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Sammanfattning 

Ericsson PIM RBS Kista har en prototyptillverkning där målet är att uppnå mogna produkter innan 
tillverkningen drar igång utomlands. Vid en New Product Introduction site är det viktigt att kunna 
återmata information vid fel från prototyptillverkning tillbaka till design och andra relaterade 
avdelningar. Syftet är att dra lärdomar och kunna förbättra prototyper tills de är mogna för 
massproducering. Målet med examensarbetet är att kartlägga nuvarande process, hitta eventuella 
förbättringar och om möjligt identifiera nyckeltal för processens prestation. Genom intervjuer och 
observationer hela vägen från produktionen till FRAG kartläggs processen. Senare kommer 
kunskaper inom Knowledge Management, Lean och Lean information Management utnyttjas för att 
föreslå förbättringar.  
 
En välutformad process fanns redan och därför föreslog gruppen inga större förändringar inom 
organisationen. Det vi fann var att informationen som färdades hela vägen från produktion till 
FRAG var bristfällig. Ibland saknades utförda åtgärder på reparationer och inmatningar var inte 
alltid utformade på ett sätt som analysgruppen kunde förstå. Operatörerna var inte medvetna om 
hur en värdeskapande informationsinmatning i informationslagringssystemet Reptil skulle gå till. 
Andra förbättringsområden var nere i produktionen där operatörerna saknade feedback om deras 
reparationsåtgärder gått igenom. Det saknades en felsökningsutbildning vid reparationer samt att 
produktionen aldrig får någon återmatning när ändringar på prototyper görs. Dessa ändringar är 
dessutom ofta baserade på operatörers inmatningar 
 
Förbättringsförslagen är bl.a. att införa återmatning i alla led för att höja motivationen till 
inmatningar och arbetet kring dessa. Den viktigaste återmatningen är vid reparation där operatörer 
behöver få veta om deras åtgärder hjälpt. Dessutom att operatörer gemensamt med analysgruppen 
bestämmer struktur på inmatningar och reparationssätt så informationen vidare är så värdeskapande 
som möjligt. 

Nyckelord 
Prototyptillverkning, informationsflöde, kunskapsutnyttjande
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Abstract 
Ericsson RBS PIM Kista has a prototype manufacturing where the objective is to achieve mature 
products ready for market introduction before production starts overseas. At a New Product 
Introduction site, it is important to get feedback when error occurs in prototype manufacturing. The 
information should return to design and other related departments. The ambition is to learn lessons 
and improve prototypes until they are ready for volume production. The goal of the project is to 
map the current process, identify potential improvements and, if possible, identify key indicators for 
process performance. Through interviews and observations all the way from production to FRAG 
the process is being mapped.  The knowledge in Knowledge Management, Lean and Lean 
Information Management will be used to suggest improvements in the process. 
 
A well-designed process already existed and therefore the group didn’t suggest any major changes in 
the organization. What we found was that the information that traveled all the way from production 
to FRAG was flawed. Sometimes the information didn’t contain actions performed on repairs. Also 
the entries were not always designed in a way the analysis could understand the information. The 
operators were not aware of how to make a value adding entries into the information storage system 
Reptil. Other areas of improvement were in production where operators lacked feedback on their 
repairs. The operators don’t know if their repair was successful or not. There was no 
troubleshooting training for repairs and that production staff never get any feedback when changes 
are made on the prototypes. These changes are often based on operator inputs. 
 
Improvement proposals include introducing feedback at all levels to enhance motivation for entries 
and work around them. The most important feedback is in the repair where operators must know 
whether their actions helped. Also that operators in common with the analysis have to determine the 
structure of entries and how to repair so the information further have as much value as possible. 
 
Key-words 
prototyping, information flow, knowledge management 
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Ordlista 
 
Duplex – Ett område på filtret 

Delay - Ett område på filtret  

Filter – Ett mekaniskt filter som tillverkas för telekomutrustning 

FRAG – Avdelning inom Ericsson som heter Fault Rate Analysis Group. De arbetar med analyser 
och förbättringar inom produktion 

IM – Ett test som mäter om signalerna som går ut är godkända 

Jango – Produktserie av filter 

Lina – Där montering, lödning och reparationer sker 

Loop – En process där början och slutet och sammankopplade och som börjar om vid ett slut 

Mogen produkt – En produkt som passerat prototypstadiet och är redo för marknadsintroduktion 

NPI – New Product Introduction, process för framtagning av nya produkter   

Pull – Kunden styr tillverkningen som startar vid efterfrågan 

Operations – Verksamhet där filterproduktion ingår 

Operatör – Arbetare i linan med uppgifter som montering, trim, lödning och testning 

REP – Fysiska reparationsflödet i produktionen 

Sanity check – Ett test som kontrollerar att trim inte påverkats 

Trim – Justering av höjden på skruvarna manuellt så varje frekvens isoleras och ligger inom ramarna 

VSWR – Ett test på korten när de ligger i filtret 

Yield – Andel procent av produkterna som blir godkända 
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1. INLEDNING 
Ericsson är ett svenskt företag som levererar telekommunikationsutrustning, 
datakommunikationssystem och tjänster kopplade till dessa områden. Med sina 38 % av marknaden 
för mobilnätsutrustning är de idag världens största tillverkare av sådan utrustning (Ericsson 2011). 
Produktionen är placerad runt om i världen men huvudkontoret befinner sig i Kista, där även 
prototyptillverkning för filter finns. 
 
Ericsson PIM RBS Kista tillverkar främst prototyper av filter och kretskort som utvecklas till mogna 
produkter innan masstillverkningen drar igång utomlands. Det man får ut av prototyptillverkningen 
är dels färdiga produkter och dels viktig information. Informationen anses vara den viktigaste 
outputen och ska användas till att förbättra prototyper tills de når producerbar kvalitet. Arbetet ska 
även skapa en kunskapsgrund för framtida modeller. Processen för att ta fram nya produkter från 
prototyper heter New Product Introduction som framöver enbart kommer kallas NPI. Figur 1 
illustrerar hur NPI-loopen ser ut. 

 

INFO

Design

Kvalitet

Material

Produktions

chefer

Tillbaka till Produktion och 

Reparation

Produktion

Reparation

REP-loop

 
Figur 1 – New Production Introduction loop 

 

 
Som bilden visar så används information som kommer från produktion och reparation till 
förbättringar inom olika avdelningar. Sedan återmatas förbättringen tillbaka in i produktionen. 
Figuren visar också att det finns en process för reparation som en del av NPI. Den inre loopen 
kommer hädanefter benämnas REP-loopen. Reparationerna som sker där är betydelsefulla eftersom 
de bidrar med värdefull information. Samtliga produkter som inte klarar av ett test ska rapporteras 
och analyseras vilket ger en grund för framtida förbättringar. Figur 2 visar hur den fysiska REP-
loopen ser ut. 
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Figur 2 – Fysiska REP-loopen i produktionen 

 
Visionen är att kunna samla rätt information från produktionen, som snabbt och effektivt kan nå rätt 
avdelning där den används för att förbättra prototyper. Operatörerna i produktionen ska vara 
självlärande och lära sig felsöka med hjälp av REP-loopen. Tillsammans bidrar det också till att 
produkterna snabbare utvecklas. Visionen för REP-loopen är alltså att skapa en självlärande miljö där 
operatörer kan utvecklas till felsökare, samt att processen snabbt ska ge ifrån sig rätt informationen 
vidare för analys. Det innebär att experter skapas inom de utvecklade produkterna, och kunskap kan 
nå massproduktionsfabriker vid produktionsstart. 

 
Syftet med det här examensarbetet är att förbättra nuvarande process för att uppfylla visionen för 
verksamheten som medför effektivare och mer kvalitativa produkter. Givetvis bidrar det till en rad 
positiva saker som exempelvis att produktutvecklingstider sänks och att kvaliteten på det dagliga 
utbytet av information mellan operatörer och chefer höjs. 
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2. OMFATTNING  
Arbetet går ut på att se över REP-loopen för filterproduktion och kartlägga informationen till 
FRAG. Under omfattning formulerar vi frågorna rapporten ska besvara samt avgränsningar och 
kravställningar på arbetet.  

2.1 FRÅGESTÄLLNING 

 Hur ser REP-loopen ut idag?  

 Hur ser informationsflödet ut? 

 Vilka förbättringsmöjligheter finns? 

 Vilka nyckeltal kan användas för att mäta hur väl processen fungerar? 

 Kan processerna förbättras utifrån ett NPI perspektiv? 

 

2.2 AVGRÄNSNING 
Det här arbetet kommer inte se över hela NPI-loopen (New Product Intruduction) utan kommer 
avgränsas till en mindre loop kallad REP-loop (Reparations loop). Då NPI-loopen innehåller 
informationsflöden från produktion till design så kan hela NPI-loopen i sig ta allt från några veckor 
till månader att gå igenom. Eftersom arbetet är begränsat till en tioveckorsperiod har vi valt att 
avgränsa oss och enbart hålla oss till REP-loopen. Informationsflödet har vi valt med hjälp av 
styrgruppen att avgränsa till Operations verksamhet samt ta reda på vilken typ av information FRAG 
gruppen för filter vill få. 

 

2.3 KRAVFORMULERING 
Nedan punktas samtliga krav från KTH och Ericsson.  

 

 Regelbundna presentationer för styrgrupp (status, beslutsunderlag, aktiviteter) 

 Beskrivningar av nuvarande processer, flöden, KPI: er etc. 

