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Sammanfattning 
Abstract 
Ericsson’s factory in Kumla, Modules Kumla, became a hub for radio modules and micro base stations, which enables mobile 
communication through radio base stations, in 2004. Because of this the factory focuses more on the logistics operations. This has 
led to a need to be able to plan the capacity for the materials handling system. This master thesis has therefore been performed at 
Modules Kumla to develop a capacity calculation model for the material handling flow during the autumn of 2005.  
 
The work has contained a mapping of the material handling flow regarding to which activities was performed and how much time 
they consumed. By using data from the enterprise information system and simple linear regression a capacity calculation model 
was developed to calculate the amount of staff needed given a specific production and delivery rate.  
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Förord 
Detta examensarbete startade 5 september år 2005. Vid denna tid hade vi föga aning 
om var detta arbete skulle sluta. Uppgiften var att ”…ta fram en kapacitets-
beräkningsmodell…” något som inte någon av oss hade erfarenhet av sedan tidigare. 
Det har varit ett spännande arbete som har inneburit många funderingar och ibland 
långa dagar.  
 
Vi vill passa på att tacka alla er som har hjälp oss med detta examensarbete. Vi vill 
rikta ett stort tack till alla anställda på Ericsson Modules Kumla som har hjälpt oss och 
ställt upp på våra många, och ibland krångliga, frågor samt hjälpt oss att ta fram 
material till vårt arbete. Vi vill speciellt rikta ett tack till vår handledare på Modules 
Kumla, Stefan Jansson, och övrig personal inom logistikavdelningen för att ni tog er 
tid och engagerade er i vårt arbete. Vi vill dessutom rikta ett stort tack till vår 
handledare på Linköpings Tekniska Högskola, Per-Olof Brehmer samt våra 
opponenter Andreas Pettersson och David Lindberg, för era synpunkter som hjälpt oss 
mycket i arbetet.  
 
Anders Broberg & Markus Luthman – Kumla, januari 2006 





Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts, inom ämnesområdet Logistik vid Linköpings 
Tekniska Högskola, på Ericsson Modules i Kumla under hösten 2005. Modules Kumla 
är Ericssons huvudsakliga fabrik för industrialisering av radiomoduler och 
mikrobasstationer. Dessa ingår som en del i en radiobasstation och möjliggör 
kommunikation via mobiltelefoner. Modules Kumla har nyligen blivit en logistikhub 
för alla radiomoduler och mikrobasstationer inom Ericssonkoncernen och detta har 
inneburit fokus på logistikverksamheten inom fabriken. Ur detta har ett behov uppstått 
för att kunna planera kapaciteten för materialhanteringsverksamheten och då främst 
personalkapaciteten. Därmed var vårt uppdrag att skapa en kapacitetsberäknings-
modell för materialhanteringsverksamhet på Modules Kumla. 
 
Arbetet har bestått av att kartlägga hela materialhanteringsflödet för att identifiera och 
dokumentera vilka aktiviteter som sker inom materialhanteringen på Ericsson i Kumla. 
Därefter har en frekvensstudie och en tidsstudie genomförts för att identifiera 
tidsåtgången för att genomföra dessa materialhanteringsaktiviteter. Detta har legat till 
grund för den kapacitetsberäkningsmodell som sedan har utvecklats. För att avgöra hur 
ofta aktiviteterna kommer att utföras och därmed vilken kapacitet som krävs har indata 
i form av produktions- och leveranstakt använts. Därefter har enkel linjär regression 
använts för att finna samband mellan materialhanteringsaktiviteterna och de indata i 
form av produktions- och leveranstakt som använts.  
 
Resultaten från kapacitetsberäkningsmodellen har jämförts med det verkliga utfallet 
för november 2005 för att avgöra hur bra modellen beskriver verkligheten. Detta 
visade att modellen i genomsnitt gav en underskattning av det verkliga behovet med 
cirka tio procent vilket är ett tillfredställande resultat både för oss och för Ericsson i 
Kumla. 
 
 





Abstract 
This master thesis has been written within logistics at Linköping University and at 
Ericsson Modules in Kumla during the fall of 2005. Modules Kumla is Ericsson’s 
main factory for industrialization of radio modules and micro base stations. These two 
are parts of a radio base station which enables communication with mobile phones. 
Modules Kumla recently became a logistics hub for all radio modules and micro base 
stations in the Ericsson operation. Because of this, Modules Kumla has become more 
focused on the logistic operations. This has led to a need for planning the capacity for 
materials handling; mainly personnel capacity. Because of this, our mission became to 
make a capacity calculation model for the material handling flow at Modules Kumla. 
 
The work started with a mapping of the material handling flow to identify and 
document the activities that are performed in the material handling at Ericsson in 
Kumla. After this mapping a frequency and time study was made to identify the time 
each activity takes to perform. This information was the basis for the capacity 
calculation model. To decide how often each activity is performed, and thus how much 
capacity is needed, production and delivery rates have been used as input data. Simple 
linear regression has been used to identify the relations between different activities and 
the production and delivery rate. These relations have then been used to develop the 
model. 
 
The results from the capacity calculation model have been compared with the number 
of times each activity was performed during November 2005. This was in order to 
investigate how well the model described the reality. This comparison showed that the 
model on average underestimated the need by about ten percent which is a satisfying 
result, both for us and for Ericsson in Kumla.  
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1 Inledning 

Inledningsvis beskrivs bakgrunden till uppdraget för att öka förståelsen varför 
uppdraget ska utföras. Bakgrunden leder fram till ett syfte som redogör för vårt mål 
med detta uppdrag. Därefter redovisas de direktiv som Ericsson uttryckt samt de 
avgränsningar som vi tyckte var relevanta.  

1.1 Bakgrund 

Det informationssamhälle som råder ställer allt högre krav på goda kommunikations-
möjligheter världen över. En stor del av jordens befolkning har behov av att utnyttja de 
mobila kommunikationsmöjligheterna, som hela tiden förbättras och utökas. I slutet av 
det första kvartalet år 2004 fanns det 1 445 miljoner mobilanvändare världen över och 
utbyggnaden av de mobila näten fortsätter för att kunna tillgodose konsumenternas 
stora efterfrågan på mobil kommunikation. Under år 2005 passerade antalet 
mobilanvändare 2 000 miljoner. Den stora tekniska utveckling som råder inom 
telekomsektorn ställer allt högre krav på en mer avancerad och snabb kommunikation 
vilket kräver att även befintliga nät uppgraderas med nya radiomoduler.  
  
Ericsson AB i Kumla är världsledande inom radiomodultillverkning samt produktion 
av mikrobasstationer, vilka krävs för att kunna möjliggöra mobil kommunikation. Det 
är radiomodulerna i en radiobasstation som hanterar all trafik som abonnenterna 
genererar på operatörernas nät. Mikrobasstationen är en färdig radiobasstation som har 
kortare räckvidd men högre talkapacitet i förhållande till en radiobasstation.  
 
Kumlafabriken har som uppgift att industrialisera nya produkter vilket innebär att de 
startar en prototypproduktion i liten skala för att göra tester och ändringar inför 
kommande volymproduktion. När alla ändringar och tester är genomförda och 
godkända startar Kumlafabriken volymproduktion av den nya produkten. De utnyttjar 
sin produktionskapacitet maximalt, när den är fullbelagd läggs resterande produktion 
ut på någon av Ericssons andra fabriker samt någon av de kontraktstillverkare som 
utnyttjas. De färdiga radiomodulerna levereras sedan till Gävle där de monteras in i ett 
skåp som kompletteras med utrustning och tillbehör för att bli färdiga 
radiobasstationer. De mikrobasstationer som produceras levereras även de till Gävle 
för att kompletteras med andra tillbehör.  
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Kumlafabrikens verksamhet har på senare tid förändrats från att endast vara en 
tillverkare av radiomoduler till att även bli ett modulcenter, MC. Med ett modulcenter 
menas att det finns en hub, ett lager, vilken ska fungera som ett försörjningscenter för 
färdiga radiomoduler. På grund av förändringen av Kumlafabriken till ett MC har 
logistikverksamheten hamnat i ännu större fokus än tidigare. En stor del av 
logistikverksamheten utgörs av den materialhantering som sker genom hela fabriken. 
Materialhanteringen inom Kumlafabriken består dels av godsmottagning och inlagring 
i huvudlager, materialförsörjning av produktionen samt packning och utleverans av 
färdiga radiomoduler och mikrobasstationer. Denna omfattande materialhantering 
leder till en rad olika aktiviteter längs materialhanteringsflödet, vilket skapar en svår 
situation då det gäller att fördela personalen. Utifrån detta har det uppstått ett behov av 
att åstadkomma en modell för att beräkna den kapacitet som krävs för den 
materialhantering som sker inom fabriken i Kumla. Modellen är tänkt att på sikt kunna 
omfatta all slags kapacitet relaterad till materialhanteringen. I detta första skede ligger 
fokus framförallt på personalkapacitet vid de olika materialhanteringsaktiviteterna. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att kartlägga materialhanteringsflödet och utifrån detta 
skapa en kapacitetsberäkningsmodell som omfattar personalkapacitet för Ericssons 
fabrik i Kumla. 
 
En kartläggning av materialhanteringsflödet består av tre delar, en identifiering, 
beskrivning och tidmätning. Identifiering och beskrivning av de ingående aktiviteterna 
i flödet ger en förståelse för vilka aktiviteter som utförs och hur de utförs. 
Tidmätningen ger svar på hur lång tid varje aktivitet tar. Kartläggningen syftar till att 
ge grunddata till kapacitetsberäkningsmodellen.  
 
Kapacitetsberäkningsmodellen presenterar tidsåtgången för personalen vid hantering 
av material i de ingående aktiviteterna för flödet. Modellen ska göra det lättare för 
materialhanteringschefen att fördela resurser och att kvantitativt stödja sina beslut 
gällande resursåtgången för materialhanteringsflödet.  

1.3 Direktiv och avgränsningar 

De direktiv som logistikavdelningen på Ericsson AB i Kumla har uttryckt är att ta fram 
en kapacitetsberäkningsmodell för den materialhantering som sker genom hela 
fabriken. Då materialhanteringsflödet är komplext med många olika slags flöden har 
vår handledare gett oss direktivet att studera det flöde som den mesta delen av allt 
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material passerar, ett normalflöde. Modellen ska ta hänsyn till personalkapacitet i detta 
första skede för att sedan kunna kompletteras med ytterligare faktorer som påverkar 
kapaciteten.  
 
De avgränsningar som vi har valt att göra är följande: 
 

 Att inte studera det flöde som råder vid mottagningen av felaktigt levererat 
gods. 

  
 Vi kommer inte att studera de fall då det är nytt gods som tas emot för första 

gången.  
 

 Personligt gods, gods adresserat direkt till anställd, till olika projekt tas inte 
med i flödet. 

 
 Farligt gods, såsom kemikalier, kommer inte att tas med i vårt 

materialhanteringsflöde.  
 

Samtliga av ovan gjorda avgränsningar är gjorda utifrån att de berörda aktiviteterna 
är sällsynta och faller därför inte inom ramen för ett normalflöde. Påverkan av 
dessa avgränsningar är att modellen inte kommer att innefatta alla delar av 
materialhanteringspersonalens arbetsuppgifter. Det kan vara av betydelse att beakta 
detta vid användandet av modellen.  

 
 Produktionen sker i ytmontage och i slutmontage, dessa delar kommer inte att 

studeras då de är produktionsaktiviteter som inte utförs av materialhanteringen. 
Avgränsningen påverkar inte vår modell på grund av att dessa aktiviteter utförs 
av annan personal än de som modellen ska ta hänsyn till. 

 
 Tider för de olika aktiviteterna i bingen kommer inte att tas fram under denna 

studie utan kommer att tas fram i ett senare skede efter detta examensarbete. 
Detta beroende på att Ericsson väljer att senarelägga tidsstudien för bingen. 
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2 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs först Ericsson AB ur ett övergripande perspektiv och därefter 
fabriken i Kumla och det materialhanteringsflöde som ska studeras, för att presentera 
företaget och dess rådande situation. 

2.1 Ericsson AB 

Ericsson AB startades år 1876 av Lars Magnus Ericsson och är idag världsledande 
inom mobil kommunikation. Cirka 40 procent av världens mobilsamtal sker på system 
levererade av Ericsson, dessutom finns de tio största operatörerna i världen bland deras 
kunder. Företaget erbjuder operatörer inom mobil- och bredbandskommunikation 
totala lösningar för mobila kommunikationssystem. De senaste åren har Ericsson 
befunnit sig i en kris på den hårt konkurrensutsatta marknaden med minskade 
marginaler i verksamheten. Detta har inneburit stora krav på kostnadsbesparingar med 
bland annat personalneddragningar som följd. Företaget har gått från cirka 105 000 
anställda år 2000 till 50 000 anställda år 2004. Även omsättningen har minskat under 
samma period och år 2004 uppgick den till cirka 130 miljarder kronor. (Ericssons 
årsredovisning 2004). 
 
De producerande enheterna inom Ericsson tillhör sex olika affärsenheter. Den 
affärsenhet som fabriken i Kumla tillhör kallas Access och är den i särklass största 
affärsenheten inom Ericsson. Affärsenheten har som främsta uppgift att säkerställa 
Ericssons ledande ställning inom radiobassystem för GSM1, EDGE2 och 3G3. Denna 
del av Ericsson ansvarar för allt från produktutveckling till leverans till kund inom 
radiobassystem. Produktionsanläggningar för affärsenheten finns i Sverige, Irland, 
Kina, Indien och Brasilien vilka totalt sysselsätter cirka 7 500 personer världen över. 
(Ericssons interna hemsida). 

2.2 Modules Kumla 

Fabriken i Kumla startades år 1962 av företaget Svenska Radio Aktiebolaget, SRA, 
som vid tidpunkten var en sammanslutning av Ericsson och det engelska företaget 
Marconi. År 1983 köptes Marconi ut och Ericsson AB blev ensam ägare av SRA och 
därmed även för produktionsanläggningen i Kumla. Mellan åren 1981 och 2001 

                                              
1 GSM – Andra generationens mobiltelefoni, introducerades år 1991. Se ordlista. 
2 EDGE – Ger GSM-nätet möjligheten att hantera tjänster för 3G. Se ordlista. 
3 3G – Tredje generationens mobiltelefoni. Består av en rad olika trådlösa teknologier. Se ordlista. 
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tillverkades mobiltelefoner i fabriken men i och med de stora förändringarna som har 
skett inom Ericsson startades mobiltelefontillverkningen i en ny regi med Sony som 
partner. Produktionen av mobiltelefoner lades ner i Kumla och den nybildade 
mobiltelefontillverkaren Sony Ericsson tog över denna del av Ericssons verksamhet.  
 
Fabriken i Kumla började då tillverka radiobasstationer och radiomoduler till dessa 
stationer. År 2003 ändrades verksamheten igen då produktionen av radiobasstationer 
flyttades till Gävle och sedan dess produceras endast radiomoduler och 
mikrobasstationer vid fabriken i Kumla. De radiomoduler som produceras i Kumla 
ingår i en radiobasstation och är den del av stationen som hanterar alla samtal. I en 
radiobasstation kan antalet radiomoduler variera vilka bestämmer talkapaciteten. 
Mikrobasstationerna är färdiga radiobasstationer som främst används för att förbättra 
mottagningen inom ett begränsat område då de har hög talkapacitet men kort räckvidd. 
Exempel på miljöer där de används är vid varuhus och flygplatser. 
 
Uppdraget för Kumlafabriken är att industrialisera radiomoduler och kretskort för 
GSM, EDGE och 3G. De är världsledande inom industrialisering av 
radiomodulprodukter och deras vision är att fortsätta vara det bästa alternativet när 
radiomoduler ska gå från konstruktion till volymproduktion. Fabriken har dessutom ett 
masteransvar för radiomodulerna vilket innebär att ansvarar för planeringen av vad 
och hur mycket som ska produceras. De planerar därmed även produktionen av 
radiomoduler hos kontraktstillverkare och andra produktionsanläggningar inom 
Ericsson.  
 
