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Sammanfattning 

I	de	högteknologiska	produkter	som	Trimble	tillverkar	sitter	det	diverse	olika	ESD‐
känsliga	kretskort.	Dessa	kretskort	skickas	ifrån	olika	leverantörer	i	olika	
förpackningslösningar.	Trimble	har	länge	ansett	att	det	bör	finnas	ett	bästa	sätt	eller	
kombinationer	av	lösningarna	som	man	kunde	standardisera	kring.			
	
Examensarbetet	hade	som	mål	att	skapa	en	förpackningslösning	som	skulle	
standardiseras	och	användas	utav	samtliga	leverantörer.	Utifrån	den	framtagna	
lösningen	skulle	tre	förpackningsförslag	tas	fram	för	tre	olika	kretskort.	
Förpackningsförslagen	och	kvantiteter	skulle	visualiseras	med	hjälp	av	CAD‐modeller.	
Ytterligare	ett	mål	med	examensarbetet	var	att	minska	totalkostnaden	för	transport‐	
och	emballage	med	minst	10%.	Dessutom	skulle	den	totala	miljöbelastningen	minskas.	
	
Genom	fallstudier	(case	studies)	på	de	tre	givna	kretskorten	och	intervjuer	kunde	
nuläget	kartläggas.	Kontakt	med	speditörer	och	leverantörer	bidrog	med	förståelse	
kring	kostnadsdrivare	för	transport	och	emballage.	Riskanalys	gjordes	med	
kvalitétsingenjörer	för	att	bedöma	den	framtagna	standardens	risker.	Litteraturstudier	
kring	bland	annat	modularisering	och	beslutsmetoder	användes	för	att	ta	fram	koncept	
som	sedan	resulterade	i	tre	genomförbara	förpackningslösningar.		
	
Arbetet	resulterade	i	en	uppskattad	årlig	besparing	på	484	000	kronor.	Det	gjordes	även	
stora	kostnadseffektiviseringar	med	hjälp	av	modulariserade	förpackningar.	Tidigare	
överdimensionerat	ESD‐skydd	och	returemballage	rekommenderades	att	avskaffas	för	
att	ersättas	av	den	rekommenderade	standarden.	Arbetet	visade	att	det	finns	stora	
optimeringsmöjligheter	gällande	förpackningar	och	paketeringssätt	som	leverantörer	
inte	tagit	hänsyn	till.		Arbetet	resulterade	även	i	en	högre	fyllnadsgrad	i	
förpackningslådorna	vilket	ledde	till	en	mindre	miljöbelastning	per	kretskort.		
 

Nyckelord 
ESD,	kretskort,	förpackningar,	optimering,	kostnadsbesparing,	förpackningsstandard,	
transportkostnader,	modularisering,	modulindelning,	case	studies,	fallstudier		
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Abstract 
Trimble	is	producing	high‐tech	products	containing	a	variety	of	ESD‐sensitive	printed	
circuit	boards.	The	printed	circuit	boards	are	delivered	from	different	suppliers	in	
different	packaging	solutions.	Trimble	has	for	long	regarded	that	there	may	exist	a	
possible	best	solution	or	combination	of	solutions	to	standardize.	
	
The	project	had	a	goal	to	create	a	packaging	solution	that	would	be	standardized	and	
used	by	Trimble’s	suppliers.	Three	packaging	solutions	for	three	printed	circuit	boards	
would	be	created	out	of	the	standard.	The	packaging	solutions	and	quantities	were	
visualized	with	CAD‐models.	Another	goal	was	to	lower	the	total	costs	regarding	
transportation	and	packaging	with	at	least	10%.	Furthermore,	the	total	environmental	
burden	should	be	lowered.	
	
A	current	situation	analysis	was	made	through	case	studies	on	the	three	given	cicuit	
boards	and	through	interviews.	Contact	with	shipping	agents	and	suppliers	offered	an	
understanding	of	the	cost	drivers	regarding	transportation	and	packaging.	A	risk	
analysis	was	made	with	quality	engineers	to	identify	and	evaluate	the	risks	regarding	
the	created	standard.	Literature	studies	in	modularization	and	decision	methods	were	
used	to	create	the	seven	concepts	that	later	resulted	in	three	applicable	packaging	
solutions.	
	
The	project	resulted	in	484	000	SEK	in	estimated	yearly	cost	savings.	Big	cost	
efficiencies	were	made	through	modularized	package	designs.	Previous	unnecessary	
ESD‐protection	and	returnable	packages	were	recommended	to	be	replaced	by	the	
created	standard.	There	was	big	opportunities	for	optimization	regarding	packaging	
solution	and	ways	of	packaging	that	the	suppliers	haven’t	taken	into	account.	This	also	
resulted	in	higher	fill	rate	of	printed	circuit	boards	and	led	to	a	lower	environmental	
burden	per	circuit	board.	
	
Key‐words	
ESD,	circuit	board,	PCBA,	packaging,	optimization,	cost	saving,	cost	efficiency,	packaging	
standard,	transport,	transport	costs,	modularization,	modular	development,	case	studies		
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Nomenklatur 
Engångsemballage 
Emballage som skickas från leverantör och slängs/återvinns efter användning. 
 
ESD 
Elektrostatisk urladdning, ElektroStatic Discharge på engelska. Se avsnitt 2.7. 
 
ESDS 
ElectroStatic Discharge Sensitive, benämning på material som är känsliga för 
elektrostatisk urladdning. 
 
EPA 
ElectroStatic Discharge Protected Area. Ett område (till exempel arbetsbänk, lokal m.m) 
där åtgärder har tagits för att minska riskerna för elektrostatisk urladdning.   
 
EUR-pall 
Pall med det standardiserade måttet 1200x800mm. Vanligaste pallsorten i Europa. 
 
EUR 2-pall 
Pall med det standardiserade måttet 1200x1000mm. Även kallad för sjö-pall. 
 
Förpackningslåda/ Ytteremballage 
Själva ytteremballaget, exempelvis en kartonglåda. 
 
Inneremballage 
Emballaget inuti förpackningslådorna, exempelvis separerare och dämpande material. 
 
Returemballage 
Emballage som skickas från och returneras till samma leverantör.
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1 Inledning 
Nedan följer examensarbetets syfte, mål med mera.  

1.1 Bakgrund 
Verksamheten Trimble AB är inriktad på utveckling samt produktion av elektrooptiska 
mätsystem för lantmäteri, bygg- och anläggningsindustri. Produkterna är 
högteknologiska med egenutvecklade lösningar. I Trimbles produkter sitter diverse 
olika kretskort som kommer från olika leverantörer. Det finns i nuläget ingen 
standardisering kring hur förpackandet av dessa ska ske och ser därför olika ut 
beroende på kretskort och leverantör. 
 
Idag finns det fyra olika förpackningslösningar för olika kretskort.  Packning sker t.ex. i:  
- Plastlådor med fack som återanvänds och returneras till leverantör. 
- Vanliga wellpappkartonger, med kretskorten individuellt packade i ESD-påse och 
skumgummiskivor för mekaniskt skydd. 
- Konduktiva plastbelagda förpackningslådorr med skumgummi och kort i ESD-påse. 
- Pappkartong med konduktivt behandlad yta och korten packade i ESD-påse.  
 
Detta examensarbete ingår som ett avslutande moment i högskoleingenjörsutbildningen 
i maskinteknik på KTH Södertälje. Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng med 
planerat genomförande mellan 23:e mars och 12:e juni 2015. Examensarbetet utförs på 
uppdrag av Trimble AB i Danderyd, Stockholm. Företaget ingår i internationella 
Trimble-koncernen med bas i Trimble Navigation, Ltd. i Sunnyvale, California. 
 

1.2 Problemdefinition 
Trimbles problem är att det inte finns någon standardisering kring hur kretskorten 
kommer paketerade från leverantörer. Detta gäller både yttre och inre emballage. 
Trimble tycker att det finns för- och nackdelar med dagens förpackningslösningar men 
att det bör finnas ett bästa sätt att standardisera kring som uppfyller eller innebär en 
bästa kompromiss för aspekter så som: 
 
- ESD-skydd 
- Dammskydd 
- Skydd mot transport- och lagringsskada 
- Effektivt utnyttjande av kartonger (maximalt antal produkter per m3) 
- Kostnadseffektivt förpackningsmaterial 
- Enkel ned- och uppackning 
 
Trimble vill att vi ska utgå ifrån tre olika kretskort för att lösa detta problem. De anser 
att om den förpackningsstandard som tas fram går att tillämpa på dessa tre kort så går 
det även att tillämpa standarden på resterande kort i sortimentet. Vi har fått ett av de 
största korten, IPCR2, ett av de minsta, LD23LC2 och ett kort, PLFBR, vars storlek ligger 
mellan de tidigare nämnda korten. 
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1.3 Mål 
Målet med detta examensarbete är att utgå ifrån tre typer av kretskort och uppfylla 
följande: 
 

 Ta fram en förpackningslösning som ska standardiseras. Standarden ska 
inkludera ytter- och inneremballage.  

 Med utgångspunkt i den framtagna förpackningsstandarden ska vi ta fram ett 
förpackningsförslag för respektive kort utifrån olika koncept. Förslagen ska 
innehålla dimensioner på ytteremballage, hur inneremballaget ska se ut och 
förpackningskvantiteter.  

 Ta fram kostnadskalkyler för de angivna koncepten 
 Skapa CAD-modeller för att visualisera de olika förpackningsförslagen 
 Minska totalkostnaden för transport- och förpackning med minst 10 % 
 Minska den totala miljöbelastningen.  

 

1.4 Lösningsmetoder 
I detta kapitel redogörs valda metoder för examensarbetet.   

 WBS (Work Breakdown Structure) för planering av examensarbetet 
 Intervjuer med berörda personer i till exempel produktion, montering, logistik, 

med mer. 
 Litteraturstudier för att identifiera tillämpbara förpackningsmetoder, förstå 

teorin bakom ESD-skydd, alternativa material, med mer.  
 Kartläggning av nuläget och flödesanalys för identifiering av 

optimeringsmöjligheter. 
 Använda olika beslutsmodeller som till exempel Pughs-matriser för att utvärdera 

förpackningsförslag.  
 Utföra riskanalyser med hjälp av FMEA och eventuellt andra metoder.  
 Eventuell FEM-analys eller skak- och transporttest för att försäkra oss om att 

kretskorten är mekaniskt skyddade under transport, lagring och hantering.  
 

1.5 Avgränsningar 
 Endast kretskort från tre leverantörer kommer att behandlas. (IONOTE, Note och 

Kitron). 
 De framtagna koncepten ska endast beröra de tre angivna kretskorten. 
 Totalkostnaden för transport och emballage får inte bli högre än dagsläget.  
 Utgångspunkt för levererad volym från leverantörer är prognoser för 2015. 
 aMed att minska total miljöbelastning avses materialvalets miljöpåverkan och 

ökad fyllnadsgrad i förpackningslådorna. 
 Examensarbetet ska inte resultera i produktionsunderlag för de angivna 

koncepten och resultaten. Det ansvaret lämnas över till leverantören.  
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1.6 Kravspecifikation 
Tidigt i projektet upprättades en kravspecifikation i samråd med personal från Trimble. 
Kraven och önskemålen framkom under intervjuer med personalen ifrån olika 
avdelningar och befattningar för att ta hänsyn till respektives önskemål.  
 
Absoluta krav är krav som definitivt skulle uppfyllas. 
Önskemål är krav att ta hänsyn till men som ej behövde uppfyllas. 

Tabell 1. Kravspecifikation 

1.7 Sekretess 
På grund av företagets sekretesskrav kommer inga känsliga siffror eller uppgifter att 
redovisas. Slutsiffror kommer att redovisas men inte beräkningarna gjorda för att ta 
fram dessa. Namn på leverantörer kommer inte presenteras utan benämns istället som 
leverantör A, B & C i rapporten. Inga leveransprognoser kommer att redovisas. 
 
Bilder som kan tänkas vara känsliga kommer att avlägsnas från rapporten i konsultation 
med Trimble.  
  

 Beskrivning Kravställare 

1 Absoluta Funktionskrav  

1.1 Upprä tthä llä mekäniskt skydd Elektronik/Produktion 

1.2 ESD-skydd enligt ständärd IEC-61340-5-3 Elektronik/Produktion 

1.3 Dämmskydd Elektronik/Produktion 

   

2 Önskemål  

2.1 Fö rpäckning i fäck, ej bulkvis Elektronik 

2.2 
Fö rpäckäde i trä g eller brä tten fö r enkläre 
häntering 

Produktion 

2.3 
Eliminering äv individuell päckning i ESD-pä sär 
öm kvälite  kän upprä tthä lläs 

Produktion/Montörer 

2.4 
Ytterembälläge söm pässär hyllörnä i 
mäteriälfö rrä d 

Produktion 

2.5 
Lö sä etiketter skä värä fö rpäckäde pä  ett 
lä ttä tkömligt sä tt 

Elektronik 

2.6 Minskä öutnyttjäd völym per tränspröteräd lä dä Miljö/Ekonomi 

2.7 
Utgä  ifrä n befintligä ständärddimensiöner pä  
ytterembälläge 

Leverantörsutveckling 

2.8 
Ingä returembälläge pä  grund äv plätsbrist i 
lägret. 

Logistik 

2.9 Endäst pällfö rsä ndelser pä  EUR-päll Logistik 
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2 Teoretisk referensram 
Teorier som tillämpades under examensarbetets gång presenteras i detta kapitel. 

2.1 WBS – Work Breakdown Structure 
Work Breakdown Structure, förkortat WBS, är en utav många metoder som kan 
användas vid planering av ett projekt, arbetsuppgift eller liknande. Med WBS kan man få 
en uppfattning av projektets omfång samt identifiera de aktiviteter som behöver utföras 
för att projektet ska bli lyckat. Metodiken går ut på att man hierarkiskt bryter ner 
uppgiftens mål till aktiviteter som ska göras för att uppfylla alla delmål. Genom att bryta 
ner projektet till mindre aktiviteter kan man lättare planera och upprätthålla en tidsplan 
samt få en visuell syn på projektets delar. Vid arbetet bryter man ner projektets mål i 
mindre delar utifrån komponenter, ansvarsområden, delleveranser eller andra viktiga 
delar som berör projektet. WBS kan ses som ett hjälpmedel för att identifiera milstolpar 
och planera aktiviteter (Trinh & Lindström Westman 2010).  
 
Ett exempel på milstolpe kan vara ”Inledning” öch de äktiviteter söm då behöver 
genomföras är ”Bäkgrund”, ”Pröblemdefinitiön”, ”Mål” öch ”Avgränsningär” söm 
exemplifieras i figur 1. 

 
Figur 1. WBS  
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2.2 Standarder och standardisering 
Enligt SIS (Swedish Ständärd Institute) är ständärder ”Dökument, upprättät i könsensus 
och fastställt av erkänt organ, som för allmän och upprepad användning ger regler, 
riktlinjer eller kännetecken för aktiviteter eller deras resultat, i syfte att nå största 
möjligä redä i ett visst sämmänhäng.”. (SIS 2015)  
En standard kan gälla allt ifrån hur man ska utföra ett arbetsmoment, så kallat 
standardiserat arbetssätt, till hur olika skruvar och liknande komponenter ska vara 
dimensionerade samt hur ett ledningssystem ska bedrivas.  
 
Införandet av standarder är skäl till att bland annat underlätta introduktion, eliminera 
missförstånd samt skapa ett stabilt utgångsläge från vilket förbättringar kan utarbetas. 
(Bicheno & Holweg 2008) Lean produktion i organisationer som Toyota och Scania har 
visat hur standardisering och standardiserat arbetssätt har gynnat organisationer och 
dess medarbetare. Genom standardisering kan man bland annat: 

 Upprätthålla kvalité 
 Förhindra dåliga vanor 
 Eliminera slöseri  
 Identifiera moment som kan orsaka defekter på produkter  
 Bevara know-how inom organisationen.  

(Bicheno & Holweg 2008) 
 

Företag kan ha olika typer av standarder och standarder kan införas inom många grenar 
i ett företag. Nedan visas några exempel på olika typer av standarder i ett företag: 

Figur 2. Standard 
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2.3 Produktutvecklingsprocessen 
Produktutvecklingsprojekt kan vara av olika karaktär. De kan handla om förbättringar 
av befintliga produkter och de kan handla om omkonstruktion eller nyskapande av 
produkter. 
 