 Förslag till förändringar av processer, flöden, och KPI: er utifrån ett NPI-perspektiv  

 Rapport och muntlig presentation 

 Eventuellt implementera förändringar av lämpliga processer och flöden – inklusive 
framtagande och genomförande av presentationer, eventuellt utbildningsmaterial, 
processbeskrivningar, instruktioner etc. 

 Total gemensam projekttid bör ligga nära 800 timmar 
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3. METOD 
Det här examensarbetet är byggt på kvalitativa metoder och ett agilt arbetssätt som konkret innebär 
att vi anpassat arbetet efter vår styrgrupp och arbetar flexibelt. Nedan beskrivs vilka verktyg vi 
använt, hur faktainsamlingen gått till och projektets genomförande. 

 

3.1 Verktyg 
Dessa verktyg användes under arbetets gång. 
 
Excel – Program som användes för att bearbeta data som kom från produktionen för att kunna dra 
slutsatser. 
 
Visio – Program för visualiseringar av flöden. 
 
Reptil – Program som används för att förstå inmatningar från produktionen. 

3.2 Faktainsamling 
Faktainsamlingen rörande produktion och reparation gjordes främst genom intervjuer med 
operatörer men även djupare intervjuer med teamleaders, instruktörer och kvalitetssamordnare. Den 
här informationen var kvalitativ då den berörde reparationsmetoder och informationsflöden. 
 
Insamlingen av information har skett genom KTHB Primo som är KTHs egna sökmotor bland 
databaser. Genom KTHB Primo hittades användbara böcker, artiklar och andra avhandlingar 
relaterade till vårt arbete. Även Google Scholar användes för samma syfte. Victor Hedberg på 
Ericsson PIM RBS rekommenderade flertalet artiklar och lånade ut böcker till oss under arbetets 
gång. Andra litteraturstudier kommer även göras på böcker rekommenderade av handledaren Erika 
Bellander samt böcker som har ingått i vår utbildning. 

3.3 Genomförande 
Eftersom vi under projektets gång är beroende av ett antal personer har vi valt att arbeta med 
concurrent engineering. Det innebär att vi inte är låsta till någon aktivitetsordning och inte behöver 
vänta på möten. Arbetet kommer alltså pågå parallellt med olika aktiviteter för att effektivisera den 
tillgängliga tiden. Det här är också effektivt i samband med ett agilt arbetssätt. Det agila arbetssättet 
innebär att vi kan anpassa oss till eventuella ändringar på våra lösningsförslag som regelbundet 
presenteras på våra möten med styrgruppen. Det agila arbetssättet med styrgruppsmöten med vår 
kund är skapat för att effektivt kunna säkerställa att våra kunder är nöjda med resultatet. 
 

3.3.1 Kartläggning av nuläget 

För att kartlägga nuläget behövde vi göra en undersökning över hur REP-loopen ser ut. Det gjordes 
genom observationer på produktionsflöde, hur hanteringen av reparationer går till samt hur det 
rapporterades vidare. För att säkerställa att våra observationer var korrekta gjordes också intervjuer 
med operatörer. Syftet var att förstå deras arbetssätt och försöka hitta tydliga mönster. Denna 
kartläggning på produktionsnivå gav oss en inblick i hur information rör sig till och från reparationer.  
 



 

6 

 

För kartläggning av informationsvägar gjordes intervjuer med samtliga som kommer i kontakt med 
information från reparationer. Det är bl.a. kvalitetspersonal och produktionspersonal. När flödet var 
kartlagt var sista pusselbiten att ta reda på vad för information samtliga inblandade fick och vad de 
egentligen önskade. Detta gjordes genom att djupare intervjua alla som i dagsläget kommer i kontakt 
med REP-loopen. Vad som samlats in avgränsas sedan till vad som är relevant för processen. Vi 
valde att använda oss av en befintlig mall(Bellander 2012) för att identifiera processen. 
 

3.3.2 Kartläggning av önskat tillstånd 

 
Litteraturstudier kommer göras enligt avsnittet 3.2 Faktainsamling, och parallellt med detta så 
kommer vi även att bolla idéer med inblandad personal. För att få ut de optimala ur teorierna så är 
det viktigt att vi jämför teori med den praktiska verkligheten, för att sedan kunna koppla ihop de två 
delarna. Vid jämförelse med den praktiska verkligheten kunde förbättringsförslag tag fram och till 
viss del konkretiseras. 
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4. TEORETISK REFERENSRAM  

Teoretisk referensram är vår samling av teorier och modeller vi valt att använda oss av i denna 
rapport. Här definieras innebörden av Knowledge Management, Lean och Lean Information 
Management. Vidare utvecklas dessa och används för att förklara hur REP-loopen ska fungera för att 
nå Ericssons vision. Dessutom definieras några visualiseringsverktyg som används i rapporten. 

4.1 Knowledge Management 
“Information wants to be free.” 
– Stewart Brand 
 
Eftersom dagens samhälle blir allt mer informationsintensivt blir det allt viktigt att kunna lagra och 
sortera all information. Informationen organiseras på olika ställen exempelvis på bibliotek, databaser 
och andra informationssystem. Mycket av informationen går att komma åt genom sökmotorer som 
Google och Bing.  

 

4.1.1 Data, information och kunskap 

Information, kunskap och data är begrepp som behöver redas ut för att förstå innebörden av 
Knowledge Management. Figur 3 visar att begreppen inte är entydligt definierade utan det finns ett 
antal olika definitioner. Begreppen förklaras bara i syftet att förstå rapporten.  
 
 

 
Figur 3 – Definitioner av data, information och kunskap enligt (Stenmark 2001) 
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Data 
Data är osorterade uppgifter i vanligtvis stora mängder som används för att framställa information 
och görs numera alltid av datorer. Ett exempel på hur data lagras är i Excel ark för att sedan 
analyseras med avsikten att utnyttja all nyttig information.  
 
Information 
Information är meningsfullt innehåll som fås av data eller kunskap och överförs via någon 
kommunikationsform och innebär att få del av fakta.  
 
Kunskap 
Kunskap har idag precis som övriga begrepp ingen entydig definition och många teorier som 
förklarar vad kunskap är för något. En av de mest kände kommer från antikens Grekland och 
filosofen Plato (Stanford Encyclopedia of Philosophy 2012). Rapportens definition av kunskap är en 
mix av erfarenheter, perspektiv och värderingar och ses som en individuell förmåga att skapa en ram 
för att utvärdera nya erfarenheter. Kunskap kan fås genom andras instruktioner, vägledning och 
förmodligen främst genom egen erfarenhet. Figur 4 visar sambandet mellan termerna där ju högre i 
pyramiden desto mer är värdet koncentrerat och meningsfullt. 

 
 
Figur 4 – Förhållandet mellan kunskap, information och data 

  

 
(Nonaka och Takeuchi 1995) delar upp kunskap i tyst och explicit där tyst kunskap är en persons 
egen kunskap som beror av erfarenhet, perspektiv och värderingar. Den här typen av kunskap är svår 
att kommunisera mellan individer. Explicit kunskap är däremot kunskap som översatts till 
instruktioner, böcker eller andra rapporter och är betydlig lättare begripa. Den här delningen är 
relevant att känna till då metoder för att dela kunskap skiljer sig beroende på vilken kunskapstyp det 
är. Hur kunskaps sprids framgår under avsnittet kunskapsöverföring. 

 

4.1.2 Lärande och kunskapsöverföring 

För att kunna ta till sig av information och transformera den till kunskap är det viktigt att inse att all 
kunskap inte finns hos en individ. Det här leder till att en strävan efter att lära. Vid inlärning är det 
viktigt att ett ordentligt ”läranderum” skapas. Det bygger på fyra dimensioner, och pilarna på figuren 
nedan tillsammans med ”tiden” bildar dessa dimensioner (Svedberg 2012). 
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Sammanhang

Utvecklingsagenter

Personlig 
referensram

 
Figur 5 – Läranderum, ritad efter (Svedberg 2012)  

 

 
Personlig referensram beskrivs under avsnitt 4.1.1 Data, information och kunskap, och handlar om 
en individs samlade kunskaper, normer, handlingsregler, värderingar osv. Utveckingagenter är allt 
som får en individ att öka sin förståelse och kan bl.a. bara vara teorier och andras erfarenheter. 
Sammanhang är situationer det hela handlar om, vilket ofta är arbetsmomenten i fråga.  

 
Pilen mellan personlig referensram och sammanhäng beskriver behovet av att det finns en mening 
med varje individs sysselsättning.  Den andra pilen som går mellan personlig referensram och 
utvecklingagenter innebär att olika individer har olika inlärningsätt och att utvecklingagenterna bör 
anpassas till individen. Tredje pilen mellan utvecklingsagenter och sammanhang innebär att 
utvecklingsagenterna d.v.s. teorierna ska ha en tydlig koppling till arbetsuppgifterna. Sista 
dimensionen kan inte avläsas direkt i figuren och är som tidigare nämnt tiden. En individ måste alltså 
ha tid för reflektion och inlärning (Svedberg 2012). 
 
För att uppfylla dessa parametrar finns olika metoder där erfarenhetsbaserad inlärning är en av dessa. 
Den är konkret och anpassad efter inlärning på många arbetsplatser och skiljer sig mycket från 
inlärningsmetoderna som används i skolan. Se figur 6. 
 

Handling

Reflektion och 
bearbetning

Lärdomar och 
slutsatser

Erfarenhet

Teori, andras 
erfarenheter osv...

