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Trender inom tillverkning av elektronikhårdvara

• Allt snabbare implementering av ny teknik i nya produkter

• Ny teknik utvecklas för konsumentprodukter med kort förväntad 

livslängd och snäll driftsmiljö

• Allt kortare produktcykler – kortare ”Time-to-Market”

• Allt fler produkter är bärbara och/eller används i strängare driftsmiljö

• Fler parter är involverade i produktframtagningskedjan på grund av 

den omfattande outsourcingen

• Starkt tryck på att minimera kostnaderna i alla led i 

produktframtagningskedjan

Samtidigt finns krav/förväntningar från kund att tillförlitligheten ska 

förbättras.
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Tillförlitlighet av lödfogar till nya komponenter
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• Utveckling av nya komponenter sker främst för att förbättra 

funktionalitet och för att sänka priset, men detta sker ofta till priset av 

kortare livslängd av lödfogarna till komponenterna.



IPC J-STD-001, Requirements for Soldered 

Electrical and Electronic Assemblies

• J-STD-001 är den internationellt mest använda standarden för att 

säkerställa kvaliteten på lödda kretskort.

• Den har i stort sett enbart visuella krav på lödfogarna.

• Den har inga krav på att utföra tester för att verifiera livslängden av 

lödfogarna.
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Standardiserade tester inte relevanta för att upptäcka 

tillförlitlighetsproblem
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Exempel

Från förordet till ISO 16750*:

“ ISO 16750 does not necessarily ensure that environmental and 

reliability requirements for solder joints, solderless connections, 

integrated circuits, and so on are met. Such items are assured at the 

part, material or assembly level.”

* Road vehicles—Environmental conditions and electrical testing for 

electrical and electronic equipment



Slutsatser om hur trender inom tillverkning av 

elektronikhårdvara påverkar tillförlitligheten
Trender

• Allt snabbare implementering av ny teknik i nya produkter

• Ny teknik utvecklas för konsumentprodukter med kort förväntad livslängd och snäll driftsmiljö

• Allt kortare produktcykler – kortare ”Time-to-Market”

• Allt fler produkter är bärbara och/eller används i strängare driftsmiljö

• Fler parter är involverade i produktframtagningskedjan på grund av den omfattande outsourcingen

• Starkt tryck på att minimera kostnaderna i alla led i produktframtagningskedjan

Alla dessa trender kan förväntas leda till sämre tillförlitlighet för nya 

produkter om inte arbetssättet för att säkerställa tillförlitligheten 

förbättras. 

Uppenbarligen behövs en genomtänkt strategi (metodik) för hur man 

ska säkerställa tillförlitligheten som klargör vilka aktiviteter som behöver 

utföras och vilket ansvar de olika parterna i leverantörskedjan har.
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Alternativa tillvägagångssätt för att säkerställa 

tillförlitlighet

• Standardbaserat arbetssätt – Traditionellt arbetssätt med fokus enligt 

definitionen på kvalitet

• ”Performance-based” arbetssätt (kallas också för kunskapsbaserat 

eller ”Physics-of-Failure”-baserat arbetssätt) – Nytt arbetssätt med 

fokus på tillförlitlighet
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Kort sammanfattning av det standardbaserade 

arbetssättet

Traditionellt säkerställs tillförlitlighet genom att konstruera, tillverka och 

testa enligt standarder baserade på ”Best Practice”, dvs på erfarenheter 

från mogen teknik.

Arbetssättet har sitt ursprung i amerikanska MIL-standarder och bygger 

på antagandet att åldrings- och utslitningsfel inte kommer ske.
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“Nya” standarder för tillförlitlighetsprogram

• IEEE P1332: Reliability Program for the Development and Production of 

Electronic Products, 1998

• SAE JA1000: Reliability Program Standard, 1998

• ANSI/GEIA-STD-0009: Reliability Program Standard for Systems Design, 

Development, and Manufacturing, 2008

Arbetssättet i standarderna kan sammanfattas i tre punkter:

• Progressive understanding of the system-level operational and 
environmental loads and the resulting loads and stresses that occur 
throughout the structure of the system;

• progressive identification of the resulting failure modes and 
mechanisms;

• aggressive mitigation of surfaced failure modes.

Det vill säga fokus ligger på riskhantering, dvs identifiering och 
minimering av tillförlitlighetsrisker, både med avseende på produkten 
och produktionsprocesserna.
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Vem har kunskap och resurser för att testa och 

verifiera tillförlitlighet av elektronikhårdvara
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• Arbetssättet i de ny standarderna kräver tillgång till djup kunskap om 

vad som orsakar tillförlitlighetsproblem och resurser för att testa 

tillförlitlighet.

• Inom kompetensnavet “Tillförlitlighet av elektronikhårdvara” har en 

inventering gjorts av vem som har kunskap och resurser för att testa 

och verifiera tillförlitligheten av elektronikhårdvara.

• Resultaten finns presenterade på en wiki-sida: http://kte.swereaivf.se

• Om ni har kunskap och resurser inom området och inte finns med på 

sidan så fyll i formuläret på: 

https://docs.google.com/forms/d/1FnXD63KCvjVzBXfff9ZuLwtj9xqoy

3DWxf7BGT5TnL4/viewform

http://kte.swereaivf.se/
https://docs.google.com/forms/d/1FnXD63KCvjVzBXfff9ZuLwtj9xqoy3DWxf7BGT5TnL4/viewform
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Fortsatt verksamhet för kompetensnavet för 

”Tillförlitlig elektronikhårdvara” 

• Utveckla en webbaserad plattform för effektiv förmedling av 

arbetssätt, verktyg och kunskap för att kunna uppnå en effektivare 

produktframtagning av elektronikhårdvara genom att säkerställa 

tillförlitlighet och producerbarhet tidigt under utvecklingsprocessen.

• Initiera forskningsprojekt inom området.

• Ta fram riktlinjer för kravsättning mot underleverantörer.

• Bedriva omvärldsbevakning.

• Arrangera seminarier och kurser för kunskapsöverföring.

• Vara en mötesplats för erfarenhetsutbyte.
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Förslag på innehåll i den webbaserade 

plattformen

• Beskrivning av olika felmekanismer och vilka faktorer som påverkar 

dessa för olika byggsätt.

• Sammanställning av standarder inom området och bedömning av 

relevansen av dessa.

• Sammanställning av standardiserade testmetoder inom området och 

bedömning av relevansen av dessa.

• Riktlinjer för kravsättning mot underleverantörer med avseende på 

tillförlitlighet.

• Komponentdatabas med information om tillförlitlighets- och 

producerbarhetsproblem för olika komponenttyper.
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Är du intresserad av att delta i 

kompetensnavets fortsatta verksamhet

Kontakta i så fall:

Per-Erik Tegehall

Swerea IVF

Tel: 031-706 6148, 070-780 6148

Epost: per-erik.tegehall@swerea.se
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Rapport från Swerea IVF
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En rapport som beskriver den här 

problematiken utförligare kan laddas 

ned gratis från 

http://shop.textalk.se/se/article.php?id

=14494&art=21846141