Produktvecklingsprocessen är vanligen uppdelad i faser som är iterativa och som 
omfattar både syntes och analys. Vilka faser som behandlas beror på utvecklingsarbetet 
öch dess ömfång. Mellän fäsernä ligger beslutspunkter, så källäde ”töllgätes”. Dettä 
systematiska utvecklingsarbete och produktutvecklingsprocess med 
konstruktionsbeslut blir väl dokumenterat och ger spårbarhet. (Johannesson et al. 2013) 
 
Produktutveckling kan antingen ske sekventiellt eller parallellt. Vid parallell utveckling 
kallar man processen för integrerad produktutveckling. Med hjälp av en integrerad 
produktutvecklingsprocess kan man effektivisera arbetet och minska risken för 
omarbetning eftersom utvecklingen sker parallellt och integrerat. Genom hela 
utvecklingsprocessen tar man hänsyn till de olika krav som produkten ska uppfylla 
utifrån respektive område. Därför är det viktigt att arbetet sker tvärfunktionellt, 
dessutom ska det vid varje beslutspunkt tas hänsyn till alla ställda krav och önskemål. 
Beslutspunkterna och dokumentationen möjliggör därmed återkoppling och spårbarhet 
under hela utvecklingen. (Johannesson et al. 2013) 
 
Förenklat kan man dela in produktutvecklingsprocessen i fyra faser: 

 I den första fasen görs en förstudie, nulägesanalys, eventuell marknadsanalys och 
projektplanering. Olika kompetensområden bör tas med så att problemet blir 
allsidigt belyst. Kravspecifikation upprättas och mål fastställs mot kundens 
behov. 

 I den andra fasen sker eventuell faktainsamling tillsammans med 
konceptgenerering. Under denna fas genereras det stora antal av koncept. 
Konceptens genomförbarhet och implementeringsmöjlighet tas i beaktning för 
ätt minskä ”triäl änd errör”, det vill sägä ömkönstruktiöner öch nyä pröv. Fökus 
ligger på tänkbara tekniska lösningar men utan tekniska specifikationer. 
Koncepten skalas succesivt ner med exempelvis diverse beslutsmetoder fram till 
de eller det bästa koncept som svarar mot kravspecifikationen och kundens 
önskemål. 

 Under den tredje fasen görs detalj- och layoutkonstruktion samt undersökning av 
tillverkningsmetoder och leverantörer. Konceptet närmar sig att bli en produkt 
då den nu vidareutvecklas och marknadsanpassas. Helheten tas i beaktning och 
dimensionering, val av standardkomponenter och produktarkitektur fastslås. 
CAD används bland annat för att definiera dimensioner och geometrier i 
konstruktionen. Hållfasthetsberäkningar i form av exempelvis FEM-analys 
säkerställer produktens hållfasthet och krav. Eventuell funktionsprototyp tas 
fram för att genomföra tester. 

 I sista fasen förfinas slutgiltiga produkten och de slutliga specifikationerna 
fastställs utifrån tester, utvärderingar och rekommendationer. Produkten 
produktionsanpassas eventuellt ännu mer inför marknadsintroduktionen.  
 

Som tidigare nämnt sker återkoppling till de tidigare stegen under hela processens 
gång. Dokumentationen under hela processen är en viktig del av återkopplingen och 
säkerställandet av de uppsatta målen och kraven. 
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2.4 PUGH’s beslutsmatris 
Pughs matris är en metod uppkallad efter ingenjören Stuart Pugh och används oftast för 
att lösa design- och konstruktionsproblem. Metoden går ut på att på ett så objektivt och 
systematiskt sätt som möjligt, välja den bästa av flera möjliga lösningar på ett problem. 
Konceptförslagen utvärderas och den valda lösningen går vidare för utveckling.  
Utvärderingen görs med hjälp av en matris där koncepten ställs mot definierade 
beslutskriterier. (Virginia Tech 2010) 
 
Första steget är att konstruera en matris och därefter lista beslutskriterierna (kraven) 
samt de koncept som ska utvärderas. De väl bestämda beslutskriterierna ges sen olika 
viktningsvärden med olika tyngd. Exempelvis kan siffror från ett till fem användas där 
ett är minst viktigt och fem är mest viktigt. Alternativt kan man prioritera i tre klasser 
med siffror där ett är bra att ha krav, tre är bör krav och nio är måste krav. Efter detta 
måste ett referenskoncept väljas som varje koncept jämförs med. Referenskonceptet kan 
vara en nuvarande lösning, en konkurrents lösning eller ett koncept som man tror sig 
vara det bästa.  
 
Under jämförelsen ställs för värje kräv frågän: ”Är könceptet bättre eller sämre än 
referenskönceptet”. Om könceptet är bättre än referensen märkeräs det med + (plus), 
om konceptet är ungefär lika bra markeras det med 0 (noll) och om konceptet är sämre 
markeras det med - (minus). Därefter summeras antalet plus och minus, även med 
hänsyn till kravets vikt. (CTH 2009) 
 

 
Figur 3. Pughs beslutsmetod. (CTH 2009)  
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2.5 Modularisering 
Modulindelning av produkter är en strategi för att kunna upplösa produkter till 
byggblock med fastställda gränssnitt (Erixon & Ericsson 1999). Genom att bygga upp 
produkten med utbytbara moduler med definierade gränssnitt kan man bland annat få 
följande positiva egenskaper (Erixon & Ericsson 1999; Erixon et al. 1994): 
 

 Kortare utvecklingstider 
 Snabbare produktförändringar 
 Högre flexibilitet vid produktförändringar 
 Mindre risktagande vid nyutveckling 
 Kortare ledtid i tillverkning 
 Förbättrad kvalitet i tillverkning 
 Färre artikelnummer att hantera och administrera 
 Mindre lagerhållning 
 Minskad logistikkostnad 
 Högre volymer av färre artiklar kan ge rabatter 

 
Modularisering kan ske på produktnivå, inom materialförsörjnings- och logistikkedjan 
och inom företaget sig självt (Karlsson 2013). Om modulindelning utnyttjas tidigt i 
exempelvis produktutvecklingen kan företag spara väldigt mycket pengar (Erixon et al. 
1994). 

En systematisk metod för modularisering av produkter har tagits fram utav Erixon och 
kallas för MFD (modular function deployment) och riktar sig på produktdesign.  
Arbetsgång i Erixons MFD metod består av dessa fem moment (Erixon et al. 1994): 
 

 QFD för kundbehov och konkurrensläge 
 Upprättande av funktionsstruktur och val av tekniska lösningar med 

utgångspunkt från uppställda tillverkningsmål 
 Identifikation av möjliga moduler med Modul- Indikations- Matris (MIM). 
 Utvärdering 
 Förbättring på modulnivå     

 
När det gäller modulindelning av förpackningar har forskning bedrivits på Lunds 
Universitet och avdelningen för förpackningslogistik gentemot företaget Ericsson. 
Forskningen resulterade bland annat i stora kostnadsbesparingar för Ericsson och färre 
förpackningsartiklar. Förpackningarna som togs fram fick modulindelade 
basdimensioner efter måtten på EUR-pallar som multiplar av varandra. Även höjderna 
på förpackningarna modulindelades som multiplar av varandra. En metod som kallas för 
MPD (Modular Packaging Development) togs fram under forskningen och har till viss del 
byggt på Erixons MFD metod (Karlsson 2013). Genom applicerandet av modularisering 
vid utveckling av förpackningar kan man uppfylla olika krav som annars skulle kräva 
flertalet olika konfigurerade förpackningar. 
 
Modularisering av förpackningar har visat många positiva effekter på hela flödet och 
hanteringen av information och material, från utveckling till leverans och lagring.  
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Modulariserade förpackningar utgör även en bas för fortsatt förpackningsutveckling och 
är ett stöd vid strategiska beslut samt underlättar implementeringen av nya 
förpackningar (Karlsson 2013). 
 

2.6 FMEA 
FMEA står för Failure Mode and Effect Analysis och är ett arbetssätt för att identifiera 
felmöjligheter, deras orsaker och effekter. FMEA utvecklades av militärindustrin i USA 
under 1950-talet och har sedan börjat användas av bil- och livsmedelsindustrin på 
1970-talet. FMEA har idag utvecklats till ett verktyg som används av många olika 
branscher och är ett verktyg inom Six Sigma och dessutom ett krav inom ISO/TS 16949 
(AIAG) (Bergman & Klefsjö 2012).  
 
Det finns olika typer av FMEA beroende på vilket syftet är för användningen: 

 Funktions FMEA (FFMEA) används innan koncept och/eller designlösningar är 
beslutade 

 Design FMEA (DFMEA) används för att under design- och konstruktionsfasen 
kontinuerligt säkerställa rätt produktkvalitet.  

 Process FMEA (PFMEA) används för att ta fram underlag för ständiga 
förbättringar genom att identifiera risker/brister i en existerande process.  

 Problem/potentiell FMEA används när orsaken för en avvikelse är okänd.  
 
FMEA-metoden har många fördelar och är ett bra verktyg för att bland annat: 

 Identifiera och mäta förbättringar 
 Minska slöserier och förbättra produktiviteteten 
 Identifiera orsakerna bakom ett problem 
 Snabba på implementeringen av nya produkter 

 
För att få ett så bra resultat som möjligt från en FMEA så bör man sätta ihop en 
tvärfunktionell grupp för att kunna täcka in så många aspekter som möjligt. Arbetssättet 
för FMEA går till på följande sätt: 

1. Lista de olika stegen i den process som ska undersökas 
2. Beskriv huvudfunktionen i stegen 
3. Identifiera felmöjlighet för varje steg 
4. Identifiera möjliga orsaker till felen 
5. Identifiera effekten av felen. Använd alltid värsta scenariot 
6. Ange vilka slags kontroller som finns idag för att upptäcka, förebygga och 

förhindra eventuella fel. 
7. Gradera från 1-10 hur ofta felen kan uppstå.  
8. Uppskatta allvarlighetsgraden om felet skulle uppstå, gradera 1-10. 
9. Uppskatta förmågan att upptäcka felet, gradera 1-10 
10. Multiplicera de tre talen. Produkten kallas för RPN, Risk Priority Number  
11. Finns det felmöjligheter som har en allvarlighetsgrad på nio eller tio så ska dessa 

prioriteras först, därefter bör de felmöjligheter som får högst RPN-tal åtgärdas 
först.  
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2.7 Elektrostatisk urladdning – ESD 
Elektrostatisk urladdning, på engelska Electrostatic Discharge (ESD), uppkommer när en 
överföring av laddning sker från ett material till ett annat och laddningen bibehålls på 
den nya bäraren. Detta kan uppstå genom gnidning och separering av fasta material, så 
kallad triboelektrisk aktivitet, eller genom växlande kontakt och separering av material. 
ESD kan leda till två olika skador på elektronikutrustning, det kan antingen uppstå ett så 
kallat latent fel eller så kan funktionen hos utrustningen helt och hållet sluta fungera 
(ESDnordic 2012). Ett latent fel innebär att funktionen hos komponenten inte upphör 
direkt utan det kan vara ett intermittent fel, det vill säga komponenten enbart tidvis 
fungerar. Det som händer vid en urladdning är att värmen som uppstår kan skapa en 
lokal överhettning hos komponenten som skadas.  
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
Figur 4. ESD-skador i förstoring. (Gustafsson 2012) 

2.7.1 ESD-skydd 
Man kan inte förhindra att statisk elektricitet uppstår, men genom att vidta vissa 
åtgärder kan man skydda mot ESD-skador. Det kan handla om att antingen leda bort de 
laddningar som uppstår eller att skärma av så att en urladdning inte kan uppstå. 

2.7.2 ESD Protected Area – EPA 
Man kan utforma en arbetsplats för att skydda mot ESD-skador, ett så kallat ESD 
Protected Area (EPA). I detta område försöker man minska risken för elektroniska 
komponenter att skadas genom en urladdning. Man kan inrätta en sådan arbetsplats 
genom bland annat att installera och förbinda ett avledande golv till jord. Personalen 
kan använda ESD-skor och skyddsrock som avleder statisk elektricitet genom golvet ut 
till jord. Även arbetsbänkar kan förses med en avledande skiva eller bordsmatta som 
förbinds med jord. Personalen vid arbetsbänken kan förbindas med jord genom ett 
handledsband som går via arbetsbänkens jordsystem. (Mini-Circuits 2003; ESDnordic 
2012) 

2.7.3 ESD-skyddande förpackningsmaterial 
För att skydda elektronik från urladdningar vid transport, lagring med mera, kan man 
använda sig av ett antal olika ESD-skyddande förpackningar. Dessa förpackningar har 
olika material som skyddar mot urladdningar på olika sätt. 
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Skärmande material har ett metallskikt i sig, vanligtvis aluminium, som förhindrar 
laddningar och elektriska fält att tränga igenom. Ett vanligt förekommande skärmande 
skydd är skärmande ESD-påsar som skyddar mot ESD. 
 
Konduktiva material är ledande material som tillhandhåller den högsta nivån av ESD-
skydd, dessutom är materialen åldersbeständiga. (ESDnordic 2012) Material som 
används är metall, plast blandat med kol och olika laminat. Konduktiva material leder 
bort laddningar så att laddningen inte skadar elektroniken som är förpackat inuti det 
konduktiva skyddet. (Andersson & Stranneby 2002) 
 
Lågladdande material, som även kallas antistatiska material, är oftast kemiskt 
behandlade plaster. Som namnet antyder så har materialet begränsad 
uppladdningsförmåga mot sig själv och andra material men det saknar skärmande 
egenskaper. Lågladdande material är inte åldersbeständiga och rekommenderas inte 
som förpackningsmaterial för ESD-känsliga produkter.  
 
Dissipativa material har liknande egenskaper som konduktiva material med den största 
skillnaden i att avledningsförmågan till jord är lägre hos dissipativa material. Detta kan 
vara till fördel för extremt känsliga produkter då urladdningen till jord sker 
långsammare och risken för att skada komponenten minskar. (Andersson & Stranneby 
2002) 

2.7.4 Standarder 
Det finns ett antal olika standarder som beskriver hur man ska skydda ESDS 
komponenter inom och utanför ett EPA. En vanligt förekommande standard är IEC 
61340-5-3. Standarden behandlar hur man ska paketera ESDS komponenter för att 
skydda dem mot elektrostatiska urladdningar. Följande krav ställs på förpackningar vid 
transport av ESDS komponenter utanför ett EPA område: 
 
”Transportation of sensitive products outside of an EPA shall require packaging that 
provides both: 
a) dissipative or conductive materials for intimate contact; 
b) a structure that provides electrostatic discharge shielding.” 
(Electrotechnical International Commission 2010) 
 
Detta innebär att elektronikkomponenten ska vara omsluten av ett skärmande material. 
Om det finns material inuti det skärmande skyddet som är i direkt kontakt med 
elektronikkomponenten så måste det materialet vara antingen dissipativt eller 
konduktivt. Exempel på omslutet skärmande material är skärmande ESD-påsar. Ett 
exempel på material i direkt kontakt med elektronikkomponenten är dissipativt eller 
konduktivt skumgummi som befinner sig inuti ESD-påsen och kan agera som 
stötdämpare för komponenten. 
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3  Nulägesanalys 
I detta kapitel beskrivs nuläget hos Trimble AB i Danderyd.  

3.1 Förstudie 
En förstudie har gjorts i syfte att öka kunskapen kring det givna problemet och möjliga 
lösningar. Nulägesanalysen redovisas i detta kapitel.  

3.1.1 Monteringslinor  
Trimble i Danderyd har idag olika monteringslinor beroende på produkt. Montering sker 
mot tillverkningsorder och tidigare har man använts sig av ett kanbansystem för att fylla 
på detaljer på enskilda stationer i monteringslinorna. I dagsläget håller man på att gå 
över till ett nytt system för påfyllnad av stationerna. Det nya systemet innebär att varje 
station ska få exakt antal detaljer för att montera dagens behov av instrument. Tidigare 
fick man en batch med detaljer som kunde räcka för mer än en dag. Trimble har inte 
hunnit implementera detta nya system på alla monteringsbanor men arbetet fortgår. 