 
Figur 6 – Erfarenhetsbaserad inlärning ritad efter (Svedberg 2012) 
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Den bygger på att individer ska lära sig genom att reflektera över och lära sig av sina tidigare 
erfarenheter. Det centrala är att man ska reflektera över sin handling och erfarenhet och tillsammans 
med andras erfarenheter eller någon form av teori dra lärdomar och utveckla en ny handling. 
Svedberg påpekar att också problembaserat lärande innehåller liknande principer som bygger på ” Vi 
lär inte av våra erfarenheter, vi lär av de slutsatser vi drar av våra erfarenheter”(Svedberg 2012).  
 
Kunskapsöverföring 
Kunskapsöverföring är en del av inlärningen som inte är erfarenhetsbaserad utan kan fås av andra. 
Hur den sprids varierar beroende på om det är tyst eller explicit kunskap. Explicit kunskap kan 
exempelvis spridas genom itsystem eller vanliga anvisningar medan tyst kunskap kräver muntlig 
interaktion(Nonaka, I. and Takeuchi, H.1995). Helst ska man bli guidad i någons tankebanor för att 
verkligen förstå. Två olika definitioner av kunskapsöverföring fås av (Davenport & Prusak 1998) och 
(Jacobson & Thorsvik 2002). De förstnämnda menar att om information absorberats så är 
kunskapen överförd medan (Jacobson & Thorsvik 2002) menar att det måste ske en förändring i 
beteendet för att kunskap ska ha överförts. Oavsett definition så är några exempel på metoder att 
överföra kunskap följande: 
 

 Formella möten 

 Vardagskommunikation 

 Mail 

 IT-system för lagring och delning 

 Pärmar 
 
Kunskap har alltid varit en maktfaktor och att erhålla kunskap kan möjligtvis vara ens största tillgång. 
Knowledge Managament är en samling strategier och metoder för att inom ett företag identifiera, 
visualisera och distributera insikter och erfarenheter i form av data eller information. Två vanliga 
strategier är codification och personalization. Codification strategin går ut på att data och 
information lagras i databaser så att den kan nås av samtliga i behov av den. Det är en strategi som 
bygger på effektiva IT-system och kan vara kostsamt. Personalization innebär att det inte finns all 
nödvändig data utan hänvisningar till experter som jobbar med ämnet i fråga (Hansen et al., 1999).  
Det gör det möjligt att vända sig till experter och dessa kan sprida sin tysta kunskap. Att skapa en 
lärande organisation kan ses som ett mål med Knowledge Management (Easterby-Smith and Lyles 
2003). Det finns flera andra strategier med Knowledge Management förutom Codification och 
Personalization som används. Målet är att uppnå några önskade effekter som exempelvis kortare 
produktutvecklingstider och höjda kunskapsnivåer inom företaget.   
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4.2 Lean 
”Vår strategi är att utveckla och underhålla briljanta processer. Vi får briljanta resultat av genomsnittliga människor 
som arbetar med briljanta processer. Vi har lagt märke till att våra konkurrenter ofta får genomsnittliga eller sämre 
resultat från briljanta människor som arbetar med bristfälliga processer” 
-Daniel Jones, The beginner's guide to Lean 
 
Många företag idag säger att de jobbar efter lean. Ganska ofta så kommer det från ledningen att nu 
ska vi jobba efter lean, och sedan förväntar sig ledningen resultat och att arbetarna börjat jobba efter 
lean. Det som är viktigt att förstå är att lean är en filosofi som bygger på att hela tiden jobba med 
ständiga förbättringar. Förändringar som oftast kan skapas genom ett lean arbete med bättre struktur 
och bättre överblick över arbetet. Eftersom alla processer lyfts fram och görs synliga. Det blir lättare 
att veta vilka moment som skapar värde för kunden och fokusera på att ändra vissa stressiga moment 
som inte tillför något kundvärde. Lean innehåller olika metoder och verktyg som krävs för att kunna 
påbörja ett ständigt förbättringsarbete. Grundfilosofin med lean är att göra mer med mindre och att 
alla moment ska tillföra ett värde till slutkunden. Det går aldrig att uppfylla till 100 % men en strävan 
mot att eliminera slöserier går att uppnå. Vid arbete med lean använder man sig ofta av några verktyg 
och metoder. PDCA, 5s, 5 varför? QFD, Benchmarking, Värdeflödesanalyser är vanligt använda 
verktyg. Dessa ingår inte i filosofin men används idag flitigt i arbetet med ständiga förbättringar.  
 

4.2.1 Historik  

 
Grunden till principerna och verktyg som idag finns inom lean kommer från Fords masstillverkning 
under början av 1930-talet. Toyota Motor Company grundades 1937 av Kiichiro Toyoda. Toyoda 
åkte iväg till USA för att studera Fords masstilverkning men insåg att ett liknande system inte skulle 
fungera i Japan. Förhållandena som rådde i Japan gjorde att tillverkningen inte kunde ta samma väg 
som Ford hade gjort. Ekonomiska resurserna Ford hade fanns inte och det ekonomiska läget i Japan 
pressade de till att hushålla med resurserna. Tillverkningen anpassades istället så att den startade när 
kunden beställde och detta ledde till att man utvecklade tankesättet om rätt kvantitet, rätt tid, rätt 
plats. Detta ledde till att produktionen enkelt kunde anpassa sig efter marknaden. Det var bland 
annat en av anledningarna till att Toyota klarade den stora ekonomiska krisen under 70-talet bättre än 
andra företag. 1979 publicerades The Machine that Changed the World. Boken öppnade många ögon och 
fick flera företag att jobba efter Toyota Production System. (Bicheno et al 2011). 

 

 

4.2.2 Leans 7+1 slöserier  

 
Överproduktion  
Överproduktion ses som en av de värsta slöserier. Den leder ofta till att andra slöserier skapas. Bland 
annat så blir lagret större, eftersom det inte är säkert på att alla tillverkade produkter kommer säljas 
så binds onödigt kapital. PIA (Produkter i Arbete) ökar också och onödiga resurser läggs på att 
tillverka produkter istället för att fokusera på andra värdeskapande områden (Bicheno et al 2011). 
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Väntan  
Väntan är den näst värsta formen av slöseri. Inom lean så läggs stort fokus på produktionsflödet, det 
innebär att maskiner och arbetare ska hållas sysselsatta. Vid väntan utnyttjas inte resurserna och inget 
värdeskapande sker. Det går självklart inte att undvika väntan helt eller att utnyttja resurser till 100 % 
men det är något som ska strävas efter (Bicheno et al 2011). 
 
Lager  
Att ha ett större lager än nödvändigt ska undvikas. Det finns tre olika typer av slöserier vid lager och 
de är råvaror, PIA (Produkter i Arbete) och färdiga produkter. Vid alla tre ska för stort lager 
undvikas eftersom företaget låser onödigt kapital (Bicheno et al 2011). 
 
Rörelse  
Onödiga rörelser delas upp i två områden. Onödiga rörelser vid arbetet samt layouten inom 
företaget. Förflyttandet av produkterna inom tillverkningen ska minimeras så gått de går. Förflytta 
produkter tillför inget värdeskapande och därför ska layouten vara utformad så att så mycket som 
möjligt görs på ett och samma ställe. Vid onödiga rörelser bland arbetarna så ska arbetarna inte 
behöva utföra onödiga rörelser för att kunna utföra jobbet. Ergonomin vid arbetsplatsen 
uppmärksammas eftersom den kan ge effekt på kvaliteten (Bicheno et al 2011).  
   
Omarbete  
Produkter som måste repareras kostar företaget pengar. Det gäller både produkter som inte är 
levererade samt redan levererade produkter. Uppfylls inte önskad kvalitet måste de repareras vilket 
inte tillför något värde för kunden (Bicheno et al 2011). 
 
Överarbete  
Överarbete ska undvikas eftersom det inte bidrar till ökat värde för kunden utan leder endast till 
onödigt slöseri av resurser. Därför är det viktigt att se över hur produktionen ser ut och eliminera 
moment som inte är värdeskapande (Bicheno et al 2011). 
 
Transporter  
Vid transporter så förflyttas bara material och produkter runt. Det är inte värdeskapande men går 
inte heller att helt att eliminera. Fokus behöver istället läggas på att transportvägarna ska vara så korta 
och effektiva som möjligt för att förkorta den icke värdeskapande tiden (Bicheno et al 2011). 
 
Medarbetarna outnyttjade kreativitet  
Det här slöseriet var inte med bland de ursprungliga utan har lagts till i efterhand. Det är viktigt att få 
med sig så många arbetare som möjligt för att utnyttja all kreativitet som finns.  Man vill undvika att 
enbart chefernas idéer efterföljs och lyssnas på utan att hela verksamheten ska försöker bidra till 
förbättringar (Bicheno et al 2011). 

4.3 Lean Information Management  
Information Management är insamling och hantering av information som kan komma från en eller 
flera källor till en eller flera mottagare. Vid hantering bestäms struktur och hur den levereras bland 
annat. Sedan IT växt fram har den tagit en stor del av Information Management som också blivit 
komplicerad att hantera och kräver ofta stora resurser. 
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Lean Information Management är metoder som är hämtade från lean filosofin och sägs kunna bidra 
till informationshanteringen. Artikeln (Lean information management: Understanding and 
eliminating waste av B.J. Hicks) beskriver hur lean tänket kan appliceras på Information 
Management. Enligt Hicks ska man kunna appliceras lean tänket inom det värdeskapande i 
informationen som hur den är organiserad och presenterad och låta informationen flyta till 
slutkunden genom delning och samarbete.  
 