Ericsson har globalt placerat ut 24 marknadsenheter vilka sköter försäljningen inom de 
olika regionerna som de kontrollerar, detta för att kunna agera på alla de olika 
marknaderna samtidigt. Tidigare fanns det regionala lager hos marknadsenheterna 
vilket ledde till att det var samma produkter som lagerhölls på flera olika ställen. 
Kumlafabrikens masteransvar innebär att de ska ansvara för försörjningen av 
radiomoduler vilket inte var möjligt då marknadsenheterna hade lokala lager. Till viss 
del beroende på detta faktum blev Kumla ett modulcenter för 
radiomodulverksamheten. Övergången till ett MC innebar att det upprättades en hub i 
Kumla som fungerar som ett nav för försörjningen av radiomoduler och 
mikrobasstationer. Det resulterade i att de regionala lagren försvann och alla produkter 
började lagerhållas i Kumla.  
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Om en kund vill uppgradera eller utöka talkapaciteten i en befintlig radiobasstation 
levereras numera en del av radiomodulerna direkt från Kumla till kund istället för att 
dessa först ska levereras till Gävle och sedan därifrån till kund. Detta har resulterat i 
kortare orderledtid och ökad service för kunderna och kallas Module Delievery Center, 
MDC. Det är under utveckling och kundbasen utökas genom övertagande av en allt 
större del av detta flöde från fabriken i Gävle. I dagsläget levereras dock den allra 
största delen av radiomodulerna till Gävle. 

2.2.1 Flödet för en radiobasstation 

För att ge en bättre bild över Kumlafabrikens roll i tillverkningsprocessen av en färdig 
radiobasstation förklaras detta i figur 2.1.  
 

Leverantörer
Komponenter

Modul-
produktion

Kretskorts-
produktion

Nod 
produktion

center

Marknads-
enhet

Lokalt företag

Flödes kontroll
center

Kund
Operatör

Modules Kumla Customer Distribution Center Gävle

Plats för ny
Radiobas-

station

Materialflöde

Informationsflöde

Radiobas-
station i drift

 
 

Figur 2.1. Flödet för en radiobasstation. 
 
Efterfrågan på en radiobasstation initieras av de mobiloperatörer som är aktörer på en 
specifik marknad. Det informationsflöde som nu startas illustreras med streckade pilar 
i figur 2.1. Operatörens order tas emot av Ericssons lokala marknadsenhet som är 
placerad inom samma region som operatören, samtliga lagda order från de olika 
marknadsenheterna tas sedan emot i ett flödeskontrollcenter i Gävle. 
Orderinformationen skickas sedan internt vidare, inom Ericsson i Gävle, till 
nodproduktioncentret där radiobasstationerna färdigställs. Deras behov av 
radiomoduler och mikrobasstationer som krävs för att uppfylla den aktuella efterfrågan 
skickas till fabriken i Kumla. Utifrån de kvantiteter som Gävle efterfrågar beställer 
Kumlafabriken hem det insatsmaterial som krävs från sina leverantörer.  
 
Materialflödet, som utgörs av heldragna pilar i figur 2.1, börjar med att leverantörerna 
levererar in de efterfrågade komponenter till fabriken i Kumla. Insatsmaterialen 
förbrukas i produktionen och blir sedan antingen färdiga radiomoduler eller 
mikrobasstationer. De flesta av radiomodulerna levereras till Ericsson i Gävle där de 
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slutmonteras till en radiobasstation. Resterande del av de färdiga radiomodulerna 
levereras till befintliga radiobasstationer enligt det tidigare nämnda MDC-flödet, se 
kapitel 2.2. Radiobasstationerna som slutmonteras i Gävle, samt de mikrobasstationer 
som produceras i Kumla, levereras sedan från Gävle ut till operatören. De olika 
geografiska platserna där operatörerna vill placera de nya stationerna är sällan på 
samma geografiska plats som operatören lägger order från. Detsamma gäller för de fall 
radiomoduler levereras från Kumla för att uppgradera eller utöka kapaciteten i en 
befintlig radiobasstation. 

2.2.2 Organisation 

Kumlafabrikens organisation är uppdelad i tre huvudfunktioner: produktion, teknik & 
kvalitet samt logistik. Dessutom finns två stödfunktioner i form av Business Control, 
som innebär ekonomi och ansvar för försäljningsprognoser i form av affärsplanering, 
samt HR & kommunikation, som bland annat sköter personaladministrativa frågor. 
 

Krister Johansson
 Logistikchef

Assistent
Birgit Grönqwist

Inköp Mekanik
Anneli Sundqvist

Leverantörssäkring
Johnny Persson 

Processutveckling
Maria Dahlén

Inköp Elektronik
Magnus Franck

Materialhantering
Stefan Jansson

Produktionsplanering
 Elisabeth Jörgensen

Logistic Proj. & EMS Mgm.
 Marcus Jylebäck

MDC
Erik Lannhard

Controller
Karl Eriksson

 
 

Figur 2.2. Organisationsschema för logistikavdelningen i Kumla. 
 
Den avdelning som påverkar denna studie är främst logistikavdelningen varför den 
kommer att beskrivas mer i detalj. Se figur 2.2.  
 

 Inköp – Är uppdelad i två delar, en för inköp av elektronik och en för mekanik. 
Inköp ansvarar för att materialförsörjningen är säkrad och att det finns 
tillräcklig kapacitet hos leverantörerna utifrån Kumlafabrikens behov. 
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 Leverantörssäkring – Kvalitetssäkrar det material som leverantörerna 
levererar. De utvärderar även nya potentiella leverantörer samt utvecklar 
befintliga leverantörers kvalitet. 

 
 Processutveckling – Utvecklar logistikprocesserna inom logistikorganisationen 

samt säkerställer att processerna är väl utvecklade och fungerande utifrån vad 
verksamheten kräver. 

 
 Materialhanteringen – Sköter den fysiska hanteringen av material från 

inleverans till utleverans från Kumlafabriken. De ingående delarna av denna 
enhet beskrivs närmare i kapitel 2.2.3. 

 
 Produktionsplaneringen – Tar fram produktionsplaner utifrån de mer 

långsiktiga behovsplaner som affärsplaneringen tar fram. Dessutom lägger 
materialanskaffare order på det material som produktionsplanerna kräver. 

 
 Logistic Project & EMS Management – Uppgiften är att agera kravställare 

mot de kontraktstillverkare som Ericsson i Kumla utnyttjar. Dessutom ska 
enheten vara med i produktutvecklingsprojekt för att främst se till att 
materialförsörjning fungerar när volymproduktion startas. 

 
 MDC – Ansvarar för den del av flödet i Kumla som går direkt till slutkund. 

Detta flöde genereras på grund av operatörernas behov av att uppgradera och 
utöka talkapaciteten i befintliga radiobasstationer. 



Ericsson AB  Kapitel 2 
  Nulägesbeskrivning 

10 

2.2.3 Materialhantering i Kumla 

Materialhanteringen inom Kumlafabriken omfattar all den hantering av material som 
sker inom fabriken, från godsmottagning till utleverans av färdiga radiomoduler och 
mikrobasstationer. Nedan följer en redogörelse för de olika delarna som 
materialhanteringsflödet omfattar samt de delar som påverkar detta flöde. Se figur 2.3. 
De delar i figuren som är ljusgråa tillhör materialhanteringsflödet medan de mörkgråa 
delarna är sådana delar som påverkar flödet men som inte är en del av detsamma.  
 

Gods-
mottagning Binge

Kund-
order

Huvudlager Ytmontage

Buffertlager 
slutmontageHub Slumontage

Leverantörer

Kunder

Produktions-
planering

Affärs-
planering

Ankomst-
kontroll

Externa 
leverantörer

 
 

Figur 2.3. Materialhanteringsflödet för Kumlafabriken. 
 

 Leverantörer – Det material som produktionen kräver levereras av 
leverantörerna. Detta påverkar bland annat godsmottagningens arbetsmängd. 
Det är framförallt leveranstidpunkter och antalet leveranser från de olika 
leverantörerna som påverkar materialhanteringen men det är inte möjligt för 
materialhanteringen att själva påverka dessa faktorer.  
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 Godsmottagning – Godset tas emot från en speditör, packas om i de fall detta 
krävs, antalet räknas och godset registreras i affärssystemet, SAP/R34. Det 
kommer även gods från en tredjepartsleverantör, Arrow5, som går direkt ut i 
bingen. Det som de levererar är lågvärda elektronikkomponenter och utgör 
cirka 80 procent av de elektronikkomponenter som Kumlafabriken använder.  

 
 Ankomstkontroll – Detta sker med bestämda intervall för allt material som 

kommer in på godsmottagning för att säkerställa kvaliteten på det levererade 
godset. Det utförs av personal från kvalitetsavdelningen, därefter förflyttar 
materialhanteringspersonalen godset till huvudlagret för inlagring. 

 
 Huvudlager – Materialet lagras in i huvudlagret. Där lagras det tills behov 

uppstår i bingen, buffertlager i slutmontage eller i kundorder. Då sker uttag av 
godset som sedan transporteras till respektive plats. 

  
 Bingen – Material från huvudlagret och från tredjepartleverantören, Arrow, 

levereras till bingen som är ett buffertlager för kretskortstillverkningen i 
ytmontage.  

 
 Kundorder – Leveranser av komponenter till andra producerande enheter inom 

Ericsson och till de kontraktstillverkare som Kumlafabriken utnyttjar. Exempel 
på tillfällen när sådana leveranser sker är vid transferering av en mogen produkt 
till en kontraktstillverkare. Allt material, därmed även färdiga produkter, 
utlevereras från denna huvudaktivitet.  

 
 Ytmontage – Förbrukar det insatsmaterial som lagerhålls i bingen för att 

möjliggöra produktionen av kretskort, som utgör grunden i de färdiga 
radiomodulerna och mikrobasstationerna.  

 
 Buffertlager i slutmontage – Färdiga kretskort från ytmontage levereras på 

pallar till ett buffertlager i slutmontage. Pallarna med kretskort ställs sedan 
fram, då behov uppstår, på en uppställningsyta färdiga för att monteras i 
slutmontage. Annat material som ingår i produkterna såsom 
mekanikkomponenter levereras till slutmontage direkt från huvudlagret. 

 

                                              
4 SAP/R3 –Världsledande affärssystem. Se ordlista. 
5 Arrow – Tredjepartsleverantör av elektronik till Ericsson i Kumla. Se ordlista.  
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 Slutmontage – Kretskort och övriga komponenter monteras till färdiga 
radiomoduler och mikrobasstationer. 

 
 Hub – De färdiga produkterna levereras till huben där de lagras in i för att 

sedan levereras ut då behov uppstår.  
 
En del av radiomodulerna enhetspackas styckvis i kartong för leverans till 
uppgradering eller utökning av befintlig kapacitet i operatörernas 
radiobasstationer. 
 
De färdiga produkter som tas ut från huben transporteras sedan till kundorder 
där produkterna lastas på lastbil för transport.  

 
 Kunder – Ericsson i Gävle och Ericssons marknadsbolag är Kumlafabrikens 

kunder. Deras efterfrågan av radiomoduler och mikrobasstationer påverkar 
materialhanteringens arbetsbelastning genom hela flödet men framförallt i hub. 

 
 Affärsplanering – En övergripande aktivitet som påverkar flera delar av 

materialhanteringsflödet. Den ansvarar för volym- och beläggningsplaner vilket 
innebär prognoser för antalet radiomoduler och mikrobasstationer som ska 
produceras. Dessa prognoser styr sedan produktionsplaneringen och därmed 
materialhanteringen. Hur dessa prognoser tas fram och vad som är 
prognostiserat påverkar alltså materialhanteringsflödet men ingår dock inte i 
detsamma.  

 
 Produktionsplanering – Aktiviteten påverkar flera delar av 

materialhanteringsflödet och kan därmed ses som en övergripande aktivitet. 
Den planerar produktionen och styr därmed behovet av det material som krävs 
inom de olika delarna av produktionsflödet. Aktiviteten styr även när 
insatsmaterial ska levereras från leverantören till Kumlafabriken och därigenom 
påverkar de även arbetsbelastningen i bland annat godsmottagningen.  
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2.2.4 Kapacitetsberäkning i Kumla idag 

För att avgöra kapacitetsbehovet, när det gäller personal, inom materialhanteringen 
använder sig materialhanteringschefen uteslutande av de erfarenheter han har av hur 
stor arbetsbelastningen brukar vara och därmed hur stor kapacitet det behövs. Dessa 
erfarenheter kompletteras med en känsla av att det behövs mer eller mindre personal 
då han tillsammans med arbetsledarna för materialhanteringen anser att personalen inte 
hinner med det de borde göra, eller om de har för mycket väntetid.  
 
Den arbetsmängd och arbetstid som de olika arbetsmomenten inom 
materialhanteringen kräver är i dagsläget inte känt. I de olika delarna av 
materialhanteringsflödet finns det olika faktorer som påverkar hur stort 
kapacitetsbehovet är i den aktuella delen. Till exempel beror godsmottagningens 
arbetsmängd på hur mycket gods som ankommer till lastkajen. I dagsläget används 
ingen data ur exempelvis affärssystemet eller historisk data för att avgöra hur mycket 
kapacitet som behövs i de olika delarna. Båda dessa ovan nämnda faktorer resulterar i 
att det är svårt att planera kapaciteten inom materialhanteringen. 
 
Ericsson i Kumla har dock erfarenhet av att använda kapacitetsmodeller då det finns 
modeller för att beräkna kapacitet och produktionsplaner. Kapacitetsmodellen gällande 
produktionsplaner används i ytmontage för att avgöra hur många kretskort som ska 
produceras under en vecka. Modellen tar hänsyn till olika parametrar såsom 
ytmonteringslinornas produktionstakt, hur mycket personal som finns tillgänglig, 
skiftgång samt historisk sjukfrånvaro. De indata som användaren matar in är behovet 
av färdiga kretskort. Det som sedan är utdata från modellen är vad som ska produceras 
på vilken linje samt vilken utnyttjandegrad de olika linorna har och därmed hur 
mycket ledig kapacitet det finns. 
 
Den andra modellen används för att beräkna personalbehovet i slutmontage, modellen 
tar bland annat hänsyn till monterings- och testtider. Indata till modellen är vilken 
skiftgång och hur många enheter som ska kunna produceras per vecka, alltså vilken 
kapacitet som önskas. De utdata som presenteras är hur många personer som behövs 
för montering samt vilken utrustning som krävs.  
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3 Referensram 

I referensramen redovisas de teorier som anses relevanta att använda som grund för 
att genomföra vårt uppdrag. Olika teorier behandlas och även samma teori av olika 
författare redovisas för att ge en objektiv bild av de olika teorierna.  

3.1 Processteori 

Aronsson et al (2003) menar att processer har en integrerande roll mellan ett företags 
olika funktioner och att det är just det som är den största vinsten med att företag 
arbetar med processer. För att vara en process anser de att den måste uppfylla fyra 
kriterier. 
 

 Det ska vara en kedja av aktiviteter med en tydlig början och ett tydligt slut. 
 

 Ska vara repetitiv.  
 

 Det ska finnas tydliga mål för processen, en beskrivning över vad som ingår 
och vilka resultat som kan förväntas.  

 
 En process omfattar flera aktiviteter och är funktionsöverskridande. 

 
Denna definition av processer liknar den som Willoch (1994) använder sig av då han 
menar att en process kännetecknas av att den har interna och externa kunder och att de 
korsar organisatoriska gränser. Han menar vidare att processer är ett ganska okänt 
begrepp på grund av att de inte finns med på några organisationsscheman eller har 
någon tydlig ledare men det är viktigt att de blir uppmärksammade då de möjliggör för 
företag att arbeta med tid som mätning av effektiviteten hos ett företag. 
 
En process startar enligt Aronsson et al (2003) med att ett kundbehov uppstår och 
avslutas med att behovet är uppfyllt. De anser att detta är det minimala som måste ske 
för att något ska kallas en process. 

3.1.1 Processflödesanalys 

För att kunna arbeta med processer är det viktigt att först kartlägga hur flödet ser ut i 
dagsläget och se vilka processer som finns idag. Detta brukar kallas för 
processflödesanalys. (Aronsson et al 2003)  
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Olhager (2000) menar att processflödesanalys även är ett lämpligt verktyg att använda 
sig av då det gäller att identifiera förbättringar av en process. För att få fram vilka 
förbättringar som finns är det viktigt att under arbetet med kartläggningen hela tiden 
ha frågor som hur, varför och när en process utförs för att därigenom förstå processen 
bättre och identifiera de delar som kan förbättras.  
 
