbehovet stämmer väl överens med de förutsättningar som företaget har i jämförelse 
med andra OEM. Däremot finns det även på Scania olika aspekter som kan påverka kvaliteten 
på besluten. Här följer därmed förbättringsförslag relaterade till detta.  

5.4.1.1. Förbättrad informationsinsamling 

För att kunna fatta rätt beslut är det viktigt att ha rätt information. Kritisk information runt 
LTB har definierats som exempelvis hur väl komponenten kan lagras samt livscykelanalys på 
andra komponenter som ingår i produkten. Denna information är idag begränsad på Scania, 
som ofta endast samlar in information från den leverantör som tagit emot LTB. Den 
informationen kanske dock inte är lika fullständig som den information som kan fås från 
komponenttillverkaren. Komponenttillverkarna är inte alls främmande till att dela med sig av 
den kunskap de själva har, så denna möjlighet borde användas till fullo.   

Rekommendation: Scania rekommenderas att starta ett närmare samarbete mellan 
komponenttillverkare och Scania, så att information om livscykler och tekniska aspekter av 
komponenterna kan delas och användas vid LTB.  

5.4.1.2. Standardisera informationsprocessen  

En annan kritisk faktor för att kunna fatta ett bra beslut är att ha tillräckligt med tid för 
beslutet. Att få LTB-meddelandet sent kan leda till snabba beslut som inte hinner väga in 
samtliga parametrar, och därmed till ett sämre beslut. I värsta fall kan det också leda till att 
beställning av komponenter inte hinner göras innan sista beställningsdatum vilket potentiellt 
kan stoppa linan. Idag händer det sällan att Scania får LTB-meddelande för sent, men det 
förekommer tyvärr och detta borde undvikas. På grund av Scanias goda informationsvägar 
angående LTB via verktyget borde problemet ofta ligga utanför företaget om meddelande 
kommer för sent.  

Här föreslås därför standardisering av hur informationsprocessen bör se ut. Exempelvis att 
LTB-meddelande bör nå Scania minst 5 månader innan sista beställningsdatum. Under 
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förutsättning att komponenttillverkaren följer JEDEC-standard skulle detta innebära maximalt 
2 veckors processtid hos komponentleverantör respektive leverantör, vilket inte verkar 
omöjligt. Dessutom bör processtid internt hos Scania definieras, exempelvis att beslut ska 
fattas och kommuniceras till leverantör senast 1 månad innan sista beställningsdatum. Denna 
standardisering tjänar som riktlinje för arbetet och alla avvikelser kan sedan följas upp för att 
rättas till.  

Rekommendation: Scania rekommenderas att standardisera tidsmässiga aspekter av 
informationsprocessen för LTB-meddelanden för att undvika situationer där LTB inte 
uppmärksammas och komponentbrist uppstår.  

5.4.1.3. Skapande av ett beslutsstöd 

Scania har i nuläget en väl dokumenterad process för hur beslut ska tas för LTB, en process 
som inbegriper många olika funktioner. Dock har företaget inget tydligt beslutsstöd för vilka 
aspekter som ska tas i beaktande vid beslut. Det är väl definierat vilken information som ska 
hämtas in varifrån, men mindre definierat vilken information som är viktigast och hur olika 
kriterier ska vägas.  

För att undvika att kvalitetsaspekten glöms bort mitt i kalkyler av vad omkonstruktion kostar 
gentemot ett LTB, bör ett beslutsstöd skapas. Det bör betonas att LTB beslut fungerar just nu 
eftersom det finns många erfarna inköpare inom elektronik, men för att kunna behålla denna 
kompetens om LTB även i framtiden bör riktlinjer definieras för hur beslut ska tas. Detta för 
att öka kvaliteten i beslut inför framtiden och se till att alla beslut fattas på samma grunder 
och är jämförbara.   

En aspekt som bör tas tillvara från den här undersökningen är risken involverad vid lagring. 
Flera andra företag har bekräftat att de undviker att göra LTB på vissa typer av komponenter 
därför att de inte klarar lagring. Eftersom komponentens känslighet kan vara en risk för 
framtida lagring borde detta vara en aspekt som tas tillvara. Kostnader kan beräknas för risken 
att behöva reparera komponenterna eller att redan från början behöva lagra dem hos specialist.   

Dessutom bör livscykelanalyser göras både på produkten och på andra ingående 
komponenter. Beräkningar vid ett beslut om omkonstruktion eller LTB borde delvis ta hänsyn 
till om en omkonstruktion lönar sig, men även ta hänsyn till livscykler för andra komponenter 
och hur många andra av dem som kan beräknas fasas ut under produktens livscykel. En 
omkonstruktion som kan ändra flera komponenter simultant blir mer lönsam i relation till 
LTB för alla dessa komponenter än om beräkningen endast görs på en komponent i taget.  

Ett annat beslutsstöd skulle kunna vara en noggrann dokumentation av besluten bakom LTB-
ärenden som kunde användas som kunskapsbas på företaget. Med bakgrund av att personer 
ofta byter roller inom företaget och den ökade takten i teknikutvecklingen är det önskvärt att 
ha en sådan dokumentation som hjälp för kommande LTB-beslut. Den nuvarande 
dokumentationen skulle enkelt kunna kompletteras med några rader om varför beslutet togs 
på det viset och sedan följas upp för att se om det var rätt beslut, något som också 
dokumenteras.  
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Rekommendation: Scania rekommenderas att skapa ett beslutsstöd för LTB, exempelvis 
genom att hålla en kortare workshop i samband med det regelbundna LTB-uppföljningsmötet 
och där fatta beslut om en grupp parametrar som alltid ska tas i beaktande vid LTB-beslut.  

Scania rekommenderas även att anpassa beräkningarna av LTB efter kunskap om lagringstid 
och de eventuellt tillkommande kostnaderna därmed samt att använda information om risken 
för LTB på fler ingående komponenter.  

Dessutom rekommenderas Scania att vid LTB inte endast dokumentera kvantitet och kostnad 
av LTB, utan även några ord om beräkningar och resonemang om beslutet.  

 

5.4.2. Lagring med bibehållen kvalitet 

Analysen visade på stora likheter mellan hur komponenter lagras, och ingen bortre gräns för 
lagring har kunnat konstateras, vilket tyder på att komponenter kan lagras under långa 
perioder. Dock har endast lagring upp till 10 år kunnat bekräftas av fler än två företag. 
Möjlighet att reparera komponenterna finns för de två vanligaste problemen, dock inte för 
intern åldring om detta skulle hinna påverka komponenter.   

5.4.2.1. Lagring upp till 10 år 

Scania rekommenderas att kontrollera att leverantören använder sig av lager skyddade från 
statisk elektricitet och förvarar komponenterna i torrpåsar vid låg luftfuktighet och jämn 
temperatur. Dessutom bör fuktkänsliga komponenter förvaras tillsammans med 
fuktabsorberande påse och fuktindikator med uppföljning på hur länge de varit ute ur påsen. 
Detta är allmänna riktlinjer, och mer detaljerad information kan fås från 
komponenttillverkaren.  

Om komponenter lagras på detta sätt borde de kunna lagras med bibehållen kvalitet under 10 
år, vilket i många fall är mer än vad som behövs. Detta kräver dock att inköp av de mest 
känsliga komponenterna undviks, eller att lagring anpassas efter dem, exempelvis genom 
spänningssättning av kondensatorer. Vilka komponenter som är känsliga bör vara information 
som kan fås från komponenttillverkarna.  

Rekommendation: Scania rekommenderas att säkra att leverantör följer komponent-
tillverkarens rekommendationer för lagring, vilka bör likna det sätt som definieras ovan.  

Scania rekommenderas också att undvika att göra LTB på de mest känsliga komponenterna, 
eller att specialanpassa lagringen så att även de kan lagras.  

5.4.2.2. Lagring längre än 10 år 

Dock finns få företag som har erfarenhet av att lagra mer än 10 år, så om LTB inträffar i slutet 
av produktion eller just i början av reservdelsanvändningen kan det vara aktuellt att antingen 
investera i lagring hos en specialist som kan lagra längre, eller räkna med risken att behöva 
reparera komponenterna. Detta är kostnader som bör tas med i en kalkyl för LTB.  

Vid intervjuer med komponenttillverkare uppmärksammades också ett ytterligare alternativ, 
att lagra halvfabrikat, så kallade wafers, som lagras hos komponenttillverkaren. Detta skulle 
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innebära en viss direkt kostnad för tillverkningen av dessa men en mindre direkt kostnad än 
att köpa all LTB på en gång. Dessutom innebär det att bäst före datum för komponenterna 
flyttas fram ett antal värdefulla år. Troligtvis är inte samtliga komponenttillverkare 
intresserade av att tillhandahålla ett sådant lager, men för de komponenttillverkare som Scania 
har goda relationer till är detta något som borde utredas närmare.  

Rekommendation: Scania rekommenderas att undersöka möjligheten till wafer-lager om 
tillgång till komponenter krävs i mer än 10 år, och möjligheten till lagring hos specialist om 
tillgång till komponenter krävs upp mot 20 år.  

 

5.4.3. Ansvarsfördelning i framtiden 

Analysen har visat att det ofta är slutproduktstillverkaren, OEM, som har ansvaret för 
komponenterna vid en LTB-situation. Undantaget är om det är leverantör som har konstruerat 
produkten, eller om OEM avtalat bort ansvaret. Att skriva avtal om framtida leveranser verkar 
inte möjligt, men det är däremot att utnyttja leveransgarantier från komponenttillverkare.  

5.4.3.1. Ansvar för inköp av komponenter 

Eftersom Scania inte själva konstruerar elektroniken är det leverantören som ansvarar för 
LTB och köper in komponenter, dock i samråd med Scania. Det är logiskt att den som har valt 
komponenter också är ansvarig för om detta val skulle visa sig vara ett val som leder till tidig 
LTB. Detta skapar incitament för att beakta produktlivscykler i konstruktionen.  

Att betala och därmed få komponenterna märkta hos leverantör ses som attraktivt av andra 
OEM eftersom det då skyddar komponenterna vid en eventuell konkurs. Men för Scania 
innebär leverantörens äganderätt till konstruktionen att de ändå inte skulle kunna flytta 
komponenterna någon annanstans. Att få vara med och påverka lagringssätt torde heller inte 
vara så attraktivt för Scania eftersom det är leverantörerna som är specialister på detta.  

Rekommendation: Scania rekommenderas att fortsätta vara involverade i dialog med 
leverantören men i övrigt fortsätta låta dem vara ansvariga för LTB-köp eller 
omkonstruktionskostnader. Överblivna komponenter kan betalas av Scania eller säljas.  

5.4.3.2. Garanti vid LTB 

Komponenttillverkarna är inte beredda att ta ansvar för komponenternas kvalitet efter 
garantiperioden även om OEM vill göra LTB. Leverantörerna är ofta men inte alltid beredda 
att garantera att lagrade LTB-komponenter kommer att ha bibehållen kvalitet om ett 
decennium. Tredjepartsföretag såsom TMS Electronics och HTV är beredda att ge garantier 
för lagring, förutsatt att komponenterna har god kvalitet från början.   

Om Scania vill lagra komponenter istället för att omkonstruera och får företaget antingen 
inkludera garanti som en del av överenskommelsen eller själva stå för risken att 
komponenterna inte håller för lagring. Risken att komponenterna inte klarar lagring upplevs 
dock av andra företag som relativt liten.  

Rekommendation: Scania rekommenderas att fortsätta låta leverantören ansvara för 
komponenternas kvalitet i de fall då detta är möjligt och i annat fall ta den risken själva.  
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6. Slutsatser och diskussion  

I detta avsnitt presenteras de viktigaste slutsatserna av arbetet, samt diskussion av arbetets 

begränsningar, validitet samt idéer till fortsatta studier.  

 

6.1. Slutsatser  

De tre frågeställningarna runt effektivitet i beslutsprocesser, hur kvalitet kan säkerställas vid 
långtidslagring samt hur ansvar kan fördelas mellan de olika aktörerna i kedjan har mynnat ut 
i några rekommendationer för hur Scania bör arbeta i framtiden.  

6.1.1. Beslutsprocesser 

Studien har visat att beslutsprocesser är snarlika ut på olika OEM, men att olika aspekter 
inkluderas i beslutet samt påverkar kvaliteten på besluten. Scania rekommenderas arbeta med 
att förbättra insamlingen av information, att standardisera tiden för processen som leder fram 
till att ett LTB-meddelande når Scania och att beslut fattas samt att skapa ett beslutsstöd för 
LTB där bland annat information om hur länge en komponent kan lagras samt kostnader för 
eventuella framtida LTB av komponenter för samma produkt räknas med.  

6.1.2. Kvalitet och långtidslagring 

Studien har visat på att samtliga företag lagrar på ett liknande sätt, vilket har lett fram till ett 
bästa arbetssätt som Scania rekommenderas tillämpa för leverantörernas lagring av 
komponenter i upp till 10 år. Samtidigt rekommenderas Scania beakta att vissa komponenter 
är extra känsliga för lagring och se till att undvika dessa vid LTB. För lagring av komponenter 
i mer än 10 år rekommenderas Scania undersöka möjligheten till att lagra wafers. För lagring i 
upp emot 20 år rekommenderas Scania betänka alternativen lagring hos specialist eller att 
vara beredd på reparation, kostnader som bör räknas med i kalkylen.  

6.1.3. Ansvar och avtal 

Studien har visat på ett samband mellan konstruktören av elektroniken, ansvar för LTB-
lösningar samt vem som äger komponenterna. Scania rekommenderas fortsätta låta leverantör 
ta ansvar för LTB, men att också fortsätta med det nära samarbetet i beslutsfattandet. Att själv 
få ta risken för komponenternas kvalitet vid LTB anses inte vara ett tillräckligt starkt skäl att 
inte göra LTB eller som en stor risk över huvudtaget. Scania rekommenderas att fortsätta med 
detta.  

 

6.2. Diskussion 

Resultatet tyder på att LTB är en långsiktig lösning för att lösa problem med komponentbrist. 
Resultatet anger att de lagringssätt som tillämpas idag är tillräckliga för att inte få problem 
med kvalitet och därmed säkra tillgången till komponenter över längre tid. Nedan diskuteras 
osäkerheter som kan ha påverkat resultatet samt idéer till fortsatta studier.  
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6.2.1. Metodkritik 

Det finns en viss risk att den valda intervjumetoden kan ha lett till osäkra data på grund av 
valet att inte använda inspelningsutrustning och att blanda personliga intervjuer och 
telefonintervjuer. Vid studie av olika metoder och dess för- och nackdelar fanns dock ingen 
studie som starkt förespråkade något av alternativen eller hävdade att alternativen skulle 
orsaka stora skillnader i resultatet.  

Det finns också en viss risk att viktig litteratur inom ämnet har försummats och därmed gjort 
undersökningen mindre omfattande och heltäckande. Försök har gjorts att förebygga detta 
genom att göra en extensiv sökning i flera sökmotorer men då all litteratur inte är tillgänglig 
genom de kanaler som använts kan information ha missats.  

6.2.2. Validitet och generaliserbarhet 

Det är önskvärt att undersökningar har en hög validitet, det vill säga giltighet, samt 
generaliserbarhet för andra situationer. Här finns en viss risk att kvalitativa intervjuer inte ger 
hög validitet eftersom de är så pass statistiskt osäkra. Försök att öka validiteten av 
intervjuerna har dock gjorts genom att intervjua mer än en person per funktion eller bransch 
när detta varit möjligt. Detta för att garantera en högre chans till att dra välavvägda slutsatser. 
För medicinsk teknik och telekom har det dock inte varit möjligt att intervjua mer än en OEM, 
vilket kan ha påverkat validiteten. Men då syftet med arbetet inte var att dra slutsatser efter 
bransch torde detta inte vara centralt.  