3.1.2 Leverantörer 
Idag har Trimble fem leverantörer av kretskort. De tre leverantörer som behandlades 
under examensarbetet benämns nedan: 
 
- Leverantör A Baserade i Norrtälje, kretskorten transporteras med lastbil 
- Leverantör B Baserade i Litauen, kretskorten transporteras med lastbil, flyg 
  används vid tidsbrist 
- Leverantör C Baserade i Kina, kretskorten flygs till Sverige för  

vidaretransport med lastbil 

3.1.3 Förpackningslösningar 
Eftersom de olika kretskorten kommer från olika leverantörer är dessa packade enligt 
olika förpackningslösningar som leverantörerna tillsammans med Trimble har beslutat 
om. I dagsläget finns det fyra paketeringslösningar. 

3.1.4 Lösning 1  
Packning i konduktiva plastlådor med fack och kretskorten i skärmande ESD-påsar. 
Plastlådorna återanvänds och returneras till leverantör A och B som använder sig utav 
denna paketeringslösning. Plastlådorna kan tas in i ett EPA.  
 

 
Figur 5. Sprutformade lastbärare. 
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3.1.5 Lösning 2  
Packning i konduktiva plastbelagda förpackningslådor med korten i skärmande ESD-
påse (Leverantör C). Lådorna slängs när de är tomma. Dessa har dubbelt ESD-skydd i 
form av att förpackningslådan är ESD-skyddad samt att kretskorten är skyddade i sina 
skärmande ESD-påsar. Denna metod tillåter att man kan ta in lådan i produktionen utan 
att packa upp korten då hela lådan är ESD-skyddad. Lådan kan dock bli smutsig under 
transport. 

 
Figur 6.  Plastbelagda kartonger. 

 

3.1.6 Lösning 3  
Packning i förpackningslådor i wellpapp med korten packade individuellt i skärmande 
ESD-påse. Dessa kartonger är inte ESD-skyddade och slängs när de är tomma. Det är inte 
tillåtet att ta in kartongen i produktionen och därför måste kretskorten packas upp 
innan de kan tas in. Kartongerna dammar och smutsar ner.  

 
Figur 7. Wellpapplådor. 
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3.1.7 Lösning 4 
Förpackningslåda i wellpapp med konduktivt behandlad yta med korten packade i 
skärmande ESD-påsar. Lådorna slängs efter uppackning. Lådorna smutsar ner och 
dammar av.  

 
Figur 8. ESD-skyddade wellpapplådor. 
 

3.2 Materialhantering – från lager till produktion 
Beroende på förpackningens ytter- och inneremballage så skiljer sig 
materialhanteringen ifrån lager till produktion åt. Om ytteremballaget är ESD-Skyddat 
tillåter man att hela kartongen flyttas in till produktionen och placeras antingen vid en 
monteringsstation eller i materialförrådet. Risken finns dock att kartongen är smutsig 
och kan kontaminera miljön inne på produktionen och materialförrådet vilka ställer 
krav på renhet. I de fall då ytteremballaget inte är ESD-skyddat behöver man packa upp 
kretskorten ute på lagret, placera dessa i internt cirkulerande konduktiva lastbärare och 
sedan ta in dessa i produktionen. Väldigt ofta packar man även om kretskort som redan 
kommer i konduktiva plastbelagda förpackningslådor och placerar de i de interna 
konduktiva lastbärarna. Fastän dessa förpackningslådor är godkända för att vistas inom 
ett EPA område så packas ändå kretskorten om. Det finns i dagsläget ingen standard för 
materialhanteringen. Man förhåller sig till hur kretskorten kommer levererade från 
leverantören samt hur mycket plats lagret respektive produktion har för att lagerhålla 
korten.  

3.2.1 Byggnation av nytt lager 
På grund av olika anledningar så ska ett nytt lager byggas i direkt anslutning till den 
befintliga byggnaden. En mindre del av lagret kommer vara till för plockhyllor och 
arbetsbänkar för bland annat ompaketering. Vid arbetsbänkarna kommer golvet vara 
ESD-skyddat golv men passagen till och från lagret kommer inte vara ESD-skyddat. Det 
beslutet är baserat på att man inte ska gå in till produktionen som är ett EPA område 
med oskyddade kretskort, kretskorten ska föras in skyddade säger Olsen1. 
  

                                                        
1 Linn Olsen – Operations Project Manager, intervjuad 1 april 2015 
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3.3 Tillgängliga förpackningslösningar 
Vid transportering och lagring av ESDS detaljer kan olika förpackningslösningar ge olika 
slags skydd. Nedan följer ett antal olika förpackningslösningar som enskilt eller 
kombinerat vanligtvis används idag vid transport av ESDS detaljer och ges utav den 
amerikanska standarden ANSI-ESD S541-2008 som riktlinjer. (Electrostatic Discharge 
Association 2008) 

3.3.1 Påsar 
- ESD skyddande påsar i plast blandat med antistatiska och/eller konduktiva material.  
- Konduktiva påsar bestående av plast kombinerat med konduktivt material och ger 
samma egenskaper på båda ytorna av påsen.  
- Dissipativa påsar gjorda utav av plast och täckta med kemikaliskt antistatiskt skydd. 
Även dessa ger samma egenskaper på bägge ytorna av påsen.  
- Skärmande påsar med metallbarriär och dissipativ plast. Dessa skyddar mot 
urladdningar och elektrostatiska fält. 

3.3.2 Förpackningslådor 
Lådor gjorda av plast, korrugerad kartong (wellpapp), korrugerad plast och i andra 
kombinationer kan göras ESD-skyddade. Detta genom att använda dissipativa, 
konduktiva eller skärmande material i konstruktionen. Plastlådorna är sprutformade, 
vakuumformade eller på annat sätt varmformade enligt önskemål. 

3.3.3 Bubbelplast med ESD-skydd 
Bubbelplast kan behandlas för att vara ESD-skyddande och upptäcks oftast som rosa 
färgat bubbelplast. Bubbelplasten agerar även som dämpning mot vibrationer och stötar 
och kan utformas för att på olika sätt omsluta produkten. 

3.3.4 Skumgummi 
Skumgummi kan tillverkas eller behandlas med bland annat konduktiva polymerer för 
att få dissipativa, skärmande och lågladdande egenskaper. Polyuretan, Polyeten med 
slutna celler och PVC används inom elektronikindustrin som dämpande material, 
arbetsytor och inneremballage för att hålla artiklar på plats samtidigt som de är 
skyddade från stöt, vibrationer och ESD. 

3.3.5 Varmformade/vakuumformade tråg 
Tråg i halvstyv plast som är formade efter produkten. Trågen erbjuder stötdämpning 
och är vanligtvis gjorda av PVC eller Polypropen och behandlade för ESD-skydd. Dessa 
kan även vara helt gjorda av dissipativa eller konduktiva material för att få ESD-skydd. 

 
Figur 9. Vakuumformat tråg. (ECP Plastic Trays 2015b) 
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3.3.6 Sprutformade lastbärare  
Styva plastbärare gjorda för att transportera och förvara produkterna. Dessa kan 
behandlas för att ge ESD-skydd eller vara gjorda utav dissipativ/konduktiv plast. 
Sprutformningen möjliggör stora konfigurationsmöjligheter efter önskemål. 

 
Figur 10. Lastbärare. 

3.3.7 Varmformade/vakuumformade clamshells 
Förpackningar i plast som omsluter produkten med tillhörande lock eller omsluter 
genom att vika över lock. Kan formas efter produktens utseende och bidra med ökat 
skydd mot stötar och vibrationer. Plasten kan behandlas så att clamshells blir ESD-
skyddande men kan även vara gjorda av dissipativt/konduktivt material. Genom att ha 
ett litet luftgäp i förpäckningen kän män få någöt söm källäs för ”äir shielding” vilket 
visats ha väldigt goda ESD-skydds egenskaper. (ESD Journal 2011b; ESD Journal 2011a) 
 

FIFigur 11. Clamshell (ECP Plastic Trays 2015a) 

3.4 Kostnadsdrivare för transport 
Det finns ett flertal faktorer som driver kostnaderna för transport. De faktorerna kan 
vara: 

 Val av speditör 
 Avståndet mellan leverantören och kunden 
 Leveranssätt (flyg, lastbil, tåg m.m.) och servicealternativ man väljer.  
 Dimension och vikt på varan som transporteras 

 
Trimble har idag avtal med bland annat UPS och Schenker för att transportera 
produkter från leverantörer till Trimble i Danderyd.  
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3.4.1 UPS 
Trimble använder sig av UPS för att bland annat transportera kretskort från leverantör 
B och C. Från Leverantör C i Kina skickas leveranser på pallar av olika mått via flyg och 
den leveransservice som väljs är oftast UPS Express Freight som är till för 
pallförsändelser. UPS debiterar genom att jämföra vikten av leveransen som ska 
transporteras med leveransens dimensionella vikt vilket är en vikt som beräknas utifrån 
leveransens volym. Den debiterbara vikten är den vikt som är störst av den verkliga och 
dimensionella vikten. (UPS 2015) Skickas flera pallar samtidigt så jämför man den 
summerade verkliga vikten och dimensionella vikten och utgår från den största av dessa 
två. UPS används även för att transportera kretskort från Leverantör B i Litauen. 
Leverantör B skickar sina leveranser i kollin för att volymerna inte är tillräckligt stora 
för att skickas på pall. Skickar man kollin så kan man välja bland olika 
leveransservicealternativ hos UPS beroende på antalet kollin och hur snabbt man vill att 
leveransen ska komma fram. Ju större debiterbar vikt försändelsen har desto billigare 
blir priset per debiterbar vikt.  

3.4.2 Schenker 
Trimble har även avtal med Schenker som de bland annat använder sig av när de ska 
skicka tillbaka returemballage till Leverantör B. Schenker debiterar efter verklig vikt på 
det paket som ska transporteras. Paketen får dock inte vara längre än 250 cm, omkrets + 
längd får inte överskrida 300 eller volymen får inte överskrida 0.4 m3 cm för då räknas 
det som skrymmande paket och extra avgifter tillkommer då enligt Schenkers 
kundtjänst2. 

3.5 Kostnadsdrivare för emballage  
Kostnadsdrivarna inom paketeringsemballage av kretskort skiljer sig från leverantör till 
leverantör. Leverantörerna specificerar inte emballagekostnaderna i fakturorna som 
skickas till kunden. Det kan därför vara besvärligt för leverantörer att dela med sig hur 
stora kostnaderna för emballage är eftersom detta kan vara en punkt som Trimble kan 
pressa priser på.  
 
Parametrar och exempel som styr kostnaderna för emballaget är:  

 Dimensioner på ytteremballaget 
 Emballageleverantörens geografiska avstånd till kretskorttillverkaren 
 Materialval - Exempelvis plast, vanlig wellpapp, konduktivt plastbelagd wellpapp 

eller skumgummi? 
 Inner- och ytteremballaget – Är alla emballagekomponenter ESD-skyddade? 
 Kretskortets ESD-skydd – Påsar, bubbelplast skumgummi, etc 
 Tråg/separerare – produktformade clamshells och skumgummi. Enklare 

produktseparerare i wellpapp. 
 

Produktformade tråg, clamshells och skumgummi innebär engångskostnader för 
exempelvis stansverktyg och varmformningsverktyg. Dock kan clamshells återanvändas 
och medför därför en engångskostnad fram tills man behöver nya. Detsamma gäller för 
de svarta konduktiva plastlådorna i retursystemet Trimble använder sig utav till 
leverantörer A och B. Dessa lådor cirkulerar fram och tillbaka i flera år innan nya krävs.  
 
 

                                                        
2 Schenker kundtjänst, telefonsamtal med kundtjänst 23 april 2015 
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3.6 Miljöaspekter gällande retur- och engångsemballage 
Returemballagesystem används flitigt utav företag i hela världen. Gemensamt för dessa 
företag är att de flesta är aktörer inom antingen livsmedelsindustrin eller bil- och flyg 
industrin. Dessa aktörer transporterar oftast väldigt stora mängder artiklar, mycket 
större än de mängder Trimble i Danderyd gör. Det är svårt att bedöma om användandet 
av returemballage kan ha en positiv eller negativ effekt på miljön utan att göra en väldigt 
omfattande analys. Detta eftersom det finns många parametrar att ta ställning till. 
 
Organisationen WRAP (Waste & Resources Action Programme) har utfört forskning om 
detta ämne mot företag som TetraPak, FEFCO, Swiss Water, PETCore med fler. Enligt 
forskningen är några (utav många) av de primära faktorerna som påverkar valet 
gällande retur- eller engångsemballage följande: 

 Antalet transporter och deras takt  
 Antalet transporter under returemballagets livslängd 
 Det transporterade avståndet 
 Storlek, vikt och utnyttjande av transportmedel 
 Transportmetod 

(WRAP 2010) 
 
Några av företagen som deltog i forsningen gjorde följande val: 

 Swiss Water & ESU Returemballage vid avstånd på 50km. 
 PETCore  Returemballage vid avstånd på 200km. 
 FEFCO & Voigtländer Engångsemballage vid avstånd på ≥500km. 

 Spanish D of E/Itene Engångsemballage vid avstånd på >2500km. 
 EU-kommissionen  Returemballage vid avstånd på ≤100km och  

                                                             engångsemballage vid avstånd på ≥1000km 
 (avstånden mellan värdena beror på, eftersom 
 parametrar de inte kunde ta ställning till)  

(WRAP 2010) 
 
Trimbles tre leverantörer som examensarbetet omfattade befinner sig idag på ett 
avstånd på ungefär: 

 Leverantör A:   50-60km beroende på speditörens rutt. 
 Leverantör B:   750-950km beroende på speditörens rutt. 
 Leverantör C:   runt 8100km (fågelväg) med flygfrakt. 

 
Forskningen visade att det bästa valet för ett företag är att välja det alternativ som ger 
den minsta miljöbelastningen. Detta eftersom alternativet med lägsta miljöbelastning 
även visar sig vara det alternativ med lägst totala kostnad. (WRAP 2010) 
 
Figurerna på följande sida är tagna ur forskningsrapporten och visar miljöbelastningen 
för olika fall.  
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Figur 12. Figuren visar miljöbelastningen i förhållande till antal transporter. De gröna graferna 
visar den summerade miljöbelastningen av transport och tillverkning. (WRAP 2010) 
 

Figur 13. Figuren visar miljöbelastningen i förhållande till växande antal transporter. De gröna 
graferna visar den summerade miljöbelastningen av transport och tillverkning. (WRAP 2010) 
 

Figur 14. Figuren visar miljöbelastningen i förhållande till växande transportavstånd. De gröna 
graferna visar den summerade miljöbelastningen av transport och tillverkning. (WRAP 2010) 
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Av graferna att döma kan man se att själva tillverkningen av emballaget är en stor faktor 
gällande miljöbelastning. Ett förvånande resultat är att graferna i figur 12 och figur 13 
visar en relativt likvärdig miljöbelastning. De stora skillnaderna sker vid ökning av 
transportavståndet vilket syns i figur 14. 
 
Forskningen redovisade även olika transportmetoders energiförbrukning i megajoule 
per ton & km vilket syns i tabell 2 nedan (WRAP 2010) 

Tabell 2. Transportmetoders energiförbrukning 
 
Trimble använder returemballage till leverantör A & B. Detta retursystem behövde 
analyseras kostnadsmässigt och önskemål fanns om att avskaffa retursystemet. Vi fick 
tidigt en indikation av personalen om att ett potentiellt retursystem till leverantör C inte 
skulle vara optimalt varken kostnadsmässigt och miljömässigt. Detta beror på det långa 
avståndet på ungefär 8100km till leverantör C. Samtidigt hade vi kravet att inte göra 
examenarbetets lösningar dyrare än dagens befintliga och att vår lösning skulle kunna 
implementeras utav alla leverantörer. Dessa samt forskningens aspekter hade vi i 
tankarna när vi senare skulle jämföra dagens lösningsmetoder med examensarbetets 
föreslagna lösningar. 
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3.7 Fallstudie 
På uppdrag av Trimble utfördes tre fallstudier på hur de tre kretskorten IPCR2, PLFB 
och LD23LC2 från leverantör C är förpackade.  
 