Olhager (2000) menar att processflödesanalys är en bra metod för att dokumentera 
aktiviteter och då ge underlag till att bättre förstå en process. För att få ett överskådligt 
sätt att förstå processen är det ofta lämpligt att åskådliggöra den med en bild. En 
processflödesanalys ska göras med varierande grad av detaljrikedom beroende på vad 
som ska studeras och hur stort systemet som studeras är. Denna analys hjälper till med 
att minska skillnaden mellan hur en process uppfattas och hur den verkligen sker. 
Olhager (2000) använder ordet processaktiviteter för de aktiviteter som utgör en 
process. Han föreslår fem steg när en processflödesanalys genomförs och dessa är: 
 

1. Identifiera och kategorisera processaktiviteterna 
2. Dokumentera processen som helhet 
3. Analysera processen och identifiera lämpliga förbättringar 
4. Rekommendera lämpliga förbättringar 
5. Genomför förbättringar 

 
En processflödeskartläggning omfattar oftast vilken typ av aktivitet det är som sker, 
hur långt ett objekt förflyttats, hur lång tid aktiviteten tog samt om den är 
värdeskapande eller inte. Dessa fyra uppgifter presenteras i ett schema eller ett 
diagram. Vid bestämmandet av vilken typ av aktivitet en aktivitet är föreslår Olhager 
(2000) fem olika moment. Nedan presenteras dessa fem moment och även de symboler 
som används för respektive moment. 
 

 Operation ( ) – Med en operation menas en aktivitet som på ett eller annat 
sätt förändrar det insatsmaterial som finns. Det kan gälla många olika saker från 
att en detalj ändrar fysisk form till att den monteras samman med en annan 
detalj. Förutom sådana aktiviteter anses även mer administrativa uppgifter som 
planering, kalkylering och dylikt vara operationer. 

 
 Transport ( ) – Innebär att objektet förflyttas mellan olika platser och 

därigenom påverkas dess lokalisering men det påverkar inte dess egenskaper. 
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 Kontroll ( ) – En kontrollaktivitet innebär att ett objekt kontrolleras utifrån 
om det till exempel har rätt fysikaliska egenskaper, är rätt mängd och har rätt 
kvalitet. 

 
 Lagring ( ) – En lagringsaktivitet innebär antingen att objektet lagerhålls i 

väntan på att förbrukas, eller att det väntar i kö på att till exempel en operation 
ska kunna påbörjas. 

 
 Hantering ( ) – Är till exempel kortare transporter när material flyttas från 

lagring vid en operationsplats till operation. Lastning och lossning är även det 
exempel på hanteringsaktiviteter. 

 
Jonsson & Matsson (2005) menar precis som ovanstående författare att materialflöden 
inom ett företag kan kartläggas och analyseras med hjälp av olika slags scheman, 
exempelvis som underlag för att sänka genomloppstider eller för att åstadkomma mer 
rationella flöden med avseende på materialhantering och interna transporter. När 
processcheman utnyttjas för materialflödeskartläggning används ofta ett antal 
standardiserade symboler för de olika typer av aktiviteter som förekommer. Syftet är 
att få en bättre överskådlighet och ökad läsbarhet. 
 
Olhager (2000) föreslår tre olika scheman eller diagram för att genomföra en 
processflödesanalys. Dessa tre är processflödesschema, materialflödesschema och 
layoutflödesschema. Ett processflödesschema lämpar sig främst till att följa 
arbetsgången vid produktion av en vara medan ett materialflödesschema passar sig 
bättre då ett flöde med olika flödesvägar ska beskrivas och ett layoutflödesdiagram 
används mest till att få en bild över den fysiska placeringen av olika resurser såsom 
maskiner eller lager. Eastman (1987) menar att ett processflödesschema är en bra 
metod för att kartlägga och hitta förbättringar inom ett materialflöde. Genom att under 
upprättandet av ett processflödesdiagram hela tiden fråga sig varför någon aktivitet 
finns kan onödiga aktiviteter lätt identifieras och elimineras.  

3.2 Materialhantering 

Jonsson & Matsson (2005) anser att materialhantering innebär hantering och 
förflyttning av material internt i en anläggning. Ingående komponenter i systemet är 
bland annat godsmottagning, ankomstkontroll, intern godsförflyttning, lagring, 
plockning, emballering, märkning och godsavsändning. 
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3.2.1 Faktorer som påverkar materialhanteringsflödet 

Jonsson & Matsson (2005) menar att utformningen av ett materialhanteringssystem 
beror på många faktorer och däribland finns antalet platser att hämta och lämna godset, 
hur frekventa flödena är, hur långa sträckor godset ska förflyttas och godsets fysiska 
egenskaper. 
 
Eastman (1987) menar även han att till exempel godsets fysiska egenskaper och 
volymer har stor påverkan när ett materialhanteringssystem ska utvecklas. Nedan 
presenteras de faktorer som ovan nämnda författare anser påverka ett 
materialhanteringssystem och som de därmed anser bör studeras vid en analys av ett 
sådant system. 
 
Arne & Brunosson (2003) har valt en struktur utifrån ovan nämnda författare som även 
ligger till grund för de faktorer som påverkar materialhanteringen. Dessa faktorer från 
Jonsson & Matsson (2005) och Eastman (1987) redovisas nedan. 

Gods 
Det första och kanske det viktigaste att ta hänsyn till vid analys av ett 
materialhanteringssystem är godsets fysiska egenskaper. Den information som kan 
vara intressant att ta hänsyn till är exempelvis vilka dimensioner godset har, hur godset 
är förpackat, om det är ömtåligt med mera. Detta avgör hur materialhanteringen kan 
utföras. Att veta vilka olika typer av gods som materialhanteringen ska hantera är 
viktigt då det påverkar hur flexibelt systemet måste vara. 

Transporter 
En stor del av materialhanteringen i ett flöde består av transporter av olika slag. Det är 
därför intressant att undersöka hur långa dessa transporter är och mellan vilka platser 
som transporterna sker för att få en klar bild över transportsituationen. 

Personal 
Beroende på hur kunnig personalen är och hur stor erfarenhet de har av att utföra olika 
moment i materialhanteringen blir det avgörande för hur effektiv hanteringen blir. Det 
är därför viktigt att det är speciellt utbildad och erfaren personal som genomför de 
olika momenten. Det kan ibland också vara lönsamt för företaget att utesluta manuell 
hantering i flödet och använda sig av någon form av automatiserad teknik. Detta gäller 
dock bara när det handlar om stora volymer som ska hanteras av systemet, annars är 
det sällan ekonomiskt försvarbart. 
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Det är även av betydelse vem som gör vad för hur väl materialhanteringen fungerar. 
Detta illustreras till exempel i att det kan vara olika personal som tar ut materialet ur 
förråd och som levererar det till produktionen och utlastningen. Den som plockar 
materialet i lagret transporterar det då till en omfördelningsplats. Här hämtas 
materialet av en annan truckförare som kör ut det till en mottagningsyta i produktionen 
eller till en yta för paketering och utlastning till extern transport. Detta ger fler olika 
hanteringar av godset vilket kan sänka effektiviteten. 

Volym 
En faktor som självklart är avgörande vid analys av ett materialhanteringssystem är 
vilken volym som ska passera genom systemet. Men det är inte bara den totala 
volymen som påverkar systemet utan dessutom är det intressant att veta hur volymen 
är fördelad över tiden. Om till exempel den största delen av allt material levereras av 
speditörerna på förmiddagen och sedan ska färdiga produkter utlevereras på 
eftermiddagen uppstår det perioder under dagen när materialhanteringen måste klara 
stora volymer under en begränsad tid. 

Utrustning och Layout 
Vilken utrustning som används och hur fabrikslayouten ser ut påverkar också hur 
effektivt materialhanteringssystemet blir. Därför bör det kartläggas hur dessa ser ut, till 
exempel hur hanteringssystemens automatiseringsgrad påverkar effektiviteten. Den 
vanligaste utrustningen vid materialförflyttning i funktionellt organiserade 
tillverkningsprocesser med flöden av varierande frekvens är någon sort av bemannad 
truck i kombination med vagnar för att förflytta större volymer. Det existerar en stor 
mängd olika trucktyper för att hantera olika former av gods vid in- och utlagringar, till 
exempel kan staplare, motviktstruck samt högplockstruck nämnas. Vilken av dessa 
som används kan vara viktig information för att förstå ett materialhanteringssystem. 

Arbetsmoment 
Den sista parametern som är viktig att ta hänsyn till vid analys av ett 
materialhanteringssystem är hur omfattande de arbetsmoment är som ska genomföras. 
Det kan till exempel krävas mer personal beroende på att det är en mängd ganska 
enkla arbetsmoment som ska genomföras istället för ett fåtal ganska arbetsintensiva 
moment. 
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3.3 Arbetsstudier 

Arbetsstudier definieras enligt Olhager (2000) som systematiska undersökningar av 
samspelet mellan människor, material och anläggningar i syfte att klarlägga och 
värdera dessa faktorer för att kunna förutsäga samt värdera de resultat som kan uppnås. 
Med goda arbetsmetoder och arbetsförhållanden ökar förutsättningarna för en effektiv 
och rationell produktion.  
 
Olhager (2000) menar att arbetsmätning syftar till att fastställa hur lång tid det tar att 
utföra ett visst arbetsmoment. Tiderna används sedan till kapacitets- och 
beläggningsplanering samt vid produktkalkylering. Waters (2002) anser att meningen 
med arbetsmätning är att ta reda på exakt hur lång tid det tar att utföra olika moment. 
Han menar sedan att det finns fyra olika typer av tider som ska användas till olika 
uppgifter vid en arbetsmätning.  
 

 Elementartid – Är den teoretiska tid som behövs för att genomföra ett 
arbetsmoment under ideala förhållanden. 

 
 Faktisk tid – Den tid det tar för en vanlig anställd att genomföra alla moment i 

en arbetsuppgift om inget går fel som till exempel att leta efter verktyg eller 
liknande. Denna tid är summan av elementartiderna för de arbetsmoment som 
en arbetsuppgift består av. 

 
 Normaltid – Det är den tid som behövs för att genomföra arbetet vid normala 

förhållanden. Tiden bygger på den faktiska tiden men med vissa tillägg för den 
tid det tar att till exempel leta efter verktyg. 

 
 Standardtid – Detta är den tid som bör användas vid planering, 

schemaläggning och kontroller eftersom standardtiden bland annat tar hänsyn 
till sådana saker som pauser och fel på maskiner. 

 
För att mäta tider föreslår Waters (2002) tre olika tillvägagångssätt: historiska data, 
uppskattningar och tidsstudier. Olhager (2000) föreslår några andra sätt att identifiera 
tider för olika moment. Han anser precis som Waters (2002) att tidsstudier är lämpligt 
samt att han även föreslår frekvensstudier, elementartidsstudier och tidsformler som 
lämpliga metoder för att mäta tider. Dessa båda författares förslag presenteras nedan. 
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 Historiska data – Om en arbetsuppgift har gjorts flera gånger tidigare kan 
historiska data finnas på hur lång tid uppgiften tar. Risken med att använda 
dessa data är dock att omvärlden har förändrats genom att till exempel nya 
maskiner har införskaffats och på så sätt är inte gamla tider giltiga. De tider 
som fås fram genom att använda denna typ av data är standardtider. 

 
 Uppskattningar – Dessa uppskattningar bygger på erfarenhet från andra 

liknande arbetsuppgifter och ska främst tillämpas då det inte finns några andra 
alternativ. 

 
 Tidsstudier – Är en form av direktanalys vilket innebär att arbetet analyseras 

samtidigt som det studeras. Denna lämpar sig främst vid operationer med höga 
krav på beskrivning av rörelsemönster och det är lämpligt att styra exakt hur 
utföraren av arbetet ska arbeta. De tider en tidsstudie ger är normaltider vilka 
behöver kompletteras med fördelningstid för att erhålla standardtider.  

 
 Frekvensstudier – Vid en frekvensstudie görs slumpmässiga kontroller av 

vilka operationssteg som utförs och därur kan relativ förekomst av de olika 
momenten beräknas. En frekvensstudie används ofta då kapacitetsutnyttjandet 
av olika resurser ska studeras samt då standardtider ska fastställas.  

 
 Elementartidssystem – Vid användandet elementartidssystem bryts 

arbetsuppgifter ner i elementarrörelser som sedan har förutbestämda tider det 
tar att utföra dessa rörelser och därigenom erhålls en elementartid för ett 
arbetsmoment. Det ger en stor noggrannhet i resultaten vid korrekt utförda 
studier. En elementartidsstudie ger den faktiska tiden för den studerade 
aktiviteten.  

 
 Tidsformler – Är en systematiskt framtagen samling av tidsatta element för en 

enskild operation. Dessa är normalt mindre precisa än elementartidssystem och 
används främst vid repetitivt arbete. Den största vinsten med dessa är att de 
anger hur total operationstid påverkas av till exempel partistorlek. Vid 
användandet av tidsformler anges tiderna som standardtider. 

 
Av de ovan nämnda metoderna för att mäta tider har vi valt att använda tids- och 
frekvensstudier för att mäta tiderna på materialhanteringsflödet. Dessa två metoder 
valdes på grund av att de är mer applicerbara och mindre tidskrävande. De andra 
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metoderna är mer anpassade för specifika förutsättningar, vilka inte 
materialhanteringsflödet tillfredställde.  

3.3.1 Tidsstudier 

Tidsstudier är en så kallad direktanalys, med det menas att arbetet analyseras direkt 
genom att studera hur arbetet utförs. Vid direktanalys syftar arbetet till att fastställa 
ställtid och stycktid för en speciell operation och en speciell produktion. (Olhager, 
2000) 
 
Vid tidsstudier används stoppur, klockstudie, eller videoupptagning för att mäta synligt 
och repetitivt rutinarbete. Denna metod kräver att arbetet redan utförs och kan därför 
inte användas i ett planeringsstadium. Innan tidsstudien genomförs delas arbetet upp i 
mindre operationssteg för en detaljerad beskrivning. För varje operationssteg utförs ett 
antal tidtagningar, för att erhålla tillförlitliga värden. Medelvärdet av de observerade 
tiderna justeras med hänsyn till en prestationsbedömning för att erhålla ett jämförbart 
standardmått. Prestationsbedömningen relaterar operationssteget och operatören till en 
normalprestation och resulterar därmed i en utjämningsfaktor. Denna faktor baseras på 
till exempel maximal prestation, medelprestation och prestation uppnåelig för de flesta 
operatörer. (Olhager, 2000) 
 
För den praktiska mätningen utnyttjas speciella tidsstudieblanketter, arbetstudiebräda 
och ett stoppur med gradering i hundradels eller tusendels minuter. Klockstudier kan 
utföras på två sätt. Nollställningsmetoden innebär att klockan nollställs efter varje 
mätning, varpå alla mätningar startar om vid tiden noll. Noggrannhet kan gå förlorad 
om tidsstudiemannens reaktionstid är signifikant relativt operationens längd. Vid 
kontinuitetsmetoden noteras den ackumulerade tiden vid varje operationsstegs slut, 
varvid de enskilda tiderna kan beräknas efter genomförd studie. Denna metod ger 
större noggrannhet i tidsangivelsen för operationsstegen. (Olhager, 2000) 

3.3.2 Frekvensstudier 

Ett alternativ till att mer eller mindre kontinuerligt studera ett antal operationssteg i ett 
arbetsmoment är att göra stickprov för att se vilken operation som utförs vid 
tidpunkten. Baserat på antalet stickprov kan sedan operationsstegens relativa 
förekomst beräknas. Frekvensstudier används huvudsakligen till att studera 
kapacitetsutnyttjande av olika slags resurser och för att fastställa standardtider. 
(Olhager, 2000) 
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GTT-studie 
Utifrån den presentation som Peter Jonsson på Prokon Väst AB höll 2005-11-28 
redovisas nedan teorier gällande GTT-studier.  
 
En GTT-studie, Grupp Tid Teknik-studie, är en form av frekvensstudie som bygger på 
att det sker cykliska registreringar av den studerade personalens ingående 
arbetsmoment. Förstudien i denna studie består av att definiera systemet och att skapa 
lämpliga parametrar för detta system. Det är tre olika parametrar som ska definieras. 
 

 Operatörsförteckning – I operatörsförteckningen listas de personer som 
kommer att vara aktuella att studera.  

 
 Tempoförteckning – Denna förteckning utgörs av de arbetsmoment, tempon, 

som kommer att utföras under studien. Den består av företaget eget definierade 
arbetsmoment för den specifika studien. Tempona kan delas upp i operationstid 
och fyra olika former av fördelningstid.  

 
 Parameter3-förteckning – Detta är den tredje parametern som kan utgöras av 

olika typer av information, såsom geografisk plats.  
 
De tider som studien resulterar i kan, vilket tidigare nämnts, delas upp i operationstider 
och fyra olika typer av fördelningstider, vilka presenteras nedan.  
 