Detta arbete syftar till att ge en bild av hur denna problematik behandlas i verkligheten i ett 
par branscher och vill inte ge sken av att generalisera resultaten till mer än de företag i dessa 
branscher som har dessa speciella förutsättningar. De rekommendationer som givits till Scania 
ska inte på något sätt uppfattas som gällande för andra företag. Dock kan allmänna slutsatser 
dras av den samlade informationen som förhoppningsvis kan vara till nytta för många företag.  

6.2.3. Idéer till fortsatta studier 

Den statistiska säkerheten i rekommendationerna till lagringstid för komponenter är inte helt 
optimal. Många företag arbetar med LTB, men inte många har så långa livslängder som 
Scania, vilket ledde till att osäkerheten runt lagring över mer än 10 år var stor. Information 
om exakt vilka komponenter som lagrats och exakt hur just dessa har lagrats är ofullständig. 
Detta är därför ett område som bör undersökas närmare för att med större exakthet kunna 
förutsäga hur komponenter kommer reagera på lagring i längre än 10 år. Detta bör dock göras 
om några år eftersom många företag i nuläget endast har komponenter som legat i 10 år.  

Ett intressant spår som uppkom under arbetets gång var det nya RoHS-direktivet som bland 
annat innebär att all ny elektronik numera måste vara blyfri. Hur företagen i denna 
undersökning arbetar beror på gissningar eller erfarenheter, som då rotar sig i blyade 
komponenter. Det är oklart om blyfria beter sig likadant. De resultat som har förmedlats av 
Freescales egna tester visar varken på problem med blyfritt eller blyat, men en större 
undersökning av detta tekniska lagringsperspektiv skulle kunna vara intressant att göra i 
framtiden.  
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Bilaga 1. Benchmarking – Aastra Telecom Sweden AB 

Aastra Telecom Sweden AB (hädanefter Aastra) tillverkar kommunikationssystem för 
företag, t.ex. telefonsystem, växlar och teknik för telekonferenser. Telefonintervju gjordes den 
16 februari 2011 med Richard Olsson, koordinator mot leverantören Flextronics. Flextronics 
sköter all Aastras tillverkning och även samtliga inköp till produktion.  

En typisk produkt från Aastra finns i produktion omkring 10-15 år och de flesta serviceavtal 
löper 5 år eller längre, vilket gör att behov finns av ingående komponenter i upp till 20-25 
år104.  

Inköp  

Inköp görs inte av Aastra själva, utan av underleverantören Flextronics i Karlskrona som 
också tillverkar Aastras produkter efter den konstruktion som beställs. Det är också 
Flextronics som håller kontakten med komponentleverantörerna. 

Dock blir Aastra inblandade i inköp när en bristsituation uppstår, eftersom det är Aastra som 
får ta besluten och sedan ge uppdrag till Flextronics att t.ex. göra ett LTB. Mellan 100-150 
gånger per år får Aastra en PCN, Product Change Notification, från olika företag att någon 
komponent har blivit föråldrad och kommer att upphöra. Nu under högkonjunktur har det 
varit extra många eftersom leverantörerna kan tjäna ovanligt mycket på att omvandla linor för 
lågvolymsartiklar till högvolymsartiklar. När en PCN kommer kontrollerar de först om den 
ingår i någon av deras produkter, vilket enligt Richard Olsson brukar vara fallet omkring 40 
gånger om året. I så fall startar deras LTB-process105.  

Last Time Buy-processen 

Beslut om åtgärd mot en bristsituation tas av utvecklingschef, designchef, produktledare och 
anskaffningsansvarig. Det finns tre principiella alternativ: att byta ut komponenten mot en 
kompatibel komponent som föreslagits i leverantörens PCN, att omkonstruera produkten för 
att kunna använda en icke-kompatibel komponent och göra LTB för att överbrygga tiden 
däremellan, eller att göra LTB på resterande livslängdsbehov106.  

Aastra har en väl dokumenterad LTB-process som definierar vilken information som ska 
användas vid beslutstagning, vilka steg som ska följas samt vilka åtgärder som ska utföras av 
varje person som är involverad. Information som krävs för beslut är PCN eller LTB-
meddelande, beräkning av nuvarande lager, pris för inköp av komponenter, livscykelanalys 
för produkten som komponenten ingår i samt utvecklingsavdelningens prognos för framtida 
generationer. Beslutet mynnar sedan ut i kvantitet som ska orderläggas vid LTB, beslut av 
start eller inte av omkonstruktion samt en uppdaterad lista av LTB-komponenter107.  

Aastra har en utfasningsstrategi där de bestämmer när en viss produkt ska gå ur produktion. 
Om det finns ett sådant slutdatum på produkten och det inte ligger för långt fram i tiden kan 
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ett LTB på komponenterna vara aktuellt. Men om detta inte finns blir det omkonstruktion i 9 
fall av 10. Om en kompatibel komponent finns, och anpassningen som krävs för denna är 
liten, är ersättning speciellt att föredra eftersom de då slipper uppskatta det framtida behovet. 
Men en uppskattning måste göras delvis på hur omständlig en omkonstruktion blir samt hur 
dyr komponenten är. Omkonstruktion är ofta kostsamt eftersom det även kräver ändringar i 
mjukvaran. Dock undviker Aastra ofta att ändra i själva systemmjukvaran, det räcker oftast att 
ändra i viss begränsad kod108.  

För LTB bestäms en volym som sedan omvandlas till inköpsorder och attesteras uppåt i 
organisationen. Eftersom Aastra inte är ett stort företag hamnar attesteringen i slutändan ofta 
hos VD, i vilket fall för större summor. Det är sedan Flextronics som gör LTB från sin 
leverantör, men så fort komponenterna har anlänt köper Aastra dem109.  

Lagring av komponenter 

Komponenterna ägs av Aastra men lagras hos Flextronics som sedan gör avrop på dessa när 
de förbrukar dem. Komponenterna är märkta med särskilda prefix på artikelnumret och ligger 
på särskilda hyllor så att Flextronics inte av misstag ska tillverka av dem till en annan kund. 
Aastra betalar ett påslag på produkterna för att Flextronics sköter inköp och lagring åt dem. 
Enligt Richard Olsson har Flextronics två olika lager, ett för komponenter som ägs av 
Flextronics samt ett för färdiga produkter där allt ägs av Aastra.  

Aastra sätter inte upp några regler för hur komponenter eller produkter ska lagerhållas, men 
Richard Olsson vet att de förvaras i torrpåsar för att inte kunna dra åt sig fukt. LTB-
komponenter förvaras också i ett speciellt lager för att stå emot brand. Det skulle vara en 
katastrof om de förstördes, det är ju omöjligt att köpa nya. Det finns också speciella regler för 
mönsterkort, om de lagras i mer än ett år måste de skickas tillbaka till leverantör för att 
fräschas upp.  

Richard, som har arbetat på Aastra sedan 80-talet och med Flextronics i omkring fem år, kan 
inte minnas att de någonsin har haft problem med att komponenter måste skrotas för att de 
inte kan lödas. Inte heller har de sett några ökade fältproblem som de vet beror på detta. 
Däremot finns en viss skrotningsrisk i att det är svårt att uppskatta de volymer som ska köpas 
in vid LTB. Att göra framtida prognoser för efterfrågan är svårt. Om volymen blir högre än 
beräknad tvingas Aastra fasa ut produkten i förtid eller erbjuda kunderna som använder denna 
produkt uppgradering av deras system till en nyare version där Aastra tar hem de gamla 
produkterna. Detta är besvärligt och kan bli dyrt så därför tas hellre lite extra höjd på 
prognoserna med skrotningskostnader som följd110.   

Ansvar och avtal  

Aastra berörs inte av garantier som gäller komponenter eftersom Flextronics sköter allt inköp.  

Vad gäller lagring av komponenter vid LTB föreslår Flextronics hur komponenterna ska 
lagras eftersom de har kompetensen för detta. Lagringssättet godkänns sedan av Aastras 
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utvecklingsavdelning. Richard Olsson är inte helt säker på vem som skulle vara ansvarig om 
komponenterna inte höll kvalitet över tid, detta har inte hänt även på de komponenter som 
legat i tio år, men tror att Aastra skulle argumentera att Flextronics är ansvariga eftersom de är 
experterna111.  

 

 

                                                
111 Richard Olsson 
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Bilaga 2. Benchmarking – ABB Robotics 

ABB Robotics (hädanefter ABB) finns i Västerås och tillverkar robotar. Intervju gjordes den 
22 mars 2011 med Outi Pöllänen, Sourcing Production och Lule Shabani, Sourcing Manager 
After Sales.  

En robot består dels av själva roboten, som rör sig inom ett visst område, och av en 
kontrollstyrenhet som kan programmeras och som operatören använder. Totalt består en robot 
kostnadsmässigt till cirka 50% av elektronik112.  

Inköp 

Inköp är uppdelat på inköp för produktion, dit Outi Pöllänen tillhör, och inköp för 
eftermarknad, dvs. reservdelar, dit Lule Shabani tillhör. Produktion finns nära inköp, i 
byggnaden bredvid.  

ABB har egen elektronikutveckling, delvis utförd av konsulter, och köper in 80-85% av sina 
produkter med ren legotillverkning enligt ritning, och låter leverantörerna utveckla och 
tillverka övrigt. De har tidigare haft en avsevärt större andel leverantörsutvecklade produkter, 
något som företaget nu är på väg bort från eftersom det innebär en låg flexibilitet med att byta 
leverantör. Inköp sker regelbundet med de volymer som just nu går i produktion, cirka 10 000 
robotar per år. En viss typ av robot produceras två till sju år, och tillgänglighet till reservdelar 
ska sedan finnas i ytterligare 10 år113.  

Last Time Buy-process 

Det finns en person på företaget som har ansvar för att ta emot LTB-meddelanden. Ofta 
kommer meddelanden till inköparen, men då skickar den vidare detta till koordinatorn. Det 
händer att det kommer LTB-meddelanden för produkter i produktion, men oftast är det under 
eftermarknaden och dess låga volymer som LTB inträffar114.  

Outi Pöllänen har fått två eller tre LTB-meddelanden under sina 2,5 år på inköp, medan Lule 
Shabani får 1-2 LTB-meddelanden per månad. Ofta kommer meddelandena i början av året, 
kanske för att företag då har lagt upp sin strategi för vilka komponenter som ska behållas eller 
inte. Lule Shabani upplever att det har kommit mer och mer LTB-meddelanden under de 
senaste åren. De komponenter som är gamla verkar inte vara något problem att tillverka, men 
de nyare komponenterna måste tydligen konstrueras om hela tiden115.  

Lule Shabani beskriver att de är överlyckliga om LTB-meddelande kommer i god tid. Ibland 
kommer det dock med 2-3 veckors varsel, och då blir det väldigt stressigt. När LTB har 
mottagits samlas information om de tekniska och ekonomiska aspekterna in till ett business 
case som ledningen får ta ställning till – ska de göra LTB eller omkonstruktion. Beroende på 
vilka faktorer som spelar in kopplas olika beslutsfattare in. Ofta handlar det om stora summor 
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för LTB och det sätter stor press på det utvecklingsprojekt som tar fram nästa generations 
produkt att bli färdigt i tid. Men att välja omkonstruktion är också dyrt. Processen att ta fram 
ett beslut tar en del tid116.  

Det finns många faktorer att ta hänsyn till vid ett beslut. Om komponenter ingår i en produkt 
som fortfarande går i produktion, inte har något bestämt utfasningsdatum, har många enheter 
på fält som kan behöva reservdelar i framtiden eller är dyr att köpa in blir det oftast 
omkonstruktion. Men om den är beprövad med litet felutfall, svår att konstruera om, eller 
endast reservdel med små framtida volymer blir det oftast ett LTB. Vid beslut tas också 
hänsyn till hur känslig komponenten är för lagring – det är riskabelt att köpa in en komponent 
för ett framtida behov på 10 år om den inte beräknas klara lagring längre än två år. Lule 
Shabani uppskattar att ABB Robotics har uppemot 40-45 miljoner komponenter i lager och 
ledningen har börjat intressera sig för kapitalbindningen. Nu försöker de i större utsträckning 
omkonstruera.  

Om LTB kommer när produkten fortfarande går i produktion blir det i de flesta fall 
omkonstruktion. Om ABB äger produkten omkonstruerar de, annars pressas leverantören att 
göra detta. Alla ändringar i konstruktion måste godkännas av ABB Robotics konstruktörer, 
även små komponentändringar. Ofta ber de leverantören om fem utfallsprover.  

Om ett LTB görs lägger Lule Shabani ofta till cirka 30 % på det behov som har beräknats av 
kvalitets- och garantiavdelningarna för att vara säker på att det ska räcka. Outi Pöllänen 
gjorde nyligen ett Last Time Buy på en del till robotens huvuddator som skulle räcka fram 
tills att nästa produktgeneration fasades in. Hon lade då till ett halvår extra till den tid 
projektet beräknades ta och lade sedan också på 20 % extra i marginal.  

Det är otroligt viktigt att få produkterna att räcka, om en kund har köpt en dyr robot kan det 
inte vara så att reservdelarna är slut efter två år så att den måste kasseras. Därför följs 
kvantitet och åtgång även upp två gånger per år, för att kontrollera att den lagerlagda volymen 
inte är mindre än faktisk efterfrågan. I ett fall tog en produkt slut, vilket ledde till en mycket 
dyr omkonstruktion. ABB Robotics använder sig också av utbytesreparationer, där kunden får 
rabatt på sin reservdel om den defekta delen samtidigt returneras. Den repareras sedan och 
kan säljas till annan kund117.  

Lagring av komponenter 

ABB betalar komponenterna, men de lagerlägger i så stor utsträckning som möjligt hos 
leverantör. Endast i ett fall, där leverantör och ABB inte lyckades komma överens, har 
företagets tvingats lagra själva. Om de lagerläggs hos leverantör märks de även upp med 
ABB:s namn ifall att problem skulle inträffa. ABB betalar för lagringen varje år men också 
för de tester som måste göras för att säkerställa kvalitet118.  

Att kunna säkra att de lagrade komponenterna kommer ha bibehållen kvalitet den dag de ska 
användas är ett otroligt intressant område. Lule Shabani påpekar att olika komponenter måste 
lagras olika. De har t.ex. ett drivdon som innehåller kondensatorer. Dessa måste tas ut, laddas 
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ur och laddas upp igen efter fem år för att fungera. Sådan information har tillverkarna bidragit 
med.  

ABB Robotics har pratat med andra i branschen, t.ex. SAAB och Volvo, för att se hur de 
jobbar med elektroniklagring och ingen verkar kunna lagra mer än 5-6 år. I branschen 
används gaspåsar och speciella lagringsområden för elektronik. Komponenttillverkaren får 
specificera hur känsliga produkterna är så att de kan lagras på rätt sätt. De vet att ombakning 
eller rengöring kan behövas efter en viss tid och att detta i vilket fall är möjligt på vissa 
produkter.  