Kostnaderna för emballagen som ingår i förpackningen har tillhandhållits av 
leverantören av kretskorten. Emballagetyperna markerade med ett frågetecken är 
emballagetyper som inte specificerades av leverantören. Priserna är beräknade efter 
dagskursen för RMB, 2015-04-14. 1 RMB = 1,41 SEK. 

3.7.1 IPCR2 
IPCR2 är ett av de största kretskorten som Trimble har. På kretskortet finns väldigt 
känsliga fjädrar som ska vara i kontakt med en annan komponent i de färdigmonterade 
instrumenten. Dessa fjädrar måste skyddas från yttre krafter under transport.  
 
ESD-skydd 
Förpackningarna för IPCR2 är ESD-skyddade i tre former: 

 Kretskort individuellt packade i skärmande ESD-påsar 
 Konduktiva separerare 
 Konduktiv förpackningslåda 
 Rosa lågladdande skumgummi  

 
Ytteremballage 
Ytteremballaget har en plastbeläggning med en tillsats av kol som gör materialet 
konduktivt. Dimensionerna för ytteremballaget är: 

 Ytterdimensioner: 520x390x295 
 Innerdimensioner: 510x380x285 
 Tjockleken är fem (5) mm 

 
Inneremballage 
Inneremballaget består av separerare i samma material som det yttre emballaget. 
Separerarna bildar ett rutnät med fack som kretskorten ligger i. På botten och överst på 
separerarna ligger rosa lågladdande skumgummi som fungerar som stötdämpare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15. IPCR2  
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Mekaniskt skydd 
Utöver det yttre emballaget utgörs det mekaniska skyddet av de inre separerarna och 
det rosa lågladdande skumgummit. Separerarna är placerade som ett rutnät för att 
rymma kretskorten och agerar som balkar mellan innerväggarna i ytteremballaget. 
Separerarna är utformade som ett rutnät och stärker upp väggarna mot tryckpåkänning 
utifrån. Eftersom separerarna är utformade som ett rutnät stärks ytteremballaget mot 
tryckpåkänning ifrån alla led. IPCR2 har 16 separerare som går från långsida till långsida 
vilket gör att ytteremballaget klarar tryckpåkänningar ifrån toppen, botten och 
långsidorna väldigt bra. Från kortsida till kortsida finns endast tre separerare och på 
grund av det så klarar kortsidorna av tryckpåkänningarna sämre. 
 
Även det lågladdande skumgummit fungerar som ett mekaniskt skydd. Skivorna är till 
för att fånga upp stötar. För IPCR2 förpackningarna finns det två stycken skivor, en i 
botten och på toppen.   
 
Som nämnts tidigare så är fjädrarna på IPCR2 väldigt känsliga och måste skyddas mot 
yttre krafter. Fjädrarna skyddas genom att man placerar en utskuren skumgummibit 
runt fjädrarna för att skapa en buffertzon kring dessa.  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 16. Stötdämpare för IPCR2. 
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Dimensioner och volymfördelning 
Antal IPCR2-kort per förpackning är 30 st. 
 

Benämning Mått Antal Volym (cm3) 

Innermått på ytteremballage 51x38x28,5 1 55233 

Separerare - kortsida 24x36,5x0,3 16 4204,8 

Separerare - långsida 24x49x0,3 3 1 058,4 

Kort i ESD-påse 15,4x22x2,2 30 22360,8 

Skumgummi 37x50x1 2 3700 

    
Procent luft 43,3 % 

  
Procent IPCR2 40,5 % 

  
Procent separerare 9,5 % 

  
Procent skumgummi 6,7 % 

   
Tabell 3. Dimensioner och volymer IPCR2 

 
Kostnad för förpackningen 
 

Emballagetyp Pris/st st/låda SEK/låda 

Låda 27,21 1 27,213 

Separare - långa 2,09 3 6,26 

Separera - korta 1,52 16 24,36 

? 0,69 1 0,69 

Rosa skumgummi 3,24 2 6,49 

? 0,42 1 0,42 

? 0,003384 (?) 
  

  

Total kostnad per förpackning 65,4 kr 

Kostnad per kort 2,18 kr 
 
Tabell 4. Emballagekostnader IPCR2 

 
ESD-påse 
ESD-påsarna som IPCR2 individuellt packas i har dimensionerna 30x18 cm medan 
IPCR2 har dimensionerna 22x11,2cm. När kretskortet har förts in i ESD-påsen så viks 
den överflödiga långsidan ner så att längden blir detsamma som längden hos IPCR2. Med 
skumgummit placerat på kretskortet så blir bredden på kretskortet 12,6 cm. Detta ger 
en skillnad på 5,4 cm mellan ESD-påsens bredd och kretskortets bredd inklusive 
skumgummit. På grund av skumgummits utformning så måste ESD-påsen vara relativt 
stor för att man ska kunna föra in kretskortet i ESD-påsen utan svårigheter. För att 
kretskortet och ESD-påsen ska kunna få plats i facken i förpackningen så måste ungefär 
en centimeter av ESD-påsen vikas in på varje långsida.  
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Hantering – från leverans till produktion 
IPCR2 kommer till Trimbles ankomsthall från IONOTE på pall. Ibland är det EUR-pall 
och ibland är det EUR 2 pall, även kallat sjöpall. Redan här märks det att 
förpackningarnas dimensioner inte är anpassade efter vare sig EUR-pall eller EUR 2 pall. 
Förpackningarna utnyttjar inte pallarnas basyta maximalt. 
 
Efter att IPCR2 har lagerlagts kommer materialansvarig från den monteringsbana där 
kretskortet används och hämtar leveransen från ankomsthallen och placerar de på 
utmarkerad lagerplats. Från lagret tas en låda med kretskorten in till produktionen och 
den lådan placeras vid monteringsstationen där kretskortet monteras på instrumenten.  
 
Miljöaspekter 
Yttreemballaget och separerarna som är plastbelagda och innehåller kol kan inte 
återvinnas som vanligt wellpapp utan sorteras som brännbart material. De rosa 
lågladdande skumgummina och ESD-påsarna sorteras även de som brännbart material.  

3.7.2 PLFB 
PLFB är ett så kallat flex board kort vilket innebär att den har en flexkabel kopplad till 
sig. Denna kabel är, som namnet anger, flexibel och kan böjas men den kan inte böjas 
eller vikas med en för liten böjradie för då kan den skadas. När den paketeras i 
förpackningen för leverans så viker man flexkabeln för att den ska ta mindre plats. 
Kopplat till flexkabeln är två stycken dioder.  
 
ESD-skydd 
ESD-skyddet för PLFB ser ut på samma sätt som för IPCR2 med skillnaden att PLFB har 
separeringsskivor istället för rosa skumgummiskivor. Skivorna är gjorda i samma 
material som ytteremballaget.   
 
Ytteremballage 
Ytteremballaget är gjort i samma material som för IPCR2. Dimensionerna är: 

 Ytterdimensioner: 420x338x163 mm 
 Innerdimensioner: 410x328x153 mm 
 Tjockleken är fem (5) mm 

 
Inneremballage 
Inneremballaget består av separerare i samma material som det yttre emballaget. 
Separerarna bildar ett rutnät med fack som kretskorten ligger i. Det finns två våningar 
av kretskort åtskilda av en separeringsskiva. Det finns även en skiva i botten och en i 
toppen av förpackningen.  
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Figur 17. PLFB  

 
Mekaniskt skydd 
Det mekaniska skyddet är utformat på samma sätt som för IPCR2 med både yttre- och 
inreemballage. PLFB har 22 separerare från långsida till långsida vilket. Från kortsida 
till kortsida finns endast tre separerare. 
 
Dimensioner och volymfördelning 
Antal PLFB per förpackning är 120 st. 
 

Benämning Mått Antal Volym (cm^3) 

Innermått på ytteremballage 41x32,8x15,3 1 20575,44 

Separerare - kortsida 32,4x7x0,3 44 2993,76 

Separerare - långsida 40,2x7x0,3 8 675,36 

Separeringsskiva 40,5x32,3x0,3 3 1177,335 

ESD-påse & kort 9x5x1,4 120 7560 

    
Procent PLFB 36,7 % 

  
Procent separerare 17,8 % 

  
Procent separeringsskivor 5,7 % 

  
Procent luft 39,7 % 

   
Tabell 5. Dimensioner och volymer PLFB. 
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Kostnad för förpackningen 

Emballagetyp Pris/st st/låda SEK/låda 

Låda 26,649 1 26,649 
Korta separerare 0,987 44 43,42 

Långa separerare 1,2126 8 9,70 

Separeringsskivor 2,115 3 6,345 
? 0,141 1 0,141 

  

Total kostnad per förpackning 86,26 kr 

Kostnad per kort 1,44 kr 

 
Tabell 6. Emballagekostnader PLFB. 
 

Miljöaspekter – förpackning 
Se miljöaspekter för IPCR2 
 
ESD-påse 
ESD-påsarna som LD23LC2 individuellt packas i har dimensionerna 10,1x9,5 cm medan 
PLFB har dimensionerna 9,5x0,7 cm. Höjden för dioderna är ungefär 0,5 cm. Väl i ESD-
påsen så viks påsen längs långsidorna och får måtten 9x5x1,4 cm.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 18.  PLFB i en ESD-påse.  

 
Hantering – från leverans till produktion 
PLFB kommer ifrån IONOTE på pall. Ibland är det EU-pall och ibland är det sjö-pall. 
Förpackningarna inte är anpassade och dimensionerade efter vare sig EU-pall eller sjö-
pall eftersom de inte utnyttjar pallarnas basyta maximalt.  
 
PLFB kan ligga blandat med andra artiklar och kollin, därför får ankomstansvarige 
sortera artiklarna i högar. Eftersom det endast kommer fyra förpackningar med PLFB 
och det inte krävs mycket utrymme för att lagra dem så placeras dem direkt i 
materialförrådet inne i produktionen. Vid eventuell platsbrist i materialförrådet så töms 
ett antal av förpackningarna på innehållet som läggs i konduktiva lastbärare vilket tar 
mindre plats. Varje dag börjar med att det antal kretskort som behövs för dagens 
produktion hämtas från materialförrådet och så förbrukas kretskorten succesivt.   
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3.7.3 LD23LC2 
LD23LC2 är en så kallad laser drive vilket innebär att det finns en optisk lins på kortet. 
Det är av yttersta vikt att linsen inte blir smutsig innan den monteras på instrumenten i 
Trimble då detta stör funktionen hos kortet. LD23LC2 levereras i små lådor som ligger 
packade i en större låda. De små lådorna innehåller 30 st kort var och i en stor låda får 
man plats med åtta små lådor. De små och stora lådorna är gjorda i samma material.  
 
ESD-skydd  
ESD-skyddet för LD23LC2 är uppbyggt på samma sätt som för IPCR2 men här finns även 
separeringsskivor i samma material som det yttre emballaget.  
 
Ytteremballage  
Ytteremballaget är gjort i samma material som för IPCR2. Dimensionerna för stora lådan 
är: 

 Ytterdimensioner: 410x410x375 mm 
 Innerdimensioner: 400x400x365 mm 
 Tjocklek: fem mm 

Dimensionerna för de små lådorna är: 
 Ytterdimensioner: 200x200x175 mm 
 Innerdimensioner: 194x194x169 mm 
 Tjocklek: tre mm 

 
Inneremballage (lilla lådan) 
Inneremballagen består av separerare i plastbelagd wellpapp med en tillsats av kol som 
gör materialet konduktivt. Separerarna bildar ett rutnät med fack som kretskorten 
ligger i. Det finns även två lågladdande rosa skumgummiskivor, en på botten och en på 
toppen. 

Figur 19. Små lådor paketerade i en stor låda.  
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Mekaniskt skydd (lilla lådan) 
Det mekaniska skyddet är utformat på samma sätt som för IPCR2 och PLFB med både 
yttre- och inreemballage. PLFB har 6x4 separerare.  
 
Volym kort 
Antal kort som får plats i en liten låda är 30 och i en stor låda blir det totalt 240 st.  
 

Benämning Mått Antal Volym (cm^3) 

Innermått för lilla lådan 194x194x169 1 6360,484 

Separerare  18,2x18,2x0,3 20 709,8 

Skumgummi 18,2x18,2x1 2 662,48 

Separeringsskiva 18,2x18,2x0,3 1 99,372 

ESD-påse & kort 6,2x4,2x1,2 30 937,44 

 

Procent luft 62,1% 

Procent LD23LC2 14,7% 

Procent Separerare 11,2% 

Procent Skumgummi 10,4% 

Procent separeringsskiva 1,6% 
Tabell 7. Dimensioner och volymer LD23LC2. 
 

Kostnad för förpackningen 
  

 
 
  
 

Tabell 8. Emballagekostnader LD23LC2. 
 

  

Emballagetyp Pris per st st SEK/låda 

Ytteremballage (stor låda) 23,12 1 23,12 

Ytteremballage (liten låda) 6,35 8 50,76 

 Skumgummi (stor låda) 0,56 16 9,02 

 Separerare (stor låda) 0,56 96 54,14 

 Separerare (stor låda) 0,56 64 36,10 

 Konduktiv plastbelagd skiva 0,41 8 3,27 

 ? 0,2115 1 0,21 

Total kostnad per förpackning 177 kr 

Kostnad per kort 0,74 kr 
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Figur 20. LD23LC2 placerade i facken i de små lådorna. Här ser man att en stor del av volymen är 
luft.  

 
ESD-påse 
ESD-påsarna som LD23LC2 individuellt packas i har dimensionerna 8x6 cm medan 
LD23LC2 har dimensionerna 1,3x2,3 cm. När kretskortet har förts in i ESD-påsen så viks 
den överflödiga långsidan ner så att dimensionerna för ESD-påsen med kortet i blir 6x4 
cm. Kretskortet får ett väldigt stort spel inne i ESD-påsen  
 
Hantering - från lager till produktion 
LD23LC2 levereras från IONOTE på samma sätt som PLFB och IPCR2, på pall blandat 
med andra kretskort. Dimensionerna på stora lådan är heller inte anpassade för att 
maximera basytan av en EUR- eller EUR 2 pall.  
Ankomstansvarige sorterar artiklarna och materialhanteraren hämtar LD23LC2R till 
rätt monteringsbana. För LD23LC2 så paketerar materialhanteraren om korten från 
förpackningen kretskorten kom i till lågladdande påsar. I varje påse paketeras 52 
stycken kort för att det enkelt ska gå att inventera kretskorten vid behov. Dessa påsar 
läggs i konduktiva lastbärare som sedan förs till materialförrådet inne i produktionen. 
Varje dag börjar med att det antal kretskort som behövs för dagens produktion hämtas 
från materialförrådet och så förbrukas kretskorten succesivt.  
 
Miljöaspekter - förpackning 
Se miljöaspekter för IPCR2 

3.8 Observationer 
Paketeringen av de studerade kretskorten är på flera punkter inte optimal. En av de 
punkter som kom fram och som sticker ut mest är andelen luft som finns i varje 
förpackning. För IPCR2 är andelen luft ungefär 43% och för LD23LC2 63% vilket 
innebär att Trimble betalar för att transportera en stor mängd luft. För PLFB så är 
siffrorna inte så mycket bättre, där är andelen luft är ungefär 40% och andelen kretskort 
är 36,7%. Att försöka minska andelen luft och öka andelen kort i förpackningarna var en 
prioritet under konceptgenereringsfasen.  
 
Alla kretskort som levereras från IONOTE kommer förpackade i plastbelagda 
konduktiva förpackningar och dessa kostar mer än vanlig wellpapp. Ett förslag för att 
minska dessa kostnader var att använda vanliga wellpapplådor. Wellpappen skyddar 
inte mot elektrostatisk urladdning men eftersom att kretskorten kommer i skärmande 
ESD-påsar så följer man existerande standarder gällande hur ESDS ska transporteras 
utanför EPA. En till viktig aspekt som förbättras om man går över till wellpapp är 
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miljöaspekten. Dagens förpackningar kan man inte återvinna utan de sorteras som 
brännbart material. Går man över till wellpapp så kan man återvinna förpackningarna 
och detta är bättre för miljön.  
 