För att utnyttja Information Management så krävs att slöserier identifieras. Det är även viktigt att 
fastställa de fem principer när det gäller informationshantering (Hickset et al 2006). De fem 
principerna är följande, värde, värdeflöde, flöde, pull och ständiga förbättringar. Information 
Management skiljer sig ändå från lean eftersom endast fyra av de urspringliga sju slöserier används. 
De fyra principerna som finns inom båda filosofierna är väntan, överproduktion, omarbete och 
överarbete. Konkret innebär det att även vid informationshantering så ska det vara rätt mängd, med 
rätt kvalité och i rätt tid. Transport, lager och rörelse tas inte med eftersom det är svåra att identifiera 
och att i vissa fall så är slöserier minimala. Lagring av information kostar inte mycket tack vare den 
tekniska utvecklingen och transport av information sker oftast direkt inom mjukvaran. Dessa 
slöserier kan istället uppkomma hos slutkunden som använder sig av informationen (Hicks 2007). 
Lean tänket bidrar inte bara till synen på vad slöseri är utan kan även bidra till ett tänk som leder till 
att man ständigt försöker förbättra informationsflöden.  

 

4.4 Visualisering 
Under visualisering behandlas Fiskbensdiagram och Swimlane diagram som är två av 
visualiseringsmetoder vi valt att använda oss av. De inkluderar också vissa arbetssätt som beskrivs 
närmare under respektive avsnitt.  

4.4.1 Swimlane diagram 

Idag jobbar företag mycket med att jämna ut organisationerna. Företagets processer ska även vara så 
synliga som möjligt för att lättare kunna få en överblick. Större företag har ofta olika avdelningar som 
är beroende av varandra. Eftersom det sker ett sammarbete och utbyte av information så är det lätt 
hänt att det uppstår fördubblingar av vissa moment och ineffektivitet i arbetet. Detta leder i sin tur 
till högre kostnader och sämre prestationer. För att lättare kunna hantera potentiella problem som 
uppstår så behöver man kartlägga flödet (Bellander 2012). 
 
Swimlane diagram är ett bra verktyg till just detta. Vid användning av Swimlane diagram så 
bestämmer man först och främst vilken nivå ett flöde ska analyseras på. Det kan vara allt från att 
varje avdelning får en lane till varje individ. Därefter kartläggs processerna linjärt med vilka moment 
som görs eller vad som sker. Det visualiseras i sin tur med pilar för att se hur information, moment 
och ansvar flödar mellan de olika delarna. När kartläggningen väl är klar ger det i sin tur en bra blick 
över hur processerna ser ut idag och ansvarsområdena blir tydligare. Därefter är det lättare att justera 
flödet om det finns flaskhalsar. Även undvika överarbete om det visar sig att flera avdelningar utför 
samma arbete. För att kunna göra förbättringar är det viktigt att flödet är kartlagt utefter det man 
ville undersöka, och att det är i hanterbara bitar annars finns det en risk att man blir överöst med 
information (Mind Tools 2012) 
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4.4.2 Fiskbensdiagram 

Fiskbensdiagram är även känt som orsakverkan diagram. Det används till att skapa en struktur och 
övergripande kunna se vilka huvud och delorsaker det finns kring ett problem. Tillvägagångssättet 
kring skapandet av ett fiskbensdiagram bygger mycket på brainstorming och därför är större grupper 
att föredra. Personer som är med i gruppen ska ha kommit i kontakt med problemet under sitt arbete 
och kan därför bidra med sina erfarenheter. Det finns fyra steg som ska följas vid skapandet av ett 
fiskbensdiagram (Skane 2012)(Bergman & Klefsjö 2007). 
 
Definera problemet 
Alla som är med i gruppen måste ha samma uppfattning kring problemet. Genom att göra en bra 
definition av det underlättas mycket av arbetet. När alla har samma uppfattning så kommer 
struktureringen av orsakerna lättare göras. 
 
Identifiera huvudorsaker 
Huvudorsakerna är ofta specifika för arbetsplatsen men det går även att använda något av de ”sju 
M:en” som huvudorsak. De ”sju M:en” är människa, maskin, metod, material, miljö, mätning och 
managment.  
 

Identifiera delorsaker 
Precis som när huvudorsakerna togs fram så får man fram delorsaker. Varje enskild huvudorsak ska 
ha några delorsaker nedskriva som kan påverka de. Delorsakerna kan även fås fram genom 
brainstorming.  
 
Markera intressanta orsaker 
De orsakerna som har störst påverkan på problemet och de som är möjliga att åtgärda bör markeras. 
Dessa markeringar ligger sedan som grund för framtida beslut inom organisationen. 
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5. Nulägesbeskrivning 
 
Som en NPI site är det viktigare att ta vara på information än vad det är att få ut fysiska produkter. 
Syftet med REP-loopen är att reparera filter och se vilket utfall reparationerna får för att sedan kunna 
ta lärdom av det. Vad är det då för information man strävar efter? En hel del information kring 
filtrena registreras automatiskt. Vid många moment krävs det att filtret scannas in innan momentet 
utförs. Detta medför att alla tester som görs, registreras. När ett filter inte klarar ett test, registreras 
det och ska repareras av en operatör. Vid reparationerna har operatörerna tillgång till ett program 
som heter Reptil. Där skriver operatörerna in åtgärderna de gjort. Den manuella inmatade 
informationen och den automatiskt registrerade, kompletterar varandra och skapar ett värde. 
 
Kvalitetsamordnarna jobbar nära produktionen och är inblandade vid olika typer av kvalitetsbrister 
vid tillverkningen. De sitter även med vid analysgruppsmötena och ansvarar för att ta fram en 
rapport på produktionens resultat. I rapporten finns även den lagrade informationen från Reptil och 
specifika filters historik. Inom analysgruppen ska dessa siffror analyseras. Har filtrena låg YIELD ska 
detta undersökas och ses över. Det görs bland annat genom att se vilka de vanligaste felen var. 
Analysgruppens arbete sker dag vis där de analyserar fel som hänt senaste 24 timmarna. Här har 
analysgruppen stor nytta av operatörernas inmatade åtgärder, då det går att se ifall filtret klarade 
testerna efter åtgärden. I nästa steg så tar FRAG emot analysen som gjorts. Beroende på vilket typ av 
fel påverkat produktionen mest och vilken åtgärd som gett bäst utfall så rapporterar FRAG vidare till 
den berörda avdelningen vilket illustreras av nedanstående figur. Ericsson har efter omorganisationer 
infört en Analysgrupp för Jango, och har i ambition att införa liknande flöde för samtliga produkter. 
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Figur 7 – Informationsflödet från produktion till “rätt avdelning” 

     
 
 

5.1 Produktionsflödet 
 

Det fysiska flödet i produktionen för Jango 013 är utformat enligt Figur 8. Flödet för de andra 
produkterna är nästan identiskt och det som kan skiljas åt är att det ibland saknas sluttrim och 
slutmontering. 

Lina Slutmontering
Trim Sluttrim

Tester Synlig avsyning
 

Figur 8 – Produktionsflödet för filter 

 
Linan är uppdelad på fyra positioner där varje position utför ett moment. Vanligast är det att första 
positionen monterar trimskruvar på locken. Efter att den passerat linan placeras den i en robot som 
skruvar fast locket och sedan tas filtret ut och lämnas över till trim. Eftersom filtret är komplext och 
frekvenserna känsliga så krävs det att någon trimmar skruvarna så varje frekvens isoleras och ligger 
inom ramarna. Vid produktionen av Jango 013 sker därefter en slutmontering där ett kort monteras 
på filtret. Därefter skickas filtret till en sluttrim station där filtret återigen måste trimmas manuellt 
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pga. det nya kortet som monterats. När filtret är färdigmonterat och trimmat så ska det testas. 
Testerna består av IM, VSWR och sanity check. Passerar filtret samtliga tester sker en avsyning där 
djupet och höjden på skruvarna kontrolleras för att undersöka om de uppfyller satta mål.  
 

5.2 Reparationsflödet 
 
Reparationsflödet visar hur det fysiska flödet går efter att det uppstått ett fel på en viss station. När 
ett fel är upptäckt och reparationen är utförd så skruvas återigen locket fast och filtret fortsätter 
vidare i det vanliga flödet från reparationsstationen. Nedanstående figur visar hur REP-loopen ser ut. 

 

Lina Slutmontering
Trim Sluttrim

Tester Synlig avsyning

Fel på delay, skuvlängd, SM  förbereder för TrimDelayfel åtgärdas

Fel på Duplex, skruvlängd åtgärdas i ST

IM fel, linan ska reparera

Avsaknade delar i SM

SM hittar saknade delar

Felmontering

REPTIL

Information

Information

Information

Information

 
Figur 9 – Reparationsflödet för filter 

 
Det finns en rad olika fel som kan komma upp. Ibland kan det vara fel som har med struktur och 
sammansättning i material att göra. Dessa fel kan inte ses av det mänskliga ögat och kan därför 
komma upp på andra platser. Nedan listas de olika typerna av fel som kan dyka upp på de olika 
stationerna. 
 