Om leverantören äger konstruktionen bestämmer inte ABB hur de ska lagra komponenterna, 
men de skriver en specifikation för kvalitet tillsammans med leverantören, inkluderat hur 
denna ska testas. Det är lätt att motivera att leverantören är expert på produkten och därmed 
dess lagring om det är de som har konstruerat den. Om ABB äger konstruktionen skriver de 
själva en kvalitetsspecifikation119.  

Avtal och ansvar 

I normalfallet ger leverantörerna cirka 2 års garanti för produkter, och det är upp till dem att 
se till att de i sin tur får garanti på komponenterna. Om en produkt går sönder inom 
garantitiden skickas den tillbaka till leverantören för reparation120. Leverantören har rätt att 
reparera samma del 3 gånger innan den måste kasseras. Ibland skickas produkter även tillbaka 
till leverantören efter garantitiden, men då betalar ABB. 

Leverantörerna har historiskt sett inte skrivit avtal med ABB, utan det har till stor del byggt på 
relationer. Nu börjar ABB dock vilja skriva avtal för att säkerställa reservdelsproduktionen. 
För leverantörer i Europa är det inget problem eftersom det redan finns en tradition av att 
tillhandahålla produkter även i lägre volymer, men leverantörer i länder som Kina är inte 
intresserade av låga volymer och skulle aldrig skriva på. I en sådan situation flyttas 
produktionen av reservdelar till en leverantör i Europa.  

Vid LTB-lagring skriver ABB avtal med leverantören om att de måste bibehålla 
komponentens kvalitet vid lagring. I avtalet specificeras inte hur komponenterna ska lagras, 
men om komponenterna inte håller kvaliteten under den överenskomna tiden är leverantören 
ansvarig för att finna en ersättare. Det enda krav som ställs på lagringen är att den måste vara 
brandsäker och att inte samtliga komponenter av en sort får lagras på samma ställe.  

Garantin även för LTB börjar gälla när ABB signalerar att de vill ha produkter och 
komponenterna plockas för att användas i tillverkning121.  

 

 

                                                
119 Lule Shabani 
120 Outi Pöllänen 
121 Lule Shabani 



70 

Bilaga 3. Benchmarking – Atlas Copco Tools 

Atlas Copco Tools är beläget i Nacka, Stockholm och tillverkar verktyg till industrin, 
exempelvis skruvdragare. Intervju gjordes den 22 februari 2011 med Martin Sigrand, 
Manager Electronic Development, samt Leif Ekman, Team Leader External Production. 
Uppföljande telefonintervju gjordes den 18 maj 2011 med Leif Ekman.  

Ett verktyg består dels av den del användaren håller i, t.ex. en skruvdragare, och dels av en 
styrenhet som kontrollerar moment, tryck och annan precisionsdata. Ett verktyg består till en 
sjättedel till en åttondel av elektronik, till övrigt mekanik, medan en styrenhet består av 
uppemot 90% elektronik. Sammantaget består ett verktyg till ungefär 50% av elektronik, 
vilket gör att det är ett stort fokus inom företaget122.  

Inköp 

Atlas Copco Tools har sin tillverkning i Sverige, Ungern, Frankrike, Italien och Kina samt 
inköpskontor i både Sverige, Italien och Frankrike. På grund av uppköp de senaste åren som 
slagit ihop företaget med andra har Atlas Copco Tools nu många leverantörer, men arbete 
pågår med att minska antalet för att underlätta hanteringen.  

Atlas Copco Tools har egen elektronikutveckling och köper sedan in produkter enligt ritning 
från olika leverantörer, som utför ren kontraktstillverkning. Företaget arbetar med få 
leverantörer som de har goda relationer med och köper in regelbundet enligt behov. 
Verktygen i sig har livslängder på 10 år eller mer, beroende på hur populära de blir123.  

Leverantörerna får bara använda sig av de komponenter som finns specificerade på ritningen. 
Enligt Leif Ekman är det en fördel om flera komponentalternativ finns på ritningarna, men 
detta görs inte alltid på grund av tidsbrist. Risken med att bara ha ett alternativ till komponent 
är att leverantören kan bli väldigt låst till en komponentleverantör124.  

Last Time Buy-process 

Avdelningen External Production, dit Leif Ekman tillhör, har hand om framtida projekt och 
ansvarar för att utveckla leverantörerna. När leverantör får problem med tillgång till en 
komponent skickar de meddelande dit för att fråga vad de ska göra. Detta händer ungefär en 
gång per månad. Om olika alternativ till komponenter finns, kan leverantören enkelt byta 
mellan komponentleverantörer, vilket för Leif Ekman innebär ett kort telefonsamtal och sedan 
cirka 4 timmars arbete med systemuppdatering. Men om alternativ inte finns blir det varje 
gång ett Last Time Buy-ärende där konstruktören måste godkänna ändringen för att det ska 
vara godkänt, och detta kan bli upp till en veckas arbete.  

I hälften av fallen kan komponenten relativt enkelt bytas ut mot en ersättningskomponent efter 
några enkla tester, men om komponenten är kritisk blir det svårare. Exempel är lagkrav från 
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olika länder, t.ex. amerikanska listan för elsäkerhet och brandkrav, där produkten vid minsta 
ändring måste certifieras på nytt av tredje part125.  

I den andra hälften blir åtgärden antingen att starta omkonstruktion av produkten eller att göra 
ett LTB-köp. Att konstruera om är inte att föredra, även om det ibland kan ge 
kostnadsfördelar, eftersom det tar resurser från utveckling som företaget hellre vill lägga på 
nya projekt. Beprövade produkter som gått länge i produktion och fungerar bra vill de också 
helst inte konstruera om. Nykonstruktion innebär också ofta att göra om både hårdvara och 
mjukvara vilket blir kostsamt. Därmed beror LTB-beslut på vilken produkt det gäller.   

Om det blir LTB försöker de komma överens om internt hur många komponenter som ska 
köpas och lagerläggas. Ibland tvingas Atlas Copco Tools göra LTB-köp medan produkten 
fortfarande går i produktion, de har exempelvis ett verktyg med försäljning på 15000 stycken 
om året som de tvingades göra LTB på för några år sedan. Martin Sigrand påpekar att 
företaget ju inte vill sluta sälja en produkt om kunderna fortfarande vill ha den. Dessutom har 
de ett internt krav på att kunna tillhandahålla reservdelar i 7 år efter produktionsstopp126.  

Det finns ingen dokumenterad process för hur LTB-beslut ska tas, men vanligtvis tas beslut i 
två steg. Först tas information in från alla intressenter, och ju större kostnad, desto fler 
intressenter. Normalt ber de marknad tala om hur länge de vill sälja produkten, konstruktion 
att tala om när nästa produktgeneration kommer samt bjuder in produktägaren som har ansvar 
för det tekniska. Annan information kommer från inköp, logistik och VD. Om det finns gott 
om tid görs ett business case av all denna information, men vid ont om tid kan Martin Sigrand 
bjuda in till ett snabbare möte. I det andra steget omvandlas beslutet till en LTB-order som 
måste attesteras uppåt i organisationen, slutligen av VD.  

Lagring av komponenter 

Atlas Copco Tools gör inköpet, står för kostnaderna och äger komponenterna. Dock sköter 
leverantören förvaringen av komponenterna, som står uppmärkt på speciellt ställe i lagret. När 
leverantören använder en komponent skickar de meddelande till Atlas Copco Tools om detta 
som följaktligen fakturerar dem för komponenten127.  

Martin Sigrand och Leif Ekman är medvetna om problemet med lödbarhet och risken för att 
de inköpta produkterna kan bli obrukbara. Detta löser leverantörerna med speciell lagring. 
Vilken lagring som ska användas för en speciell komponent bestäms i samråd mellan Atlas 
Copco och leverantör. Dock är det leverantör som har erfarenheterna inom ämnet och bäst vet 
vad som är tekniskt möjligt hos dem, så Leif Ekman menar att de ofta lyssnar på dem. Atlas 
Copco är framförallt intresserade av att sprida riskerna med lagret, att inte samtliga 
komponenter ska vara lagrade på ett ställe i fall av brand. När Atlas Copco Tools 
kvalitetsingenjörer kontrollerar leverantören ber de också att få se lagret128.  

Beroende på hur känslig komponenten är förvaras den på olika sätt, men normalt är det i 
vakuumpåsar i tempererade lager. Kvalitetstester av komponenter görs regelbundet, delvis vid 
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framtagning för produktion, men även i de fall som produktion inte sker under en period. Då 
tar leverantör ändå fram komponenten och testlöder den för att se att inga kvalitetsproblem 
har uppstått. Detta görs uppskattningsvis en gång i kvartalet, leverantörerna har egna rutiner 
för detta129.  

Enligt Martin Sigrand skulle Atlas Copco Tools aldrig köpa in hela produkter, även om detta 
innebär att risken för problem är eliminerad, eftersom de riskerar avsevärt större kostnader om 
det blir produkter över än komponenter. Martin Sigrand menar att en enskild komponent 
oftast endast utgör fem till sex procent av produktkostnaden och inte ens de mest avancerade 
komponenterna utgör mer än maximalt tio procent. Att köpa in produkter blir alltså gigantiska 
kostnader i jämförelse130. Leif Ekman påpekar att första steget från dagens läge skulle vara att 
öka lagringsklassen och använda lagring i kväve, och inte att börja köpa in hela produkter. 
Han erkänner att hans eget jobb definitivt skulle bli enklare om de började köpa in hela 
produkter, men de summor som det skulle innebära skulle VD och inköp aldrig godkänna131.  

Än har Atlas Copco Tools inte råkat ut för att komponenter i lagring blivit dåliga, trots att de 
har vissa komponenter som legat i lager i tio år. Detta kanske beror på tur, eller på att de valt 
att inte göra LTB på komponenter som processorer och BGA som är extra känsliga. De vet 
dock att det kan hända att de får kvalitetsproblem i framtiden, och i så fall skulle de nog 
försöka rädda komponenterna, exempelvis genom tvättning av komponentbenen i hela påsen 
som en dålig komponent kom ifrån. Men de har ännu ingen erfarenhet av detta132.  

Ansvar och avtal 

Inga kontrakt finns på hur länge en leverantör ska leverera en viss produkt. Eftersom företaget 
själva äger all konstruktion är det dock relativt enkelt att flytta produktion om någon 
leverantör skulle vilja lägga ned. Detta har dock inte hänt än. Om det skulle hända under 
reservdelstillverkningen när volymerna är låga skulle produkten antingen slutköpas eller 
flyttas till en leverantör som redan har andra produkter med höga volymer133.  

Atlas Copco kan köpa in komponenter som ska användas under 10-15 år. 
Komponenttillverkaren är inte beredd att garantera komponenternas kvalitet under hela den 
tiden, utan det kan handla om två till maximalt fem års garanti. Efter det är det Atlas Copco 
som tar ansvaret för att lösa situationen om en komponent skulle bli dålig efter lagring. Det är 
en medveten risk som tas därför att risken upplevs som relativt liten och för att LTB, även om 
det skulle bli problem med kvalitet på vissa komponenter, generellt är en billigare strategi än 
att konstruera om hård- och mjukvara134.  
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Bilaga 4. Benchmarking – SAAB Dynamics AB 

SAAB Dynamics AB ligger i Linköping och tillverkar missiler och sjömålsrobotar för militärt 
bruk, exempelvis sådana som ska monteras på flygplan. Intervju gjordes den 23 mars 2011 
med Stefan Romberg, Manager Purchasing Electronics.  

SAAB Dynamics säljer militärprodukter till Sverige och även till utlandet i de fall detta tillåts 
av svensk lagstiftning och svenska myndigheter. Andelen elektronik är förhållandevis låg i 
produkterna. Utvecklingskostnader för hård- och mjukvara till elektroniken är hög, men 
kostnaden för komponenterna är låg i jämförelse med kostnader för andra ingående delar135.  

Inköp 

SAAB Dynamics har egen elektronikkonstruktion och tillverkning och köper därför in på 
komponentnivå. Inköp görs sporadiskt när order kommer från kund och i ganska låga 
volymer. En produkt brukar gå i produktion i 7-8 år men ska sedan underhållas med 
reservdelar i 10-15 år eller längre.  

Reservdelar köps in genom att ta till lite extra vid inköp för produktion. Reservdelar måste 
finnas. Om ett land investerar i en försvarsprodukt måste den sedan fungera i många år, det 
finns inga andra alternativ. Ofta sköts service genom att ha ett par extra moduler stående som 
kan användas till att byta ut den delen hos kund, och som sedan repareras för att kunna 
användas till en annan kund.  

Produkterna har mycket höga krav på certifiering och provning vilket gör att omkonstruktion 
är väldigt dyrt. Om en komponent byts ut måste troligtvis hela konstruktionen testas om. Det 
kanske inte är så kostsamt att gå ut och provskjuta ett granatgevär i skogen, men om det 
handlar om en missil som sitter på ett flygplan kan det kosta tio miljoner att testa in en ny 
komponent. Om konstruktionen är verifierad är det inte önskvärt att byta ut komponenter och 
Last Time Buy blir ofta lösningen.  

Eftersom företaget arbetar med långa livslängder både i produktion och för konstruktion är 
slutköp en vanlig företeelse. Bland de komponenter som Stefan Romberg är inblandad i 
(sammanlagt från SAAB Dynamics i Linköping och Karlskrona) uppskattar han att det 
uppstår komponentbrist av något slag flera gånger i månaden. Då tvingas företaget besluta om 
slutköp, utfasning av produkten eller i ovanliga fall omkonstruktion136. 

Last Time Buy-process 

Signal kommer från tillverkare eller distributör om att komponenten är på väg ut ur 
produktion. Dock kan tillverkarna ibland missa detta på grund av de långa tidsrymderna 
mellan order från SAAB Dynamics. Komponentleverantören kanske bara söker fem år bakåt i 
sin databas medan SAAB Dynamics köper med åtta års mellanrum. För att förebygga detta 
prenumererar SAAB Dynamics på Comet, ett system som kontrollerar LTB. SAAB Dynamics 
skickar hela produktträdet till ett tredjepartsföretag som sedan mot betalning håller reda på 
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både LTB och produktlivscykler i allmänhet så att en eventuell omkonstruktion kan göras 
även på de komponenter som är på väg mot LTB. Det är dyrt att betala för denna bevakning, 
men alternativet, att inte ha tillgång till komponenter, är dyrare137.  

LTB-meddelande kommer ofta till inköparen, men nu har det bestämts att det ska gå via en 
speciell e-postadress för hela SAAB-koncernen så att någon kan ha en överblick över alla 
ärenden. Inköparna får skicka LTB-meddelanden vidare dit om de själva får dem.  

När ett meddelande kommer in kontaktar inköp komponentleverantörerna som sitter centralt 
på SAAB-koncernen. Beslut om LTB väger sedan in olika faktorer såsom typ av komponent 
och hur kvaliteten kan försämras över tid vid lagring, och fattas av teknik- och 
beredningsgrupperna men med stöd av inköp som kan komma med förslag på olika typer av 
lösningar. Det blir stort pådrag eftersom det ju är ett kritiskt beslut – avgörande för fortsatt 
leverans.  

Lösningen på ett komponentbristproblem blir allra oftast LTB. Produkterna tar lång tid att 
utveckla, ska produceras under relativt lång tid och sedan underhållas under ännu längre tid. 
Miljoner och åratal har investerats i utveckling och testning och kan äventyras av en enda 
komponent som utgår. Naturligtvis blir det då relativt många argument för att köpa på sig den 
komponenten. En annan faktor är att LTB-meddelande ofta kommer med 6 månaders varsel. 
Det är tillräckligt för att SAAB Dynamics ska hinna ta beslut om LTB-köp, men inte 
tillräckligt för att hinna starta en omkonstruktion i tid.  