En annan aspekt som uppmärksammades är att inte alla förpackningars yttre 
dimensioner är anpassade för att maximera användandet av basytan hos en EU-pall. 
Placerar man två förpackningar för IPCR2 på längden efter varandra på en EU-pall så är 
summan av deras längder 1040 mm. Längden av en EU-pall är 1200 mm och det finns då 
160 mm av outnyttjad längd. Ställer man samma förpackning på bredden bredvid 
varandra så är summan av deras bredd 780 mm vilket är bättre än föregående exempel 
då endast 20 mm outnyttjad längd finns kvar. Liknande resonemang gäller för 
förpackningen för PLFB och LD23LC2. Om man skulle modulindela förpackningarnas 
dimensioner för att passa basytan hos en EU-pall så skulle man kunna eliminera 
outnyttjad basyta.  Denna outnyttjade basyta skapar en volym på pallen som inte 
utnyttjas men som Trimble ändå får betala för vid transport av pallen. Används hela 
pallen så ökas kostnadseffektiviteten för transport.  
 
För att kunna få plats med fler kretskort i förpackningarna så kan en lösning vara att 
använda mindre ESD-påsar som kretskorten paketeras i. Den negativa aspekten med 
stora ESD-påsar är att man måste dimensionera facken i förpackningarna efter de påsar 
som man använder. Detta innebär en överdimensionering av facken i förhållande till 
kretskorten för att även påsarna ska få plats. Fördelen med att ha stora ESD-påsar i 
förhållande till kretskorten som ska inneslutas i dem är att det underlättar när man ska 
föra in kretskorten i ESD-påsarna. Använder man påsar vars dimensioner är närmre till 
kretskortens dimensioner så finns det risk för att man slår av komponenter på kortet 
när man för in den i ESD-påsen. Det man kan göra är att fortsätta använda de ESD-påsar 
man använder nu men man viker in de delar av påsarna som är överflödiga. På så sätt 
kan man utforma mindre och fler fack i förpackningarna och det ökar antalet kort per 
förpackning. Ökar man andelen kort per förpackningslåda så krävs inte lika många 
transporter vilket ökar den miljömässiga nyttan.  
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4 Genomförande 
Examensarbetet delades upp i fyra faser där varje fas brutits ner till hanterbara 
aktiviteter som syftar till att uppfylla arbetets mål. En tidsplan som upprättades tidigt 
har kontinuerligt uppdaterats genom alla faser. Arbetet har för det mesta skett i Trimble 
i Danderyd. 
 
Vid examensarbetets början genomfördes en nulägesanalys för att vi skulle få en inblick 
i problematiken kring förpackningarna, transporten och kostnaderna relaterade till 
dessa. Detta var en viktig fas som tillsammans med faktainsamlingen lade grunden till 
vårt fortsatta arbete. Insamlingen av all data skedde genom intervjuer med berörd 
personal på Trimble, observationer och litteraturstudier. All inhämtad data hade ett 
syfte att öka vår kunskap för att uppnå examensarbetets mål.  
 
Från vår handledare på Trimble fick vi tre kretskort som vi skulle tillämpa våra 
lösningar på. Tanken var att om det går att tillämpa vår lösning på dessa tre kretskort så 
kan man tillämpa lösningen på alla kretskort. Anledningen till det antagandet är att de 
tre korten, storleksmässigt, representerar variationen av alla kretskort som finns på 
Trimble i Danderyd. Det ena kretskortet (IPCR2) är det största, det andra (LD23LC2) är 
bland de minsta och det tredje kortet (PLFB) är storleksmässigt mitt emellan.  
 
På uppdrag av Trimble utfördes en fallstudie på de tre givna kretskorten. Under 
fallstudien gjordes en djupdykning och undersökning på hur varje kort kommer 
paketerat och kostnaderna kring paketering och transport. Under denna fallstudie drogs 
många slutsatser om vad som kan förbättras gällande transport och paketering.  
 
Vid valet av paketeringslösning jämförde vi de lösningar som Trimble använder sig av i 
dagsläget med andra lösningar vi hittat via vår litteraturstudie. En Pughsmatris 
upprättades och beslut kring vilken paketeringslösning som ska vidareutvecklas togs i 
samråd med berörd personal på Trimble.  
 
Efter valet av paketeringslösning utvecklades ett antal koncept för hur våra tre kretskort 
kan paketeras och med hjälp av en pughsmatris valdes ett koncept per kort för 
vidareutveckling. Kostnadskalkyler upprättades för att redovisa möjliga besparingar vid 
val av våra koncept. Även kalkyler över de besparingar man kan göra genom att byta 
från returemballage till engångsemballage har upprättats.  
 
Under examensarbetets gång har regelbunden avrapportering skett till handledaren på 
Trimble och beslut har tagits i samråd med handledare, kvalitetsingenjörer och 
produktionstekniker. Examensarbetet avslutades med en slutredovisning för chefer och 
personal på Trimble. Ytterligare en redovisning planerades in i slutet på juni 2015 för 
Director of Product Operations från den amerikanska sidan av företaget som kom på 
besök. 
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4.1 Val av paketeringslösning 
Ett av målen för examensarbetet var att ta fram en paketeringslösning som ska 
standardiseras. Under fallstudien och gjorda efterforskningar presenterades ett antal 
möjliga lösningar. I samråd med produktionstekniker och kvalitetsingenjörer på Trimble 
valdes en lösning genom användandet av Pughs beslutsmatris. De olika 
paketeringslösningarna finns beskrivna i fallstudien och i avsnitt 3.1.3. För 
beslutsmatrisen hänvisar vi till appendix A, nedan redovisas beslutsunderlagen.    
 
Följer standard IEC-61340-5-3 utanför EPA 
Metod 4 följer inte denna standard på grund av att det material som är i direkt kontakt 
med kretskortet inte är ett konduktivt eller dissipativt material. Resterande metoder 
följer standarden och klarar därmed av kravet på ESD-skydd.  
 
Dammskydd 
Alla metoder förutom metod 4 använder sig av antigen ESD-påse eller clamshells vilket 
ger ett bra dammskydd. Kretskorten som kommer paketerade med metod 4 ligger i tråg 
format av skumgummi som inte ger något dammskydd enligt Åstrand3  
 
Mekaniskt skydd 
Metod 1 och 4 ger ett bättre mekaniskt skydd på grund av att materialet är hårdare och 
klarar av större mekaniska påkänningar.  Mekaniskt skydd har fått hög prioritet men 
Trimble har inte märkt av någon nämnvärd kassation av kretskorten på grund av 
mekaniska påkänningar under transporten från leverantören. Detta innebär att det inte 
finns något behov av att öka det mekaniska skyddet hos förpackningarna.  
 
Miljöpåverkan 
Lösning 2 har en bättre miljöpåverkan än referenslösningen eftersom man kan 
återvinna vanlig wellpapp. Lösning 3 och 5 har en likvärdig påverkan. Den 
miljöpåverkan som lösning 1 och 4 orsakar är inte entydig. Det är svårt att bedöma om 
returemballagesystemet ger en positiv eller negativ nettoeffekt utan en omfattande 
analys. Se avsnitt 3.6.   
 
Lagerutrymme 
Alla förpackningsmetoder förutom metod 1 och 4 använder sig av engångsemballage. 
Engångsemballage slängs så fort det har tömts på sitt innehåll. Med metod 1 och 4 så 
skickar man tillbaka förpackningarna vilket innebär att man måste lagra de tomma 
lådorna i lagret innan en speditör kommer och hämtar upp dem. Detta innebär ökade 
lagerkostnader och mindre plats i ett lager där det redan nu är ont om plats. 
Logistikchefen på Trimble har lämnat önskemål om att de inte vill ha returemballage. 
Därför har metod 1 och 4 fått minus i jämförelse med referensmetoden.  
 
Kostnad för förpackning och transport 
Metod 1 och 4 har fått minus på kostnad för transport på grund av att de returneras till 
leverantören vilket leder till extra transporter och kostnader. Kostnaderna för 
förpackningen är lägre än referensen för alla metoder förutom metod 5. Vi har antagit 
att man inte återanvänder clamshells utan slänger dem efter varje leverans. Denna 
metod är dyrare än ESD-påsar eftersom clamshells vakuumformas efter ett specifikt 

                                                        
3 Per-Johan Åstrand – Technician, intervjuad 25 mars 2015 
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kort och då måste man ta fram unika verktyg och clamshells för varje typ av kort. Metod 
2 och 3 är billigare än referensen för att materialet som används är wellpapp utan 
plastbeläggning. Metod 1 och 4 kräver en engångskostnad för material och verktyg men 
ju fler gånger man använder de förpackningarna så blir kostnaden per leverans billigare 
än att ha engångsemballage.  
 

4.1.1 Resultat 
Den metod som fick högst antal poäng efter viktning är metod 2, vanlig wellpapp med 
kort packade individuellt i ESD-påsar. Denna metod har ett tillräckligt ESD-skydd 
eftersom den följer standarden IEC-61340-5-3.  Även kvalitetsingenjörer och 
produktionstekniker som vi har pratat med angående resultatet av beslutsmatrisen har 
intygat har ESD-skyddet är tillräckligt. 
 
Vi har valt att utveckla metod 2 metoden i konceptutvecklingsfasen. Metoden klarar av 
de absoluta krav som ställts i kravspecifikationen och med tanke på de nya riktlinjerna 
för materialhanteringen i produktion så behövs ingen konduktiv yttre förpackning 
eftersom den aldrig kommer komma in i produktionsområdet.  

4.1.2 Riskanalys 
En riskanalys har gjorts för vår valda paketeringslösning i form av en FMEA (se 
appendix B) tillsammans med kvalitetsingenjörer från Trimble. Riskanalysen utfördes 
på den paketeringslösning som valdes genom användandandet av Pughs matris. Möjliga 
fel, dess effekter och orsaker togs fram och allvarlighetsgraden, sannolikheten för felets 
förekomst och sannolikheten för att felet upptäcks graderades på en skala mellan 1-10.  
 
Det mekaniska skyddet diskuterades och med tanke på att designen av de nya lådorna 
och dess innehåll bygger på samma princip som dem nuvarande lådorna så ska det 
mekaniska skyddet inte vara försämrat.  
 
Det som kom fram under arbetet var att sannolikheterna för att de föreslagna 
felmöjligheterna skulle förekomma var väldigt låga.  Den felmöjlighet som hade högst 
sännölikhet för ätt förekömmä änsågs värä ”lådä punkteräd äv truck” öch den fick en 
trea. Resterande fick tvåor och ettor. Sannolikheter för olika skador och fel under 
transport är generellt väldigt liten enligt personal vi har pratat med på Trimble.  
 
Sannolikheten för att upptäcka ett ESD-skadat kort innan den monteras på ett 
instrument är nästintill obefintlig enligt kvalitetsingenjörerna. Skadan visar sig antingen 
vid test av instrumenten eller vid användning av kund. ESD-skador sker mestadels 
antingen hos leverantören eller i produktionen hos Trimble.  
 
På grund av den låga sannolikheten för att något utav felmöjligheterna skulle kunna 
uppstå så beslutades det att inga extra åtgärder behövde vidtas för vår 
paketeringslösning.  
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4.2 Modularisering  
Nedan presenteras val av bas- och höjddimensioner. 

4.2.1 Möjligheter till modularisering 
Genom att ta del av information kring förpackningsstorlekar från leverantör C visade det 
sig att för 42 produkter användes det 14 olika förpackningslådor. Vid närmare 
undersökning av dimensionerna på förpackningarna visade det sig att det för flertalet 
förpackningar bara skilde sig väldigt lite gällande mått. För vissa förpackningar var 
denna skillnad endast fem mm i höjdskillnad. Detta var en stark indikation på att 
flertalet förpackningar hade potential för modularisering. För de 42 artiklarna från 
leverantör C krävs det idag 5 unika lådor (som inte används av andra artiklar) vilket är 
35,7 % av de 14 totalt antal förpackningskonfigurationerna. Detta visade också att 
potentialen för modulindelning fanns. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 9. 42 artiklar fördelade på 14 förpackningar. 
 

190*190*125mm 
X  

420*338*163MM 

X 

190*190*125mm 
 

420*338*163MM 

190*190*130mm X 
 

420*338*163MM 

200*200*175mm 

X 

 
420*338*163MM 

200*200*175mm 
 

420*338*163MM 

200*200*175mm 
 

520*370*255MM 

X 

200*200*175mm 
 

520*370*255MM 

200*200*175mm 
 

520*370*255mm 

200*200*175mm 
 

520*370*255MM 

200*200*175mm 
 

520*370*255MM 

200*200*175mm 
 

520*370*255MM 

200*200*175mm 
 

520*370*255MM 

329*293*180mm 
X  

520*370*255MM 

329*293*180mm 
 

520*370*255MM 

376*202*197MM 

X 

 
520*370*255MM 

376*202*197MM 
 

520*370*255MM 

376*202*197MM 
 

520*370*255MM 

376*202*197MM 
 

520*390*280MM 
X 

376*202*197MM 
 

520*390*280MM 

376*202*197MM 
 

520*390*295MM X 

395*395*265mm 
X  

590*345*245MM X 

395*395*265mm 
 

590*395*285MM X 

395*395*275mm X 
   

410*410*375mm 

X 

   
410*410*375mm 

   
410*410*375mm 

   
410*410*375mm 

   
410*410*375mm 

   
410*410*375mm 

   
410*410*375mm 

   
410*410*375mm 
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4.2.2 Val av basdimensioner 
När större leveranser kommer till Trimble i Danderyd så kommer de levererade paketen 
på standardiserade EUR-pallar som har måtten 1200x800 mm samt EUR 2 pallar med 
måtten 1200x1000 mm. Vid upprättningen av kravspecifikation hade logistikchefen 
Lindström4 önskemål om att endast använda EUR-pallar. Detta eftersom pallar med EUR 
2 mått tar upp större lageryta och därmed innebär ökade logistikkostnader. Dessutom 
är inte EUR 2 pallar anpassade för det nya lagret där ställagen, liksom nu, kommer vara 
anpassade för pallar med EUR mått på 1200x800 mm. Vid kontakt med Trimbles 
kontaktperson på UPS framkom det även att det är betydligt smidigare för UPS att 
hantera EUR pallar under transportens alla faser. 
 
Med detta satte vi kravet att endast utgå och anpassa förpackningarna efter EUR-pallar. 
Utgår man från den standardiserade EUR-pallen kan man få modulindelade 
basdimensioner på förpackningarna. Detta möjliggör att olika kombinationer av 
förpackningar med olika storlekar kan användas och ändå maximera användet av 
pallens basyta, något som inte görs idag.  
 
För den största förpackningen utgick vi från en fjärdedel av en EUR-pall där längden är 
600 mm och bredden 400 mm. Använder man endast denna förpackning så får man 
plats med fyra stycken på en palls basyta och då har man utnyttjat hela basytan av den 
pallen. Vid undersökningen av alla nuvarande förpackningar hittade vi en befintlig 
förpackningslåda med måtten 590x395x285. Denna utgjorde utgångspunkt för 
resterande modulindelade förpackningslådor. Nästkommande förpackning som är 
mindre i storlek har en längd som är detsamma som den större förpackningens bredd 
och en bredd som är hälften av den större förpackningens bredd. Basdimensionerna blir 
alltså 400x300 mm och så vidare. Detta sätt visade även forskningen hos Ericsson vara 
optimalt. (Karlsson 2013) 
 
Genom att betrakta figur 21 kan man enkelt förstå resonemanget kring 
basdimensionerna. Sättet att dela in dimensionerna är liknande de internationella 
formaten för pappersstorlekar där två A4 är lika stora som en A3 och så vidare.  

Figur 21. Basdimensioner utifrån en hel EUR-pall.  

 
  

                                                        
4 Berit Lindström – Logistics Manager, intervjuad 7 april 2015 
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I tabell 10 framgår måtten på basdimensionerna som har valts fram. 

Tabell 10. Mått på basdimensioner. 

 

4.2.3 Val av höjdmått 
Vid val av höjdmått var det varit väldigt svårt att besluta dessa eftersom 
höjdskillnaderna på artiklarna varierar kraftigt. Dagens förpackningslådor är 
konfigurerade för att passa artiklarna, därav spridningen som ibland är väldigt låg. Vid 
kontakt med Trimbles kontaktperson på UPS fick vi även veta att maximala höjden för 
en pallförsändelse är 120 cm när det skickas med flygfrakt. 
 