1. Verktidsberoende fördelningstid – Arbetsrelaterade sysslor som inte 
förekommer cykliskt. Exempel på detta kan vara att hjälpa arbetskamrat, 
arbetsberoende samtal med kollega samt vänta på ledig dataterminal.  

 
2. Personlig fördelningstid – Icke arbetsrelaterade sysslor såsom raster, privata 

samtal och toalettbesök. 
 

3. Operatörsberoende fördelningstid – Operatörsberoende avbrott som 
förekommer då operatören avviker från fördefinierade arbetsmetoder.  Avbrott 
som orsakas av att en viss operationssekvens inte följs och kräver därmed extra 
arbetstid. 

 
4. Företagsberoende fördelningstid – Fördelningstid som beror på företaget. 

Kan till exempel bestå av maskin- och utrustningsfel, datahaveri samt 
utbildning. 
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3.4 Kapacitet 

Aronsson et al (2003) menar att kapacitet bestäms av hur mycket personal, byggnader, 
maskiner och andra resurser som finns att tillgå. De tillgängliga anläggningarna, 
fordonen och maskinerna tillsammans med personalen avgör därmed den tillgängliga 
kapaciteten. 
 
Waters (2002) menar att kapaciteten för en process beskriver det som maximalt kan 
komma ut från processen. Han menar vidare att kapacitet inte är en fast nivå utan 
varierar mycket beroende på hur resurserna används. Han skiljer dessutom på designad 
och effektiv kapacitet. Med designad kapacitet menar han den kapacitet som maximalt 
kan komma ut från en process men som är omöjlig att upprätthålla under en längre tid 
för alla typer av processer. Med effektiv kapacitet menas den kapacitet som verkligen 
kan användas under en längre tidsperiod. Den effektiva kapaciteten tar till exempel 
hänsyn till fel i produktion, sjukdom och så vidare. 
 
Att avgöra vilken kapacitet som behövs i ett produktionssystem är enligt Jonsson & 
Matsson (2005) till stor del en fråga om att bedöma framtida efterfrågan. Waters 
(2002) menar att kapacitetsplanering handlar om att se till att den effektiva kapaciteten 
och efterfrågan på produkter matchas på både kort och lång sikt. Waters (2002) 
föreslår sex olika steg som ska användas vid kapacitetsplanering. Dessa är: 
 

1. Undersöka efterfrågan och översätta det till den kapacitet som behövs 
 

2. Räkna ut nuvarande kapacitet 
 

3. Identifiera skillnader mellan behövd och tillgänglig kapacitet 
 

4. Hitta alternativa planer för att överbrygga de olika skillnaderna 
 

5. Jämföra de olika planerna och identifiera den bästa 
 

6. Implementera den bästa 
 
Waters (2002) menar dock att det kan vara svårt att finna en enskilt bästa plan för att 
anpassa kapaciteten varför steg fyra och fem kan upprepas iterativt tills en acceptabel 
lösning har hittats och sedan kan denna implementeras. 
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Alla företag upplever upp- och nedgångar i efterfrågan. Därmed uppstår obalanser 
mellan den kapacitet som finns för att producera i den takt som motsvarar aktuell 
efterfrågan. I viss mån kan sådana obalanser hanteras genom att öka eller minska 
lagret av produkter. Om detta inte är möjligt, lämpligt eller kan göras i tillräcklig 
omfattning måste kapaciteten ökas eller kapacitetsutnyttjandet minskas, beroende på 
om efterfrågan är för stor eller liten jämfört med den produktionskapacitet som finns 
att tillgå. (Jonsson & Matsson, 2005) 
 
Enligt Jonsson & Mattsson (2003) syftar kapacitetsplanering till att beräkna behovet 
på kapacitet och jämföra det med den tillgängliga kapaciteten för att därefter anpassa 
kapaciteten till det behov som finns. Det innebär både att anpassa efter den totala 
volymen och när dessa volymer ska produceras. 
 
Jonsson & Mattsson (2003) menar att det finns flera olika typer av kapacitet att 
använda vid beräkningar. De menar att det finns en teoretiskt maximal kapacitet som 
är den kapacitet som erhålls om operationen utförs dygnet runt och året runt utan några 
som helst störningar. Oftast kan dock inte denna kapacitet utnyttjas utan den kapacitet 
som bör användas vid planering kallas för nominell kapacitet och den tar hänsyn till 
fyra faktorer: antal maskiner eller andra produktionsenheter i gruppen, antal skift per 
dag, antal timmar per skift och antal arbetsdagar per period. Den nominella kapaciteten 
är dock oftast inte möjlig att utnyttja fullt ut då det sker olika bortfall såsom 
korttidsfrånvaro, maskinhaverier eller liknande. När hänsyn har tagits till dessa 
faktorer får något som kallas bruttokapacitet. Dock tas det inte hänsyn till väntetider, 
tid för genomgång med arbetsledning, lösa akutorder och dylikt. När det tagits hänsyn 
till dessa faktorer fås en nettokapacitet som är den kapacitet som bör användas vid 
planering av den vanliga verksamheten. 
 
Vid beräkning av kapacitetsbehovet anser Jonsson & Mattsson (2003) att det finns tre 
grundproblem. Det första av dessa problem är hur behovet av kapacitet uttrycks 
relativt kvantiteter i produktionsplaner. För att kunna addera kapacitetsbehov från 
olika produkter måste dessa kvantiteter översättas till ett enhetlig mått på kapacitet. De 
menar att det oftast är vanligt att använda antal mantimmar som en sådan jämförbar 
faktor. Det andra problemet rör när i tiden kapacitetsbehovet uppstår och hur det ska 
planeras in i förhållande till när produkterna ska vara färdigtillverkade. Det tredje och 
sista problemet är vilken typ av tider som ska användas när kapacitetsbehovet 
beräknas. De menar att det inte är lämpligt att använda standardtider då dessa tider 
riskerar att vara lite för långa jämfört med den verkliga tiden som operationstiden 
verkligen utgör och vid kapacitetsberäkning är det den verkliga operationstiden som 
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ska användas vid beräkningen. De föreslår att standardtiderna ska jämkas med en 
effektivitetsfaktor. 

3.4.1 Flaskhalsstyrning 

Olhager (2000) definierar en flaskhals som en resurs i en produktionskedja som har en 
beläggning större än eller lika med 100 % och som därmed inte har den kapacitet som 
krävs vid det aktuella tillfället. En flaskhals utgörs ofta av en dyr maskin som flödet 
kretsar kring för att nå maximalt utnyttjande av denna resurs och därmed är det vanligt 
förekommande att det uppstår köer framför flaskhalsen. Definitionen av flaskhals bör 
särskiljas med begreppet kritisk resurs som definierar den resurs som bromsar upp 
materialflödet i en produktionskedja, det vill säga den mest begränsade faktorn. Varje 
produktionskedja kommer alltid ha en kritisk resurs, eller flera om de har samma 
kapacitet. En kritisk resurs behöver dock inte vara överbelagd och därmed är det ingen 
flaskhals. Det finns således alltid en kritisk resurs, men flaskhalsarna kan vara flera 
eller inga alls. Flaskhalsstyrning har senare utvecklats och benämns idag ofta som 
TOC, Theory Of Constraints.  
 
Waters (2002) har ett annat synsätt när det gäller TOC och han beskriver det som 
teorier med fokus på kapaciteten av en process vilken begränsar systemet. Han menar 
att om en process har nått full kapacitet är enda sättet för att öka kapaciteten i systemet 
att eliminera den begränsande faktorn. När denna eliminerats uppstår det en 
begränsning i någon annan del av systemet. Det som Olhager (2000) definierar som en 
kritisk resurs.  
 
OPT, Optimized Production Technology, lanserades i början av 1980-talet som ett 
programvarupaket med möjlighet till detaljerad styrning av flaskhalsar i enlighet med 
TOC. Resultatet blev OPT/TOC-systemet som har två komponenter dels principerna 
för flaskhalsstyrning, OPT/TOC-reglerna, samt programvaran som ett operativt 
verktyg för detaljplanering och sekvensering av produktionsaktiviteter. Nedan 
redovisas de nio OPT/TOC-reglerna enligt Olhager (2000): 
 

 Balansera flödet inte kapaciteten. – Kapaciteten styr, men flödet ska maximeras 
vilket innebär att en icke-flaskhals inte behöver ha en hög beläggningsgrad. 

 
 Utnyttjandegraden av en icke-kritisk resurs styrs ej av dess egen potential utan 

av någon annan begränsning i systemet. – All planering ska ske utifrån 
flaskhalsen i systemet. 
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 Utnyttjande och aktivering av en resurs är inte samma sak. – Utnyttjande 
innebär att en icke-flaskhals stöder flaskhalsen. Aktivering innebär att det 
förekommer produktion över den nivå flaskhalsen klarar av vilket leder till 
onödig lagerhållning. 

 
 En förlorad timme i en flaskhals är en förlorad timme för hela systemet. – 

Ställtid ska sparas i flaskhalsen för att maximera flödet. 
 

 En sparad timme i en icke-flaskhals är betydelselös. – Då det är flaskhalsen som 
är begränsningen är denna förbättring betydelselös. Extra ställ kan utföras om 
det finns ledig tid. 

 
 Flaskhalsar styr både materialflöde och lager i systemet. – Det är viktigt att 

flaskhalsen utnyttjas till 100 % och att störningar undviks. 
 

 Försörjningspartiet bör inte – och många gånger ska inte – vara lika med 
produktionspartiet. – Produktionspartiet i flaskhalsen kan delas upp i delpartier 
som transporteras vidare.  

 
 Ett produktionsparti ska variera i storlek både längs dess väg genom 

produktionsprocessen och i tid. – Stora partier i flaskhalsen för att få låg 
ställtidsandel och små partier i icke-flaskhalsar. 

 
 Prioritet kan bara sättas genom analys av systemets samtidigt verkande 

begränsningar. Ledtiden är en funktion av planeringen. – Faktiska ledtider beror 
på beläggningsgrad, partistorlekar, ställtider och så vidare. 

 
Det är en fördel om flaskhalsarna i produktionssystemet befinner sig tidigt i 
produktionskedjan och om det finns överkapacitet i slutet då detta leder till ett ”sug 
genom systemet”. En order som bearbetas i en operation kan snabbt tas om hand i 
nästa steg eftersom nästa resurs har högre kapacitet. För att upprätthålla ett jämnt 
materialflöde och för att ta upp produktionsstörningar används buffertar. Dessa är 
företrädesvis i form av tidsbuffertar, det vill säga att materialet anländer något tidigare 
än det faktiska behovet och bör användas framförallt kring flaskhalsarna. (Olhager 
2000) 
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3.5 Statistikteori 

Med statistik menas det vetenskapliga ämne som utvecklar och använder metoder för 
att insamla, bearbeta, beskriva och analysera siffermässiga data. Statistiska uppgifter 
och metoder används ofta som ett hjälpmedel för att erhålla tillförlitlig information för 
att utifrån detta kunna fatta beslut.  

3.5.1 Korrelation 

Korrelation är ett mått som ofta utnyttjas för att visa på beroendet mellan två variabler, 
x och y, och är enligt Hjorth (1998) ett praktiskt verktyg att använda sig av vid 
framställandet av prognoser. Carlsson & Douhan (1995) beskriver korrelation, ρ , som 
ett samband mellan olika mätningar. Det förekommer höga respektive låga samband 
och positiva respektive negativa samband. En korrelationskoefficient, r , kan anta alla 
värden inom följande intervall, 11 ≤≤− r .  
 
Leander & Vejde (2000) beskriver korrelation enligt nedan.  
 

 Positiv korrelation, 0>r  – En positiv korrelation innebär att en ökning av x-
variabeln även ger en ökning av y-variabeln. Det finns en positiv korrelation 
mellan längd och vikt. Samvariationen innebär att ju större längden är desto 
större är i allmänhet vikten och ju mindre längden är desto mindre är i 
allmänhet vikten. Ett perfekt samband mellan längd och vikt skulle erhållas om 
alla människor som var lika långa vägde lika mycket. Vid mätningar i 
verkligheten förkommer dock sällan perfekt korrelation, 1=r . En 
korrelationskoefficient med värdet 0,70 ses vanligen som ett högt samband. 

 
 Negativ korrelation, 0<r  – En korrelation som är negativ innebär att en 

ökning av x ger en minskning av y. Det är fullständig negativ korrelation då 
korrelationskoefficienten, r , antar värdet -1 och ett exempel på negativ 
korrelation är sambandet mellan ålder och ögats förmåga att anpassa sig till 
seende på nära håll. En hög ålder ger ett låg värde gällande ögats förmåga att 
anpassa sig till seende på nära håll. 

 
 Nollkorrelation, 0=r  – När inget av ovanstående gäller råder nollkorrelation 

mellan variablerna, x och y, vilket innebär att de är okorrelerade. Det går 
därmed inte att finna något samband mellan variablerna x och y. 
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3.5.2 Regressionsanalys 

En av de vanligaste frågeställningarna vid tillämpningar av regressionsanalys gäller 
hur olika faktorer påverkar resultatet av ett försök eller en pågående verksamhet för att 
till exempel använda det som ett prognoshjälpmedel. (Hjorth, 1998)  
 
Vid linjära samband mellan två variabler, x och y, går det med hjälp av matematiska 
beräkningar konstruera en rät linje som delar utfallet mitt itu. Den linje som skapas 
kallas regressionslinje, och med hjälp av denna linje går det att göra predikteringar. 
Det gör det därmed möjligt att förutsäga vilket värde variabeln y antar då x-variabelns 
värde är känt. Formeln för regressionslinjen skrivs enligt följande bxay +=  där a- 
och b- koefficienten är konstanter som beräknas med särskilda formler. 
Regressionslinjens skärning med y-axeln anges med hjälp av a-koefficienten och b- 
koefficienten anger linjens lutning. (Carlsson & Douhan, 1995) 
 
Leander & Vejde (2000) menar att en regressionsanalys är en analys av sambandet 
mellan en beroende variabel och en eller flera oberoende variabler. Ofta används 
regressionsanalys för att kunna förutsäga värden i den beroende variabeln med hjälp av 
värden på den, eller de, oberoende variablerna. Enkel linjär regression innebär att 
endast en oberoende variabel förekommer. Ordet linjär innebär att 
undersökningsmaterialet åskådliggörs med hjälp av en rät linje i ett punktdiagram, se 
figur 3.1 nedan. Förekommer mer än en oberoende variabel är det en multipel linjär 
regression. 
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Figur 3.1. Regressionsanalys. 
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3.5.3 Statistisk signifikans 

Enligt Carlsson & Douhan (1995) är sambandet mellan två variabler statistiskt 
signifikant om sambandet är tillräckligt högt att det inte kan ha uppkommit av en 
slump, det vill säga att sambandet med stor sannolikhet existerar i verkligheten.   

3.5.4 Determinationskoefficient 

Vid linjär regressionsanalys används determinationskoefficienten, 2R , som ett mått för 
att beskriva hur stor del av den totala variationen hos den beroende variabeln som 
förklaras av den regressionsmodell som används. Ett ofta använt ord för hur stor del av 
variationen som kan förklaras enligt ovan är förklaringsgrad och determinations-
koefficienten kan ses som ett mått på denna. 2R  är korrelationskoefficienten, r , i 
kvadrat och varierar därmed enligt följande, 10 ≤≤ R . (Leander & Vejde, 2000)  

3.5.5 F-test 

Metod att med hjälp av hypoteser pröva huruvida det föreligger ett samband mellan 
två variabler x och y. Testet genomförs för att kunna förkasta den nollhypotes om att 
det inte råder något samband mellan x och y. För att nollhypotesen ska kunna förkastas 
bör det värde som F-testet ger vara signifikant för önskad nivå, det vill säga högre än 
ett specifikt tabellvärde som beskriver F-fördelning. Som regel är det meningslöst att 
genomföra och tolka regressionen om inte nollhypotesen kan förkastas. (Leander & 
Vejde, 2000) 

3.6 Modellering 

En modell är en ofullständig avbildning av ett föremål, system, eller idé. Modeller 
brukar delas i tre olika typer, fysiska, analoga och matematiska modeller. Fysiska 
modeller liknar det föremål som avbildas som till exempel modellflygplan, jordklot 
med mera. En analog modell ersätter en egenskap i det som avbildas med en annan typ 
av egenskap. Ett exempel kan vara påfyllning och tömning av ett varulager som kan 
avbildas med en badkarsmodell där tillflöde och tappning ersätter produkterna. I en 
matematisk modell avbildas det aktuella systemet med hjälp av matematiska symboler 
och funktionssamband. Därmed är dessa modeller mer abstrakta än de övriga typerna 
av modeller. Vid datamodellering används uteslutande logiska/matematiska modeller. 
(Edlund et al, 1999) 
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Rothery (1990) menar att en modell är en representation av de aspekter av 
verkligheten som studeras. Att skapa modeller är en grundläggande mänsklig aktivitet 
och hela tankeprocessen av perception och tänkande baseras på att bilda konceptuella 
modeller av verkligheten. Bredenlöw (2004) menar att en förutsättning för alla sorters 
företagande är modellering. 
 