Fel upptäckte i linan 
Linan som finns i Jango 013 har som tidigare beskrivet fyra montörer men det är tre chassimontörer 
som utför samtliga reparationer som kommer tillbaka till linan. Lockmonteringen utgör idag en 
flaskhals och är befriad från reparationsåtgärder. De typer av fel som upptäcks i linan är oftast synliga 
fel. Där man kan se att det saknas delar, att de är felmonterade eller att det rent av finns smuts i 
filtret. Även fel på material kan upptäckas i form av att de inte går att montera, andra typer av fel 
som beror på struktur och sammansättning av material är omöjliga för det mänskliga ögat att 
upptäcka.  
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Fel upptäckte i trim 
När fel upptäcks i trim så innebär det att något kan vara felmonterat eller att lödningarna i filtret inte 
är bra. Det kan även uppstå fel som inte alltid går att se, det kan vara allt från smuts till låga halter av 
beläggning på olika materialdelar.  En erfaren trimmare brukar kunna avgöra var felet är och skickar 
tillbaka filtret till linan. 
 
Fel upptäckta i slutmonteringen 
Om ett fel upptäcks i slutmonteringen handlar det om saknade eller skadade delar och filtret skickas 
tillbaka till linan för åtgärder.  

 
Fel upptäckta i sluttrim 
Upptäcks ett fel här har det förmodligen kommit från slutmonteringen och skickas därför tillbaka dit 
för åtgärder. 
 
Fel upptäckta i Tester 
Testerna säger bara om det är rätt eller fel och uppstår ett fel måste locket lossas och linan inspektera 
och åtgärda fel. Testerna pekar aldrig på ett specifikt område utan säger enbart vilket om det är 
underkänt och i sådana falla hur långt ifrån ett godkänt. Är värdet nära gränsen kan det oftast räcka 
med att man bara blåser rent inuti, för det kan vara smuts som hindrar signalerna. Är det större 
värden får operatörerna se över hela filtret ordentligt och kanske eventuellt behöva byta ut vissa 
delar. Nedanstående bild visar hur filtrena som inte klarat tester slumpvis hamnar hos olika 
operatörer. 
 

 
Figur 10 – Fysiska återmatningen av filter vid reparation 

 
Observera att ingen återmatning kommer till operatörerna om en utförd reparation gjort att filtret 
klarat ett test eller om det bara hamnat hos bordsgrannen för ny reparation. 
 
Fel upptäckta i Manuella avsyningen 
Den manuella avsyningen kan upptäcka fel på skruvlängd antingen i duplex eller i delay. Är det fel på 
delay så skickas den tillbaka till Slutmonteringen, ibland direkt till linan där yttre kortet tas bort och 
sen tillbaka till vanliga trim där felet åtgärdas. Blir det ett fel på skruvlängden i duplex så räcker det 
att filtret skickas till sluttrim där det trimmas rätt.  
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5.3 Informationslagring och visualisering 
 
För att ta tillvara på den information som finns i reparationsprocessen så använder Ericsson sig 
internt av flera system för att hantera och lagra information. Det vi valt att lägga extra fokus på är 
Reptil. I Reptil programmet kan ett filters historia följas. Från och med att filtret får ett kort monterat 
så får det även en streckkod påklistrad på sidan av filtret. Oavsett på vilket station efter monteringen 
ett fel uppstår så registreras felet automatiskt, eftersom stationerna efter monteringen måste scanna 
in filtret innan de utför sitt moment. Om fel uppstår som inte är kopplat till filtret utan till ex 
teststationerna så skrivs en trouble report, se Bilaga 2. 
 
Reptil registrerar inte enbart fel som uppstår utan även när ett arbetsmoment påbörjades, avslutades, 
hur många gånger den fallerat osv. När ett fel väl uppstår ska det skickas tillbaka till linan för 
reparation. Tanken är att vid varje fel, ska det finnas en rapportering på vad som gått fel och varför. 
Går orsaken att åtgärda på plats utan att filtret behöver öppnas så ska de fortfarande rapporteras in i 
Reptil. Så att varje gång ett filter fallerar ska det finnas en rapporterad orsak. Ifall de inte går och 
filtret måste öppnas så ska operatören först scanna in filtret i Reptil. Sedan ska han eller hon mata in 
vilken åtgärd som gjorts och ifall man vet, varför den fallerade. Värdet ligger i att det ska vara möjligt 
att följa ett specifikt filter och hitta orsaker till varför de fallerat. Även vilka åtgärder som gett resultat 
är viktigt ur ett kvalitetsperspektiv för att veta hur problemet ska angripas och åtgärdas. Ifall en viss 
typ av åtgärd inom reparationerna regelbundet gör så att filtret klarar testet. Så får kvalitetsansvariga 
en indikation på vilket område i filtret som behöver undersökas och eventuellt åtgärdas. Idag 
sammanställs alla data veckovis i form av en TQ rapport. 

 
TQ-rapporter innehåller information om hur många filter som blivit testade och hur många av dessa 
som är godkända. Möjlighet att komma åt rådata finns också, där är det mycket mer detaljerat. 
Rådata finns i Excel och är en stor mängd från produktionen och alla uppgifter som t.ex. när ett test 
utförts, hur många gånger ett specifikt filter testats och exakta klockslag. Det är också möjligt att 
komma åt operatörernas kommentarer vid reparation. Kommentarerna ska vara ett komplement till 
de andra val alternativen de kunnat göra. Som vilket fel de blev, på vilken position och vad de tror 
orsaken var. TQ-rapporten är en sammanfattning av rådata i Reptil och visar hur yielden ligger till för 
hela produktionen men också produktvis för varje specifik produkt.  
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6. Förbättringspotential 
 
Inom många företag blir det allt viktigare att kommunicera. Eftersom marknaden blivit tuffare och 
tekniken gått framåt så blir det allt viktigare idag att snabbt kunna nå ut till sina arbetare och påbörja 
rätt arbete. Tar det för lång tid för information att nå fram och tas upp så kan produktionen bli 
lidande vilket leder till sämre resultat för företaget. 
 
Inom Ericsson PIM RBS Kista arbetar det cirka 60 operatörer inom filterproduktionen. Eftersom 
det är en NPI site så är det extra viktigt att snabbt kunna ta tillvara på kunskaper från 
prototyptillverkningen och återmata effektivt. Produkten måste snarast möjligt bli mogen för 
massproduktion. Detta är kritiskt för att företaget ska kunna fortsätta behålla marknadsandelar och 
vara världsledande. Det är som nämnt en NPI site vilket medför att ett antal olika krav ställs på 
verksamheten.  
 
För att verksamheten och arbetet ska flyta på så behöver alla arbetare utbildas och ges rätt verktyg 
för att utföra sitt jobb. Alla som är i behov av att hantera och visualisera information behöver 
utbildas, så att hanteringen och visualiseringen utförs på rätt sätt. För att underlätta hanteringen av 
information så behöver den vara strukturerad och lätt att tyda. Knowledge Management menar att 
information ska göras tillgänglig för alla som behöver den och lagras för att inte försvinna från 
företaget.  
 
Enligt lean filosofi ska produkter levereras i rätt tid, med rätt kvalitet och i rätt mängd. Eftersom 
Ericsson PIM RBS i Kista är en NPI site så är informationslagring kring tillverkningen den viktigaste 
outputen och färdiga filter ses mer som en biprodukt av det arbetet. När information är 
huvudprodukten så är det fortfarande viktigt att ha ett liknande perspektiv som vid en 
tillverkningsprocess. Enligt Lean Information Managament ska tankebanorna vara liknande som för 
fysiska produkter och flera av de 7+1 slöserier är anpassningsbara. Bland annat så ska informationen 
levereras i rätt tid, med rätt kvalitet och i rätt mängd. Detta medför att man undviker många av leans 
slöserier som väntan, överarbete, omarbete etc. För att lean ska kunna utnyttjas fullt ut måste även en 
definition finnas kring vad värdet är och vad slöserier är. Utifrån det blir det lättare att veta vilka 
delar som har störst vikt och att fokusera på att de ska tillföra något värde. I ett vanligt lean tänk så 
ska man sträva mot en pull organisation, d.v.s. att man börjar tillverka först efter att kunden beställt. 
Även när information är produkten måste en Pull organisation finnas eftersom ingen information 
lagras förrän någon är i behov av informationen.  
 

6.1 Övergripande 
 
Informationsvägarna från produktion till åtgärd är tydliga och informationen från produktionen 
färdas alltid via analysgruppen till FRAG. Förbättringspotentialen bland informationsvägarna ligger i 
att skapa en återmatning längs hela kedjan tillbaka till produktionen. Informationsflödet från 
produktion till FRAG är tydligt men det är inte lika tydligt vid återmatningen. Eftersom 
återmatningen aldrig når produktionscheferna så vet de i produktionen sällan vad som pågår och vad 
som åtgärdas. Detta kan skapa en negativ syn på inmatningar vid reparation eftersom man inte ser 
syftet med sitt arbete och vilken funktion man fyller i kedjan. Flödesvägarna för informationen från 
produktion till FRAG är värdeskapande i alla led. Däremot är inte alltid informationen som flödar 
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optimal vilket kan ses i Figur 12. Avdelningarnas input och önskade input skiljer sig i varje steg. 
Kvalitetssamordnare räknas i figuren som en del av Analysgruppen. 
 