Vid studerandet av de befintliga höjderna i tabell 9 bestämde vi att den maximala höjden 
på förpackningarna får vara 285 mm vilket passar det största kortet IPCR2. IPCR2 
kommer idag i en låda med höjden 295 mm. Fallstudierna visade att dessa tio millimeter 
inte utnyttjas idag och därför går det bra med en låda med höjden 285 mm. 
 
Denna höjd blev utgångspunkten för resterande höjder. En modulindelad höjd som togs 
fram var 142,5 mm, det vill säga hälften av den maximala höjden. Detta gjordes på 
samma sätt som för basdimensionerna. Eftersom höjderna var svårare att modulindela 
togs även en höjd på 190 mm fram med utgångspunkt från den högsta höjden. 190 mm 
höjden är en faktor på 1,5 av 285. Denna höjd visade sig angränsa eller stämma överens 
med 22 befintliga höjder enligt tabell 9.   
 
Höjdindelningen blev således följande: 

[mm] 1/4 pall 1/8 pall 1/16 pall 

Längd 590 395 295 

Bredd 395 295 195 

Höjd 285 / 190 / 142,5 285 / 190 / 142,5 190 / 142,5 
Tabell 11. Bas- och höjddimensioner. 

 
Med hjälp av modularisering sänktes antalet förpackningslådor från 14 olika till 8, det 
vill säga ungefär 43 % färre varianter. 
  

[mm] 1/4 pall 1/8 pall 1/16 pall 

Längd 590 395 295 

Bredd 395 295 195 
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4.2.4 Dagens försändelser gentemot modulariserade 
Med hjälp av informationen om de befintliga förpackningarna samt modularisering av 
dimensionerna kunde vi visualisera dagens försändelser gentemot de potentiella. 
Nedan syns ett exempel på hur dagens försändelser kommer och hur de framtida 
potentiellt kan se ut. För pallförsändelse ett och två nedan visas de befintliga 
förpackningarna för kretskorten. För pallförsändelse tre används de modulindelade.  

 Figur 22. Staplingsmöjligheter. 

4.2.5 Potentiella kostnadsbesparingar 
Kalkyleringen av potentialen för kostnadsbesparingar kan delas in mindre i områden. 
Beroende på kostnadsinformationen som finns att tillgå kan man bryta ner kostnader 
som rör paketering på årsbasis. Enligt MPD-metoden räcker det att uppskatta de 
relaterade kostnaderna ifall data inte finns att tillgå, det tyckte även Trimble. (Karlsson 
2013). Exempel på aspekter som berör potentiella kostnadsbesparingar för Trimble 
visas i tabell 12 nedan.  
 

Aktivitet Aspekter 

Emballage Färre konfigurerade lådor möjliggör rabatter vid köp av stora volymer 

Frakt 
Enklare stapling och paketeringsmöjligheter vid pallförsändelser. 
Modulariserade förpackningar utnyttjar hela pallplatsen istället för 
viss del.  

Hantering 
Enklare och mindre hantering samt ompaketering vid ankomst av 
gods om förpackningarna är modulindelade. Utan EUR 2 pallar kan 
man slippa vissa ompaketeringsmoment.  

Lagerhållning Reducerade kostnader i lager eftersom EUR 2 pallar elimineras. 

Avfall Mindre brännbart avfall, dock mer återvinningsbar wellpapp. 
Tabell 12. Potentiella kostnadsbesparingar med modularisering. 
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4.3 Koncept 
Vid konceptgenereringarna har ESD-påsarna och kretskorten tillsammans idealiserats 
som rektanglar med en specifik volym. Detta har medfört en högre säkerhetsfaktor än 
specifika mått på påsar och kretskort eftersom dessa inte är ideala vid CAD-modellering. 
De yttre emballagen är modellerade i CAD i form av en låda utan lock. Anledningen till 
detta är att förenkla processen och lägga störst vikt på hur inneremballaget är utformat.  
Kostnaderna är uppskattade under konceptgenereringsfasen. 

4.3.1 Mekaniskt skydd 
Det mekaniska skyddet i varje koncept kan delas in i följande tre delar: 
 

1) Lågladdande skumgummiskivor/separeringsskivor på exempelvis botten och 
toppen av förpackningen. Dessa agerar som stötdämpare samt som underlag som 
korten kan vila på.  

 
2) Separerarna i förpackningen utgör mekaniskt skydd mot yttre tryckpåkänningar. 

Desto fler separerare det finns i förpackningen, desto större tryckpåkänningar 
klarar förpackningen av.  

 
3) Innanför förpackningen finns även en skyddszon runt alla kretskort. Denna är till 

för att minska risken för skador om något genomtränger förpackningen.  
Skyddszonen är avståndet från insidan av förpackningen fram till närmaste 
parallella separerare. 

 

4.4 Koncept för IPCR2 

4.4.1 Koncept 1 – IPCR2 
I detta koncept för IPCR2 används en förpackningslåda med yttermåtten 590x395x285 
mm. I konceptet används den befintliga ESD-påsen och de befintliga måtten för när 
denna är packad i de befintliga trågen. För specifika mått se avsnitt 3.7.1. 
 
Förpackningskvantitet 

 Totalt antal kretskort:  38 
 Antal rader  19 
 Antal kolumner  2 
 Antal lager  1 
 Antal kort per lager 38 
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Figur 23. Koncept 1 för IPCR2, med och utan förpackningslåda. 

 
Volymfördelning 

Artikel Volym [cm3] 

Tot. korta separerare 5328 

Tot. långa separerare 1242 

Tot. kort + påse 29611 

Tot. skumgummi 4332 

Låda (innervolym) 61407 

 

Procent luft 34,0% 

Procent IPCR2 48,2% 

Procent Separerare 10,7% 

Procent Skumgummi 7,1% 
 
Tabell 13. Volymfördelning för koncept 1, IPCR2. 
 

Kostnadsbesparingar 

Transportkostnad 
Besparing/kort Besparing/år 

9,9% 22 028 kr 

Emballagekostnad 
Besparing/kort  Besparing/år 

34,4% 5 358 kr 

 

Totala besparingar 27 386 kr 
 
Tabell 14. Kostnadsbesparingarför koncept 1, IPCR2. 

 
Mekaniskt skydd 

 Antal långa separerare:  3 
 Antal korta separerare:  20 
 Skyddszon kortsida:  22,5 mm 
 Skyddszon långsida:   >17 mm 
 Antal lågladdande skumgummiskivor:  2 
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4.4.2 Koncept 2 – IPCR2 
I detta koncept för IPCR2 används återigen en förpackningslåda med yttermåtten 
590x395x285 mm. I konceptet används den befintliga ESD-påsen och de befintliga 
måtten för när denna är packad i de befintliga trågen. För specifika mått se avsnitt 3.7.1.  
 
Förpackningskvantitet 

 Totalt antal kretskort:  36 
 Antal rader  18 
 Antal kolumner  2 
 Antal lager  1 
 Antal kort per lager 36 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 24. Koncept 2 för IPCR2, med och utan förpackningslåda. 

 
Volymfördelning 

Artikel Volym [cm3] 

Tot. korta separerare 5061 

Tot. långa separerare 1242 

Tot. kort + påse 28052 

Tot. skumgummi 4332 

Låda (innervolym) 61407 

 Procent luft 37,0% 

Procent IPCR2 45,7% 

Procent Separerare 10,3% 

Procent Skumgummi 7,1% 

 
Tabell 15. Volymfördelning för koncept 2, IPCR2.  



43 
 

Kostnadsbesparingar 

Transportkostnad 
Besparing/kort  Besparing/år 

4,9% 10 851 kr 

Emballagekostnad 
Besparing/kort  Besparing/år 

32,7% 5 092 kr 

 

Totala besparingar 15 943 kr 
 
Tabell 16. Kostnadsbesparingarför koncept 2, IPCR2. 

 
Mekaniskt skydd 

 Antal långa separerare:  3 
 Antal korta separerare:  19 
 Skyddszon kortsida:  36,5 mm 
 Skyddszon långsida:   >17 mm 
 Antal lågladdande skumgummiskivor: 2 

 

4.5 Koncept för PLFB 
I alla koncept för PLFB används inte den befintliga ESD-påsen. Den befintliga påsens 
dimensioner är inte optimal och kan inte utnyttja utrymmet i förpackningarna maximalt. 
Utifrån standardiserade mått på ESD-påsar har vi valt en ny påse för PLFB med måtten 
50,8x152 mm. Måttet kommer ifrån en leverantör av ESD-skydd i Storbritannien. 
(Antistat 2015) 
 

4.5.1 Koncept 1 – PLFB 
I detta koncept för PLFB används en förpackningslåda med yttermåtten 
395x295x142,5mm. Höjden på förpackningen är även modulindelad och är hälften av 
den största möjliga förpackningens höjd. Korten är placerade liggande (största måttet på 
påsen mot underlaget). 
 
Förpackningskvantitet 

 Totalt antal kretskort:  152  
 Antal rader/lager  19 
 Antal kolumner/lager 4 
 Antal lager  2 
 Antal kort per lager 76 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 25. Koncept 1 för PLFB, med och utan förpackningslåda. Visualiserad utan separerare. 
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Volymfördelning 

Artikel Volym [cm3] 

Tot. korta separerare 1272 

Tot. långa separerare 450 

Tot. kort + påse 7045 

Tot. separeringsskivor 928 

Låda (innervolym) 14538 

 Procent luft 33,3% 

Procent PLFB 48,5% 

Procent Separerare 11,8% 

Procent sep. skiva 6,4% 

 
Tabell 17. Volymfördelning för koncept 1, PLFB. 

 
Kostnadsbesparingar 

Transportkostnad 
Besparing/kort  Besparing/år 

38,2% 4 671 kr 

Emballagekostnad 
Besparing/kort  Besparing/år 

44,6% 1 309 kr 

 

Totala besparingar 5 980 kr 

 
Tabell 18. Kostnadsbesparingar för koncept 1, PLFB. 
 

Mekaniskt skydd 
 Antal långa separerare: 10 
 Antal korta separerare: 40 
 Skyddszon kortsida: 20 mm 
 Skyddszon långsida:  15 mm 
 Antal separeringsskivor:  3 

 

4.5.2 Koncept 2 – PLFB 
I detta koncept för PLFB används en förpackningslåda med yttermåtten 
395x295x190mm. Höjden på förpackningen är bestämd efter den största 
förpackningens höjd delat med 1,5. Detta eftersom 22 befintliga produkters 
förpackningshöjder redan angränsar denna höjd på 190mm enligt tabell 9. Korten är 
placerade stående (minsta måttet på påsen mot underlaget). 
 
Förpackningskvantitet 

 Totalt antal kretskort:  168  
 Antal rader/lager  6 
 Antal kolumner/lager 14 
 Antal lager  2 
 Antal kort per lager 84 
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Figur 26. Koncept 2 för PLFB, med och utan förpackningslåda. Visualiserad utan separerare. 

 
Volymfördelning 

Artikel Volym [cm3] 

Tot. korta separerare 445 

Tot. långa separerare 1350 

Tot. kort + påse 7786 

Tot. separeringsskivor 928 

Låda (innervolym) 19750 

 Procent luft 46,8% 

Procent PLFB 39,4% 

Procent Separerare 9,1% 

Procent sep. skiva 4,7% 

 
Tabell 19. Volymfördelning för koncept 2, PLFB. 

 
Kostnadsbesparingar 

Transportkostnad 
Besparing/kort  Besparing/år 

28,6% 3 492,6 kr 

Emballagekostnad 
Besparing/kort  Besparing/år 

45,9% 1 346,5 kr 

 

Totala besparingar 4 839,1 kr 

 
Tabell 20. Kostnadsbesparingar för koncept 2, PLFB. 
 

Mekaniskt skydd 
 Antal långa separerare: 30 
 Antal korta separerare: 14 
 Skyddszon kortsida: 27,5 mm 
 Skyddszon långsida:  15 mm 
 Antal separeringsskivor:  3  
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4.5.3 Koncept 3 – PLFB 
I detta koncept för PLFB används en förpackningslåda med yttermåtten 
395x295x142,5mm. Höjden på förpackningen är även modulindelad och är hälften av 
den största möjliga förpackningens höjd. Korten är placerade liggande (största måttet på 
påsen mot underlaget). 
 
Förpackningskvantitet 

 Totalt antal kretskort:  140 
 Antal rader/lager  5 
 Antal kolumner/lager 14 
 Antal lager  2 
 Antal kort per lager 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 27. Koncept 3 för PLFB, med och utan förpackningslåda. Visualiserad utan separerare. 

 
Volymfördelning 

 

 
Tabell 21. Kostnadsbesparingar för koncept 3, PLFB. 

  

Artikel Volym [cm3] 

Tot. korta separerare 381 

Tot. långa separerare 1350 

Tot. kort + påse 6489 

Tot. separeringsskivor 928 

Låda (innervolym) 14538 

 Procent luft 37,1% 

Procent PLFB 44,6% 

Procent Separerare 11,9% 

Procent sep. skiva 6,4% 
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Kostnadsbesparingar 

Transportkostnad 
Besparing/kort  Besparing/år 

32,9% 4 024 kr 

Emballagekostnad 
Besparing/kort  Besparing/år 

43,5% 1 276 kr 

 

Totala besparingar 5 300 kr 

 
Tabell 22. Kostnadsbesparingar för koncept 3, PLFB. 
 

Mekaniskt skydd 
 Antal långa separerare: 30 
 Antal korta separerare: 12 
 Skyddszon kortsida: 33,5 mm 
 Skyddszon långsida:  15 mm 
 Antal separeringsskivor: 3 

 

4.6 Koncept för LD23LC2 

4.6.1 Koncept 1 – LD23LC2 
I detta koncept för LD23LC2 används en förpackningslåda med yttermåtten 
395x295x190 mm. Korten är placerade stående (minsta måttet på påsen mot 
underlaget). 
 
Förpackningskvantitet 

 Totalt antal kretskort:  483  
 Antal rader/lager  23 
 Antal kolumner/lager 7 
 Antal lager  3 
 Antal kort per lager 161 

 
Figur 28. Koncept 1 för LD23LC2, med och utan förpackningslåda. Visualiserad utan separerare. 
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Volymfördelning 

Artikel Volym [cm3] 

Tot. korta separerare 2970 

Tot. långa separerare 1350 

Tot. kort + påse 8670 

Tot. separeringsskivor 1237 

Låda (innervolym) 19750 

 Procent luft 28,0% 

Procent LD23LC2 43,9% 

Procent Separerare 21,9% 

Procent sep. skiva 6,3% 

 
Tabell 23. Volymfördelning för koncept 1, LD23LC2. 

 
Kostnadsbesparingar 

Transportkostnad 
Besparing/kort  Besparing/år 

80,5% 19 131 kr 

Emballagekostnad 
Besparing/kort  Besparing/år 

55,1% 2 542 kr 

 

Totala besparingar 21 673 kr 

 
Tabell 24. Kostnadsbesparingar för koncept 1, LD23LC2. 
 

Mekaniskt skydd 
 Antal långa separerare: 24 
 Antal korta separerare: 72 
 Skyddszon kortsida: 18,5 mm 
 Skyddszon långsida:  11,5 mm 
 Antal separeringsskivor: 4 

 

4.6.2 Koncept 2 – LD23LC2 
Även för detta koncept används en förpackningslåda med måtten 395x295 men med 
höjden 142,5 mm. Korten är placerade liggande (största måttet på påsen mot 
underlaget). 
 
Förpackningskvantitet 

 Totalt antal kretskort:  360  
 Antal rader/lager  24 
 Antal kolumner/lager 5 
 Antal lager  3 
 Antal kort per lager 120 
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Figur 29. Koncept 2 för LD23LC, med och utan förpackningslåda. Visualiserad utan separerare. 
 
Volymfördelning 

Artikel Volym [cm3] 

Tot. korta separerare 2385 

Tot. långa separerare 810 

Tot. kort + påse 6462 

Tot. separeringsskivor 1237 

Låda (innervolym) 14538 

 Procent luft 25,1% 

Procent LD23LC2 44,5% 

Procent Separerare 22,0% 

Procent Skumgummi 8,5% 

 
Tabell 25. Volymfördelning för koncept 2, LD23LC2. 
 