Vid modellering anser Savén (1988) att det är viktigt att tänka på att en modell ska 
beskriva de väsentliga egenskaperna hos ett system utan att för den skull kopiera 
systemet. Modeller kan och bör aldrig försöka beskriva verkligheten exakt då det 
skulle leda till alldeles för komplexa modeller. Rothery (1990) anser att syftet med en 
modell är att beskriva beståndsdelarna samt att spegla hur dessa påverkar varandra. 
För att en modell ska anses som lyckosam anser Edlund et al (1999) att resultatet ska 
ha blivit bättre än vad som skulle ha uppnåtts om inte modellen använts. 
 
Pidd (1998) föreslår en metod när en datamodell ska utvecklas, se figur 3.2. Metoden 
börjar med att en konceptuell modell byggs för att därefter göra en 
datorimplementation av modellen. Sedan sker validering och experiment med 
modellen för att se om den behöver vidareutvecklas. Om sådant är fallet återupprepas 
stegen tills en tillfredsställande modell har utvecklats. 
 

 
 

Figur 3.2. Modelleringsprocessen. Baserad på Pidd (1998). 
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 Konceptuell modellering – Aktiviteten går ut på att identifiera de egenskaper 
av systemet som är viktiga för att få en bra modell. Denna del presenteras ofta 
som till exempel flödesdiagram och beskrivningar över vad som händer i 
systemet som ska modelleras. Det är viktigt att i denna fas ta hänsyn till vad 
modellen ska användas till och vilken omgivning som finns då en modell endast 
kan ses som giltig under de förutsättningar som råder vid utvecklandet av 
modellen. Till exempel kan en modell som fungerar bra för att 
kapacitetsplanera i en fabrik fungera dåligt när det gäller att detaljplanera 
schemaläggning av maskiner och personal. 

 
 Datorimplementation – I denna fas sker en överföring av den konceptuella 

modellen till en datormodell. Den kan vara olika omfattande beroende på om 
modellen ska utvecklas från grunden med programmering eller om det går att 
använda något av de program som finns utvecklat för modellering och 
simulering. 

 
 Validering – Vid validering kontrolleras att datorimplementationen av 

modellen stämmer överens med den konceptuella modellen. Dessutom 
kontrolleras att både den konceptuella modellen och datorimplementationen 
stämmer överens med det system och den omgivning som de ska beskriva. 

 
 Experimentering – Det är vanligt förekommande att syftet med modellen är att 

experimentera. Därmed är det viktigt under hela modelleringsprocessen att 
genomföra experiment för att kontrollera om modellen ger tillfredställande svar. 

 
Savén (1988) har en något annorlunda metod för modellering. Han anser att det är 
viktigt att utgångspunkten för en modell är teorier om det som modellen ska behandla. 
Utifrån dessa teorier görs en logisk modell av systemet. Denna logiska modell överförs 
därefter till en datormodell. I detta skede bör en validering av datormodellen göras så 
att datormodellen överensstämmer med den logiska modellen. Det slutliga steget är 
sedan att jämföra den slutliga datormodellen med det verkliga systemet. Detta kallar 
han för ett empiriskt modelltest eller för totalvalidering. 
 
Gemensamt för både Pidd (1998) och Savén (1988) är att de anser att en logisk eller 
konceptuell modell bör utvecklas först för att sedan överföra denna till en datormodell 
och därefter ska någon form av validering och experimentering ske men med lite olika 
genomföranden. 
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3.7 Syntes 

För att tydliggöra i vilka delar av arbetet som våra teorier kommer att vara användbara 
presenteras dem i en syntes, vilken illustreras nedan i figur 3.3. Varje teoriområde i 
figur 3.3 redovisas kort och det motiveras varför dessa olika teorier kommer att vara 
intressanta för utvecklandet av vår kapacitetsberäkningsmodell.  
 

Kartläggning Analys Modellering

Processteori

Materiahantering

Arbetsstudier

Kapacitet Statistikteori

Modellering

 
 

Figur 3.3. Syntes. 
 
Kapitel 3.1, 3.2 och 3.3 presenterar alla teorier som är relevanta för vår kartläggning 
av materialhanteringsflödet. Enligt kapitel 1.2 består vår kartläggning av tre delar 
identifiering, beskrivning och tidmätning. Identifiering och beskrivning av de ingående 
aktiviteterna i flödet ger en förståelse för vilka aktiviteter som utförs och hur de utförs. 
Tidmätningen ger svar på hur lång tid varje aktivitet tar. Kartläggningen syftar till att 
ge grunddata till kapacitetsberäkningsmodellen. Nedan presenteras de teorier som har 
använts för att genomföra denna tredelade kartläggning. 
 

 Processteori – Definition av en process samt teori gällande processflödesanalys 
redovisas i kapitel 3.1.1. Detta är teorier som är intressanta för vår kartläggning 
då en processanalys är lämplig att använda för att identifiera och beskriva 
materialhanteringsflödet. 
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 Materialhantering – Detta kapitel, 3.2, gällande materialhantering definierar 

först ordet materialhantering. Sedan presenteras en rad faktorer som påverkar 
ett materialhanteringsflöde. Dessa faktorer är intressanta att beakta vid 
beskrivningen av aktiviteterna i kartläggningen då de bör påverka vår modell. 

 
 Arbetsstudier – För att kartlägga aktiviteterna inom materialhanteringsflödet 

och hur lång tid det tar att utföra dessa aktiviteter är teorier gällande 
arbetsstudier intressanta. De beskriver olika sätt att mäta tider och med hjälp av 
lämplig metod ger de svar på hur lång tid de olika aktiviteterna tar att utföra. 

 
Analysen består av att analysera all den information som kartläggningen genererar för 
att utifrån genomförda analyser utveckla en kapacitetsberäkningsmodell. All de 
grunddata som kartläggningen ska generera till modellen ska analyseras samt om 
aktiviteterna inom materialhanteringen bör styras efter någon lämplig 
kapacitetsstyrning. 
 

 Kapacitet - Det kommer därför att användas teorier kring kapacitet för att veta 
hur sådana frågor bör analyseras. Exempelvis redogörs för vad som krävs för att 
avgöra kapaciteten i ett produktionssystem samt hur en eventuell flaskhals bör 
styras.  

 
 Statistikteori – Teorier inom statistik blir en viktig del i analysen då det ger oss 

möjlighet att finna samband mellan de indata vi väljer att använda samt de 
aktiviteter vi identifierar i kartläggningen.   

 
I enlighet med kapitel 1.2 ska kapacitetsberäkningsmodellen presentera tidsåtgången 
för personalen vid hantering av material i de ingående aktiviteterna för flödet. 
Modellen ska göra det lättare för materialhanteringschefen att fördela resurser och att 
kvantitativt stödja sina beslut gällande resursåtgången för materialhanteringsflödet. 
För att åstadkomma detta krävs det teorier om modellering som redogör för ett 
lämpligt tillvägagånssätt för att utveckla en modell. 
 

 Modellering – Olika författare definierar vad en modell är sedan presenteras 
vad som är viktigt att tänka på vid modellering. Det redogörs även för olika 
metoder att använda vid utvecklandet av en modell. Dessa teorier kommer att 
bli viktiga under utvecklandet av modellen, efter det att kartläggning och analys 
har genomförts. 
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4 Uppgiftsprecisering 

Till en början sker en nedbrytning av syftet till konkreta frågeställningar för att visa 
vilka frågor som är intressanta. Denna nedbrytning sker utifrån de teorier som 
presenterades i föregående kapitel. 

4.1 Uppgiftsdiskussion 

I uppgiftsdiskussionen bryts vårt syfte ned till konkreta undersökningsfrågor och 
därmed är det lämpligt att upprepa syftet en gång till. 
 
”Syftet med denna rapport är att kartlägga materialhanteringsflödet och utifrån detta 
skapa en kapacitetsberäkningsmodell som omfattar personalkapacitet för Ericssons 
fabrik i Kumla”. 
 
I enlighet med ovanstående syfte är arbetet tvådelat. Det innebär dels att en 
kartläggning ska genomföras där de erhållna data sedan ska ligga till grund för en 
modell som ska användas för att beräkna kapaciteten för materialhanteringsflödet.  

4.1.1 Kartläggning 

När kartläggningen ska utföras kommer vi att ta fasta på det som föreslås i kapitel 
3.1.1 om processkartläggning. Kartläggningen av en process börjar med att delarna av 
processen identifieras. Därefter dokumenteras delar med hänsyn till hur de utförs, hur 
lång tid de tar samt när de utförs. Vi har valt att inte ta med av vem och varför 
aktiviteterna utförs. Vem som utför aktiviteterna kommer inte vara av intresse då 
modellen kommer att ta hänsyn till en genomsnittlig arbetsprestation. Anledningen till 
att vi inte väljer att undersöka varför aktiviteterna utförs beror på att vi inte har 
avsikten att förbättra flödet utan att endast beskriva det. I kapitel 3.1.1 nämns att det 
vid en processkartläggning är viktigt att tänka på hur detaljerad studien ska vara och 
att fokusera på de områden där intresset för studien ligger. Vår fokusering ligger därför 
på det flöde som de flesta produkter passerar genom och därmed kartläggs de 
aktiviteter som utförs sällan på en mer översiktlig nivå. När processen är identifierad 
och dokumenterad delas de olika aktiviteterna i materialflödet in i de fem olika typerna 
av processaktivitet som Olhager (2000) föreslår och ett processflödesschema upprättas 
för att ge en ökad förståelse för processen genom att åskådliggöra den. 
Utgångspunkten för vår kartläggning tas i det materialhanteringsflöde som 
presenterades i kapitel 2.2.3 och sedan kartläggs varje del av detta flöde. När alla 
aktiviteter, som följer ett normalflöde, är identifierade kommer grunddata till modellen 
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att inhämtas för dessa aktiviteter ur affärssystemet. Detta för att bland annat analysera 
när aktiviteterna sker under dygnet samt för att finna eventuella samband med de 
indata som blir aktuella i modellen. Därefter kommer tidsstudier att genomföras för att 
utreda tidsåtgången för de olika aktiviteterna inom materialhanteringen. För att 
genomföra kartläggningen kommer nedanstående frågor att behöva besvaras. 
 

 Vilka aktiviteter genomförs i materialhanteringsflödet? 
 

 Hur lång tid tar de olika aktiviteterna att genomföra? 
 

 När genomförs aktiviteterna? 
 
Processkartläggningen resulterar som tidigare nämnts i ett processflödesschema som 
åskådliggör materialhanteringsflödet genom fabriken samt beskriver de olika 
aktiviteter som sker och hur lång tid de tar att utföra. Det behövs dock mer information 
till vår kapacitetsberäkningsmodell som behandlar faktorer som påverkar 
materialhanteringsflödet. De teorier som presenteras i kapitel 3.2.1 är därför 
intressanta att använda. Nedan behandlas respektive faktor som påverkar 
materialhanteringen utifrån kapitel 3.2.1. Även denna del av kartläggningen har 
utgångspunkt i detta flöde som presenteras i kapitel 2.2.3. 

Gods 
Då materialhanteringsflödets uppgift är att ta emot gods, förmedla det vidare i form av 
material till, eller från, olika produktionssteg och sedan leverera ut färdiga produkter är 
det därmed självklart att godset är av yttersta betydelse för hur väl 
materialhanteringsflödet fungerar. Att undersöka hur godset är förpackat genom hela 
flödet är nödvändig information för modellen. Det avgör till exempel vilka tider som 
blir intressanta. Kumlafabriken tar emot en mängd olika typer av gods som kan ha 
olika påverkan på hur materialhanteringen måste ske och därmed är det intressant att 
undersöka om det går att särskilja dessa olika typer av gods för att klargöra om det 
finns någon skillnad i hanteringen mellan dessa typer.  
 

 Vilken typ av förpackning har godset när det hanteras vid godsmottagningen 
samt internt inom Ericsson i Kumla och vid utleverans? 

 
 Går det att på något sätt klassificera godset utifrån vilken typ av gods det är? 

Om ja, finns det skillnader i materialhanteringen för dessa olika typer av gods?  
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Inom Kumlafabriken finns det gods som kräver speciell hantering av olika slag till 
exempel beroende på fuktkänslighet, därmed är godsets fysiska egenskaper intressanta 
att kartlägga. Det kan vara avgörande för hur materialhanteringen kan utföras och 
därmed den tid det tar att utföra de olika arbetsmomenten. Därför blir det intressant 
med följande frågor: 
 

 Påverkar komponenternas storlek materialhanteringen? 
 

 Vilka arbetsmoment kräver speciell hantering beroende på fuktkänslighets- och 
ESD6-skydd? 

Transporter 
Förutom de interna transporterna som kartläggs i processkartläggningen sker det 
transporter till och från Kumla med gods som speditörerna hämtar och lämnar. Att 
studera när dessa transporter ankommer och avgår blir avgörande för när vissa delar av 
materialhanteringsarbetet kan påbörjas respektive bör avslutas. Därmed påverkas 
flödet av vid vilken tidpunkt ett kapacitetsbehov uppstår i de olika aktiviteterna inom 
materialhanteringen.  
 

 När sker det transporter med gods till och från Kumlafabriken? 

Personal 
I kapitel 3.2.1 diskuteras personalens avgörande betydelse för att få en effektiv 
materialhantering. Hur kompetent och erfaren personalen är påverkar effektiviteten 
inom materialhanteringen. Dessutom påverkar den kompetens som finns tillgänglig på 
vissa tider hur olika aktiviteter kan bemannas. Inom Ericsson i Kumla förekommer 
olika typer av skiftgångar och det är inte lika många av samma kompetens under varje 
skift vilket kan leda till begränsningar över hur personalen kan fördelas inom 
materialhanteringen. 
 

 Kräver de olika materialhanteringsaktiviteterna speciell kompetens för att de 
ska kunna utföras av personalen? 

                                              
6 ESD – Electrostatic Discharge. Se ordlista. 
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Volym 
Det är av intresse att genom hela materialflödet studera den mängd av gods som ska 
passera genom olika arbetsmoment. Detta kan vara en del av de indata som måste 
matas in i modellen för att se vilken kapacitet som krävs för det aktuella flödet. Det är 
inte bara hur stor totalvolym som passerar genom flödet utan även om det finns 
variationer i tid när det behövs kapacitet.  
 

 Vilken volym passerar genom de olika momenten i materialhanteringen? 
 

 Finns det variationer i volymen över en dag, en vecka eller en månad i de olika 
momenten? Om ja, hur skiljer sig volymerna? 

Utrustning och Layout 
Automatiseringsgrad och därmed vilken utrustning som används avgör hur 
materialhanteringen fungerar och hur effektiv den blir. En stor del av denna 
information tas redan med i processflödesanalysen eftersom det där beskrivs hur de 
olika arbetsmomenten genomförs. Fabrikens layout kommer att påverka avstånd med 
transporter och därmed tider för dessa transporter. Detta framkommer dock redan 
under processflödesanalysen samt i nulägesbeskrivningen, kapitel 2. Därför behövs det 
inte tillföras någon ytterligare information angående detta till vår modell. 

Arbetsmoment 
Den sista punkten som tas upp i kapitel 3.2.1, faktorer som påverkar materialflödet, är 
arbetsmoment. Materialhanteringen är till stor del beroende av hur omfattande 
momenten är som ska genomföras. Detta är något som kommer att dokumenteras i 
processflödesanalysen och därmed behövs inga ytterligare frågor under denna rubrik. 

4.1.2 Analys 

Arbetet ska mynna ut i en kapacitetsberäkningsmodell för materialhanteringsflödet och 
för att göra en sådan har ovanstående faktorer som påverkar materialhanteringen 
kartlagts. Det är dock inte bara information av den typ som framkommer i 
kartläggningen som är intressant för att utveckla en tillfredsställande modell. Det krävs 
även en analys av de data som kartläggningen ger för att finna hur faktorerna påverkar 
modellen och dess utformande. Dessa analyser kommer bland annat att bestå av 
statistiska analyser utifrån de statistikteorier som presenteras i kapitel 3.5. Detta för att 
tolka de eventuella samband som finns mellan de grunddata som inhämtas och de 
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materialhanteringsaktiviteter som identifieras. Kartläggningen och den efterföljande 
analysen utgör sedan grunden till kapacitetsberäkningsmodellen.  
 