 
Figur 12 – Verklig och önskad input till olika avdelningar 

 
Att se varje steg inom en organisation som en slutkund ger en bra grund enligt lean. Eftersom lean 
bygger på att produkter ska vara levererade i rätt tid, rätt kvalitet och rätt mängd till slutkund för att 
undvika slöserier, så år det bra att utforma processerna och tänket internt inom företaget på samma 
sätt. När information/produkt lämnas från en avdelning till en annan så ska de vara det slutkunden 
efterfrågat. Att lyssna på ”the voice of the customer” är viktigt enligt (Foster 2007). Allt som inte 
skapar värde för kunden ska inte finnas med. Överlämnas till exempel för mycket information så 
drabbar det båda avdelningarna eftersom den första har lagt för mycket tid på onödigt överarbete 
som inte tillför något värde. Dessutom så får nästa avdelning i kedjan tillbringa mer resurser för att 
gå igenom informationen och plocka ut det relevanta. Samma tankebanor finns även vid leveranser i 
rätt tid för att undvika väntan, och vid rätt kvalitet för att eliminera omarbete. Omarbete kan behöva 
ske när kvaliteten inte är tillräckligt hög för att slutkunden ska kunna göra sitt jobb.   
 

6.2 Konkretiseringar 

 
Under konkretiseringar analyseras varför processen inte ger FRAG önskad input. Genom att 
förbättra följande punkter så kommer värdet på informationen öka och säkerhetsställa att arbetet i 
nästa led blir effektivare. 
 

 Operatörer rapporterar inte regelbundet in åtgärder på reparationer  

 Operatörer saknar kunskap om felsökning/reparation.  

 Kunskap och tydlig struktur saknas kring verktyget Reptil.  
 
Ur ett övergripande synsätt identifieras huvudproblemen till processen att informationen till FRAG 
är både mindervärdig och i för liten mängd. Mindervärdig information innebär att information inte 
ger FRAG något värde och som där av inte tillfredsställer kunderna till FRAG. Att den inte är i 
tillräckligt stor mängd innebär att för lite information om fel och dess åtgärder i produktionen 
rapporteras vidare. Fiskbensdiagramet ger en helhetsbild till problemen som diskutteras under 
följande tre delkapitel. 
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FRAG får inte önskad/behövd input

För lite info

Mindervärdig info

Låg inmatningsgrad

Operatörer ser inte meningen

Operatörer saknar

Kunskap om reparation

Analysgrupp förstår ej 

Inmatning

Ingen metodik

Ingen återmatning

Ingen struktur 

Kring inmatnignar

 
Figur 13 – Fiskbensdiagram kring otillräcklig input till FRAG 

 

6.2.1 Rapportering 

 
Att operatörer inte rapporterar in regelbundet åtgärder på reparationer anser vi beror på att de inte 
får en helhetsbild av processen. Därmed inser de inte heller vikten av att rapporterar in fel och 
åtgärder. Detta kan ses genom en låg inmatningsgrad på ungefär 30 % av alla åtgärder. Att ständigt 
motivera arbetarna är svårt men viktigt då en omotiverad arbetare sällan kommer utföra ett perfekt 
jobb. Vikten av att arbetarna känner att de har en betydelsefull uppgift är ett krav på arbetet för att 
höja prestation och motivera(Hackman & Oldman 1976). Uppfattas inte uppgiften som betydelsefull 
och den dessutom är autonom är det svårt att finna motivation nog för att utföra den. En 
återkoppling på arbetet samt hur de hjälpt andra lösa problem skulle därför kunna bidra till en känsla 
av mening med denna rapportering. Bristfällig förståelse av verktyget Reptil eller kring sin roll i 
arbetet kan också leda till motivationsbrist för inmatningar. Det gör att kvalitén på informationen 
påverkas negativt vilket tas upp separat senare. För att göra rätt från början och undvika att fel görs 
kan det vara bra att visualisera felen som sker under skiftets gång. Har man en synlig skärm som visar 
vilka fel som skett under skiftet kan det hjälpa operatörerna att vara extra vaksamma så att de felen 
inte sker igen. Det ger även en bra indikation till nästa skift på vad som behöver ses över mer 
noggrant.   
 
Idag vet operatörer att de ska mata in åtgärder när filtret inte klarar ett test. Vid ett test kan ibland 
orsaken vara att operatören själv glömt bort ett moment som att till ex glömma koppla in båda 
sladdarna vid teststationen. Detta kommer leda till filtret fallerar och orsaken är direkt uppenbar för 
operatörerna. Däremot är det inte alltid en självklarhet att även dessa typer av fel ska matas in. 
Vanligtvis så matas inte direkt synliga åtgärder in eftersom de ser uppenbara ut för operatörerna, som 
att något har glömts bort. ”Klumpighet” registreras i Reptil och bidrar till att sänka siffrorna för 
antalet inmatningar. Ett misstag kan ske och det kan hända alla operatörer, det viktiga är att mata in 
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även sådana fel. Analysgruppen kan då förstå varför den inte klarade testet och hur den senare 
åtgärdades istället för att ha ett filter utan registrerad åtgärd. 

6.2.2 Felsökning 

En reperation utförs av en operatör från linan. De operatörerna har inte fått en felsökningsutbildning 
eller någon annan metodikutbildning. Under Knowledge managment beskrivs krav för 
erfarenhetsbaserad inlärning och ett krav är att en reflektion kring ens handlingar och erfarenheter 
måste finnas. Det är inte fullt möjligt när operatörerna idag inte får någon information om deras 
reparationsåtgärder gått igenom. Den aktuella inlärningsprocessen är långt ifrån optimal. Dreyfus & 
Dreyfus (1988) genomförde en studie för att se hur erfarenhetsinlärning var relaterad till 
kompetensutveckling för piloter. De kom fram till att piloter blev skickligare med mer erfarenhet. 
Know-how utvecklades på ett sådant sätt som en utbildning inte kan ge och de blev till slut experter. 
Alltså kan de anpassa sin erfarenhet till nya situationer. En operatör skulle således kunna bli expert 
på felsökning och inte längre vara beroende av standardiserade sätt att utföra reparationer. Det är 
extra viktigt då produkterna ofta uppdateras och de hamnar ofta i nya situationer. 
 
Ibland räcker inte det utan operatörer måste kunna få tillgång till annan teori eller ta del av andras 
erfarenheter för att lära sig och förändra sitt handlande. Krogh et al (2000) påpekar att samtal mellan 
individer i företaget ett viktigt inslag för att uppnå en företagskultur där kunskap är en naturlig del av 
det dagliga arbetet. På detta sätt sprids tyst kunskap som beskrivs under kapitlet Knowledge 
Management och innebär praktiskt att individer som har kunskap om reparation ska ha möjlighet att 
muntligt kunna föra över denna kunskap till sina kollegor. Det är idag möjligt att fråga sina kamrater 
om hjälp både vid monteringsbordet och i kafferummet. Problemet som uppstått är att det inte finns 
någon bestämd felsökare med expertkunskap att vända sig till. Skapas en självlärande process för 
operatörer kommer det i början krävas experthjälp tills operatörerna nått högre kunskap En 
möjlighet är att hänvisa till någon kunnig direkt genom Reptil, vilket också är en strategi inom 
Knowledge Management kallad personalization. Nedanstående figur visar ett konkretiserat förslag på 
hur reparationen av filter borde se ut. Viktigast är informationsåtermatningen vid pass och att en 
felaktig produkt går tillbaka till samma operatör för reparation när det är möjligt. Det innebär att 
operatören får lära sig och kunna rätta till sina misstag.  
 

 
 
Figur 14 – Önskade fysiska flödet för filter vid reparation 
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6.2.3 Kunskap och struktur kring inmatningar 

 
Som tidigare nämnt i rapporten lägger registreringar i Reptil grunden till analysarbetet och 
förbättringarna för varje produkt. Det är sedan meningen att när ett filter inte klarar ett test eller har 
öppnats för reparation så ska operatören skriva in vad orsaken var om den är identifierbar. Även 
vilken åtgärd som gjorts ska matas in för att vid nästa test ska det vara möjligt att se om operatörens 
reparationsåtgärd gav ett positivt utfall.  
 
Idag har alla tillgång till en egen inloggning i Reptil vilket gör att ett individuellt signum kopplas till 
deras namn vid Reptil användning. Det finns alltså en möjlighet att spåra om det finns brister i 
reparation eller inmatning hela vägen till individnivå. Möjligheten utnyttjas inte eftersom en person 
loggar in på Reptil, och låter andra andvända datorn. Det kan ibland användas av flera personer på 
samma skift men även mellan olika skift. Nackdelen med detta är om det sker avvikelser vid 
reparationerna så är det svårt att spåra det till en individ. Istället får hela gruppen höra om hur arbetet 
avviker. Det finns en fördel i det eftersom förhoppningarna är att gruppen tar tag i problemet och 
löser det. Det är däremot svårt för en större grupp att veta vem som gör vad. Det finns däremot en 
fördel med att kunna spåra avvikelser till individnivå. Det är lättare att identifiera och sedan åtgärda 
avvikelser i bl.a. rutiner och kunskapsnivå. Det är inte meningen att kritisera individer genom att 
spåra avvikelser till individnivå, syftet ska vara att hjälpa människor utvecklas i sitt arbete. 

 
Operatörerna har idag inte tillräcklig kunskap kring programmet Reptil. Eftersom det finns en 
bristande kunskap så blir inte alltid inmatningarna eller antalet inmatningar som slutkunden har tänkt 
sig. Idag så väljer operatörerna det de tror var orsaken och skriver in sina åtgärder som fria 
kommentarer. Varje operatör gör och matar in åtgärder på sitt sätt vilket gör att informationen inte 
är strukturerad när slutkunden får den. Bristande kunskap leder även till att kapaciteten i programmet 
inte utnyttjas fullt ut, bland annat så kan man specificera felområdet till minsta komponent. Vilket 
skulle höja kvaliteten på informationen till nästa led i organisationen.  
 