Även i mer extrema fall kan SAAB Dynamics välja att göra LTB. Det har hänt att en 
komponent i en produkt blivit föråldrad redan innan den gått i produktion, som i ett fall 
nyligen av 10-12 komponenter som ingår i 3 olika kretskort till en kommande produkt. I 
sådana fall får framtida försäljning uppskattas och beslut om LTB tas. Ibland köps även 
komponenter in ”på chans” då preliminära tester visar att den kan vara ett alternativ till en 
utgången komponent, men att den då också får LTB-meddelande. Det är i det läget billigare 
och säkrare att göra slutköp även på den än att påbörja en ny validering med en annan 
komponent138.  

Lagring av komponenter 

SAAB Dynamics lagerlägger samtliga LTB-komponenter idag, men det har beslutats om att 
lägga ut tillverkningen på underleverantörer i framtiden såsom görs i större delen av 
branschen. I det fallet kommer leverantörerna även att sköta inköp och lagring av 
komponenter. SAAB Dynamics planerar att göra mer som i andra divisioner inom SAAB, att 
konstruktion sker inhouse men produktion sedan genom legotillverkning.  

Stefan Romberg är medveten om att komponenterna åldras vid lagring, men exakt hur de 
åldras är han inte expert på. De vakuumpackar en del komponenter eftersom rätt luftfuktighet 
är viktigt. Det är också möjligt att blya om komponentbenen om de skulle bli oxiderade.  

Rätt lagring är grundläggande eftersom det självklart finns en risk i att komponenterna efter 
lång tid inte längre går att använda. Då skulle SAAB Dynamics inte kunna uppfylla sina 
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serviceåtaganden, vilket vore katastrofalt. Därför görs lagringen enligt specifikation från 
tillverkaren, som ju vet bäst vad som behövs för denna specifika komponent.   

SAAB Dynamics lagrar olika komponenter olika länge, men vissa har legat under mycket 
lång tid, kanske 15-20 år och är planerade att ligga lika länge till. De har inte ännu haft 
problem med dessa komponenters kvalitet, specifikationerna visar att de ska klara den 
lagringen. De kontrolleras också regelbundet139.  

Stefan Romberg tror att en anledning till att SAAB Dynamics kan lagra komponenter längre 
än andra tillverkare är att de köper militärtempererade komponenter. Deras produkter måste 
kunna klara extrema temperaturskillnader, många transporter och långa lagringsperioder och 
de betalar därför för den kvaliteten i komponenterna. De arbetar med helt andra leverantörer 
än andra tillverkare, en egen militärfokuserad leverantörsgrupp inom Europa140.  

Avtal och ansvar 

I nuläget tillverkar SAAB Dynamics all elektronik själva, och får normalt 2 års garantitider på 
komponenterna från leverantörerna. Om komponenter går sönder skickas de tillbaka för 
reparation, och i de fall där garantitiden har gått ut kan de ändå låta leverantören reparera mot 
betalning. Den egna produktionen gör att de själva har allt ansvar för LTB-köp och de 
kostnader som kommer med detta. Det finns inga avtal med komponenttillverkare om att de 
ska leverera ett visst antal år. Dock ska leverantörerna alltid skicka LTB-meddelande för alla 
komponenter som SAAB Dynamics köper tills de meddelar annat.  

I framtiden, när SAAB Dynamics outsourcar större delen av sin tillverkning kommer det dock 
att se annorlunda ut. Om leverantörer tillverkar elektroniken är det också rimligt att de sköter 
LTB-problematiken, eftersom de då är experterna. I så fall vill SAAB Dynamics också skriva 
in i avtal att tillverkarna måste bevaka LTB-meddelanden så att komponentbrist inte 
inträffar141.  
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Bilaga 5. Benchmarking – SAAB AB Electronic Defense Systems 

SAAB AB Electronic Defense Systems (hädanefter SAAB EDS) har sin inköpsavdelning i 
Järfälla utanför Stockholm. Intervju gjordes den 23 februari 2011 med Björn Henricsson, 
Inköpschef. Uppföljande telefonintervju gjordes den 9 maj 2011. Telefonintervju gjordes även 
med produktionschef Björn Edvardsson den 16 maj 2011.  

SAAB ESD tillverkar elektroniska system, bland annat till flygplan. Produkterna består 
kostnadsmässigt till ungefär en tiondel av mekanik samt cirka 60-70 procent av elektronik. 
Övriga delar kan vara plast, gummi etcetera142.  

Inköp 

Inköpsavdelningen är uppdelad på två organisationer, där Björn Henricsson ansvarar för den 
del som köper in elektronik, mekanik och mjukvara. SAAB EDS har en stor 
utvecklingsavdelning som oftast utvecklar elektroniken själva för att sedan låta leverantören 
tillverka enligt ritning, men ibland låter de även leverantören utveckla produkten själv enligt 
specifikation. SAAB EDS arbetar med många olika leverantörer, omkring 200-300 st. och 
försöker använda sig av dual sourcing.  

De produkter som görs hos SAAB EDS sitter ofta i flygplan, vilket gör att det är otroligt noga 
med tester av varje produkt och komponent. För att minimera testkostnader specificerar 
konstruktörerna ofta endast in en komponent i en konstruktion, vilket gör att tillverkningen 
blir ganska låst vid den. När en produkt är testad och verifierad vill de ogärna byta ut den eller 
designa om. För enklare komponenter finns det oftast val att byta till, men för mer 
komplicerade komponenter blir det ofta single sourcing, där avtal dock ofta skrivs för 10 till 
25 år framåt.  

En produkt lever upp till 20 år men dess ingående elektronik måste ofta bytas ut under tiden, 
t.ex. kretskort och ingående komponenter. Enligt Björn Henricsson är det naturligt att det blir 
så eftersom utvecklingen går så pass fort inom segmentet. Dock är det en kostnadsfråga 
mellan att en ny komponent kan vara bättre och billigare mot kostnaden att testa den i 
konstruktionen.  

Elektronikbrist inträffar ungefär en gång per vecka, varav vissa är tillfälliga brister och vissa 
är LTB-meddelande. På inköpsavdelningen arbetar fyra personer med elektronik: två med 
standarddelar och två med mer komplexa delar. Enligt Björn Henricsson lägger de säkert ned 
en dag i veckan på detta. Det tar tid att försöka hitta gamla komponenter eller ekvivalenter till 
dem. Företaget har regler mot att köpa komponenter som inte är specificerade på ritning, så i 
sådant fall måste de också ta en komponentingenjör till hjälp med att hitta en ekvivalent. 
Detta gör att företaget ofta väljer att omkonstruera i förväg, för när order kommer får inte 
leveransen ta för lång tid eftersom kunden då kanske tröttnar143.  

Inköp sker ytterst sporadiskt och småskaligt. Även om produkterna redan är utvecklade görs 
själva inköpen först när en order kommer. För SAAB EDS är tio system en stor affär. När 
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företaget då exempelvis får in en order på sex stycken SAAB Gripen går inköp ut och köper 
in samtliga delar för leverans och reservdelar som kan behövas samtidigt. De skriver även 
avtal med leverantör om att reparera produkterna. En avdelning på SAAB EDS gör 
beräkningar på hur lång tid det kan beräknas ta innan produkterna går sönder och vilken 
användningsgrad de tror att produkterna kommer ha. Inköp orderlägger sedan därefter så att 
tillräckligt många reservdelar köps in. Ofta finns service och reservdelar med i kontraktet vid 
försäljning, så att sedan inte tillhandahålla dessa är omöjligt. Ofta tar de istället till lite extra 
vid inköp så att de kan undvika mäklarföretagen på spotmarknaden som säljer komponenter 
där kvaliteten inte kan garanteras144.  

Last Time Buy-processen 

Trots att elektronikutvecklingen går fort och fördelar finns med att regelbundet byta ut 
komponenter, väljer de trots allt ibland att göra Last Time Buy på vissa komponenter eller 
system. Det kan vara både systemleverantör eller komponentleverantör som hör av sig och 
vill lägga ned produktionen, och för vissa produkter är SAAB EDS en så pass liten kund att 
de inte kan ställa några krav.  

Beslut angående LTB och eventuell mängd tas av högsta chefen i Järfälla, men först efter att 
många funktioner har bidragit med underlag. Marknad beräknar framtida försäljning, en 
annan avdelning beräknar framtida reservdelsbehov och produktionssystemet bidrar med lager 
och lagda order. Inköp sköter informationsinsamlingen för att skapa underlaget. Om 
produkten eller komponenten är billig blir det enkla beslut, om den är dyr blir beslutet svårt.  

Eftersom inköpen görs så sporadiskt är kontakten med leverantörerna också relativt 
oregelbunden och det finns risk att leverantörerna inte skickar LTB-meddelande till dem. 
SAAB EDS arbetar därför aktivt med att söka upp LTB genom att använda sig av databaser 
där sökning kan göras på produktstruktur och resultat fås angående vilka som har flaggat för 
LTB. Denna kontroll görs cirka två gånger om året. De försöker också hålla kontakt med 
leverantörerna, och i dessa fall är de ganska duktiga på att varna.   

Att göra LTB innebär en relativt stor kapitalbindning, men det är enligt Björn Henricsson 
inget större fokus på SAAB EDS. Uppföljningen på hur mycket som är bundet i lager skulle 
kunna vara bättre. Han uppskattar att kanske tio procent av omsättningen är bundet i lager just 
nu145.  

Lagring av komponenter 

SAAB EDS lagrar en del komponenter, men även färdiga system. Om det blir brist på 
komponent och systemet köps in från en leverantör får leverantören lagra komponenterna, 
dock betalade av SAAB EDS och uppmärkt. Detta blir mer och mer vanligt. På grund av de 
långa livslängderna för produkterna ligger vissa saker länge i förråd. De flesta komponenter 
klarar detta, men andra har bäst före datum som även är inlagda i ett system som varnar när 
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det börjar närma sig. Det är leverantören som berättar hur länge en komponent eller produkt 
klarar sig, och hittills har det fungerat att lita på de uppgifterna146. 

LTB-komponenter lagras i torrpåsar med kvävgas i förråd med torr miljö. De klarar sig olika 
lång tid beroende på den sorts legering de har, guldpläterade mönsterkort bör inte lagras 
längre än ett halvår innan de skickas tillbaka till mönsterkortstillverkaren för tvättning147.  

Björn Edvardsson menar att det sällan händer att de får problem med kvaliteten på 
komponenter. Men om detta händer har de möjlighet att exempelvis renovera 
komponentbenen. Det är ingen speciell utrustning som behövs för detta, utan extra starkt fluss 
appliceras och sedan doppas de i nytt tenn148.  

Ansvar och avtal  

I normalfallet får SAAB EDS mellan ett och två års garanti på komponenterna från sin 
leverantör, komponenttillverkaren. Oftast gäller detta från leverans men i vissa fall lyckas de 
få en garanti som gäller från då SAAB EDS levererar till sin kund. Eftersom SAAB EDS i sin 
tur ger garantier till sina kunder på omkring två år är det tråkigt om leverantörens garanti 
redan har gått ut då de levererar till kund.  

Garantin täcker komponenternas kvalitet och om någon komponent är felaktig kan ny 
komponent fås från leverantören. I vissa fall kan dock en felaktig liten komponent få stora 
konsekvenser för hela produkten, och i dessa fall kan komponenttillverkaren även tänka sig 
att betala viss kompensation. Det är dock inte garanterat, så SAAB EDS får ofta ta större 
delen av kostnaden. Affären i det stora betraktas som lyckad även om mindre garantismällar 
inträffar. 

Vid LTB är det SAAB EDS som får ta kostnaden om det blir problem med komponenternas 
kvalitet. Om garantin har gått ut brukar leverantören inte vilja ersätta något. Risken för detta 
kan minskas genom att testa komponenterna när de levereras för att se till att de är av god 
kvalitet från början149.  

 

                                                
146 Björn Henricsson 
147 Björn Edvardsson 
148 Björn Edvardsson 
149 Björn Henricsson 



79 

Bilaga 6. Benchmarking – St Jude Medical 

St Jude Medical är ett företag i medicinteknikbranschen som bland annat tillverkar 
pacemakers. Telefonintervju gjordes den 19 April med Göran Hansson, inköpare.  

En pacemaker består av tre delar: själva pacemakern som sitter i kroppen, sladden som går ut 
därifrån och en kalibreringsutrustning som tillhandahålles på implanteringskliniker. 
Pacemakern och utrustningen innehåller en relativt stor del elektronik. En typisk produkt hos 
St Jude Medical finns i produktion i 3-4 år och går sedan över till nästa generation. De sysslar 
inte med tillhandahållande av reservdelar, en defekt produkt bytes ut i sin helhet150.   

Inköp 

St Jude Medical tillverkar själva ingen elektronik, utan all tillverkning sker hos 
underleverantören. Dock sker all konstruktion internt på företaget. Inköp görs av delar till 
produktion och inte av reservdelar. Om produkten går sönder efter att den har gått ur 
produktion köper kunden helt enkelt nästa generation produkt. Göran Hansson uppskattar att 
10-20% av inköparna arbetar med elektronik, så andelen elektronik i produkten motsvaras 
troligtvis av en liknande procentandel.  

Alla order, även om LTB, måste beställas eller godkännas av en chef, eftersom inköp inte i 
normalfall kan göra köp som inte ingår i produktionsplanen. Det ska alltid finnas en intern 
beordring bakom ett köp151.  

Last Time Buy-processen 

Eftersom de inte själva köper komponenter kommer meddelande om LTB via 
underleverantören. Detta sker ungefär 3-4 gånger per produkt, vilket innebär maximalt 1 eller 
2 gånger per år. Leverantören hör av sig till inköp som sedan tillsammans med 
projektansvariga beslutar om ett eventuellt LTB. Processen att besluta om detta är relativt 
enkel och tar uppskattningsvis 4 timmar. Det är chefen som i slutändan godkänner beslutet, 
men oftast går han eller hon på inköps rekommendationer.  

Det är höga krav på kvalitet och validering för denna typ av produkter. Om de byter ut någon 
komponent måste de bevisa att produkten fungerar lika bra med denna nya komponent vilket i 
princip innebär att göra om hela valideringsprocessen. De har enligt lag anmälningsplikt på 
samtliga ändringar, och validering innebär både stort arbete internt och med extern validering. 
Därför väljer företaget nästan alltid att köpa upp ett lager av komponenter.  

Omkonstruktion görs endast om en ändring redan är planerad, eftersom den nya komponenten 
då kan testas samtidigt som tester ändå skulle göras. Att fasa ut en produkt på grund av LTB 
är inget alternativ, förutom om en utfasning redan var planerad därför att produkten är i slutet 
av sin livscykel.  

Enligt Göran Hansson är meddelande om LTB den första indikation de får på att en 
komponent är på väg ut. Det är i princip omöjligt att få fram denna information innan LTB 
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kommer. Det händer därför inte att de omkonstruerar av andra anledningar och samtidigt 
passar på att byta ut komponenter, de vet ju inte vilka de ska byta ut.  