Enligt Churchman (1968) är det, under en analys av ett system, viktigt att ha i åtanke 
hur olika delar av ett system påverkar varandra. Därför kommer 
materialhanteringsflödet att analyseras för att få fram hur de olika delarna av flödet 
påverkar varandra och vilka relationer som finns mellan dem.  
 

 Hur påverkar de olika materialhanteringsaktiviteterna varandra? 
 
När det har analyserats hur de olika aktiviteterna påverkar varandra kan det vara 
intressant att undersöka om det finns en kritisk linje av aktiviteter och undersöka om 
det finns andra aktiviteter som inte faller på denna linje och som därigenom kanske 
inte är lika viktiga att få full beläggning på. En kritisk linje kan även konstatera de 
begränsningar av kapaciteten som finns i materialhanteringen och vilka aktiviteter det 
är som behöver utökas för att öka kapaciteten. Denna information kan sedan användas 
för att undersöka möjligheten av att använda sig av flaskhalsstyrning som beskrivs i 
kapitel 3.4.1. 

 
 Finns det en kritisk linje av aktiviteter i materialhanteringsflödet? 

 
  Förekommer det flaskhalsar bland aktiviteterna? 

 
 Om det finns flaskhalsar, hur kan dessa beläggas på bästa sätt i enlighet med 

OPT/TOC-reglerna? 
 
De faktorer som avgör hur mycket kapacitet som behövs inom 
materialhanteringsflödet måste identifieras då dessa faktorer avgör vilken 
arbetsbelastning som uppstår i de olika delarna av flödet. Därmed kan dessa 
kapacitetsdrivare även fungera som indata till modellen och ska i sådana fall matas in 
av användaren. För att avgöra vilken indata som ska användas i modellen måste vi 
även ta hänsyn till att det är enkelt för användaren att inhämta dessa data. 
 

 Vilka är de faktorer som påverkar hur mycket kapacitet som behövs i 
materialhanteringsflödet? 

 
 Vilka indata ska användas till modellen? 
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Statistik 
När det har identifierats vilken indata modellen ska bestå av måste samband mellan 
aktiviteterna och indata identifieras för att finna hur variationer i indata påverkar 
aktiviteterna inom materialhanteringen. För att identifiera dessa samband kommer vi 
att använda oss av de statistikteorier som presenteras i kapitel 3.53.4. Analyserna som 
sedan genomförs gällande de samband som råder kommer att utgå utifrån teorierna 
gällande enkel linjär regression. För att avgöra hur starka sambanden är mellan 
materialhanteringsaktiviteterna och de indata som används kommer korrelation, 
determinationskoefficient och F-test att användas.  
 

 Vilka linjära samband finns mellan materialhanteringsaktiviteterna och de 
indata som används? 

 
 Är dessa eventuella samband statistiskt signifikanta? 

4.1.3 Modellering 

Ericssons syfte med denna modell är att ge materialhanteringschefen ett hjälpmedel 
vid beläggning av personalkapacitet då denna i dagsläget endast sker utifrån de 
erfarenheter om arbetsbelastning som har införskaffats. Modellen ska fungera som ett 
hjälpmedel vid kapacitetsplanering och endast ta hänsyn till vårt studerade 
normalflöde. Det innebär att det är viktigt att modelleringen sker på rätt nivå och tar 
hänsyn till normalflödet inom materialhanteringen och att modellen ger ett tillräckligt 
bra resultat.  
 
För att utveckla en modell utnyttjas det tillvägagångssätt som Pidd (1998) föreslår i 
kapitel 3.6. Den kartläggning och analys som genomförs ligger till grund för vår 
konceptuella modell. Under den konceptuella delen av vår modellering är det av 
yttersta vikt att ta hänsyn till vad modellen verkligen ska användas till för att undvika 
att modellen inte är anpassad för materialhanteringsflödet. 
 
För att utveckla modellen används de statistiska samband som identifieras mellan de 
aktuella aktiviteterna och de indata som används. Att undersöka hur dessa samband 
och indata ska användas vid modelleringen blir avgörande för att få en 
tillfredsställande modell. 
 

 Hur används de statistiska sambanden som finns mellan indata och aktiviteterna 
för att utveckla modellen? 
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Edlund et al (1999) med flera menar i kapitel 3.6 att en modell är en ofullständig 
beskrivning av verkligheten. Att avgöra om den modell som utvecklas är en tillräckligt 
bra beskrivning av verkligheten blir därför en viktig del av detta arbete. Detta kommer 
att göras vid valideringen av modellen. Det är en tvådelad uppgift där det dels 
undersöks hur väl modellen stämmer överens med det verkliga systemet för att avgöra 
hur korrekta de siffror är som kommer ut från modellen. Sedan undersöks hur väl 
modellen uppfyller de mål som Ericsson har med modellen.  
 

 Hur väl stämmer det verkliga behovet av kapacitet med det som modellen 
visar? 

 
 Hur väl uppfyller modellen det mål som Ericsson i Kumla har för modellen? 

 
Alla frågeställningar ovan finns sammanställda i bilaga 1. 
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5 Metod 

Först beskrivs vilket synsätt som har valts för undersökningen. När detta har 
motiverats behandlas vilken undersökningsansats som ligger till grund för uppsatsen. 
Därefter beskrivs hur arbetsgången har delats upp i olika faser. Kapitlet avslutas med 
en diskussion kring eventuella felkällor samt den kritik som kan finnas mot vald metod. 

5.1 Metodsynsätt 

Problem som kan uppstå när ett system ska beskrivas är att det kan vara svårt att 
avgöra vad som bör ingå i en systembeskrivning för att inte gå miste om de faktorer 
som påverkar systemet. För att underlätta detta finns det olika synsätt som kan 
appliceras för att ge en bra bild av systemet. Björklund & Paulsson (2003) anger tre 
olika synsätt att använda vid skrivandet av en uppsats. Dessa är analytiskt, system- och 
aktörssynsätt.  
 
Analytiskt synsätt innebär att undersökningen strävar efter att beskriva verkligheten 
objektivt. Det tas ingen hänsyn till vem observatören är och verkligheten beskrivs 
objektivt. Vid användning av det analytiska synsättet ses helheten som att den kan 
delas upp i olika delar och summan av delarna är lika med helheten. 
 
Ett systemsynsätt innebär att delarna är skilda från helheten. Med detta menas att det 
nödvändigtvis inte behöver vara det bästa alternativet inom respektive område som 
resulterar i det bästa alternativet för helheten. Det kan förekomma att ett bra alternativ 
inom ett område kan påverka systemet negativt, samtidigt som ett mindre bra 
alternativ tillsammans med andra delar genererar en kombination som påverkar 
systemet positivt. Systemsynsättet medför att det system som studeras är uppdelat i 
olika delar. Möjligheten att kunna bryta ner det övergripande uppdraget i mindre delar 
gör det mer överskådlig samt att det blir enklare att hantera och analysera uppdraget. 
Varje del bör hela tiden analyseras med utgångspunkt hur denna del påverkar helheten 
tillsammans med de andra ingående delarna i systemet.   
 
Till skillnad från de andra två synsätten ovan utgår aktörssynsättet från att verkligheten 
är en social konstruktion och att den påverkar människan samtidigt som denne 
påverkar verkligheten. Undersökningen blir därför starkt färgad av vilka erfarenheter 
som undersökaren har. 
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I vår studie har det inte varit möjligt att använda sig av ett analytiskt synsätt då arbetet 
behandlar ett logistikflöde där delarna i allra högsta grad påverkar varandra och 
därmed faller en av de grundläggande idéerna med ett analytiskt synsätt. Att använda 
oss av ett aktörssynsätt är inte heller det lämpligt eftersom vi ska vara objektiva i 
arbetet samt att vi inte anser att våra erfarenheter ska påverka resultatet i denna studie. 
Utifrån detta har vi valt att använda oss av ett systemsynsätt då det passar bra till att 
studera ett logistikflöde där helheten skiljer sig från summan av delarna och där de 
erfarenheter som personerna har som observerar flödet inte ska påverka flödet. 

5.2 Undersökningsansats 

Lekvall & Wahlbin (2001) menar att det finns tre olika dimensioner att ta hänsyn till 
vid val av undersökningsansats. De tre dimensionerna är vilket huvudintresse, 
analyskaraktär undersökningen ska ha och till sist vilken datatyp som undersökningen 
baseras på, detta illustreras i figur 5.1 nedan. 
 

 
 

Figur 5.1. Undersökningsansats. Baserad på Lekvall & Wahlbin (2001). 

5.2.1 Undersökningens huvudintresse 

Lekvall & Wahlbin (2001) anser att det finns tre olika sätt att utforma en undersökning 
på. Vilken som väljs är till stor del beroende på vad som ska studeras med hänsyn till 
om undersökningen ska gå på djupet, på bredden eller över tiden. De tre olika 
ansatserna kallas: 
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 Fallanalysansats – En fallanalysansats innebär att ett enskilt fall studeras på 
djupet. Det medför att analysen blir detaljrik med djupgående beskrivningar och 
analyser av enskilda fall. Ansatsen lämpar sig då det handlar om explorativa 
undersökningar där det är viktigt att få en detaljerad uppfattning om processer 
av olika slag och där det på förhand inte går att säga vad som är viktigt 
respektive oviktigt. 

 
 Tvärsnittsansats – Med en tvärsnittsansats ska undersökningen beskriva och 

analysera på bredden över många fall men med en variabel och därmed se hur 
denna variabel varierar över de olika fallen. 

 
 Tidsserieansats – Detta innebär att en utveckling studeras över tiden och 

meningen är att se hur en variabel utvecklas över tiden. 
 
I vårt arbete studeras endast materialflödet på Ericssons fabrik i Kumla och det 
studeras inte ur perspektivet att det ska förändras över tiden. Dessutom vill vi få en 
djup förståelse för hur flödet fungerar för att kunna utveckla en bra modell som 
beskriver flödet. Detta gör att vi utför en studie med en klassisk fallansats. 

5.2.2 Undersökningens analyskaraktär 

Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) kan en undersökning ha två olika analyskaraktärer, 
antingen är den kvalitativ eller så är den kvantitativ. Kvalitativa studier används för att 
skapa en djupare förståelse för ett ämne. Exempel på kvalitativa data är observationer 
och svar från intervjuer medan data som på ett mer meningsfullt sätt kan översättas till 
sifferform kan betecknas som kvantitativa. Fallstudier blir ofta kvalitativa medan 
tvärstudier ofta blir kvantitativa. 
 
Vår undersökning bygger både på kvalitativa och kvantitativa data. Exempelvis kan 
sägas att för att få en bild över hur det studerade materialhanteringsflödet är utformat 
samt vad som påverkar det har främst kvalitativa data använts. De data som använts 
för att dokumentera tider, hämta information ur affärssystemet till vår modell är 
exempel på kvantitativa data. 
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5.2.3 Undersökningens datatyp 

Den tredje och sista dimensionen vid val av undersökningsansats är enligt Lekvall & 
Wahlbin (2001) om undersökningen bygger på primär eller sekundär data. Med primär 
data menas sådan data som samlas in för just denna undersökning som till exempel 
data från intervjuer, mätningar eller egna observationer. Med sekundär data menas 
data från till exempel tidigare undersökningar eller befintlig statistik. Det kan dock 
påpekas att data från till exempel intervjuer kan vara sekundär data om svaret från 
intervjun bygger på sådana data som finns insamlad sedan tidigare. Sekundär data är 
ofta insamlad i annat syfte än den aktuella undersökningen och därigenom kan 
kvaliteten på dessa data vara svårbedömd. 
 
Denna undersökning bygger på både primär och sekundär data då till exempel de data 
som kommer från de intervjuer som genomförs samt de egna tidsstudier som kommer 
att genomföras kan karaktäriseras som primär data medan fakta från Ericssons 
affärssystem är exempel på sekundär data. 
 
En sammanställning av de kombinationer vi använde oss av, utifrån de tre 
dimensionerna, i Lekvall & Wahlbins undersökningsansats representeras av de 
mörkare boxarna i figur 5.1. 
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5.3 Arbetsgång 

I detta kapitel redovisas den arbetsgång som har valts för att utföra detta uppdrag, 
arbetsgången illustreras i figur 5.2. Den kan med fördel delas in i tre olika faser, vilka 
är: planerings-, kartläggning och analys- samt modellerings- och 
rekommendationsfasen. Samtidigt som det går att följa arbetsgången i de olika faserna 
åskådliggörs även vad de olika delarna ger för rapporten. 
 

 
 

Figur 5.2. Arbetsgång för vårt uppdrag. 
  
Planeringsfasen innehåller de inledande delarna i rapporten, såsom inledning, 
nulägesbeskrivning, referensram, uppgiftsprecisering och metod. Dessa nämnda delar 
utgör grunden för denna rapport. Det var i denna fas som bakgrunden till uppdraget, 
information om Ericsson och relevanta teorier insamlades. Därefter strukturerade vi 
upp vårt arbete och identifierade vad vi skulle göra, samt vilket tillvägagångssätt vi 
skulle använda oss av för att utveckla denna kapacitetsberäkningsmodell.  
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Kartläggning och analysfasen består av den kartläggning som utförs för att praktiskt 
kunna få svar på de frågor som uppgiftspreciseringen gav. Utifrån denna insamling av 
olika slags data genomfördes en analys för att få en ökad förståelse för de faktorer som 
påverkar materialhanteringen och därmed kapacitetsberäkningsmodellen.  
 
Den sista fasen är modellerings- och rekommendationsfasen som består av skapandet 
och validering av modellen. Därefter gjordes en avslutande diskussion som ledde fram 
till rekommendationer om hur modellens riktighet kan förbättras. 

5.3.1 Planeringsfasen 

Arbetet började med att vi gjorde ett antal rundvandringar och sökte information på 
Ericssons interna hemsidor dels för hela Ericsson som företag samt specifikt för 
verksamheten i Kumla. Detta för att få en grundläggande förståelse för företaget, 
uppdraget och dess bakgrund. Vi hade även flera samtal med vår handledare på 
Ericsson för att förstå hans målsättning och tankegångar kring uppdraget. Det ledde 
först fram till vår bakgrund och vårt syfte. Därefter skedde en mer övergripande 
informationsinsamling som redogör för Ericssons verksamhet idag och sedan en 
närmare beskrivning av Kumlafabrikens nuläge och det materialhanteringsflöde vi 
studerade. Det gav oss en bättre förståelse och en mer övergripande bild av uppdraget 
samt en grund till den modell som vi skulle utveckla. Efter dessa två moment var det 
dags att söka efter litteratur som innehöll lämpliga teorier som vi skulle kunna använda 
oss av för att stödja vår uppgiftsprecisering. Alla tidigare delar i planeringsfasen har 
tillsammans gett en grund till en preciserad uppgift som består av en rad olika 
frågeställningar. Dessa ska ge svar som kan ge goda förutsättningar för utvecklandet 
av en modell. Det sista momentet i planeringsfasen, metodavsnittet, bestod av att 
undersökningens upplägg fastställdes utifrån metoder som ansågs lämpliga i 
sammanhanget.  

5.3.2 Kartläggnings- och analysfasen 

Arbetet i denna fas har delats upp i tre delar, kartläggning, frekvensstudie och analys. 
Kartläggningen utförde vi på egen hand medan frekvensstudien genomfördes 
tillsammans med anställda inom Ericsson samt externa konsulter. Analysen 
genomfördes för att se vilken indata som var relevant för modellen. 
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Kartläggning 
Utifrån de grundläggande kunskaper vi fick under den inledande fasen av arbetet 
ritades materialhanteringsflödet upp i form av ett processflödesdiagram, med de 
huvudaktiviteter som ingår, för att få övergripande förståelse för materialhanteringen. 
Efter denna översiktliga förståelse för flödet inleddes kartläggningen av varje enskild 
aktivitet med början i flödets första aktivitet. I denna del studerade vi arbetet genom att 
närvara när de olika arbetsmomenten utfördes. Samtidigt som vi närvarade ställde vi 
även de frågor som fanns för respektive aktivitet. 
 
Vid kartläggningen inhämtades även svar på de frågor som återfinns i 
uppgiftspreciseringen genom att dels intervjua nämnda personer samt att finna svar 
från kartläggningen gällande materialhanteringsflödet. Frågorna samt information om 
var vi valde att hämta in denna information presenteras i tabell 5.1.  
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Frågor att besvara Källa till svar 

 Vilka aktiviteter genomförs i 
materialhanteringsflödet? 