I filterproduktionen är inmatningen av reparationsåtgärder och utfallen den produkt som sedan 
arbetas med inom flera senare steg i kedjan. I dagsläget sker en viss överproduktion inom 
produktionen. För att analysgruppen ska kunna lämna ifrån sig en analys vidare till sin slutkund, i det 
här fallet FRAG så behöver de veta vilka åtgärder som gett vilken effekt. Idag så utför operatörerna 
oftast mer än en åtgärd vilket försvårar analysgruppens arbete. Det går inte att utföra en helt korrekt 
analys eftersom det inte går att specificera vilken åtgärd som gav det önskade resultatet. Det uppstår 
alltså en suboptimering där produktionen försöker producera mer istället för att anpassa sitt jobb för 
att gynna hela processen.   
  
Analysgruppen arbetar med information som produktionen ger genom inmatningar i Reptil. De vet 
även vad som behöver levereras till FRAG. För att underlätta sitt jobb och effektivare kunna utföra 
sitt arbete så skulle de kunna utarbeta en struktur utefter produktionen ska jobba efter. Varje 
underleverantör utvecklar produkter efter sin kund, förslagsvis skulle REP-loopen fungera på 
sammas sätt. Analysgruppen skulle då kunna göra en lista på hur de skulle vilja att kommentarerna 
för reparationen såg ut och hur många åtgärder som skulle matas in. Det förekommer även idag ett 
missförstånd där vissa operatörer väljer olika alternativ i Reptil som analysgruppen inte kan tolka. 
Detta skulle även kompletteras med hjälp av att utbilda operatörerna ännu mer inom använda 
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verktyg. Att ta kontakt med företaget som tillverkar mjukvaran skulle även kunna vara en lösning för 
att göra programmet felsäkert. Så att vissa krav måste uppfyllas innan det är möjligt att gå vidare som 
exempelvis inmatningar för åtgärd och operatörers initialer. 
 

6.3 Nyckeltal 
 
Nyckeltal vanligen kallade KPI (Key Performance Indicators) är tal som beskriver hur väl processen 
fungerar. En KPI som vi har identifierat är andelen inmatade åtgärder. Som tidigare nämnt i 
rapporten så ska varje produkt som fallerar även ha en orsak registrerad som operatörerna ska mata 
in. Kvalitetssamordnare tar idag fram veckovis rapportering för förhållandet mellan totalt antal fel 
och antal rapporterade åtgärder. Som tidigare nämnt är ungefär 30 % av felen som har en 
åtgärdsinmatning i dagsläget. Det här visar hur mycket information som sedan går till FRAG.  
 
För att förbättra processen och höja antalet inmatningar av åtgärder är det möjligt att införa en 
Macro i Excel. Den plockar ut relevanta siffror ur rådata och sammanställer skiftvis rapportering för 
att identifiera rotorsaker till problemet inom ett skift. Att kunna spåra samtliga brister i information 
till individer är också nyttigt. Att nå personer som inte matar in åtgärder och fel har ett syfte vilket 
förklaras närmare under avsnitt 6.2.3 Kunskap och struktur kring inmatningar.  
 
Under förutsättning att analysgruppen och produktionen kommit överens om en tydlig struktur kring 
inmatningar vilket tas upp under avsnitt 6.2 konkretiseringar, är det också möjligt att införa 
ytterligare ett viktigt nyckeltal. Andel inmatningar som följer en bestämd struktur. Det ger en 
indikation på hur stor del av informationen till analysgruppen som faktiskt kan utnyttjas och föras 
vidare till FRAG. 
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7. DISKUSSION 
 
Eftersom vi under projektets gång jobbade mot en styrgrupp så valde vi att ha ett agilt arbetssätt. Det 
har lett till att vi varit flexibla och haft möjlighet att byta inriktning på angreppssättet kring olika 
problem. Vi har kunnat anpassa oss efter styrgruppens önskemål och även kunnat undersöka saker 
som påverkade vårt ex-jobb men som inte var satta inom ex-jobbets ramar.  
 
Genom att regelbundet ha styrgruppsmöten har nivån på ex-jobbet höjts och det visade sig vara ett 
bra krav från företagets sida. Vi har ofta haft en deadline när någonting ska vara utfört och hade en 
press på oss att leverera. Detta ledde till seriöst arbete där mycket tanke lades ner innan vi gjorde 
något och som sedan presenterades på mötena. Eftersom vi vid varje möte visade upp status på 
undersökningar som var igång och resultat av det vi gjort så har det varit möjligt att direkt få veta 
deras åsikt och syn på det hela. Har någon del inom kartläggningen varit fel har de haft möjlighet att 
påpeka det direkt vilket hjälpte oss att hela tiden jobba mot målet och inte gå in på sidovägar.  
 
Kartläggningen och all information har tagits fram genom att följa flödet och genom intervjuer med 
personer som jobbar inom det området få fram relevant information. Frågorna har varit utformade 
på ett neutralt sätt för att undvika att vi leder in på några svar. Vi anser att svaren vi fått kommer från 
bra och pålitliga källor.  
 
Det som påverkade vårt arbete var att vi var avgränsade inom vissa ramar p.g.a. tidsbrist. Bland annat 
så skulle informationsflödet stanna inom operations och dess första kund vilket ledde till att sista 
avdelningen för kartläggningen låg hos FRAG. Eftersom vi jobbade inom dessa små ramar så var det 
svårt att ge förslag på organisationsförändringar då vi inte hade tid att gå in och förstå helheten kring 
NPI. För att undvika suboptimering så försökte vi istället angripa lösningen på ett annat sätt. Vi 
utformade lösningen genom att specificera krav som vi ansåg skulle finnas på en REP-loop. Kraven 
baserades på Lean, Lean Information Management och Knowledge Management och förenklade en jämförelse 
med den nuvarande organisationen. Vi kunde bl.a. se att utformningen av organisationen inom det 
avgränsade området var bra och inga större förändringar var nödvändiga ur ett REP till FRAG 
perspektiv. 
 
Vi upptäckte att ganska ofta när vi undersökte eller kartlade något så var en förändring redan 
påbörjad eller i planeringsfasen. Det hände att vi kom fram till ett förbättringsförslag som 
styrgruppen redan var medvetna om när vi väl presenterade det. Därför har vi inte riktigt kunnat 
peka på förändringar vi skapat men är samtidigt övertygade om att vi bidragit genom 
undersökningarna kring REP-loopen. Eftersom vi hela tiden ställt frågor och rotat inom olika 
avdelningar och kring utbytet mellan avdelningar så tror vi att det belyst vissa problem som har 
existerat.  
 
En förändring som skedde medan vi var på plats var att procentuella antalet inmatningar ökade. Vi 
började undersöka om det gick att sortera inmatningarna skift vis för att se om det fanns någon 
skillnad kring arbetssätten ifall resultaten avvek. Det här var något skiftledarna någon dag senare 
även bad om att få se. Vi gjorde en Macro i Excel som vi kunde använda till att sortera inmatningar 
skiftvis och se hur pass bra varje skift rapporterade. Siffrorna stämmer inte till 100 % men har tagits 
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fram med hjälp av personer som jobbar och kommer dagligen i kontakt med rådata. 
Uppskattningsvis så tas inte alla testresultaten med men efter att ha fört en dialog med de anställda så 
kom vi fram till att resultatet var en klar indikation på hur läget såg ut och användes senare av 
filtercheferna för att visa operatörerna hur det såg ut. Vi hade tänkt presentera vårt arbete kring REP 
loopen för operatörer. Anledningen är att vi tror den kan bidra till en helhetssyn och höja 
motivationen kring inmatningar av åtgärder. 
 
Ett förbättringsförslag vi disskuterat berör inmatningar, och handlar om en förändring i mjukvaran 
Reptil. Genom att ändra vissa delar i mjukvaran så att det inte går att göra fel, så skulle det kunna 
hjälpa till att bidra till en gemensam struktur. Principen skulle vara att inte kunna gå vidare utan att 
ha matat in alla önskade fält. Åtgärder på fel skulle vara viktigast att fylla i men kan även 
kompletteras med en signatur. En annan förbättringspotential är att låta operatörerna välja fler brister 
vid inmatning när så är fallet. Eftersom vi inte har haft någon dialog med tillverkaren av mjukvaran 
så vet vi inte heller om dessa förändringar är möjliga och har därför valt att inte presentera de som 
förslag.  
 
Projektet har varit avgränsat till REP-loopen och det har inte varit möjligt att djupare studera 
informationen tillbaka till design eller annan avdelning som tillhör NPI-verksamheten. Att undersöka 
hela NPI är intressant för att REP-loopen i sig inte optimerar informationen tillbaka till rätt 
avdelning och åtgärd. Därför är det inte rimligt att avgöra om små förändringar förbättra processen 
utifrån ett NPI-perspektiv. Vår avgränsning sattes till att bara följa informationsflödet från 
produktion till FRAG där vi definierade en optimal process som en process som ger FRAG dess 
önskade informationsinput. Det kan skilja sig från den optimala processen ur ett större perspektiv 
och vi utesluter inte att den kan behöva justeras ytterligare. Följande punkter ger förslag på andra 
områden framtida studier behöver göras kring. För mer praktiska förslag till framtida studier se 
Bilaga 1. 

 
Enformigt arbete leder till att koncentrationen inte hålls på topp och bidrar till många av de synliga fel 
som uppstår i produktionen. När arbetsuppgifter är enformiga brister lätt koncentrationen och enkla 
fel uppstår. En studie kring bl.a. behovet av mer varierande uppgifter, byte av uppgifter, ändrade 
tider för paus eller mer rotation har potential att lösa många av de enkla felen.  
 