Vid ett beslut om LTB måste även framtida behov beräknas. Detta är svårt att avgöra, och blir 
svårare ju längre livslängd produkten har kvar. Dock innebär inköp av komponenter ingen 
större kostnad, så de tar i ordentligt med sina prognoser. Hittills har komponenter som köpts 
in via LTB aldrig tagit slut för tidigt. I enstaka fall kan det handla om dyra komponenter, men 
i vilket fall prioriteras tillgång framför kostnad152.  

Lagring av komponenter 

Komponenterna köps in av St Jude Medical men förvaras hos underleverantören. Det är 
leverantören som bestämmer hur de ska lagras, troligtvis enligt rekommendation från 
komponenttillverkaren. Göran Hansson är medveten om att det finns vissa problem med 
långtidslagring, men hittills har de inte råkat ut för dem. Så länge komponenterna förvaras i 
obrutna kväveförpackningar ska det inte vara något problem153.  

Ansvar och avtal 

Garanti ges från leverantören till St Jude Medical på det som kallas för workmanship-fel, 
alltså fel som uppstått i leverantörens tillverkning. Garanti på komponenter är inte intressant 
för St Jude, men kanske har leverantören det i sin tur. Problem med komponenter vid LTB har 
de som sagt inte haft154.  
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Bilaga 7. Benchmarking – Tetra Pak   

Tetra Pak tillverkar och servar maskiner för tillverkning av förpackningar, såsom mjölkpaket. 
De säljer även materialet som förpackningarna tillverkas av. Intervju gjordes den 1 juni med 
Sebastian Gagner, Assortment Manager, hos Tetra Pak i Lund.   

En maskin består uppskattningsvis till 15-20 % av elektronik, en andel som ökar hela tiden 
eftersom maskinerna blir mer och mer komplexa. Livslängden på maskinerna varierar, men 
just nu är mer än fyra av tio maskiner ute i bruk äldre än 12 år och medellivslängden brukar 
anges till 15 år. En stor del av Tetra Paks verksamhet är alltså service av dessa maskiner 
under hela den tid som kunden vill fortsätta använda dem, vilket kan vara 30-40 år, något som 
måste upprätthållas delvis för att kunderna är vana vid denna service, men också för att 
företaget tjänar på att fortsätta sälja förpackningsmaterial till dessa kunder155.  

Inköp 

Tetra Pak tillverkar inte själva elektroniken, utan köper kontinuerligt in kretskort till både 
produktion och reservdelar. De arbetar med stora etablerade leverantörer som finns på många 
platser i världen precis som Tetra Pak. Däremot konstrueras viss elektronik på Tetra Pak. Idag 
är majoriteten av all hårdvara utvecklad av leverantör, men Tetra Pak har fortfarande viss 
hårdvaruutveckling och utvecklar dessutom all mjukvara.  

I nuläget är alla reservdelar som skickas ut helt nya. Tetra Pak reparerar inga delar som 
kommer in via kvalitetsproblem. Kunderna har inga serviceavtal utan betalar för ny del när en 
del går sönder. Även om det sedan visar sig att det inte var fel på den detaljen kan den inte 
skickas tillbaka eftersom kund redan har betalt för en ny. Kunderna är också vana vid att få 
nya detaljer och inte reparerade begagnade156.  

Last Time Buy-processen 

Meddelande om LTB kommer via leverantören till någon på företaget, ofta 
leverantörsansvarig. Sebastian Gagner menar att Tetra Pak skulle kunna förbättra den interna 
kommunikationen runt detta. Det har hänt att någon på företaget vetat om en LTB-situation 
men att denna information inte nått fram till alla. Det kan då dyka upp situationer där 
Sebastian Gagner på 24 timmar måste bestämma LTB köp eller inte.  

Företaget har ingen formell process för LTB men däremot kriterier för vad som ska räknas 
som en LTB och vilka aspekter som ska beaktas. Den föredragna lösningen är att kunna 
ersätta med annan godkänd komponent. Detta görs i omkring 85 % av fallen. Av de andra 
fallen leder omkring två tredjedelar till omkonstruktion av produkten och omkring en 
tredjedel, alltså omkring 5 % av det totala antalet ärenden, leder till slutköp. Analys av LTB 
görs med följande parametrar:  

- Om omkonstruktion inleds för att ersätta kretskortet, kan kund bära den kostnaden? 

- Har utvecklingsavdelningen möjlighet att prioritera detta? 
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- Hur lång tid skulle LTB-köp göras för? 

- Kapitalbindning vid LTB 

- Risken att kretskortet inte fungerar om 15 år 

Utveckling svarar ofta att de behöver prioritera annat, och att LTB är svaret på problemet, 
men Sebastian Gagners organisation anser att LTB inte är en långsiktig lösning och ser hellre 
en omkonstruktion. Information för beslut tas fram i dialog med Assortment, lagerchef, 
finanschef och utveckling. Det tar ett tag att samla in informationen, inte räknat till 
arbetsbördan men till ledtiderna. Sedan föreslås olika möjliga alternativ och beslutet tas på 
chefsnivå eftersom det ofta handlar om en stor kapitalbindning. Sebastian Gagner menar att 
den sista beslutsparametern som handlar om risk oftast inte vägs in som så viktig, något som 
han skulle vilja ändra på.  

Ibland är det också omöjligt att ersätta kretskortet, exempelvis om det är intelligensen som är 
utgående är det inte möjligt att byta ut den. Detta kräver omkonstruktion av mjukvara. Men 
Tetra Paks maskiner säljs med en viss mjukvara som sedan börjar modifieras så fort den 
kommer ut till kund för att passa deras processer. Så omkonstruktion av mjukvara för nya 
reservdelar skulle innebära att varje kund skickar sin egen mjukvara till Tetra Pak för att få 
den omskriven. Det är oklart om kund kan bära den kostnaden, vilket ofta leder till LTB.  

Om beslut tas om LTB görs en prognos på framtida behov baserat på dagens försäljning och 
vilken maskinpark som redan finns ute. De lägger till omkring 20 % på prognoserna för att 
vara säkra. Tetra Pak gör enligt Sebastian Gagner inte LTB på komponenter som ska 
användas i produktion, utan endast för reservdelar, annars skulle det vara omöjligt att göra en 
prognos. Dessutom kommer de ändå att behöva omkonstruera senare för att täcka hela 
produktens servicebehov.  

Sebastian Gagner menar att hela LTB-problematiken är relativt ny för dem, det är något de 
bara sysslat med sedan 2008. Sedan dess har det utvecklats från att lägga stora lager på kanske 
20 års förbrukning, till att nu istället köpa för några få år för att vinna tid tills den nya 
omkonstruerade produkten kan börja tillverkas.  

I nuläget köps inga enstaka komponenter in, även om det är dessa som är anledningen bakom 
att leverantören inte kan leverera kretskorten längre. Om en komponent har gått ur 
tillverkning är det oftare så att lager av den köps upp för att tillverka upp färdiga kretskort till 
Tetra Pak. Det har hänt att komponenter har köpts upp för tillverkning över längre tid, men 
Sebastian Gagner ser stora risker involverade med att leverantör går i konkurs, eller att även 
andra komponenter går ur produktion. Ofta är det också leverantören som inte längre kommer 
ha tillgång till den teknik som krävs för att tillverka kretskorten. Att fortsätta tillverkning på 
reservdelslina någon annanstans kan leda till höjda priser157.  

Lagring av kretskort 

Vid LTB köps kretskorten in av Tetra Pak och lagras delvis på deras eget lager, och delvis i 
ett hyrt lager i Helsingborg eftersom det inte finns tillräckligt med plats på Tetra Paks eget 
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lager. Principen är att ha två års förbrukning på eget lager, och när lagersaldot blir lägre än så 
beställs leverans av en pall från lagret i Helsingborg.  

Enligt Sebastian Gagner används inget speciell sorts lager för kretskorten, förutom att lagret 
är uppdelat i två delar för att minska riskerna. De ligger i sina originalpåsar eller 
vakuumförpackade. De vet inte ännu om detta är rätt sätt att lagra. De har hittills fått 
kvalitetsproblem i ett fall, med kondensatorer som torkat ut efter några år och gjort vissa kort 
oanvändbara. Nu diskuteras att regelbundet spänningssätta kondensatorerna för att inte få 
detta problem, men det är oklart vem som ska anlitas för detta.  

Varje kvartal räknas kretskorten för att se att det finns tillräckligt många kvar och att detta 
stämmer med de framtida prognoserna. Lagersaldon sköts idag i Excel, en kvarvara från den 
tid då det fanns få ärenden, men ska snart flytta in i det vanliga lagersystemet158.  

Ansvar och avtal 

Alla tillverkare har krav på att leverera reservdelar i 12 år efter slut av produktion. Men om 
det inte finns komponenter är det svårt att stå där och peka på avtalet. Istället försöker de ha 
en dialog med leverantörerna om när de planerar att fasa ut sina produkter. De vill också 
gärna ha en dialog angående komponenternas livscykler men det kanske inte alltid efterlevs 
lika bra. Det är lättare att få fram information om produktens livscykel.  

Det är Tetra Pak som får ta ansvaret om ett kretskort inte längre fungerar efter tio års lagring. 
Efter att garantin från leverantör har gått ut spelar det ingen roll vad felet beror på. Dock är 
det vanligtvis inget fel på leverantörens kvalitet, så risken att dessa kretskort skulle vara av 
dålig kvalitet kan betraktas som låg. De kvalitetssäkrar hos leverantör och inte vid ankomst. 
Däremot är lagringen en risk, som också kalkyleras som en del av beslut om LTB159.  
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Bilaga 8. Leverantör – Enics Sweden AB 

Enics Sweden AB (hädanefter Enics) är kontraktstillverkare med fokus inom Industri- och 
Medicinelektronik och leverantör till bland annat Atlas Copco Tools. Intervju samt besök i 
verkstad och lager gjordes den 20 april i Malmö med CRM Manager Tord Håkansson, 
Demand/Supply Chain Manager Anna Carlstedt och Production Manager Fredrik Sprimont.  

Enics erbjuder sina kunder tillverkningstjänster och lösningar för produktens hela livscykel, 
såsom design, industrialisering, tillverkning, inköp- och logistiklösningar samt 
eftermarknadstjänster. De har även ett lager av LTB-komponenter åt flera kunders räkning.  

Livscykler 

Tord Håkansson menar att teknikutvecklingen för komponenter styrs av mobiltelefoni och 
annan konsumentelektronik vilket gör komponenternas livscykler korta. Detta gör att 
produktens livscykel blir längre än komponentens, och skapar situationer där meddelande om 
LTB kommer från komponenttillverkaren. Livslängden på en typisk produkt hos Enics är 15-
20 år men de tillverkar också produkter som är uppåt 40 år gamla, vilket gör att LTB är en 
relativt vanlig företeelse. Kunder inom det Industri- och Medicinelektroniska segmenten 
designar oftast inte in komponenter i teknikens riskabla framkant, utan vill arbeta med 
beprövade komponenter som då ofta redan är relativt gamla. Detta då kvaliteten av produkten 
är den styrande parametern samt produkter inom dessa segment oftast är relativt stora och 
därmed inte kräver nydesignade mindre komponenter160.  

Om komponenten är en standardkomponent är den lätt att byta ut, och ingen större 
omkonstruktion krävs. Men om det är en mer komplicerad komponent får kund besluta om 
LTB eller omkonstruktion. Om produktens livslängd är över 15 år tvingas kund oftast att göra 
minst en omkonstruktion161.   

Enics vill helst omkonstruera i situationer med LTB istället för att lägga lager av 
komponenterna. De menar att detta betalar igen sig inom maximalt några år eftersom 
omkonstruktion också ger möjlighet att byta ut andra komponenter och göra hela produkten 
billigare att tillverka. Omkonstruktion gör också att situationen med uppskattning av framtida 
volymer undviks. Dock velar många företag mellan detta alternativ och att köpa på sig lager 
eftersom de är osäkra på kostnaderna och när nästa generation kommer162.  

Tord Håkansson menar att allt för många företag är oförberedda för situationen med LTB. Om 
kunderna skulle ha en bättre uppfattning om vilka komponenter som var på väg mot slutet av 
produktlivscykeln skulle de kunna arbeta mer proaktivt. Enics erbjuder sina kunder en 
abonnemangstjänst där de inte bara håller reda på vilka komponenter som är LTB utan också 
kan ta reda på vilka komponenter som snart kommer att bli LTB. Enics köper in tjänsten från 
tre olika oberoende företag och kan sedan köra kundernas komponentlista i deras databaser. 
Vid diskussion om eventuell omkonstruktion kan beräkningar därmed göras på de besparingar 
som kan uppnås genom att byta ut även de komponenter som är på väg att bli LTB. Enics har 
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valt att använda sig av oberoende företag eftersom de inte vill väcka tanken på LTB hos 
komponenttillverkare om den inte funnits där förut163.  

I nuläget väljer dock de flesta kunder den traditionella processen, antingen med slutköp (LTB) 
och att låta Enics lagra åt dem, eller omkonstruktion där Enics föreslår en förstudie och sedan 
en omkonstruktion, vilken dock betalas av kund. Samtliga besparingar som görs i 
omkonstruktionen kommer kunden tillgodo164.   

LTB-processen 

Om giltigt kontrakt finns, ska komponenttillverkaren meddela om PCN, Product Change 

Notification, i god tid. Giltigt kontrakt innebär att köp har gjorts under de senaste 12 
månaderna vilket i vanliga fall inte är ett problem. Dock kan detta vid lågkonjunkturer 
innebära att Enics inte köper komponenten under en tid som är längre än 12 månader på grund 
av ett för stort lager, vilket innebär att de inte får information från komponenttillverkaren. I 
dessa fall är omkonstruktion det enda alternativet.  

PCN skickas från leverantörerna och innehåller LTB- och LTS- (Last Time Shipment) datum. 
De berörda kunderna får informationen och sedan startar diskussionen med kund om valet av 
omkonstruktion eller LTB. I det fall då det blir LTB bestämmer kund också kvantitet som ska 
köpas in. Enics lägger order, tar emot leverans och lagerlägger komponenterna i kundägt 
lager. Sedan skickas faktura på komponenterna till kund som betalar och därmed äger 
komponenterna. Enics äger aldrig komponenterna, och de vill inte heller göra det. De är en 
ren kontraktstillverkare och har inte sådana marginaler mot sina kunder att de har råd att ta 
några risker.  

Lagring av komponenter 

Enics lagrar i dagsläget många komponenter åt sina kunder. Detta har de gjort i 6-7 år, sedan 
direktivet om blyfritt kom då denna tjänst plötsligt blev populär. Vissa LTB har gjorts i 
mindre volymer och vissa i större volymer som ska räcka i många år. Tord Håkansson 
uppskattar att deras största kunder har 50 % extra kundägt LTB-lager jämfört med det lager 
som används i daglig produktion. Enics får betalt av kund för lagring, inventering och 
lödbarhetskontroll. I slutet av varje månad redovisas lagerstatus till kund som sedan fakturerar 
för de komponenter som använts.  

Komponenterna lagras i Enics vanliga lager, men på speciella pallplatser där endast LTB-
komponenter ligger. För säkerhets skull förvarar de inte samliga komponenter i samma lager, 
så att de har viss kvantitet skyddad i fall av exempelvis brand. Lagret består av stora, höga 
shuttleverk med många hyllor där en robot hämtar den hylla som operatören beställer fram. 
Det påminner starkt om ett traditionellt höglager, men har också en reglerad jämn 
temperatur165.  