Kartläggning av flödet 

 Hur lång tid tar de olika aktiviteterna att 
genomföra? 

Tidstudier 

 När genomförs aktiviteterna? Data ur SAP/R3 
 Vilken typ av förpackning har godset när det 

hanteras vid godsmottagningen samt internt inom 
Ericsson i Kumla och vid utleverans? 

Kartläggning av flödet 

 Går det att på något sätt klassificera godset utifrån 
vilken typ av gods det är? Om ja, finns det 
skillnader i materialhanteringen för dessa olika 
typer av gods? 

Kartläggning av flödet 

 Påverkar komponenternas storlek 
materialhanteringen? 

Kartläggning av flödet 

 Vilka arbetsmoment kräver speciell hantering 
beroende på fuktkänslighets- och ESD7-skydd? 

Data ur SAP/R3 

 När sker det transporter med gods till och från 
Kumlafabriken? 

Data ur SAP/R3 
 

 Kräver de olika materialhanteringsaktiviteterna 
speciell kompetens för att de ska kunna utföras av 
personalen? 

Kartläggning av flödet 

 Vilken volym passerar genom de olika momenten i 
materialhanteringen? 

Data ur SAP/R3 

 Finns det variationer i volymen över en dag, en 
vecka eller en månad i de olika momenten? Om ja, 
hur skiljer sig volymerna? 

Data ur SAP/R3 

 
Tabell 5.1. Källor för att besvara kartläggningsfrågorna från uppgiftspreciseringen. 

Frekvensstudie 
I inledningen av uppdraget framkom det att Ericsson skulle hjälpa till med att ta fram 
tiderna för de olika arbetsmomenten. Detta innebar att vi tillsammans med personal 
från avdelningarna processutveckling och produktionsteknik samtalade om hur arbetet 
skulle läggas upp för att genomföra tidsstudierna. Vi kom fram till att en lämplig 

                                              
7 ESD – Electrostatic Discharge. Se ordlista. 
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metod för att ta fram tider gällande materialhanteringen skulle vara att använda 
frekvensstudier. Detta beroende på att materialhanteringspersonalen utför många olika 
arbetsmoment vilket skulle göra det svårt att använda sig av en tidsstudie. 
Kompetensen för att genomföra en frekvensstudie fanns inte inom Ericsson i Kumla 
vilket gjorde det nödvändigt att anlita konsulter för att göra en frekvensstudie. Tanken 
var att personal inom produktionsteknik skulle lära sig att genomföra frekvensstudier 
för att sedan själva kunna genomföra det på andra avdelningar inom Kumlafabriken. 
Inlärningen skedde när konsulterna genomförde frekvensstudien för godsmottagning, 
huvudlager, hub och kundorder. Dessa avdelningar var lämpliga att studera på grund 
av att om de andra huvudaktiviteterna skulle ha varit inkluderade hade den geografiska 
ytan blivit för stor och därmed hade en frekvensstudie inte varit genomförbar. De 
resterande arbetsmätningarna som den upplärda personalen skulle genomföra var för 
binge och slutmontage. Det resulterade i en tidsstudie för slutmontage och att en 
frekvensstudie skulle genomföras för bingen efter detta examensarbete. Anledningen 
till att det blev en tidsstudie i slutmontage är att deras arbetsmoment är relativt få och 
repetitiva.  
 
Den frekvensstudie som genomfördes var en GTT-studie, vilket innebär att det sker 
cyklisk avläsning av den studerade personalen. När konsulterna började sitt arbete på 
Ericsson i Kumla var vi med i förarbetet innan studien startade. Det bestod av att 
definiera lämpliga parametrar för personal, operationer och geografisk plats. 
 
Det definierades totalt tolv parametrar för operationerna, exempel på parametrar var 
bland annat att lägga in material, ta ut material och packning. Efter det skapade vi en 
lista över den personal som skulle närvara under studien där varje anställd fick en egen 
operatörskod. De olika geografiska platserna där arbetssysslorna utförs tilldelades även 
de en egen nummerkod. Förutom de tolv parametrarna som beskrev arbetssysslorna 
lades det även till parametrar för de fyra olika typerna av fördelningstid, vilka 
representeras av olika slags störningar i arbetet. 
 
Efter det att operatörskoderna, tempoförteckningen samt de geografiska platserna var 
definierade utfördes ett antal provstudier för att modifiera de olika listorna med korrekt 
och mer passande information. Vid studierna matades de fördefinierade data in i en 
handkontroll där en kombination av tempoförteckning, operatörskod samt geografisk 
nummerkod redogjorde för vilken anställd som utförde vilket arbetsmoment samt var 
operationen utfördes. Provstudierna gav även en bra uppfattning om hur lång tid det 
tog att studera personalen en gång för respektive huvudaktivitet. Detta motsvaras av 
cykeltiden för studien. Det var viktigt att ta reda på cykeltiden för studien då det avgör 
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med vilken frekvens, antal, registreringar bör ske per huvudaktivitet. Cykeltiden var 
elva minuter vilket innebär att var elfte minut påbörjades det en ny registrering för 
respektive huvudaktivitet. Det var noga att cykeltiden följdes under hela studien då 
varje registrering representerade elva minuter av operatörens arbete. Två registreringar 
av samma operation i följd för en viss operatör innebär därmed att operatören har 
ägnat 22 minuter åt det arbetsmomentet. 
 
Denna studie skedde med en cykeltid på elva minuter under tio arbetsdagar, två 
veckor, på dagtid klockan 06.00-14.00. Under den första veckan studerades 13 
anställda och under den andra veckan studerades nio anställda vilket totalt gav 4444 
stycken observationer. Den stora mängden observationer resulterar i att personalens 
fördelning vad det gäller arbetssysslor kan säkerställas med en statistisk säkerhet på 95 
procent.  

Analys 
En analys genomfördes därefter för att utifrån kartläggningen analysera de faktorer 
som påverkar, samt hur de påverkar modellen. Det första steget blev att analysera hur 
de olika arbetsmomenten påverkade varandra för att försöka att identifiera en kritisk 
linje. Det var även intressant att se förhållandet mellan olika moments arbetsmängd, 
till exempel kan flera godsmottag krävas för att generera en leverans av färdiga 
produkter. När sambanden mellan arbetsmomenten identifierats undersöktes därefter 
hur ofta de utfördes i förhållande till den aktuella produktionsvolymen.  
 
Därefter analyserades hur volymerna varierade under dygnet samt för olika dagar för 
att se om det fanns speciella tidpunkter när det krävdes mer eller mindre personal vid 
de olika momenten. Genom att ta reda på vilken data som var lämplig och tillgänglig i 
affärssystemet genomfördes nästa steg i analysen som var att undersöka vilken data 
som skulle ligga till grund för modellen. Vi analyserade även på samma sätt vilken 
data som skulle matas in av användaren i modellen. Efter detta genomfördes statistiska 
analyser för att avgöra vilka samband, och hur starka dessa var, mellan 
materialhanteringsaktiviteterna och de indata som användes. 

5.3.3 Modellerings- och rekommendationsfasen 

Med kartläggning och analys som grund genomfördes modelleringen som följer den 
modell som beskrivs i kapitel 3.6. Analysen utmynnade i en konceptuell modell där 
hela flödet och all data som påverkar flödet beskrevs detaljerat. Sedan överfördes den 
konceptuella modellen till en datormodell i Microsoft Excel. Datormodellen gjordes 
först i en betaversion som validerades och experimenterades med för att kunna avgöra 
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modellens funktion samt att identifiera potentiella förbättringsområden. För att 
implementera dessa förbättringar användes de fyra stegen i kapitel 3.6. Detta gjordes 
iterativt tills det att modellen gav en acceptabel nivå av korrekthet för Ericsson i 
Kumla. Valideringar skedde kontinuerligt med berörd personal inom 
materialhanteringen och produktionsteknik på Kumlafabriken.  
 
Därefter analyserades modellen för att hitta områden som skulle kunna ge bättre 
grunddata till modellen. Dessa områden utvärderades samt rangordnades efter hur stor 
positiv effekt förbättringarna kunde generera i förhållande till krävd arbetsinsats. De 
mest intressanta områdena presenterades sedan som rekommendationer för hur 
modellen på ett sätt bättre skulle kunna motsvara verkligheten genom att innehålla mer 
korrekt data.  

5.4 Metodkritik och felkällor 

När en undersökning genomförs är det viktigt att vara medveten om de fel som kan 
uppstå under hela arbetets gång. Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) kan felen uppstå i 
såväl planeringen, undersökningen samt analysdelen av en studie. Nedan presenteras 
de felkällor som enligt Lekvall & Wahlbin (2001) kan förkomma i en undersökning. 
Det beskrivs även hur vi har försökt att ta hänsyn till dessa tänkbara felkällor samt hur 
vi har försökt att minimera risken för att de skulle uppstå. Felkällorna är uppdelade 
efter de faser som återfinns i vår arbetsgång, se figur 5.2.  

5.4.1 Felkällor i planeringsfasen 

Det första felet som kan uppstå är att vi inte har förstått uppgiften korrekt och därmed 
motsvarar inte syftet det verkliga uppdraget. För att undvika denna felkälla har 
uppgiften och dess syfte diskuterats med vår handledare för att kontrollera att vi 
tillsammans var överens och förstod vad uppgiften skulle leda fram till. Det kan även 
förekomma att fel uppstår när avgränsningar för uppgiften genomfördes. Genom att 
diskutera detta med vår handledare kom vi tillsammans fram till att inga initiala 
avgränsningar skulle ske och vi skulle därmed få en bättre förståelse för 
materialhanteringen och senare vara kapabla att göra lämpliga avgränsningar. Dock 
har vi valt att presentera dessa avgränsningar i kapitel 1.3. 
 
Att fel teorier har använts i rapporten är en annan tänkbar felkälla som vi har försökt 
att undvika genom opponering och kontakt med vår handledare på universitetet. Fel 
teorier leder även till att uppgiftspreciseringen riskerar att få följdfel då den bygger på 
teorierna från referensramen. Risken att frågeställningarna i uppgiftspreciseringen inte 
representeras av de frågor som ger den bästa lösningen på uppdraget är ett annat 
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problem. Detta har vi försökt att eliminera genom att vara väl införstådda med 
uppdraget samt att studera lämplig litteratur. Valet av lämplig metod kan vara en 
tänkbar felkälla som kan leda till att uppdraget studeras ur ett helt felaktigt perspektiv. 
För att välja en lämplig metod för vårt uppdrag har vi utgått från vilken karaktär 
uppdraget har och vad som är ett lämpligt synsätt.  

5.4.2 Felkällor i kartläggnings- och analysfasen  

Att systemet kartläggs felaktigt, som leder till att viktiga delar inte ingår, är ytterligare 
en felkälla som måste beaktas. Materialhanteringens komplexitet kan leda till att vi 
missförstår vissa moment och tror att de är mindre komplexa än vad de egentligen är. 
För att försöka undvika detta har vi visat och förklarat våra tankegångar för flera olika 
personer inom Ericsson vilka har verifierat att vi har förstått flödet för 
materialhanteringen korrekt. I kartläggningen samlades det in en stor mängd data ur 
affärssystemet för att kunna analysera de transaktioner som sker gällande 
materialhanteringen i affärssystemet. Genom diskussioner med processutvecklare 
inom logistik kom vi fram till vilka data som var relevanta för 
materialhanteringsaktiviteterna. Det fanns en risk att det rådde missförstånd mellan oss 
och processutvecklarna vilket skulle ha lett till att vi inte fick relevant data ur 
affärssystemet. Vi försökte dock att undvika detta genom att förklara vårt uppdrag 
noga och väl förklara vad de data skulle användas till samt vad de skulle representera.   
 
När det gäller frekvensstudien finns flera olika tänkbara felkällor och studien 
genomfördes inte av oss utan av två konsulter. Dock var vi med vid utformandet av 
studien samt till viss del under genomförandet av studien. Vi var även med när 
resultaten tolkades vilket minimerar risken för att vi tolkade studiens resultat felaktigt 
och använde tiderna på ett felaktigt sätt. 
 
Felkällor som kunde förekomma i analysfasen var att de analyser vi gjorde utifrån 
kartläggningen samt de statistiska analyserna inte var korrekta och därmed gav 
felaktiga faktorer som påverkar modellens utformande. Detta försökte vi att eliminera 
genom att använda oss av den litteratur som återfinns i referensramen. Analysen 
byggde mycket på data ur affärssystemet och risken fanns att vi feltolkade dessa data 
vilket gav oss data som inte stämde överens med verkligheten. För att undvika dessa 
felkällor förkom diskussioner med processutvecklare inom logistik för att kontrollera 
att de data vi analyserade beskrev verkligheten korrekt.  
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5.4.3 Felkällor i modellerings- och rekommendationsfasen 

I den sista av våra tre faser, modellerings- och rekommendationsfasen, fann vi 
felkällor som vi försökte att eliminera enligt nedan. En möjlig felkälla som kunde 
förekomma var när den konceptuella modellen skulle överföras till en 
datorimplementering av modellen. Risken var att den konceptuella modellens alla 
faktorer och aspekter inte fanns med i den utvecklade datormodellen.  
 
Den mänskliga faktorn utgjorde en eventuell felkälla då det fanns risk för att vi gjorde 
fel vid skapandet av modellen som gav felaktiga värden, till exempel att 
sammankopplingar av celler i Microsoft Excel blev felaktiga. För att undvika detta 
gjordes kontinuerliga kontroller för att säkerställa modellens riktighet. 
 
Under rekommendationsfasen fanns det en risk att våra rekommendationer för att 
förbättra modellens riktighet inte gav de förbättringar vi trodde att de skulle göra. För 
att undvika denna möjliga felkälla försökte vi att stödja våra rekommendationer på 
våra teorier i referensramen samt ur kartläggningen.  



Ericsson AB  Kapitel 6 
  Kartläggning 

56 



Ericsson AB  Kapitel 6 
  Kartläggning 

57 

6 Kartläggning  

Kapitlet beskriver inledningsvis de ingående delarna i materialhanteringsflödet. 
Utifrån denna beskrivning kommer de frågor som återfinns i kapitel 4 besvaras. 
Därefter redovisas hur vi har funnit relevanta grunddata och tider till 
kapacitetsberäkningsmodellen. 

6.1 Kartläggning av materialhanteringsflödet 

Vår kartläggning av materialhanteringsflödet är tredelad. När alla aktiviteter som var 
relevanta för denna studie hade identifierats tog nästa del av kartläggningen vid som 
bestod av att hämta grunddata till modellen ur affärssystemet för de identifierade 
aktiviteterna. När grunddata hade inhämtats genomfördes därefter tidsstudier för att 
kartlägga tidsåtgången för de identifierade aktiviteterna inom materialhanteringen. 
Anledningen till att vi valde denna ordning i kartläggningen beror på att först behövde 
aktiviteterna identifieras innan det var möjligt att veta vilka data som var intressanta 
samt vilka tider som skulle mätas för de olika aktiviteterna.  
 
Det flöde som kartlades är det materialhanteringsflöde som presenterades i kapitel 
2.2.3, se figur 6.1. Kartläggningen av aktiviteterna började i godsmottagningen och 
följde flödet ända till kundorder där det sker leverans av färdigproducerade 
radiomoduler och mikrobasstationer. Varje huvudaktivitet, som utgörs av en ljusgrå 
box, har delats upp i delaktiviteter då varje huvudaktivitet har kartlagts. Detta för att 
tydliggöra de ingående delaktiviteterna vid nedbrytning av varje huvudaktivitet. Hur 
dessa huvudaktiviteter är placerade geografiskt inom fabriken i Kumla illustreras i 
bilaga 6. Utifrån de processteorier som presenteras i kapitel 3.1 och kartläggningen i 
detta kapitel har en processflödesanalys genomförts för att få en mer översiktlig bild 
över materialhanteringsflödet, se bilaga 2.  
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Figur 6.1. Materialhanteringsflödet. 

6.1.1 Godsmottagning 

Den första huvudaktiviteten i materialhanteringsflödet är godsmottagning. Uppgiften 
för denna aktivitet är att ta emot gods, packa upp gods samt att rapportera in godset i 
affärssystemet. Godsmottagningen delas upp i fyra delaktiviteter enligt 
figur 6.2 nedan. 
 

 
 

Figur 6.2. Godsmottagningen. 
 