Kostnadsbesparingar 

Transportkostnad 
Besparing/kort  Besparing/år 

79,5% 18 899 kr 

Emballagekostnad 
Besparing/kort  Besparing/år 

53,7% 2 478 kr 

 

Totala besparingar 21 377 kr 
 
Tabell 25. Kostnadsbesparingar för koncept 2, LD23LC2. 

 
Mekaniskt skydd 

 Antal långa separerare: 18 
 Antal korta separerare: 75 
 Skyddszon kortsida: 11 mm 
 Skyddszon långsida:  17,5 mm 
 Antal separeringsskivor: 4  
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4.7 Miljöaspekter - Koncept 

4.7.1 Emballage 
Eftersom lådorna i våra koncept är gjorda utav vanlig wellpapp så kan man återvinna 
dem vilket är bra för miljön. Dagens lådor är gjorda i plastbelagda wellpapp med tillsats 
av kol som man inte kan återvinna utan dem slängs i containern för brännbart material. 
Dessutom så är andelen kretskort i varje koncept högre än i dem befintliga 
förpackningarna. Detta leder till att man inte behöver lika många förpackningslådor för 
att leverera samma mängd kretskort som levereras idag.  

4.7.2 Transport 
Transporterna har också gjorts mer miljövänliga genom att våra koncept innehåller 
mindre andel luft och större andel kretskort. Man behöver även inte leverera lika många 
lådor för att få ett visst antal kretskort eftersom det får plats med fler kretskort per låda 
med våra koncept. För till exempel LD23LC2 så får det antal kretskort som tidigare fått 
plats i två lådor nu plats i en låda.  

4.8 Beslutsunderlag - Koncept 
Ett koncept för varje kretskort ska vidareutvecklas och därför användes en Pughs matris 
för att besluta om vilka koncept vi skulle gå vidare med. De koncept som fick högst 
poäng presenterades för handledaren som var nöjd med koncepten och godkände 
vidareutvecklingen utav dem. För att se resultaten av beslutsmatriserna hänvisar vi till 
appendix C, D och E. 
 
De kriterier som ställdes upp för Pughs-matrisen är relaterade till examensarbetets mål 
och kravspecifikation som har tagits fram i samråd med berörd personal på Trimble.  

 Lägre emballage- och transportkostnader hör till målet att sänka 
totalkostnaderna med 10% 

 Högre fyllnadsgrad kommer från målet om att minska miljöbelastningen. Ökar 
man fyllnadsgraden så sparar man på transporter och man transporterar mindre 
luft 

 Modulariseringsmöjligheter innebär hur väl förpackningsdimensionerna passar 
in i modulindelningsförslagen som togs fram i kapitlet om modularisering.  

 Mekaniska skyddet är till för att skydda kretskorten under transport. Denna 
punkt har diskuterats i riskanalysen 

 Överrensstämmelse med leveransprognos innebär att de förpackningskvantiteter 
som våra koncept har ska överensstämma eller vara så nära 
leveransprognoserna som möjligt. Detta för att man inte ska behöva ändra 
leveransprognoser.  

 
För PLFB så var det både koncept ett och tre som fick högst poäng. Efter konsultation 
med vår handledare så valdes koncept ett för vidareutveckling. Beslutet grundade sig i 
att kostnadsbesparingarna är större och andelen luft i lådan är mindre för koncept ett än 
koncept två.  
 
 
  



51 
 

5 Resultat 
I detta kapitel redovisas vidareutvecklingen av valda koncept. Emballagekostnader är 
tillhandhållna av leverantör C.  

5.1 Förpackningslösningar 
De tre utvecklade förpackningslösningarna bygger på en förpackningslåda och 
separerare i wellpapp kartong. Lådorna är utformade enligt standarden FEFCO 0201. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 30. Förpackningslåda enligt FEFCO 0201 standarden. (Iguan 2012) 

 
Samtliga förpackningslådor är dubbelväggade med en antagen tjocklek på 6,5 mm. 
Lösningarna är tillämpbara på förpackningslådor med en tjocklek på mellan fem till sju 
millimeter, oavsett om de är dubbelväggade eller ej. Beslut om att använda 
dubbelväggad wellpapp grundar sig på önskemål från Trimble.  

 
Figur 31. Dubbelväggad kartong i jämförelse med singel- och trippelväggad kartong. 

5.1.1 Förpackningslösning – IPCR2 (590x395x285 mm) 

Figur 32. Nya förpackningen till IPCR2. 
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Dimensioner 

Låda (Innermått) [cm]   Skumgummi [cm]   Sep. långa [cm] 

l  57,7 
 

h 38 
 

h 24 

b 38,2 
 

b 57 
 

l 57,2 

h 27,2 
 

t 1 
 

t 0,3 

Tjocklek   0,65 
 

Antal 2 
 

Antal 3 

        Påse + IPCR2 [cm] 
 

Sep. korta [cm] 
   h 23 

 

h 24 
   b 15,4 

 

l 37,2 
   t 2,2 

 

t 0,3 
   Antal 38   Antal 20       

 
Tabell 27. Specifikationer för emballagen och kretskort. 
 

Förpackningskvantiteter (se appendix F) 
 Totalt antal kretskort:  38 
 Antal rader  19 
 Antal kolumner  2 
 Antal lager  1 
 Antal kort per lager 38 

 
Volymfördelning  

Procent luft 32,4% 

Procent IPCR2 49,4% 

Procent Separerare 11,0% 

Procent Skumgummi 7,2% 

 
Tabell 28. Volymfördelningar för IPCR2 
 

Mekaniskt skydd 
 Antal långa separerare:  3 
 Antal korta separerare:  20 
 Skyddszon kortsida:  21 mm 
 Skyddszon långsida:   31,5 mm 
 Antal lågladdande skumgummiskivor:  2 

 
Kostnadsbesparingar 

 Vårt förslag Dagens lådor Besparing % 

Transportkostnad per kort 28,2 kr 31,3 kr 9,90 % 

Emballagekostnad per kort 1,4 kr 2,18 kr 34,4 % 

Totalt 29,6 kr 33,48 kr 11,6 % 

 
Tabell 29. Kostnadsbesparingar för IPCR2. 
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5.1.2 Förpackningslösning – PLFB (395x295x142,5 mm) 
 

Figur 33. Nya förpackningen till PLFB. 

 
Dimensioner 

Låda (Innermått) [cm]   sep. skiva [cm]   Sep. långa [cm] 

l  38,2 
 

l 37,2 
 

l 37,2 

b 28,2 
 

b 27,2 
 

b 6,00 

h 13,25 
 

t 0,3 
 

t 0,3 

Tjocklek  0,65 
 

Antal 3 
 

Antal 10 

  
       Påse + PLFB [cm] 

 

Sep. korta [cm] 
   h 5,15 

 

l 27,2 
   b 6 

 

b 6 
   t 1,5 

 

t 0,3 
   Antal 152   Antal 40       

 
Tabell 30. Specifikationer för emballagen och kretskort. 
 

Förpackningskvantiteter (se appendix G) 
 Totalt antal kretskort:  152  
 Antal rader/lager  19 
 Antal kolumner/lager 4 
 Antal lager  2 
 Antal kort per lager 76 

 
Volymfördelning 

Procent luft 25,8% 

Procent PLFB 49,4% 

Procent Separerare 18,4% 

Procent sep. skiva 6,4% 

 
Tabell 31. Volymfördelningar för PLFB 
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Mekaniskt skydd 
 Antal långa separerare: 10 
 Antal korta separerare: 40 
 Skyddszon kortsida: 18,5 mm 
 Skyddszon långsida:  13,5 mm 
 Antal separeringsskivor:  3 

 
Kostnadsbesparingar 
 

 Vårt förslag Dagens lådor Besparing % 

Transportkostnad per kort 1,85 kr 3 kr 38,3 % 

Emballagekostnad per kort 0,29 kr 0,72 kr 59,7 % 

Totalt 2,14 kr 3,72 kr 42,5 % 
Tabell 32. Kostnadsbesparingar för PLFB. 

5.1.3 Förpackningslösning – LD23LC2 (395x295x190 mm) 
 

 
Figur 34. Illustration på nya förpackningen till LD23LC2. Ej visualiserad enligt FEFCO 0201. 

 
Dimensioner 

Låda (Innermått) [cm]   Sep. skiva [cm]   Sep. långa [cm] 

l  38,2 
 

l 37,2 
 

l 37,2 

b 28,2 
 

b 27,2 
 

b 5,00 

h 17,7 
 

t 0,3 
 

t 0,3 

Dubbelväggig 
låda  0,65 

 

Antal 4 

 

Antal 24 

  
       Påse + LD23LC2 [cm] 

 

Sep. korta [cm] 
   h 4,4 

 

l 27,2 
   b 3,3 

 

b 5 
   t 1,2 

 

t 0,3 
   Antal 483   Antal 72       

 
Tabell 33. Specifikationer för emballagen och kretskort. 
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Förpackningskvantiteter (se appendix H) 
 Totalt antal kretskort:  483  
 Antal rader/lager  23 
 Antal kolumner/lager 7 
 Antal lager  3 
 Antal kort per lager 161 

 
Volymfördelning 

Procent luft 27,1% 

Procent LD23LC2 44,1% 

Procent Separerare 22,4% 

Procent sep. skiva 6,4% 

 
Tabell 34. Volymfördelningar för LD23LC2 
 

Mekaniskt skydd 
 Antal långa separerare: 24 
 Antal korta separerare: 72 
 Skyddszon kortsida: 17 mm 
 Skyddszon långsida:  13,5 mm 
 Antal separeringsskivor: 4 

 
Kostnadsbesparingar 
 

 Vårt förslag Dagens lådor Besparing % 

Transportkostnad per kort 0,7 kr 3,8 kr 80,5 % 

Emballagekostnad per kort 0,11 kr 0,74 kr 85,1 % 

Totalt 0,81 kr 4,54 kr 82,2 % 

 
Tabell 35. Kostnadsbesparingar för LD23LC2. 

5.2 Kostnadsbesparing för transport och emballage – Leverantör B  
Kretskort som kommer från leverantör B i Litauen skickas till Trimble levererade i 
returemballage. Dessa transporteras till Trimble med UPS och returemballagen skickas 
tillbaka till leverantör B med Schenker.  Eftersom ett av examensarbetets mål var att 
sänka totala kostnaderna för transport och emballage med minst 10% så undersökte vi 
hur mycket man skulle kunna spara om man går över från returemballage till 
engångsemballage. Övergång till engångsemballage leder till att man inte behöver 
returnera returemballaget och man kan då spara pengar på transport.  
 
Vi började med att räkna hur mycket det skulle kosta att transportera hit försändelser 
med olika dimensionella vikter. För att kunna göra det gick vi först igenom fraktsedlar 
för leveranser från leverantör B de senaste tre månaderna. Detta gav oss en överblick 
över vilka servicealternativ som brukar användas och variationen av de dimensionella 
vikterna som försändelserna har. Vi valde att räkna på servicealternativen Standard 
Multi-Piece, Standard Single Piece, Express och Express Saver för att det var dessa 
alternativ som framkom under genomgången av fraktsedlarna.  
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Efter att vi hade bestämt vilka servicealternativ och dimensionella vikter vi ville 
använda i våra räkneexempel så beräknade vi hur mycket det kostar att transportera ett 
returemballage från Litauen till Danderyd och sedan hur mycket det kostar att 
transportera tillbaka det till Litauen. För transporter med flera paket så räknade vi ut 
priset per dimensionell vikt och multiplicerade det med den dimensionella vikten för ett 
returemballage för att på så sätt räkna ut transportkostnaden för just det paketet.  
 
Vi använde sedan samma metod för att räkna kostnaden för att transportera hit en 
vanlig wellpapplåda (engångsemballage). Till denna kostnad lades sedan en ungefärlig 
kostnad för vad den lådan kostar att köpa in. På så sätt kunde vi få fram och jämföra 
transport- och emballagekostnaderna för att använda returemballage och 
engångsemballage. På grund av sekretess kan vi inte publicera siffror i det avtal UPS har 
med Trimble, men följande kom fram i undersökningen: 
 

 Besparingarna man gör om man använder engångsemballage istället för 
returemballage varierar beroende på om man skickar flera eller endast ett kolli åt 
gången 

 Skickas flera kollin åt gången så kan man spara mellan 79-82% av 
transportkostnaderna för ett returemballage om man använder 
engångsemballage 

 Skickas ett kolli i taget så kan man spara mellan 65-79% av 
transportkostnaderna för ett returemballage om man använder 
engångsemballage 
 

För att kunna uppskatta hur stor den årliga besparingen blir om man byter ut 
returemballage mot engångsemballage så började vi med att räkna fram en 
genomsnittlig debiterbar vikt utifrån fraktsedlarna vi gått igenom. Eftersom 
leverantören ska tilldelas fler kretskort så ökade vi den genomsnittliga debiterbara 
vikten motsvarande ett returemballage. Genom att anta att varje leverans från 
leverantör B har denna vikt så har vi kunnat beräkna att man gör en genomsnittlig årlig 
besparing på mellan 40 000 – 50 000 kronor om man byter ut returemballagen till 
engångsemballage.  
 
Ett visst antal antaganden har gjorts vid beräkningarna av transportkostnaderna. Dessa 
antaganden är baserade på uppgifter från personal på Trimble och uppgifter som dök 
upp i nulägesanalysen. Antagandena presenteras nedan: 
 

• Returemballage skickas tillbaka till leverantör B i en wellpapplåda med måtten 
45x41x67 

• Tre returemballage paketeras i varje wellpapplåda 
• Transport från leverantör B till Trimble sker med UPS och från Trimble till 

leverantör B med Schenker 
• Priser för transport med UPS och Schenker är beräknade enligt gällande avtal för 

år 2015 mellan Trimble och respektive speditör  
• Innehållet i två returemballage får plats i ett engångsemballage med yttre mått 

40x30x15. Inre volym returemballage=56*35*4=7840 cm3, inre volym 
engångsemballage=39*29*14,5=16400 cm3 
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5.3 Kostnadsbesparing för transport och emballage – Leverantör C 
För att få en uppskattning av möjliga årliga besparingar för både transport och 
emballage så har en kalkyl upprättats för att uppskatta denna siffra. De ingående 
siffrorna som ligger till grund för uppskattningen kan inte redovisas på grund av 
sekretess men slutsiffran och metoden redovisas nedan.  
 
Vi började med att räkna ut hur stor besparingen var för transport och för emballage för 
var och ett av kretskorten i våra koncept räknat i kronor. När vi hade de siffrorna så tog 
vi genomsnittet av dem för att få en genomsnittlig besparing för transport och en för 
emballage. Dessa besparingar är räknade per kretskort. Därefter multiplicerade vi den 
genomsnittliga besparingen per kretskortkort med det totala antalet kort som levereras 
per år till Trimble från leverantör C. Årliga besparingar för transport uppskattades till 
355 000 kr och för emballage till 89 000 kr. Detta ger en uppskattad total årlig besparing 
på 444 000 kr från leverantör C. Räknat i procent så ger det en besparing på 22 % för 
transport och emballage per kretskort.   
 

5.4 Totala kostnadsbesparingar och effektiviseringar 
De totala årliga besparingarna för transport och emballage för leverantör B och C är 
uppskattade till ungefär 484 000 kr räknat med 40 000 kr i besparingar från leverantör 
B.  
 
En kostnadseffektivisering som har gjorts är att fullt ut utnyttja en EUR-pall. Med dagens 
dimensioner på förpackningar så utnyttjas inte hela basytan hos en pall. Detta leder till 
att man inte kan utnyttja hela den volym som kan lastas på en pall. Denna outnyttjade 
volym på varje pall som levereras till Trimble uppskattas kosta ungefär 180 000 kronor 
totalt per år. Använder man våra föreslagna lådor så utnyttjar man hela volymen som 
kan lastas på en pall och på så sätt utnyttjar man den volym man betalar för. Oavsett om 
man använder våra förpackningslådor eller inte så kommer denna kostnad att kvarstå, 
men med våra föreslagna förpackningslådor uppstår en kostnadseffektivisering.  
 

 
Figur 35. Outnyttjad basyta.  
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6 Slutsats 
I detta kapitel diskuteras innehållet i arbetet och slutsatser dras. Även rekommendationer 
för fortsatt arbete diskuteras.  