I lagret ligger komponenterna i vakuumpåsar innan de har använts första gången. När 
komponentrullen tas ut i produktion används kanske dock inte hela rullen, och den läggs i så 
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fall tillbaka i lagret i försluten påse med markering för när och hur länge komponenterna varit 
utanför påsen. Denna markering jämförs sedan med tillverkarens rekommendationer för hur 
länge komponenten får vistas utanför påsen, vilket svarar på om den fortfarande kan 
användas. Anna Carlstedt visar hur det i påsar för fuktkänsliga komponenter också finns en 
torkpåse som suger upp fukt, samt en fuktindikator som visar nivåerna av fukt i påsen. Hur en 
komponent lagras bestäms av specifikation från komponenttillverkaren166.   

Komponenter som inte är känsliga för temperatur och fukt, såsom gummi, kan förvaras på 
vanlig pallplats utanför shuttleverken. Inga komponenter lagras i nuläget i kväve, detta behövs 
inte enligt de specifikationer de fått från leverantörerna.  

Enics gör regelbundet kontroller av komponenters lödbarhet. Även komponenter som inte har 
LTB kan ha problem med lödbarheten, och införandet av blyfritt har gjort det sämre eftersom 
de redan från början är svårare att löda. Enligt Fredrik Sprimont skulle de kunna lägga ner 
otroligt mycket tid och pengar på att göra lödbarhetskontroller, men de har valt att istället 
göra enklare tester och vid oklarheter skicka komponenterna för provning av en utomstående 
firma. De skulle kunna kontrollera noggrannare själva, men eftersom egenkontroll ändå inte 
är bas för reklamation måste Enics ifall problem uppstår i vilket fall skicka komponenterna till 
ett tredjepartsföretag som testar dem167.  

De tar även ut stickprover av LTB-komponenter från lagret och kontrollerar deras lödbarhet. 
Detta görs när det efterfrågas, exempelvis av Tord Håkansson, men åtminstone årligen. 
Testerna som görs är provlödning för att se om lodet sprider sig på rätt sätt över 
komponentben och mönsterkort. Det finns vissa standarder för hur lödningen ska se ut om den 
är bra, men Enics förlitar sig också på den långa yrkeserfarenheten hos montören som utför 
testerna. Om komponentbenen är oxiderade kryper lodet inte upp på komponentbenet, utan 
bildar en krage på mönsterkortet. För hålmonterade ben ska lodet också flyta igenom och 
sprida sig på båda sidor. Oxiderade ben kan i viss mån motverkas av att använda mer aktivt 
fluss vid förberedelse eller i lodet, men det måste göras med försiktighet eftersom 
mönsterkortet inte får skadas. Hittills, under de 6 eller 7 år de har haft LTB-lager, har de inte 
råkat ut för att kvalitetsproblem med någon komponent168.   

Komponenter som är fuktkänsliga är redan från början förpackade på rätt sätt för att inte 
släppa in fukt, men de kanske inte klarar obegränsat antal år i den förpackningen. De 
komponenterna som idag finns i LTB-lager är ännu inte så gamla att åtgärder är aktuella, men 
i framtiden kanske de måste torkas för att få ut fukten. Ett sätt att torka är att lägga dem i 
omsmältningsugn vid låg temperatur, men då måste komponenterna först tas ut ur plasten på 
rullen och sedan efter torkningen plastas om igen. Alternativet är att lägga dem i värmeskåp 
med låg fuktnivå men då tar torkningen många veckor. Fredrik Sprimont funderar på att 
rutiner kanske kommer sättas upp i framtiden för att nollställa fuktighetsgraden vart tredje 
eller femte år.  

Enics tillverkar aldrig upp slutprodukt på grund av LTB, de har inget kundägt lager av 
produkter. Det händer ytterst sällan att de tillverkar mellanprodukt eller slutprodukt för att 
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sedan lagra framöver. Mönsterkort är visserligen en färskvara – upp till 6 månader, men 
övriga komponenter är bättre att lagra. Detta då kunden annars binder extra kapital i förvaring 
av en slutprodukt. Likaså finns möjlighet att sälja LTB-komponenter som inte behövs 
framöver. Komponenter kan användas i flera produkter och ett komponentlager öppnar därför 
för större flexibilitet. Ibland tvingas de att sluttillverka, men det beror i så fall på att 
mätutrustning eller lina löper risk för att bli för gammal.  

Enheten i Malmö arbetar inte med uppfräschning av komponenter, och ingen annan fabrik 
heller vad Tord Håkansson vet169. Eventuellt finns konsulter som gör sådant, men det är 
troligtvis dyrt och enligt Anna Carlstedt är det mer troligt att komponenterna i ett sådant fall 
skrotas. Komponenter har också en datummärkning och den beaktas alltid170.  

Fredrik Sprimont tror att samma tredjepartsföretag som erbjuder kontroller av lödbarhet också 
ompläterar komponentben. Det är säkert dyrt, men kund skulle eventuellt vara intresserad av 
en sådan tjänst om det är LTB-komponenter som har problem med lödbarheten. Hittills har 
det dock inte hänt så vitt han vet171.   

Ansvar och avtal 

Enics garanterar att leverera enligt kundprognos, vilken finns 12 månader framåt i tiden. Om 
kund har dragit ned behov till noll planerar Enics heller ingen produktion eller bevakar LTB. I 
vissa fall visar det sig att LTB har inträffat och att kund visst ville ha produkter, men det 
ligger då utanför Enics åtagande. Företaget kan då inte göra något förutom omkonstruktion, 
men i de fall då kund inte är nöjd brukar Tord Håkansson rekommendera 
abonnemangstjänsten för att förutspå LTB 172 . Anna Carlstedt påpekar att inköp av 
komponenter på spotmarknaden också kan vara ett alternativ, men ett som Enics försöker 
undvika med tanke på risken för falska komponenter och den i många fall höga prisnivån173.  

Företaget har däremot inga kontrakt med sina leverantörer, komponenttillverkarna, om att de 
ska leverera ett visst antal år. Detta är inte möjligt att ha eftersom Enics inte äger produkterna 
och inte vet hur länge de planerar att produceras, de kan inte ta den risken. Om något avtal 
skulle skrivas skulle det vara mellan komponenttillverkare och kund.  

Mot sina kunder ger Enics garanti från tillverkningsdatum, förutsatt att det är ett 
workmanship-fel, alltså ett fel i Enics processer. När det gäller avtal med Enics leverantörer, 
komponenttillverkarna, har de ofta 12 månaders garanti på komponenterna. Under den tiden 
har de rätt att skicka tillbaka komponenterna för reparation eller ersättning. Men detta 
kompenserar aldrig de kostnader som har investerats. Om det är fel på en produkt för 1000 kr 
hos kund på grund av en komponent som kostade 100 kr så förlorar Enics på det trots att de 
kanske får en ny komponent från leverantören. Det är kunden som designar in komponenter 
och därmed vilka komponenttillverkare som ska anlitas, så därför kan Enics inte garantera 
komponenternas kvalitet, utan kunden får stå för den risken.  
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Vid LTB går komponenterna långt förbi sista garantidatum men detta är kundens beslut och 
därmed även deras risk. Enics lovar att lagra enligt specifikation från komponenttillverkaren, 
men tar i övrigt inte på sig något ansvar för dessa174.   
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Bilaga 9. Leverantör – Flextronics International Sweden AB 

Flextronics International Sweden AB (hädanefter Flextronics) tillverkar elektronik till många 
olika branscher, bland annat både tillverkning och inköp av komponenter till samtliga av 
Aastra Telecoms produkter. Telefonintervju gjordes med Jörgen Nyberg, Inventory Manager, 
den 3 maj 2011.  

Livscykler 

Eftersom de tillverkar produkter till så många olika branscher varierar livslängderna starkt, 
alltifrån ytterst korta livslängder på mobiltelefoni till långa livslängder på produkter till 
infrastruktur. Men för de produkter som har längre livslängder drabbas de av LTB175.  

LTB-processen 

Globalt får de omkring 20 LTB-meddelanden om dagen. Jörgen uppskattar att det till 
Karlskrona kommer några stycken i månaden. Oftast ligger ansvar för konstruktionen och 
därmed LTB hos slutkund, och det är därmed de som får besluta om vad som ska göras.  

Lager av LTB-komponenter köps nästan alltid in av slutkund, men ibland kan det även vara 
Flextronics som köper in komponenter och sedan gör ett påslag på produktens pris176.  

Lagring av komponenter 

Om någon av Flextronics kunder gör ett LTB hamnar lagret antingen hos kund, där 
Flextronics får beställa det de behöver, eller hos Flextronics, där det står som kundägt lager 
och de gör avrop på det de plockar.  

Flextronics lagrar komponenterna i tempererade lokaler med låg fuktighetsnivå. Utöver det 
beror lagringen på vilken MSL-nivå (Moisture sensitivity level) komponenten är klassad med. 
Hög MSL-nivå innebär hög fuktkänslighet och att komponenten måste lagras i så kallade dry 

packs, torrpåsar, för att inte dra åt sig fukt.  

Komponenter har bäst före-datum som markerar hur länge de kan användas. Det är upp till 
komponenttillverkaren att definiera bäst före-datum och i detta ingår att komponenten ska 
förvaras rätt under den tiden, exempelvis i rätt temperatur och luftfuktighet. Komponenterna 
ska förvaras i obruten originalförpackning tills de används första gången, vilket enligt Jörgen 
Nyberg är så bra det kan bli. Han känner inte till något sätt att lagra som skulle vara bättre än 
dessa vakuumförpackningar. Bäst före-datum varierar starkt mellan olika sorters 
komponenter, alltifrån 2 månader för vissa mönsterkort upp till 15 år för vissa mekaniska 
komponenter. 

Dock menar Jörgen Nyberg att dessa bäst före-datum oftast är ganska snävt tilltagna. De 
brukar inte se kvalitetsproblem ens flera år efter det datumet, och har komponenter som 
tillverkats på 90-talet som fortfarande håller kvalitet. Om en komponent tas ut för användning 
som har passerat bäst före-datum kontrolleras den dock för att se om den håller god kvalitet. 
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Detta görs enligt den internationella standard som kunden har specificerat, vilket oftast är 
JEDEC. Tester görs inte innan komponenten ska användas, det är inte fördelaktigt att plocka 
ut komponenter ur sin originalförpackning.  

De har sällan kvalitetsproblem men det händer kanske 1-2 gånger om året att komponenter 
har dålig kvalitet. Det beror oftast på att de hade dålig kvalitet från början eller att de lagrats 
dåligt. I de fallen väljer Flextronics oftast att skrota dem, eftersom komponenter är relativt 
billiga. Men om det gäller dyra komponenter eller LTB-komponenter har de också alternativet 
att tvätta dem. Det är en enkel process men lite omständlig eftersom samtliga komponenter 
måste ut ur rullen, tvättas och sedan tillbaka in i rullen. Så om rullen består av 10.000 
komponenter och kostar 10 kr väljer de då istället att skrota dem. Testutrustningen har de 
själva på företaget, men om det blir fråga om tvättning av komponenter skickar de iväg dem 
till speciella företag177.  

Ansvar och avtal 

Flextronics garanti till sina kunder varierar med typ av produkt och vilket avtal kunden vill 
ha, men generellt sett någonstans mellan 12 till 36 månader. Garanti från 
komponenttillverkare varierar också beroende av komponent men generellt sett omkring 24 
månader. Garanti för Flextronics innebär att något går sönder och att de kan byta ut en 
komponent och få tillbaka funktionen.  

Dock kan de även avtala om funktionalitetsansvar, det vill säga att Flextronics ansvarar för att 
skicka en ny produkt på en gång för att bevara funktionaliteten som kunden beställt, eller att 
kunden kan skicka produkten till reparation hos Flextronics. Detta avtal kan vara längre än 
garantiavtalet, kanske upp till 15 år. Det innebär att reservdelar måste finnas under denna tid 
så att de kan uppfylla sitt ansvar. Det är sällan avtal görs om detta på mobiltelefoner och TV-
boxar, det är mer infrastrukturella produkter där det kan bli aktuellt. Längden på 
funktionalitetsansvaret varierar både med typ av produkt och vilken kund det är fråga om, 
samma kund kan ha olika avtal för olika produkter.  

För både vanliga och LTB-situationer är det ungefär hälften av gångerna kundens ansvar att 
se till att det finns komponenter och ungefär hälften av gångerna Flextronics ansvar. Det 
varierar därför hur mycket de involveras i situationerna. Flextronics har inga avtal med 
komponenttillverkare om att de ska leverera ett visst antal år men det kan hända att slutkund 
har det178.  
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Bilaga 10. Leverantör – Stoneridge Electronics AB 

Stoneridge Electronics AB (hädanefter Stoneridge) är leverantör av elektronikprodukter till 
personbilar, grävmaskiner och lastbilar, däribland andra Scania. Företaget har huvudkontor i 
USA men produktion i bland annat Örebro, där digitala färdskrivare och instrumentation 
tillverkas. Intervju gjordes den 11 maj 2011 med Mikael Spovén, Materials Manager 
Logistics och tidigare komponentingenjör.  

Livscykler 

En typisk produkt hos Stoneridge kanske tillverkas i 3-5 år för produktion och sedan 10-15 år 
för reservdelar. En produkt kan ha samma bas under många år men får uppdateringar efter 
hand som gör att livslängden för en specifik produkt inte blir så många år. Meddelanden från 
leverantör om att komponenter kommer gå ur tillverkning är därför relativt vanliga.  

Stoneridge försöker kräva information om komponenternas livscykler från sina leverantörer. 
Detta görs i samband med att avtal förnyas varje år. Det är intressant att veta om en 
komponent är på väg ut. Om sådan information fås läggs den in i Stoneridges 
komponentdatabas så att komponenten spärras för användning i nya konstruktioner. Det 
hjälper också att förvarna för när en omkonstruktion kan behövas. Dock är denna information 
inte säker, en tillverkare kan fortsätta producera en gammal komponent därför att den har hög 
efterfrågan.  

Stoneridge vill undvika att specificera in för gamla komponenter i sina nya konstruktioner, 
men de vill också undvika att använda alltför nya komponenter. Det finns risk att det upptäcks 
att dessa inte var av tillräckligt hög kvalitet eller inte hittade en tillräckligt stor kundbas och 
därför läggs ned tidigt. Då tvingas Stoneridge till LTB eller omkonstruktion innan 
serieproduktion ens börjat, vilket naturligtvis helst undviks179.  

LTB-processen 

Stoneridge har liten direktkontakt med komponenttillverkare eftersom de är så pass små och 
därför att de föredrar att arbeta med komponentdistributörer som också erbjuder extra tjänster 
såsom konsignationslager (lager som står hos företaget men som betalas enhet för enhet när 
det förbrukas). LTB-meddelanden kommer därför via komponentdistributören. Ofta finns en 
tidsbegränsning, att de skickar LTB till de som köpt de senaste 3 åren eller liknande. Om 
Stoneridge då köper i små volymer kan det hända att de inte får dessa meddelanden. Då kan 
de hamna i situationer där de får reda på två år för sent att det varit LTB på en komponent, 
blir besvärligt att leta efter dessa på spotmarknaden och pinsamt att berätta för kund. De 
hoppas kunna lösa detta genom att fråga efter LTB när de förhandlar årligen med distributör.  