Analyser ur ett längre perspektiv görs idag inte av analysgruppen utan de arbetar dags vis med problem 
som uppkommer. Fel upptäcks enkelt men det kan vara temporära och slumpmässiga fel. Eftersom 
analyser inte görs ur längre perspektiv blir det mindre korrekta statistiska underlag också större risk 
att resurser sätts på att åtgärda mindre viktiga fel. Vi anser att det är värt att undersöka om arbetet i 
analysgruppen kan utformas på ett sådant sätt att en granskning av fel även görs ur ett större 
perspektiv. 
 
Nyckeltal för REP-loopens prestation har presenterats som andel inmatade åtgärder samt vid en 
strukturförändring, andel rapporteringar som följer angiven struktur. Det som fattas är ett nyckeltal 
för att mäta hur kvalitativa åtgärderna operatörerna utför är. Vi har sett över möjligheten att kunna 
mäta hur bra kunskap operatörerna har kring reparationer och på så sätt få fram en KPI. Vi lyckades 
inte komma fram till en KPI, utan enbart en möjlig indikation. Det går att mäta antalet omgånger ett 
genomsnittligt filter repareras. På grund av filtrets komplexa uppbyggnad så avgör fler faktorer än 
operatörernas kunskap om det blir en lyckad reparation, exempelvis material. Vi hade tänkt oss att 
ändra vissa delar kring processen idag för att sedan mäta och se genomsnittliga antalet reparationer 
igen längre fram.  
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Förändringarna vi tycker ska införas är bl.a. utbildning kring metodik, feedback på reparationer och 
eventuellt en felsökare som skulle hjälpa till vid lösningen av komplexa fel. Skulle antalet 
genomsnittliga rep omgångar sjunka så tror vi att det skulle vara en indikation på att kunskapen hos 
operatörerna har höjts. Då det inte fanns tillräckligt med tid för att driva igenom det här ordentligt så 
valde vi att inte rekommendera det som ett KPI i dagsläget. Däremot kan det vara något som skulle 
kunna lägga en grund för en framtida studie. 
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8. SLUTSATS OCH REKOMMENDATION 
 
Syftet med det här examensarbetet är att förbättra nuvarande REP-loopen på sådant sätt att den 
uppfyller visionen för verksamheten som medför effektivare och mer kvalitativa produkter. Under 
arbetets gång har många förändringar inom REP-loopen påbörjats och det beror delvis på att 
Ericsson själva arbetar med att förbättra REP-loopen och delvis på att vi arbetar agilt. Att Ericsson 
själva arbetar med att förbättra processen gör möjligen att relevansen för vårt arbete minskar något. 
Dock har en del av dessa förbättringar uppstått p.g.a. en belysning som vårt arbete medfört.  

 

8.1 Kartläggning av nuläget 
 
En del av syftet med rapporten var att kartlägga hur REP-loopen såg ut. Vi har kartlagt både det 
fysiska flödet för produkterna men även informationsflödet inom avgränsningarna vi bestämde oss 
för. Det fysiska flödet och kartläggningen av informationsflödet ligger båda under Kapitel 5. 
Förutom detta hittades också två nyckeltal som kan mäta hur bra REP-loopen fungerar. Dessa två 
definieras under avsnitt 6.3. 
 

8.2 Förbättringsmöjligheter 
 
För att tydligare visa vilken förbättringsmöjlighet som ligger var i REP-loopen har vi valt att dela upp 
det i två delar, där den ena delen är förbättringar inom produktionen och den andra på informations 
nivå. Inom produktionen har vi upptäckt att det finns förbättringar inom själva processen för hur 
reparationen sker. Syftet är att ha självlärande operatörer som kan ta tillvara på kunskap och på så 
sätt reparera filter i framtiden på ett effektivt sätt. För att detta ska vara möjligt behöver vissa krav 
finnas inom produktionen. Feedback på utförd reparation behöver ske för att det ska finnas 
möjlighet att ta vara på utfallet och skapa en lärdom kring detta. Felen som uppstår är uppdelade i 
synliga fel som går att upptäcka om något saknas i filtret och komplexa fel. De komplexa felen kräver 
mer kunskap för att kunna åtgärda de. Därför tycker vi att en felsökare är en bra tillgång att ha till en 
början i linan. De gångerna komplexa fel uppstår kan experten hjälpa till att putta operatörerna i rätt 
riktning. Detta kommer leda till att mer och mer kunskap förs över från experten till operatörerna.  
 
En annan förbättringsmöjlighet som finns inom produktionen är kunskapen kring Reptil 
programmet. Flera operatörer ansåg inte att de hade tillräcklig kunskap för att använda Reptil fullt ut. 
Utbilda operatörerna mer kring användningen av Reptil tror vi kommer avsevärt förbättra kvalitén på 
informationen som samlas.  

 
Som tidigare nämnt i rapporten är just informationen som samlas in från bland annat reptil något 
som används i senare led och därför var det viktigt att även kartlägga informationsflödet. Inom 
avgränsningarna som vi hade såg informationsvägarna mellan de olika leden bra ut. Däremot finns 
det förbättringspotential inom vissa steg som skulle kunna höja kvalitén på informationen som 
färdas. Vi tycker att analysgruppen tillsammans med produktionen ska ha en gemensam struktur för 
hur inmatningarna och kommentarerna i Reptil ska se ut. Idag finns det en risk för missförstånd 
eftersom varje individ skriver på sitt sätt. Detta tror vi skulle kunna elimineras helt med hjälp av en 
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gemensam framtagen struktur. En annan förbättring vi kommit fram till är att lägga mer vikt vid 
feedback mellan olika led. Vi tycker att det ska vara tydligare krav på att ge feedback om det sker 
förändringar inom någons arbetsområde. Det skapar även en bättre förståelse av arbetet, skapar 
bättre gemenskap och kan leda till förbättrade resultat inom organisationen.  
 
Det vi rekommenderar är alltså att införa feedback i alla led samt att införa en tydlig struktur vid 
inmatningar. På så vis uppnås en självlärande process där människor utvecklas i sin roll och mer 
information kan utnyttjas vid prototypförbättringar. Informationen till FRAG bli bättre och 
möjligtvis inom hela NPI-loopen. Förutom dessa förbättringar rekommenderar vi ett antal framtida 
studier där en studie av NPI i sin helhet är viktigast.  

8.3 Framtida studier 
 
Framtida studier är andra undersökningar vi anser filterproduktionen borde göra i framtiden.  Det är 
förslag vi diskutterat men inte hunnit undersöka vidare. Nedanstående punkter är våra 
rekommendationer på framtida studier. 
 

 Enformigt arbete – hur mängden enkla fel kan minskas 
 Analyser ur längre perspektiv – hur analysgruppen arbetar för att hitta fel 
 Nyckeltal för REP-loopen – mätning av kvalitén på åtgärder vid reparation 
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Bilaga 1  
 

 

Enbart för Ericsson.  
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Bilaga 2 
 

Enbart för Ericsson. 
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Bilaga 3  
Intervjuenkät 
Vad får du för information från Reparationer och när? 

Varierar informationen du får? 

Vad gör du med informationen och hur lång tid tar det?  

Tar du några beslut kring vad du gör med informationen? 

Har du några deadlines? 

Vilka tillgängliga verktyg har du? 

Får du någon feedback om hur arbetet utförts? 

Om ja, hur ofta får du feedback? 

Ger du föregående steg någon feedback? 

Om ja, hur ofta lämnar du feedback? 

Vilken information lämnar du vidare och till vem? 

Vid ändring i arbetsflöde, vem får du information från? 

Har du några förslag på förbättringar eller andra sätt att agera? 
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Bilaga 4 

Projektorganisation 

 
Enligt bilden nedan syns vårt kommunikationsnät och lite av informationsflödet.  

 
 
Redogörelse av följande informationsflöden. 
 
Examinator: Examinatorn får en bedömning från KTHs handläggare på utfört arbete och han gör i 
sin tur gör en slutbedömning på vår prestation.  
  
Handledare KTH: Utöver bedömningen som skickas till examinatorn så kommer handledare att 
uppdateras regelbundet. Uppdateringen består av våra tankar och prestationer. Handledare ger i sin 
tur feedback på det utförda arbetet.  
 
Handledare Ericsson: Handledaren på Ericsson ska i början agera som ett stöd under uppstartsperioden 
tills de att vi har blivit presenterade och fått allt tillgängligt material. Senare ska handledaren endast 
agera som ett bollplank för idéer och vi ska vara de som är drivande och som för projektet framåt.  
 
Styrgrupp: Styrgruppen ska få information om framsteg som har gjorts eller problem som har uppstått 
och vad som är planerat att göra. De ska även få information om beslutsunderlag för eventuella 
förbättringar. Från deras sida ska vi få feedback, godkändande och vilka riktlinjer vi måste hållas oss 
inom.  
 
Operatörer: Informationen från operatörerna kommer vara mer specifikt på vad som fungerar och vad 
som inte gör det.  



 

E 

 

 
Kvalitet: Vi får en inblick i var all information tar vägen, hur den läses av och vad som sedan görs med 
den efter att den analyserats.  
 
Design: Vi kommer få reda på hur informationsflödet från rep går vidare till design och vilka steg som 
tas efter dem.  
 
Teknik: Vi kommer få veta hur deras informationsflöden ser ut. När information kommer ifrån 
ovanför och hur den sedan sprids ut till operatörerna som använder sig av informationen.  
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