6.1 Slutsatser 
Studien visade att de befintliga förpackningarna har ett överdimensionerat ESD-skydd 
med tanke på att förpackningslådorna inte bärs in i EPA-områden. En påbörjad 
utbyggnation av lagret och en planerad framtida ändring i materialhanteringen var 
avgörande för valet av standardlösning. De skärmande ESD-påsarna är något som måste 
kvarhållas för att uppfylla Trimbles renhetskrav och för att skydda mot ESD-skador. Den 
utarbetade standarden för förpackningslösningarna följer standarden IEC 61340-5-3.  
 
Vi har med vår studie sett att förpackningslådorna har stora optimeringsmöjligheter vad 
gäller att minska andelen luft och transportkostnad per kretskort. Alla 
förpackningslådorna vi behandlade har i resultatet en minskad andel luft än tidigare 
vilket främst beror på: 

 Förpackningslådor med nya dimensioner som modulindelats efter måtten på 
EUR-pallar 

 Smartare vikning av ESD-påsar vid paketeringen  
 Val av rätt storlek på ESD-påsar i förhållande till kretskort. 

 
Dessa aspekter har möjliggjort att facken kretskorten paketeras i har kunnat minskas i 
storlek utan att kompromissa det mekaniska skyddet.  
 
För Trimbles nuvarande situation är engångsemballage ett billigare alternativ än 
returemballage till leverantör B. Både Leverantör A och B levererar inte lika stora 
kvantiteter som Leverantör C och därmed blir kostnadsbesparingarna hos de inte 
dramatiska. Studien visade att störst kostnadsbesparing i kronor görs för de större 
korten. Samtidigt görs den största kostnadsbesparingen i procent hos de mindre korten. 
Studien visade även att en stor kostandseffektivisering i transportkostnader gjordes 
med hjälp av de framtagna modulariserade förpackningslådorna. Kostnader rörande 
transport och returemballage från leverantör A gick inte att undersöka eftersom inga 
uppgifter kunde hämtas under projektets gång.  
 
Miljömålen har uppnåtts genom ökad fyllnadsgrad i förpackningslådorna samt 
miljövänligare materialval. Ingen genomgående miljöanalys han göras med tanke på 
projektets tidsomfattning och den stora omfattningen av en sådan analys.  

6.2 Diskussion 
Leverantör A har inte kunnat behandlas på grund av att det har varit svårt att få fram 
kostnader för transport och emballage för den leverantören. Både leverantören och 
speditören har kontaktats men i skrivande stund har ingen information getts ut av dessa 
aktörer. Med tanke på de besparingar man har kunnat göra hos de andra två 
leverantörerna så kan man med största säkerhet även göra besparingar hos leverantör 
A.  
 
Enligt ett av våra mål så ska våra förslag leda till en procentuell besparing gällande 
transport- och emballagekostnader på 10 %. Den uppskattade genomsnittliga 
besparingen per kretskort för leverantör C är 22 % och besparingarna för leverantör B 
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ligger mellan 65-82 %. Detta leder till att man dra slutsatsen att vi har uppnått målet om 
en kostnadsbesparing på minst 10 %.  
 
Leverantör B kommer inom kort att tilldelas fler kretskort som ska levereras till Trimble 
vilket innebär större besparingsmöjligheter i kronor från den leverantören.  
 
De redovisade resultaten i examensarbetet visar att det går att spara pengar genom att 
optimera hur kretskorten kommer förpackade i lådorna. Det är tydligt att 
förpackningsingenjörer hos leverantör C inte har fokus på att optimera antalet kretskort 
i varje förpackningslåda. Andelen luft är alldeles för stor i dagens läge. Vi har haft fokus 
på att minska andelen luft och öka andelen kretskort i förpackningslådorna under 
genereringen av våra förslag och det har vi lyckats med. Trimble måste förmedla till 
deras leverantörer att de vill ha optimerade lådor vad gäller andelen kretskort, för 
möjligheterna till det finns.  
 
Under vår nulägesanalys framkom det att en stor del av de kretskort som levereras i 
konduktiva plastbelagda förpackningslådor packas om innan dem tas in i produktionen. 
Anledningen till att dem levereras i de förpackningslådorna är att man ska kunna bära in 
lådorna till produktionen utan att behöva packa om kretskorten. Om detta inte sker så 
betalar man dyrt för en funktion som inte utnyttjas och man kan lika gärna byta till en 
förpackningslåda av wellpapp så som vi har föreslagit i vårt arbete. De nya riktlinjerna 
för materialhanteringen innebär också definitivt att inga förpackningslådor kommer att 
komma in i produktionen och det är ytterligare ett starkt argument för att slopa dagens 
förpackningslådor och satsa på förpackningslådor i wellpapp.  
 
Framåt slutet på examenarbetet valdes lösningsmetoden FEM/skaktest utav 
förpackningslösningarna bort. FEM-analys ansågs inte vara optimal för att bedöma det 
mekaniska skyddet. Vår handledare på Trimble föreslog att det mest lämpliga skulle 
vara ett skaktest eller transporttest, dock fanns inte tid för att genomföra detta. En 
sådan metod skulle även kosta pengar för uppdragsgivaren, något som inte hade tänkts 
på vid val av metoden. Det skulle även behöva planeras in mer tid för en sådan uppgift 
då uppföljningar med leverantörer skulle genomföras och prover skulle behöva beställas 
in. 
  
Fallstudierna och de gjorda observationerna hjälpte till stor del det fortsatta arbetet 
under tidens gång. Dock kände vi framåt slutet att svagheten med dessa var att korten 
som behandlades endast kom ifrån leverantör C. En djupdykning i kretskorten från 
leverantör A och B skulle kunna bidra med ytterligare observationer som skulle kunna 
påverka exempelvis paketeringssätt eller dylikt. Fastän denna svaghet kändes resultatet 
tryggt då majoriteten utav kretskorten kommer ifrån leverantör C. 
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6.3 Rekommendationer för framtida arbeten 
Undersök att ESD- och mekaniskt skydd upprätthålls 
Vid eventuell övergång till och införande av de framtagna paketeringslösningarna kan 
det vara bra att i början ta in prover. Syftet med proverna kan vara att undersöka om 
ESD-skyddet upprätthålls likt tidigare. Detta eftersom leverantörerna kan ha olika 
former av uppfattning och möjligen klassificeringar av skärmande ESD-påsar. Ytterligare 
ett syfte med att ta in prover är att försäkra sig om att kretskorten är mekaniskt 
skyddade likt tidigare.  
 
Följ upp leverantörers framtida förpackningslösningar 
Arbetet har visat att optimeringar har kunnat ske för de tre studerade kretskorten. Det 
betyder dock inte att alla leverantörer kan uppnå likvärdiga resultat. Även om en tydlig 
instruktion upprättas till leverantörer måste det ske någon form av kontroll och 
uppföljning av leverantörernas förslag för resterande kretskort. Andelen kretskort i 
förpackningslådorna måste kontrolleras för att säkerställa att just den 
förpackningskvantiteten leder till en besparing.   
 
Undersök transportkostnader gällande leverantör A 
Eftersom uppgifter om transportkostnader från leverantör A och speditören inte kunde 
fås under arbetets gång, bör dessa undersökas noggrant. Vid undersökning av dessa 
måste det tas hänsyn till hur speditören debiterar försändelser. Det måste även 
undersökas om vem som står för kostnaderna gällande transporten hit respektive 
transporten tillbaka. Vid eventuell avskaffning av returemballage till leverantör A bör 
det tas i beaktning kostnader för engångsemballage. Om leverantören inte har tillgång 
till engångsemballage måste det undersökas om vem som ska stå för emballaget och 
vem som ska leverera det till leverantör A. 
 
Fler koncept på inneremballage för lättare ompaketering 
I slutet på examensarbetet kom det fram önskemål kring utformningen av 
inneremballaget. Önskemålen rörde en omkonstruktion av inneremballaget för att göra 
det lättare vid uppackning av kretskorten vid leverans. Mindre vikt lades på detta under 
projektets gång och med tanke på det nya lagret och nya materialhanteringen kan det 
vara bra undersöka om möjligheten finns. Vid eventuell omkonstruktion av 
inneremballagen bör aspekter såsom ergonomi och lätt samt snabb ompaketering tas 
hänsyn till.  En konstruktion som leder till effektivare uppackning av kretskort kan leda 
till besparingar i form av mindre tidsåtgång för hantering av kretskorten. Samtidigt bör 
det undersökas hur nya utformningar av inneremballage kan påverka 
emballagekostnaderna. Komplicerade men effektiva lösningar kan innebära förluster 
istället för besparingar vilket måste beaktas. I figur 36 har vi ett väldigt förenklat 
koncept på inneremballage som kan ge idéer för fortsatt arbete. 
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Figur 36. Förslag på fortsatt arbete.  
  

Avfallshantering gällande ESD-påsar 
Med tanke på omfattningen av kretskort Trimble hanterar innebär det även en stor 
mängd ESD-påsar. Det framkom att ESD-påsarna slängs så fort kretskorten är 
uppackade och hanteras som brännbart avfall. Under arbetets gång var det flertalet 
montörer och produktionsansvariga som påpekade att det är ett stort slöseri och inte 
miljövänligt. Det bör undersökas ifall det kan hanteras på ett annat sätt. En 
undersökning om eventuella intressenter för dessa ESD-påsar bör göras. Det kan vara så 
att en leverantör av återvinningstjänster kan omvandla ESD-påsarna till värdefull råvara 
som kan vara nyttig inom andra industriella sammanhang. En potentiell lösning kan 
skapa mervärde för miljö och samhälle. Dessutom kan det finnas en potentiell 
ekonomisk vinning i det vilket bör undersökas. 
 
Revidering av leveransprognoser 
Med tanke på kvantiteterna i våra förpackningsförslag kommer revidering av 
leveransprognoserna behövas ske. I våra förslag har förpackningskvantiteterna i varje 
låda ökats utan någon större hänsyn till leveransprognoser. Detta har lett till en 
avvikelse mellan våra förpackningskvantiteter och leveransprognoser som är väldigt 
olika beroende på kretskort, vissa är markanta och andra inte. Vid en eventuell 
implementering av våra resultat på resterande kretskort måste därför en genomgång 
och uppdatering av leveransprognoser göras för att säkra maximalt utnyttjande av 
förpackningslådorna. 
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Appendix 

Appendix A 

 
Vikt Metod 

Kriterier   

R
eferen

s 

1 2 3 4 5 

Föjer standard IEC-61340-5-3 utanför EPA 5 0 0 0 - 0 

Dammskyd 5 0 0 0 - 0 

Mekaniskt skydd 5 + 0 0 + 0 

Kostnad för förpackning 4 + + + + - 

Kostnad för transport 4 - 0 0 - 0 

Miljöpåverkan 2 ? + 0 ? 0 

Fyllnadsgrad 3 + 0 0 - 0 

Lagerutrymme 3 - 0 0 - 0 

        Summa + (viktad) 12 6 4 9 0 

Summa 0 2 6 7 0 7 

Summa - (viktad) 7 0 0 20 4 

   
     

Nettovärde 5 6 4 -11 -4 

Rangordning  2 1 3 5 4 

Beslut om vidareutveckling Nej Ja Nej Nej Nej 

 

Referens Packning i konduktiva plastbelagda kartonger med korten i ESD-påse  

Metod 1 Packning i konduktiva plastlådor med fack och korten i ESD-påsar 

Metod 2 Packning i vanliga kartonger med korten packade individuellt i ESD-påse  

Metod 3 Packning i konduktiv pappkartong med korten packade i ESD-påsar  

Metod 4 Packning i konduktiva plastlådor med format lågladdande rosa skumgummi utan ESD-påse 

Metod 5 Packning i konduktiva plastbelagda kartonger och korten i clamshells 
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Appendix B 

          Design FMEA 
  Datum: 2015-05-12   Medverkande: 

Richard Abdul-Jalil, Christos Selman, Kjell 
Lindahl, Michael Reese 

  Utgåva nr: 1     

          

  

Felmöjlighet Effekt  

A
llv

a
rlig

h
etsg

ra
d

 

Orsak  

S
a
n

n
o
lik

h
et 

 Nuvarande Styrning 

(Förebyggande) 

S
a
n

n
o
lik

h
et fö

r 

u
p

p
tä

c
k

t 

R
P

N
 

Låd
a

 

Punkterad låda Skadade kort 6 Påkörd av truck 3   1 18 

Dålig kvalite på låda Sämre mekaniskt skydd 6 
Avvikelse hos 

leverantör 
1 Speca låda 2 12 

Krossad låda Skadade kort 8 Oaktsam hantering 2 
Placera kollin på pall och lasta 

in 
1 16 

Krossad låda Skadade kort 8 Pga stapling 1 
Låda med tillräckligt mekaniskt 

skydd 
2 16 

Minskad styvhet pga 

regn(vatten) 
Minskad mekaniskt skydd 4 

Oaktsam 

hantering, läser ej 

symboler 

2 Symboler på låda 3 24 

  
Damm/partiklar på korten Försämrad funktion för korten 6 

Felaktigt sluten 

påse 
2 Sluten ESD-påse med liten tejp 6 72 

  
ESD-skadat kort Intermittent/förstört kort 8 

Ej vikt & försluten 

ESD-påse 
2 

Vikt och försluten ESD-påse 

(liten tejpbit) 
10 160 

  
ESD-skadat kort Intermittent/förstört kort 8 

Ej fungerande 

ESD-påse 
2 

Kontroller med jämna 

mellanrum 
10 160 

  
Avslagna komponenter Förstört kort 8 Smala fack 1   8 64 
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Appendix C  

IPCR2       
   Kriterier Vikt 

R
eferen

s 

Koncept 1 Befintlig 

Lägre emballagekostnad per kort 4 + - 

Lägre transportkostnad per kort 5 + - 

Högre fyllnadsgrad 5 + - 

Modulariseringsmöjligheter 3 0 - 

Mekaniskt skydd 5 0 0 

Överrensstämmer med leveransprognos 3 + + 

    
  

Summa + (viktad) 17 3 

Summa 0 2   

Summa - (viktad) 0 -17 

   
 

  

Nettovärde 17 -14 

Rangordning  1 2 

Beslut om vidareutveckling Ja Nej 

     
     Referens (koncept 2) 36 st IPCR2 i 590x395x285 mm låda 

Koncept 1 38 st IPCR2 i 590x395x285 mm låda 

Befintlig lösning 30 st IPCR 2 i 520x390x295 mm låda 
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 Appendix D 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PLFB      

     Kriterier Vikt 

R
eferen

s 

Koncept 1 Koncept 3 Befintlig 

Lägre emballagekostnader 4 - - - 

Lägre transportkostnader 5 + + - 

Högre fyllnadsgrad 5 + + - 

Modulariseringsmöjligheter 3 + + - 

Mekaniskt skydd 5 0 0 0 

Överrensstämmer med leveransprognos 3 + + + 

     
  

Summa + (viktad) 16 16 3 

Summa 0 1 1 1 

Summa - (viktad) -4 -4 -17 

   
  

  

Nettovärde 12 12 -14 

Rangordning  1 1 2 

Beslut om vidareutveckling Ja Ja Nej 

      

      Referens (koncept 2) 168 st PLFB i 395x295x190 mm låda 

Koncept 1 152 st PLFB i 395x295x142,5 mm låda 

Koncept 3 140 st PLFB i 395x295x142,5 mm låda 

Befintlig lösning 120 st PLFB i 420x338x163 mm låda 
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LD23LC2     

    Kriterier Vikt 

R
eferen

s 

Koncept 1 Befintlig 

Lägre emballagekostnader 4 - - 

Lägre transportkostnader 5 + - 

Högre fyllnadsgrad 5 + - 

Modulariseringsmöjligheter 3 + - 

Mekaniskt skydd 5 0 0 

Överrensstämmer med leveransprognos 3 + + 

    
  

Summa + (viktad) 16 3 

Summa 0 1 1 

Summa - (viktad) -4 -17 

   
 

  

Nettovärde 12 -14 

Rangordning  1 2 

Beslut om vidareutveckling Ja Nej 

     

     Referens (koncept 2) 360 st LD23LC2 i 395x295x142,5 mm låda 

Koncept 1 483 st LD23LC2 i 410x410x190 mm låda 

Befintlig lösning 240 st LD23LC2 i 410x410x375 mm låda 
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