LTB ska meddelas genom deras speciella postlåda för LTB, eller skickas vidare dit av den 
som får meddelandet. Sedan tittar en komponentingenjör på det för att avgöra om det krävs en 
åtgärd. Om det handlar om en enkel standardkomponent där utveckling redan har definierat 
flera olika alternativ kan det räcka med att byta komponent till en av de andra. Men om det är 
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fråga om en helt unik komponent såsom en mikrokontroller kan den aldrig ersättas rakt av. 
Sedan förs ärendet in i Stoneridges produktändringssystem där alla interna och externa 
ändringar hanteras. Där kan de också finna historik för alla produkter sedan systemet startades 
för ungefär 10 år sedan. Om åtgärd krävs kontaktas kunden för att gemensamt besluta om 
LTB eller omkonstruktion.  

Valet av LTB gör de helst inte eftersom det binder kapital, det är svårt att uppskatta 
volymerna och det finns risk för att komponenterna åldras. Vissa artiklar är så riskabla att 
lagra att det aldrig skulle bli fråga om LTB. Självklart vill Stoneridge helst inte heller 
omkonstruera eftersom detta äter resurser, och eftersom en testad och verifierad produkt är 
bättre än en ny, obeprövad, men det är att föredra. Om det blir fråga om omkonstruktion 
uppskattas hur lång tid det projektet kommer att ta och om det i så fall är aktuellt med ett 
överbryggningsköp för att klara produktionen tills den nya produkten är färdigutvecklad. Det 
kan också vara aktuellt att göra ett slutköp på grund av att den nya produkten inte går att 
använda som reservdel i gamla slutprodukter. 

När en produkt har blivit reservdel hos kund tas den ofta över av en annan inköpsavdelning 
som inte har samma relation till produktutvecklingsprocessen och mindre tid per produkt. Där 
blir det ofta fråga om LTB, också på grund av ekonomiska skäl. Stoneridge sätter samman ett 
case med vad omkonstruktion kostar, vad de kommer tjäna på produkten framåt och vad LTB 
skulle kosta, som kunden sedan får ta ställning till. Ett LTB på en produkt som har ett behov 
på fem stycken per år blir inte så dyrt, medan omkonstruktion blir mycket dyrt per produkt.  

I beslutsprocessen tas också hänsyn till om produkterna är otroligt känsliga för lagring. 
Kondensatorer och batterier har begränsade livslängder där de aldrig används om de är äldre 
än ett eller två år. Övriga komponenter är dock inga problem förutom att lagring bör anpassas 
till komponenternas känslighet.  

Stoneridge har konstruerat sina produkter själva och äger konstruktionen. Det blir därför deras 
ansvar att konstruera om och ta kostnaderna för detta eller kostnaderna för LTB. Det har hänt 
någon enstaka gång att kunden har köpt komponenterna av dem i sin tur.  

Stoneridge gör två eller tre LTB per år men desto fler produktändringar. Det tar många 
mantimmar att ta hand om dessa ärenden eftersom både komponentingenjörer, 
produktionssupport och andra på företaget är inblandade. Ofta försöker de passa på att göra 
ändringar på grund av LTB samtidigt som planerade ändringar för att spara på kostnader och 
administration180.   

Lagring av komponenter 

Mikael Spovén känner till att det kan bli problem med komponenternas kvalitet vid 
långtidslagring. De har dock endast sett problem med lödbarheten på komponenterna, aldrig 
med funktionaliteten. En annan risk är att komponenterna ansamlar fukt. För detta finns MSL-
nivåer som definierar hur fuktkänsliga komponenterna är. Stoneridge har mest komponenter 
på nivå 1, som har obegränsad livstid utanför förpackningen. Men de har också en del 
uppemot nivå 4 som måste lagras speciellt.  
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När komponenterna anländer är de förpackade i vakuum och läggs i lager på det sättet i 
väntan på att användas i produktion. Vid produktion är det dock inte alltid som alla 
komponenter på en rulle används på en gång. Om produkterna har högre MSL-nivå än 1 läggs 
resterande komponenter tillbaka i påse tillsammans med fuktindikator, fuktansamlande silica 
gel och märks med hur länge de varit utanför påsen. Sådant som används oftare och frekvent 
går ut och in i produktionen läggs istället utan påse i torrskåp med given luftfuktighet och 
temperatur.  

Testning av komponenter görs relativt sällan vid normala inköp, men av alla komponenter 
som köpts på spotmarknaden. Visuell kontroll kan ge åtskilligt med information till en erfaren 
testare men de använder sig dessutom av vätningstest för att se hur lodet sprider sig samt av 
att placera komponenterna på testkort och låta dem gå igenom lödningsprocessen. I speciella 
fall kan de också skicka dem till tredje part för testning.  

Stoneridge upplever att deras lagringsprocedurer är tillräckliga för att bibehålla kvaliteten och 
har ännu inte behövt använda sig av uppfräschning av komponenter. Mikael Spovén känner 
dock till ett företag i Skottland som erbjuder tjänsten att tvätta komponentben tillsammans 
med andra tjänster som att ställa komponentben rätt och omtejpning av komponentrullar.  

Om det handlar om fuktansamling i komponenter har Stoneridge en speciell bakugn som de 
kan värma komponenterna i för att tvinga ut fukt. Detta kan antingen göras genom att ta ut 
alla komponenter ur plastrullarna och värma dem på hög värme under kort tid, eller att lägga 
in hela rullen på låg värme under lång tid, kanske två veckor. Det är inte alltid de har 
möjlighet att vänta två veckor och i de fallen föredrar de att skicka iväg komponenterna för 
bakning hos ett annat företag vilket då bara tar några dagar. Mikael Spovén menar att bakning 
dock är problematiskt eftersom det försämrar komponenternas lödbarhet. Det är bättre att 
lagra på rätt sätt. Hittills har de haft ytterst lite LTB med höga MSL-nivåer. Bakning sker 
oftare om de tvingas köpa något på spotmarknaden där de är osäkra på fuktstatusen181.  

Ansvar och avtal  

Stoneridge har inga avtal med komponentdistributörer att kunna leverera ett visst antal år, 
utan har friheten att byta distributör varje år. De har däremot garantiavtal. Fel som upptäcks i 
kundens produktion, så kallade nollkilometerfel, kommer tillbaka direkt med en begäran om 
analys av varför problemet uppstod, vad rotorsaken är. Fel ute på fält kommer också tillbaka 
då de upptäcks inom garantitiden, vilket kan ta lite längre och där det är mer oklart om det är 
Stoneridges produkt som har felat. Mikael Spovén är dock osäker på om data kommuniceras 
från kund angående produkter som har gått sönder utanför garantitiden.  

Den garanti de får från leverantören definierar att de kan skicka tillbaka felaktiga 
komponenter och få dem ersatta. Men om Stoneridge har monterat 100 kretskort motsvarar 
den ersättningen inte de kostnader som de har haft i produktion. I det fallet blir det en 
diskussion med leverantör om ytterligare ersättning. Om felet varit lätt att se och borde 
upptäckts av montörerna blir det svårt att kräva ersättning, men ett fel som är 
svårdiagnosticerat är lättare att argumentera för. Men generellt är det ingen leverantör som 
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vill leverera dålig kvalitet. De gör sitt bästa för att leverera bra komponenter eftersom de 
annars riskerar att förlora kontraktet vid årsrevisionen av avtal.  

Garantitider för komponenter diskuterar de sällan. Inom tiden för deras garanti mot kund får 
de tillbaka felaktiga produkter, och om dessa då beror på komponentfel går de vidare till sin 
leverantör med dessa. Men utanför garanti mot kund händer detta inte, så efter det blir 
garantier inte viktiga.  

Vad gäller LTB skriver de kontrakt om hur många komponenter som ska köpas in. Om det 
sedan blir många komponenter över blir det en förhandlingsfråga med kund angående hur 
kostnaden för dessa komponenter ska fördelas182.  
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Bilaga 11. Komponenttillverkare – Freescale Semiconductor 

Nordic AB 

Freescale Semiconductor Nordic AB (hädanefter Freescale) är tillverkare av olika typer av 
halvledare, såsom processorer och sensorer, bland annat för användning i fordonsindustri och 
medicinteknisk industri. Telefonintervju gjordes med Regional Sales Manager Niclas Olsson 
den 30 maj 2011.  

Livscykler 

Freescale har många olika komponenter men är stora inom automotive. Många komponenter 
är därför anpassade för det segmentet och har livslängder i uppåt 15 år. De har också viss 
tillverkning till konsumentprodukter som har betydligt kortare livslängder, men de stora 
segmenten är industri och fordonsindustri vilket innebär att de allra flesta komponenter 
tillverkas i 10-15 år. Komponenter är riktade mot ett visst segment men kan också fungera i 
något annat så länge de uppfyller kraven.  

Prognoser för komponenters livslängder och var de finns i produktlivscykeln görs av 
Freescale baserat på kunders prognoser. Om kund frågar kan de säga att det finns viss risk 
eller ingen risk för att LTB kommer att inträffa under den kommande perioden. Detta 
använder företag för att veta vilka komponenter de bör byta ut när de ändå omkonstruerar på 
grund av andra faktorer. Niclas Olsson upplever att de relativt sällan skickar LTB-
meddelanden, eftersom deras produktlivscykler är så långa behövs det sällan.  

Niclas Olsson känner till att fordonsindustrin ofta vill ha beprövade komponenter, men menar 
att de också vill ha det nyaste och bästa. Problemet med att tillverkning kan läggas ned snabbt 
om kunder inte finns menar han inte finns hos Freescale eftersom de har en stor kundbas inom 
segmentet. Ofta fasas en ny komponent in då en äldre fasas ut, allt för att underlätta för 
kunderna183.  

LTB-processen 

Beslut om utfasning görs på grund av olika parametrar. En av dem är att den gamla 
komponenten kanske inte är lika lönsam som den nya. Nya komponenter utvecklas för att den 
nya teknologin är klart bättre och anpassad till framtida krav på ett annat sätt, exempelvis 
mindre till ytan och med bättre prestanda. 

LTB-meddelande görs genom att Freescale skickar en PCN, Product Change Notification, till 
sina kunder, de som har köpt av dem under en viss tidsperiod. Detta innebär att det kommer 
till leverantörer eller distributionsföretag som sedan i sin tur får se till att informera sina 
kunder. Freescale skickar normalt ut meddelande om LTB 12 månader innan sista 
beställningsdatum och kan sedan åta sig att leverera i ytterligare 12 månader. Avvikelser från 
detta förekommer dock.  

Meddelandet innehåller vad som kommer att hända samt när och hur det händer. Förslag på 
ersättningskomponent finns också med i meddelandet, eftersom en sådan i de allra flesta fall 
                                                
183 Niclas Olsson 



96 

finns. Det ligger i Freescales intresse att göra det så enkelt som möjligt för sina kunder så att 
de stannar kvar. En ersättningskomponent är därför så lik ursprungskomponenten som 
möjligt. Det har också hänt att de sålt en hel produktlina till ett annat företag, och hänvisar då 
i meddelandet till det andra företaget184.  

Lagring av komponenter 

Freescale rekommenderar kund att förvara i de ursprungliga vakuumförpackningarna så länge 
detta är möjligt. Vid användning ska först kontroll göras av fuktindikatorn i förpackningen. 
Om den skulle visa på förhöjda fukthalter är rekommendationen att baka komponenten innan 
tillverkning.  

En intern undersökning som lett till riktlinjer internt hos Freescale har givit att 
komponenternas lödbarhet bör vara avsevärt längre än den garantitid de ger kunden. De 
menar att det i branschen har påvisats möjligt att lagra komponenter i upp till 10 år och 
Freescale har även själva testat komponenter som lagrats över 7 års tid. Dessa tester gjordes 
på naturligt åldrade produkter (från långtidslager), både blyade och blyfria, som först hade 
bakats för att se till att de var torra och sedan löddes. Även de komponenter som hade lagrats 
utan torrpåse klarade testerna utan felutfall.  

Deras slutsats är att komponentlager är en möjlighet för att säkerställa reservdelstillgång för 
fordonsindustrin. Rekommendationen är att lagra LTB-komponenter i torrpåsar, vilket kan 
göras i 5-6 år på rulle eller under längre tid i lådor. Hos kund bör komponenterna fortfarande 
lagras i dessa förpackningar, och vid användning bör fuktindikatorn först kontrolleras för att 
se om komponenterna måste bakas innan lödning.  

En möjlighet vid LTB är också att lägga upp waferlager, halvfabrikat av komponenter. Dessa 
tar mindre plats och kostar mindre eftersom de dyra kapslarna inte har använts ännu. Niclas 
Olsson upplever dock att detta inte är särskilt vanligt, det är vanligare att starta en 
omkonstruktion och göra ett överbryggningsköp däremellan185.  

Ansvar och avtal 

Freescale har en livstidsgaranti på sina komponenter som garanterar tillgänglighet för 
komponenter som används i medicinsk tillverkning och fordonsindustrin i minst 15 år och 
minst 10 år för andra segment186. Denna garanti är allmän för samtliga nya komponenter 
sedan de startade med den omkring 2007, och omfattar nästan samtliga av Freescales 
produkter idag. De började med denna garanti eftersom den efterfrågades av kunderna och 
eftersom de ändå i nästan samtliga fall historiskt hade producerat i minst 10 år.  

Vid kvalitetsbrister i kundens produktion skickas komponenten tillbaka till Freescale för att 
konstatera om det är komponenten det är fel på. Om det visar sig vara så får kunden nya 
komponenter. Samma rutiner gäller vid fältkvalitet även om kunden då kanske gärna vill 
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starta en diskussion angående detta. Fältfel inträffar dock sällan trots de stora mängder 
komponenter som tillverkas187.  
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Bilaga 12. Komponenttillverkare – Infineon Technologies 

Nordic AB 

Infineon Technologies Nordic AB (hädanefter Infineon) är tillverkare av olika typer av 
halvledare, såsom sensorer och mikrokontroller, bland annat för användning i 
fordonsindustrin. Intervju gjordes med Sales Manager Niklas Hagdahl och Customer Quality 
Senior Manager Lena Granath på kontoret i Stockholm den 5 maj.  

Livscykler 

Det finns inga generella siffror på hur länge en komponent som Infineon tillverkar går i 
produktion, eftersom detta ofta beror på vilken användning de är framtagna för. 
Fordonsindustrin har exempelvis livslängder på 15-20 år medan mobiltelefoni har riktigt 
korta. De har en mikrokontroll som togs fram i början av 90-talet och fortfarande går i 
produktion, men det varierar mycket hur länge en komponent normalt tillverkas188.  

Fordonsindustrin är normalt inte intresserade av ny, obeprövad teknologi. De företagen vill 
vara säkra på att tekniken är bra innan de går över till den. Ett exempel var Ball Grid Arrays 
(boll-kulmatris), en ny sorts komponenter som tog mindre plats på grund av en innovativ 
lösning. Det tog dock ett tag innan fordonsindustrin var intresserade, de ville vara säkra på att 
tekniken var mogen och pålitlig innan de inkluderade den i sina produkter. Detta innebär att 
det finns en risk att de som först började med den nya komponenten (exempelvis telekom) går 
vidare till nästa teknologi efter några år och att de resterande volymerna från fordonsindustrin 
inte gör det lönsamt för komponenttillverkaren att behålla den. Då uppstår en Last Time Buy-
situation189.  

LTB-processen 

Niklas Hagdahl menar att det finns två anledningar varför en komponent kan hamna i LTB 
och sluta tillverkas:   

- Kommersiell anledning. Den totala volym som kunderna kommer upp i motsvarar inte 
kostnaderna för att behålla tillverkningen. Infineon tjänar inga pengar och då kan de 
heller inte fortsätta tillverka.  

- Teknologisk anledning. Teknologin som tillverkar komponenterna är gammal och 
måste skrotas för att ge plats för ny teknologi. Detta gäller oftast front-end 
tillverkning, det vill säga den komplicerade förstaprocessen. Om det inte är möjligt att 
flytta de gamla komponenterna till den nya teknologin blir det LTB190.  

Om företaget tvingas till LTB skickas ett LTB-dokument ut till samtliga kunder (de som köps 
under ungefär det senaste året). Detta är gjort enligt JEDEC-standard och skickas därför minst 
6 månader innan sista orderdatum och minst 12 månader innan sista leveransdatum191. Kunder 
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i detta fall är inte slutkunder som Scania, utan kan vara komponentdistributörer som i sin tur 
genom några led säljer till slutkund.  

Standarden anger också att tillverkaren ska hjälpa kund med att hitta en 
ersättningskomponent. Om Infineon har en egen ersättningskomponent står denna med som 
nytt förslag i LTB-dokumentet, men annars blir det en dialog med kund där de ibland får 
rekommendera en konkurrents komponent för att hjälpa kund. Det gäller att tänka långsiktigt. 
De flesta komponenter är dock inte så standardiserade att de går att ersätta rakt upp och ned 
utan kräver en viss omkonstruktion för att passa in en ny komponent192.  

Lagring av komponenter 

Infineon säljer inga komponenter som är äldre än 1 år gamla utom i specialfall då kund har 
gått med på det, och brukar mot kund rekommendera att löda dem innan ett år har gått193. Om 
kunden hör av sig och undrar vad de ska göra med en komponentrulle som är äldre än så 
brukar de dock oftast säga att komponenterna bör klara minst 3 års lagring. Även 3 års lagring 
är en relativt snäv rekommendation, men de vill inte ta några risker mot kund. Efter ett års 
lagring rekommenderar de dock att kunden testar komponenterna innan användning. 
Komponenterna blir inte blixtsnabbt dåliga utan det är en fallande kurva för lödbarheten194.  

Niklas Hagdahl påpekar att vid problem med oxidering är det också möjligt att renovera 
komponentbenen genom att applicera på ny metall. Det finns speciella företag som 
specialiserar sig på detta, men de vet inte vilka eftersom de aldrig har varit i kontakt med dem 
själva. De vet dock att kunder har använt denna tjänst efter att ha funnit komponenter på 
spotmarknaden. Detta är antagligen endast aktuellt om det handlar om riktigt kritiska 
komponenter, för kärnkraftverk eller något annat extremt störningskänsligt, som långt efter 
tillverkningsstopp behövs igen och kanske hittas på spotmarknaden och då behöver fixas till. 
Men ingen av Infineons kunder borde behöva göra detta, eftersom de har så lång 
framförhållning med sina LTB-meddelanden. Kunderna borde hinna planera195.  

Fuktkänsliga komponenter förpackas i vakuumpåsar. Lena Granath har inte hört talas om ayy 
det skulle finnas ett förpackningssätt som vore bättre, det här är det bästa kända sättet. Påsarna 
är också märkta med MSL-nivå (moisture sensitivity level) och därmed hur länge de får vara 
ute ur påsen totalt innan kvaliteten inte kan garanteras. För att definiera detta använder sig 
Infineon av JEDEC-standard för att simulera lödningar. Lena Granath menar att JEDEC blivit 
mer och mer vanligt allteftersom företag insett att det underlättar att ha gemensamma 
standarder.  

En alternativ lagringsmetod vid LTB är att tillverka skivorna (s.k. wafers) som ska sitta i 
komponenterna och lagra dem som halvfärdiga komponenter i speciella fuktuteslutande påsar 
som har tömts på luft och fyllts med kväve, i 15-30°C. På det sättet kan de förvaras i upp till 3 
år innan sluttillverkning måste göras. Skivor är billigare att tillverka och billigare att lagra än 
den hela inkapslade komponenten och detta koncept kan förlänga den totala lagringstiden med 
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3 år. Förutsättningen är dock att kund betalar en del av kostnaderna för tillverkningen 
eftersom Infineon inte vill ligga ute med pengar för dessa.  

Ansvar och avtal 

Infineon har inte riktigt garantier på det sätt som andra branscher har. Det blir sällan fel på 
komponenter ute på fält, så det handlar oftare om problem som uppstår vid tillverkning hos 
deras kunder. Om kunden klagar ber Infineon att få tillbaka komponenten och testar den för 
att se vad som hänt. Om det är deras fel kan det eventuellt bli tal om någon form av ersättning. 
Just nu efter konjunkturuppgången med stor efterfrågan på komponenter har de även kravet 
att komponenten ska gå att spåra tillbaka till dem via någon av deras distributörer, detta på 
grund av att de annars får lägga ner alldeles för mycket tid på att kontrollera komponenter 
som är förfalskade.  

Målet är noll fältutfall och det är nästan uppnått i dagsläget. Om komponenter går sönder på 
fält beror det ofta på att kunden inte har använt den rätt. Komponenter är kvalificerade för att 
användas under vissa förutsättningar, såsom ström, spänning och temperaturområde. Om en 
krets är specificerad från -40°C till +125°C kan den inte användas vid +150°C. Då är det 
kundens problem att kretsen går sönder tidigt196.  

De skriver inte livstidsavtal med kunder om att leverera ett visst antal år eftersom det är så 
svårt för dem att veta när en komponent går ur produktion. Dock skriver de avtal varje år med 
kunderna om leveranser197.  

 

                                                
196 Niklas Granath 
197 Niklas Granath 



101 

Bilaga 13. Tredjepartsföretag – HTV Conservation GmbH 

HTV Conservation GmbH (hädanefter HTV) är ett tyskt företag med inriktning på testning 
och långtidslagring av elektronik. Telefonintervju gjordes med Nicole Dorsheimer på 
säljavdelningen den 16 maj 2011.  

Tjänster 

HTV erbjuder långtidslagring av komponenter enligt sin egna process TAB Long-Term 

Conservation. Processen innebär en lagring i en miljö med speciella kemikalier som 
absorberar de ämnen som kan orsaka intern åldring av komponenter och diffusion av metaller. 
Exempelvis förhindrar processen utbyte mellan tenn och kopparlager som annars skulle 
försämra lödbarheten. Kemikalierna kan exempelvis diffundera från plastdetaljer. 

Kunden köper in komponenterna och låter sedan HTV lagra dem. Kunden betalar per 
komponent och år, beroende på typ av komponent och dess värde. HTV försäkrar nämligen 
också komponenterna.   

Lagringen sker i Bensheim i Tyskland i en byggnad skyddad mot både bränder (reducerad 
syrenivå) och jordbävningar med hög säkerhet. Där lagras många typer av komponenter men 
även halvfabrikat i tempererade, bevakade miljöer. När komponenten anländer till lagret 
analyseras den för att komma fram till dess nuvarande kvalitetsstatus, samt vilka kemikalier 
som ingår i plaster och kan behövas skyddas för. HTV presenterar sedan för kund hur 
komponenter bör lagras och vad detta kommer kosta. Här är det också möjligt att diskutera 
garantier.  

HTV utför även reparationer till en viss del. De kan inte åtgärda intern åldring, men kan själva 
utföra omförtenning på de komponenter som fått oxiderade komponentben. För detta är de 
certifierade enligt ISO-9001 och ISO/TS16949. De kan också återuppliva kondensatorer 
genom att spänningssätta dem. Detta måste dock göras en gång per år198.  

Tillämpningsområden 

HTV menar att deras tjänst främst är intressant för företag med höga kvalitetskrav såsom 
fordonsindustri och medicinsk industri, eller företag som på grund av LTB eller andra 
anledningar behöver tillgång till komponenter under lång tid. De har bland annat en kund som 
behöver lagra en mikrokontroller i 50 år och detta kan de garantera.  

HTV framhåller möjligheten att med hjälp av deras teknik lagra komponenter i 30 år eller 
längre. Nicole Dorsheimer säger att längden på lagringen beror av det skick som 
komponenterna har när de kommer till dem. En ny komponent kan nästan alltid förvaras i 30 
år, medan en komponent som har lagrats dåligt i 1-2 år har åldrats betydligt199.  
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Bilaga 14. Tredjepartsföretag – Retronix/HCM Elektronik 

Retronix är ett tredjepartsföretag som erbjuder reparationer för produkter och komponenter. 
HCM Elektronik är förmedlare av Retronix tjänster i Sverige. Telefonintervju gjordes med 
försäljningschef Hans Carlström den 13 maj 2011.  

Tjänster 

Retronix erbjuder olika tjänster för reparation av komponenter: tillrättning av snedställda eller 
krokiga komponentben, byte av bollar på Ball Grid Arrays, ändring av lod på komponentben 
från blyfritt till blyat samt reparation av oxiderade komponentben. Reparation av snedställda 
komponentben görs med en typ av kam som ordnar till benen, medan byte av bollar enligt 
Hans Carlström görs i en unik process som inte värmer upp själva komponenterna. Den mest 
efterfrågade processen är ändring från blyfritt till blyat lod men vid situationer med 
komponentbrist såsom idag blir det även stor efterfrågan på att åtgärda oxidering.   

Processen för att reparera oxiderade komponentben sker genom att ta bort det oxiderade lodet 
på komponentbenen och sedan applicera nytt, så kallad omförtenning. Eftersom allt lod tas 
bort ner till nickelbarriären har Hans Carlström aldrig hört talas om att det skulle finnas en 
bortre gräns för när komponenter är för oxiderade för att kunna repareras.  

Retronix är inte det enda företaget i branschen, men enligt Hans Carlström det enda som är 
specialiserat mot industrin och dess kvalitetskrav. Efter processerna ovan kontrolleras 
komponenterna med AOI-utrustning (Automatic Optical Inspection), som ser till att de följer 
de uppställda kvalitetskraven. Deras resulterande kvalitet har godkänts av försvarsindustrin200.  

Tillämpningsområden 

Processen för att omförtenna är i nuläget manuell och sker hos Retronix i Skottland, vilket gör 
att den enligt Hans Carlström kommer bli dyrare för många komponenter än komponentens 
ursprungliga kostnad. Den är därför mest använd för komponenter som är dyra eller svåra att 
få tag på, exempelvis vid LTB eller komponentbrist.  

Kunderna skickar komponenter när de har behov av reparation och får sedan tillbaka dem. 
Hans Carlström upplever dock att fler kunder skulle kunna tjäna på att i lådan med 
komponenter som kasserats av plockningsmaskinerna sortera ut de dyra komponenterna från 
de billiga och skicka de dyra på reparation. Detta är förstås relativt omständigt, varför många 
säkert undviker det, men potentiellt lönsamt201.  

 

                                                
200 Hans Carlström 
201 Hans Carlström 
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Bilaga 15. Tredjepartsföretag – TMS Electronics AB 

TMS Electronics AB (hädanefter TMS) är ett komponentdistributionsföretag beläget i Växjö 
som också erbjuder mertjänster runt LTB och åldrade komponenter. Telefonintervju gjordes 
den 31 maj 2011 med Tobbe Möcander, Sales Manager.  

Tjänster 

Företaget sköter komponentdistribution av alla typer av komponenter och är inte bundna till 
något speciellt märke. Vid LTB kan TMS köpa upp ett parti komponenter och lagerföra det 
som avropslager under den tid som kunden behöver det (oftast under den tid då företaget har 
reparationsgarantier). Lagret är väl certifierat, med ESD-skydd, konstant luftfuktighet och 
torr- eller vakuumpåsar till de komponenter som är MSL-klassade (fuktkänsliga).  

TMS kan även testa lödbarheten hos komponenter, dock inte funktionaliteten. Lödbarhetstest 
görs ifall misstanke finns om att det skulle vara problem med komponenterna, exempelvis att 
de inte har lagerhållits på ett bra sätt innan de kommer till TMS. Om det skulle visa sig vara 
problem med lödbarheten skickas de till ett externt företag för omförtenning. Tester av 
fuktansamling görs också, då enligt JEDEC-standard, att förpackningarna ska öppnas och 
komponenterna kontrolleras varje år. Vid behov bakas komponenterna för att tvinga ut fukten, 
eller så kommer TMS och kund överens om att baka dem senare, då de ropas av. Tobbe 
Möcander anser att det går att baka komponenterna många gånger utan problem.  

En annan tjänst som TMS erbjuder är bevakning av komponenter. Om en komponent behövs 
hos en kund men inte är tillgänglig på marknaden kan de bevaka denna och köpa upp 
komponenter för kunds räkning om något parti blir tillgängligt. Detta parti offereras sedan 
slutkund i det skick det är i. TMS erbjuder också tjänsten att göra om förpackningen som 
komponenterna levereras i till den förpackning som kund behöver. Exempelvis kan en kund 
skicka dem komponenter i påsar som de monterar på rulle så att komponenterna kan matas i 
en annan typ av maskiner202.  

Tillämpningsområden 

TMS erbjuder sina extratjänster till vilket företag som helst, att först vara kund inom 
komponentdistribution är inte ett krav. Avtalen mot kund ser lite olika ut, ibland äger TMS 
lagret och kunden betalar vid avrop, ibland äger kunden lagret. Om TMS äger lagret är de 
ansvariga för eventuella kvalitetsproblem som kan uppstå vid lagring. Om kund äger 
komponenterna är de ansvariga för dem men får gärna göra en kontroll hos TMS att allt sköts 
enligt specifikation. TMS anger att de har kontrollerats och godkänts av bl.a. Nokia, Ericsson 
och Flextronics203.  

 

                                                
202 Tobbe Möcander 
203 Tobbe Möcander 
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Bilaga 16. Tredjepartsföretag – IHS Inc.  

IHS Inc. (hädanefter IHS) är ett globalt informationsföretag med huvudkontor i USA204. 
Information om deras tjänster hämtades den 1 juni 2011 på företagets hemsida.  

Tjänster 

Företaget erbjuder tjänsten Comet, ett verktyg för att ha översikt på komponenter, om dessa 
innehåller farliga ämnen, samt deras livslängder. Kunden lägger in sin produktspecifikation i 
verktyget och kan sedan få dagliga uppdateringar på LTB-status för dessa komponenter. 
Comet erbjuder även 2, 4 och 8 års prognoser på LTB som en del av servicen205.  

Comet är kopplat till IHS stora komponentdatabas Parts Universe, vilket gör att den även kan 
användas för att undersöka om en komponent är anpassad efter RoHS och REACH 
(miljöfarliga substanser). Den informationen kan också fås för hela produktspecifikationen. 
Kunden kan också se vilka komponenter som har LTB just nu och vilka komponenter som 
kan användas som ersättare för denna utgående komponent, och jämföra dem med varandra. 
Information samlas också in från ett tiotal komponentdistributörer som varnar för fel och 
falskt material på marknaden206.  

Tillämpningar 

IHS menar själva att Comet kan hjälpa företag att undvika dyra omkonstruktioner eller för 
tidig utfasning av produkter genom tidig identifiering av vilka komponenter som är på väg 
mot LTB och genom att underlätta sökandet efter ersättningskomponenter. Tjänsten kan också 
hjälpa företag att upprätthålla tillgången till reservdelar och därmed god servicenivå över 
längre perioder207.  

 

                                                
204 IHS hemsida – About us 
205 IHS hemsida – About IHS Comet 
206 IHS Comet broschyr 
207 IHS hemsida – About IHS Comet 
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Bilaga 17. Last Time Buy processen inom Scania 