 Lossning av gods – Denna aktivitet börjar med att leverantörernas gods 
anländer till Ericsson i Kumla med ett antal olika speditörer. De flesta 
speditörer levererar godset på förmiddagen mellan klockan 09.30 och 13.00. 
Oftast lossar chaufförerna själva godset från lastbilarna och ställer det på en 
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uppställningsyta i anslutning till den lastkaj de har ankommit till. Den största 
delen av godset levereras på pall, antingen förpackat i kartonger eller direkt på 
pallen. Resterande gods som inte kräver pallar levereras som styckegods i 
enskilda kartonger. Beroende på om det är mycket gods eller om 
arbetsbelastningen i godsmottagningen är låg brukar materialhanterings-
personalen hjälpa till med lossningen. Enligt de arbetsbeskrivningar som finns 
är tanken att materialhanterarna ska lossa det gods som anländer. Medan 
chauffören är kvar görs en visuell besiktning och en kvantitetskontroll för att 
kontrollera att godset inte är transportskadat och att antalet kollin stämmer.  

 
 Förflyttning av gods – Därefter förflyttas pallarna med gods från den 

temporära uppställningsytan med hjälp av truck in till den yta där uppackning, 
kvantitetskontroll och inrapportering i affärssystemet sker.  

 
 Uppackning av gods – Beroende på vad det är för typ av gods sker denna 

aktivitet på olika sätt då storleken på godset varierar. De material som anländer 
till Ericsson i Kumla delas av fabriken in i tre olika typer av material. Dessa är 
mönsterkort, mekanik och elektronik.  

 
Mönsterkorten används i ytmontage där de tillsammans med 
elektronikkomponenter produceras till kretskort, mönsterkorten kan 
storleksmässigt jämföras med ett A4. När mönsterkorten kommer från 
leverantören är de vakuumförpackade i en plastförpackning med varierande 
antal i varje förpackning. Dessa inplastade mönsterkort är sedan paketerade i 
kartonger och beroende på vikt kan antalet mönsterkort i en kartong variera. För 
det mesta är det mellan 20 till 30 mönsterkort per kartong. Mönsterkorten 
packas upp ur kartongerna och samtidigt kontrolleras att inget gods är skadat. 
Därefter görs en kvantitetskontroll för att kontrollera att antalet levererade 
mönsterkort enligt följesedeln stämmer överrens med det verkliga antalet 
levererade mönsterkort. De uppackade mönsterkorten packas i en pall med en 
pallkrage.  
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Mekanikartiklarna består till exempel av kylflänsar, stommar och fronter till 
radiomodulerna samt mikrobasstationer. Mekanikartiklarna är metall-
konstruktioner som används för att möjliggöra radiomodulernas och 
mikrobasstationernas konstruktion och funktion. Det gods som 
mekanikleverantörerna levererar är förpackade på EU-pallar eller på Arca 
Tray8. Mekanikartiklarna kräver ingen uppackning men det sker en visuell 
kvantitetskontroll och en besiktning av godset.  
 
Elektronikkomponenterna används i huvudsak i produktionen i ytmontage men 
förekommer även i slutmontage. Komponentstorleken varierar från en gånger 
en halv millimeter upp till 40 gånger 40 millimeter. Leverantörerna levererar 
komponenterna på band som sedan är rullade på plastrullar, detta för att 
möjliggöra en smidig produktion. Plastrullarna är förpackade i kartonger från 
leverantörerna. Det är många elektronikleverantörer som levererar samma 
komponent och antalet komponenter på rullarna varierar därför beroende på 
leverantör för en specifik komponent. Antalet rullar som ligger i kartongerna 
kan även de variera, det är därför svårt att uttala sig om vilket antal som ligger i 
en kartong. Beroende på rullarnas storlek och kvantitet packas dessa upp i 
mindre plastbackar eller på pall med pallkragar. Plastbackarna placeras sedan 
på en transportvagn som är en vanlig vagn beståenden av två hyllplan. Varje 
rulle som packas upp märks om med nya etiketter som gör det möjligt för 
affärssystemet att läsa av dessa rullar.  
 

 Inrapportering av gods – Efter uppackningen sker det en aktivitet som är lika 
oberoende på typ av gods. Det sker en inrapportering i affärssystemet, godset är 
mottaget i systemet. Därefter genererar affärssystemet en lämplig lagerplats 
som skrivs ut på en etikett vilken fästs på den pall eller plastback som är aktuell 
för godset. De inrapporterade pallarna med material, färdigt att förflyttas till 
huvudlagret, placeras på en speciell yta alldeles i anslutning till uppackningen.  

6.1.2 Huvudlager 

Huvudlagret är det lager där största delen av alla råmaterial lagerhålls för att 
säkerställa försörjningen av insatsmaterial i produktionen. Huvudlagret består av ett 
höglager med 2 140 lagerplatser anpassat för pallar, samt fyra shuttlar9 anpassat för 
plastbackar med totalt 2 192 lagerplatser. I shuttlarna lagras endast plastbackar med 
elektronikkomponenter medan resterande material lagras i höglagret. De huvudsakliga 
                                              
8 Arca Tray – Emballage utvecklat för Kumlafabriken. Se ordlista.  
9 Shuttle – Automatiserat lager. Se ordlista. 
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uppgifterna för huvudlagret är att lagra in det gods som godsmottagningen tar emot 
samt att förse binge, buffertlager i slutmontage och kundorder med material. I 
huvudlagret fann vi fem aktiviteter enligt figur 6.3 nedan. 
  

 
 

Figur 6.3. Huvudlagret. 
 

 Förflyttning av gods – Det inrapporterade godset förflyttas från 
godsmottagningen till huvudlagret för lagring. Vem som flyttar godset från 
godsmottagningen till huvudlagret beror på hur mycket det är att göra för 
personalen. Tanken är att godsmottagningen ska köra in de färdiga pallarna till 
huvudlagret och att transportvagnarna med elektronikkomponenter alltid ska 
hämtas av personalen i huvudlagret. Personalen som lagrar in gods i 
huvudlagret ser med hjälp av datorn i trucken hur mycket material som är klart 
för inlagring från godsmottagningen. I de fall då det är mycket material som 
väntar på att lagras in hjälper de därför även till att hämta det material som står 
på pallar i godsmottagningen. 

 
 Inlagring – När materialet befinner sig i huvudlagret lagras alla material in på 

flytande lagerplatser i enlighet med de lagerplatser som etiketterna visar från 
godsmottagningen. Pallarna med gods lagras in i höglagret och plastbackarna, 
bestående av mindre elektronikkomponenter, lagras in i shuttlarna.  

 
 Lagring – De inlagrade materialen lagerhålls, i höglagret eller i shuttlarna, tills 

dess att binge, slutmontage eller kundorder har ett behov av att fylla på 
materialbuffertarna för att säkerställa produktionen. 

 
 Uttag ur lager – Huvudlagret förser dels bingen med mönsterkort och 

elektronikkomponenter för tillverkning av kretskort samt slutmontage med 
mekanikdetaljer för färdigställandet av radiomodulerna och mikrobas-
stationerna. När bingen och slutmontage behöver fyllas på med material lägger 
respektive avdelning en order i affärssystemet som genererar en plockorder i 
huvudlagret. Truckföraren i huvudlagret får då upp denna plockorder på 
terminalen i trucken, vilket material som ska tas ut och var det finns. Antingen 
tas materialet ut i höglagret eller i shuttlarna beroende på vad det är som ska tas 



Ericsson AB  Kapitel 6 
  Kartläggning 

62 

ut. De plockorder som ska till slutmontage placeras på ställage vid höglagret 
där materialhanterare från slutmontage sedan hämtar materialen med truck. 
Materialen som levereras från huvudlagret till kundorder är små vad det gäller 
vikt och volym och levereras av eller hämtas av personal från huvudlagret eller 
kundorder.  

 
 Transport till bingen – Det material som bingen lägger order på transporteras 

av personalen i huvudlagret till en yta i anslutning till bingen. Produktionen av 
kretskort kräver en viss luftfuktighet och ytorna är ESD-skyddade. Detta leder 
till att materialet från huvudlagret transporteras till en yta utanför ytmontage för 
att inte påverka den miljö som produktionen kräver.  

6.1.3 Binge 

Bingen är ett buffertlager vars huvudsakliga uppgift är att förse ytmontage med 
material i form av elektronikkomponenter och mönsterkort vid tillverkningen av 
kretskort. De huvudsakliga aktiviteterna i bingen består av att fylla på bingen med det 
material som används för att fylla på de materialhyllor, buffertar, som finns vid 
respektive lina i ytmontage samt att se till att det finns mönsterkort i ytmontage. Totalt 
finns åtta linor i ytmontage men det körs sällan fler än tre till fyra linor samtidigt. 
Materialet som lagras i bingen kommer antingen från Arrow eller från huvudlagret. 
Aktiviteterna i bingen illustreras nedan i figur 6.4. 
 

 
 

Figur 6.4. Bingen. 
 

 Förflyttning av material – Materialet som är placerat på uppställningsytan 
utanför ytmontage kommer antingen på pall, mönsterkort, eller större 
plastbackar innehållande elektronikkomponenter. Materialet på 
uppställningsytan hämtas sedan av personalen i bingen med hjälp av en 
palldragare och körs till bingen där det sker en godsmottagning.  

 
Arrow-komponenterna levereras i materialskåp med hjul på till 
godsmottagningen varje vardag ungefär klockan 21.00, vilka omgående 
levereras av personalen från godsmottagningen till bingen.  
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 Godsmottagning – När materialen, från huvudlagret och materialskåpen från 
Arrow, har förflyttats till bingen gör personalen en godsmottagning av det 
levererade materialet för att bekräfta att de har tagit emot rätt kvantitet av rätt 
artikel. På varje material finns en streckkod som läses av för att rapportera in i 
affärssystemet att materialen är mottagna i bingen.  
 
Elektronikkomponenterna består nästan uteslutande av rullar där den största 
andelen inte är ESD-känsliga. De elektronikkomponenter som kräver ESD-
skydd är packade i ESD-godkända förpackningar. 

 
 Inlagring – När godsmottagningen är genomförd ska det mottagna materialet 

lagras in. Elektronikkomponenterna lagras in i bingen där varje komponent har 
en specifik lagerplats. Varje lagerplats har ett specifikt kanban-kort där det står 
vilket material som ligger på den specifika platsen och finns i två färger, gult 
och vitt. Färgen avgör om det är komponenter som levereras från Arrow, vita 
kort, eller från huvudlagret, gula kort. 80 procent av alla elektronikkomponenter 
kommer från Arrow. Elektronikkomponenterna packas upp och placeras på 
transportvagnar som hanteringspersonalen använder sig av för att fylla på de 
olika lagerplatserna i bingen. 

 
Mönsterkorten lagras in i anslutning till bingen i ett lager som tillhör 
produktion. Dock är det materialhanterarna i bingen som ansvarar för att det 
finns tillräckligt med mönsterkort i ytmontage. Pallarna med mönsterkort lagras 
på ställagen som är cirka en meter höga.  

 
 Lagring – Elektronikkomponenterna i bingen och mönsterkorten lagerhålls till 

dess att operatörerna har behov av mönsterkort eller till dess att det är dags att 
fylla på materialhyllorna. Dessa materialhyllor används som buffertlager vid de 
olika produktionslinorna.  

 
 Uttag ur lager – Mönsterkorten hämtar maskinoperatörerna själva direkt ur 

pallarna i ställagen. När maskinoperatörerna vid maskinerna fyller på 
magasinen med elektronikkomponenter till linorna tar de ut det material som 
behövs från materialhyllorna i anslutning till den specifika linan. På materialen 
som tas ut läses en streckkod av vilken registrerar i datorn att materialet har 
lämnat materialhyllan och därmed finns i produktionslinan. Uttagen genererar 
en datalista i bingen som skrivs ut var fjärde timma där de material som tagits 
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ut i produktionen plockas i bingen för påfyllning i materialhyllorna vid de linor 
som producerar.  

 
Allt material som plockas i bingen läses av med streckkod. När de i bingen 
plockar material från lagerplatser med gula kort måste antalet som finns kvar på 
den specifika platsen räknas för att kontrollera om antalet har sjunkit till, eller 
under, den beställningspunkt som kanban-kortet anger. Om beställningspunkten 
har nåtts läses kanban-kortet av i affärssystemet och en order skapas mot 
huvudlagret. Oavsett om beställningspunkten har nåtts läses streckkoden av på 
materialet för att registrera uttaget. De uttagna materialen rapporteras därmed ut 
ur bingen och är i transfer, mellan bingen och materialhyllorna vid linorna. Det 
innebär att materialen inte längre finns kvar i bingen och är på väg att 
registreras in i materialhyllorna för att fylla på linan. För materialen med de vita 
kanban-korten, Arrow, läses streckkoden av vid uttagen. Sedan tas en lista fram 
ur datorn två gånger om dagen där det står vilka material som har hamnat under 
beställningspunkten och måste beställas från Arrow. Beställningen genomförs 
genom att kanban-korten hämtas och skjuts av på liknande sätt som 
beställningar från huvudlagret.  

 
 Påfyllning av materialhyllor – När materialen är uttagna ur bingen körs 

transportvagnar ut med material till materialhyllorna för påfyllning. Alla 
material har specifika hyllplatser. När komponenterna ska fyllas på läses 
streckkoden av och datorn talar om på vilken hyllplats det ska ligga och vilket 
det aktuella saldot är för den specifika komponenten. Det aktuella saldot i 
datorn kontrolleras med det verkliga saldot på hyllan. När det uppstår 
differenser rättas dessa till genom att korrigera till antalet som lagras in för att 
ge ett korrekt antal efter påfyllning. När streckkoden läses av sker det en 
registrering i affärssystemet och materialen rapporteras in som mottaget i 
produktionen.  

6.1.4 Buffertlager slutmontage 

I slutmontage sker den slutgiltiga monteringen av kretskort och ingående komponenter 
från huvudlagret till färdiga radiomoduler och mikrobasstationer. Det finns totalt åtta 
olika produktionslinor i slutmontage där slutmontering sker. I slutmontage finns det tre 
huvudsakliga aktiviteter för materialhanteringspersonalen, vilket ger tre olika flöden. 
Dessa är att ta emot leveranser från ytmontage, försörja slutmontage med material från 
huvudlagret samt att transportera färdiga produkter till huben.  
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Leverans från ytmontage 
Nedan, i figur 6.5, illustreras de delaktiviteter som förekommer vid leveranser av 
kretskort från produktionen i ytmontage till slutmontage. 
 

 
 

Figur 6.5. Färdiga kretskort från ytmontage. 
 

 Godsmottagning – De färdiga kretskorten från ytmontage synas av 
produktionspersonalen i ytmontage. Sedan placeras dessa i speciella ställ för att 
skydda kretskorten. De placeras på en pall och sedan förflyttar 
produktionspersonalen från ytmontage dessa med en palldragare till 
slutmontage. När ytmontage vill leverera kretskort ringer de till de 
materialhanterare som finns i slutmontage för att vara säker på att de har tid att 
ta emot dem. Det sker en kvantitetskontroll sedan bekräftas godsmottaget i 
affärssystemet och saldot för de levererade kretskorten flyttas från ytmontage 
till slutmontage. Antingen förflyttas de direkt till materialtorget eller lagras in i 
väntan på att behov uppstår. 

 
 Inlagring – Det finns ett buffertlager i slutmontage där färdiga kretskort kan 

lagerhållas tills det att det finns ett behov från slutmontage. Under helgerna sker 
det ingen slutmontering vilket leder till att det är framförallt under helgerna som 
lager byggs upp av färdiga kretskort. Detta på grund av att ytmontage 
producerar sju dagar i veckan till skillnad från slutmontage som producerar fem 
dagar i veckan. De kretskort som lagras in i buffertlagret rapporteras in i 
affärssystemet för att flytta saldot av kretskorten från ytmontage till 
buffertlagret i slutmontage. 

  
 Lagring – Pallar med kretskort lagerhålls tills det att de olika 

produktionslinorna i slutmontage efterfrågar de lagrade kretskorten i sin 
produktion. 
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 Uttag ur lager – Vid uttag ur lager tas pallen med kretskort ner med truck och 
förflyttas till ett materialtorg. Det sker även en inrapportering i affärssystemet 
att kretskorten har tagits ut ur buffertlagret och flyttats till materialtorget. 

 
 Uppställning på materialtorg – Det utgörs av en yta där olika typer av färdiga 

kretskort ställs upp. Personalen från de olika linorna i slutmontage hämtar de 
kretskort som krävs för den typ av produkt som de producerar. Det sker 
kontinuerliga påfyllningar på materialtorget av kretskort och vilka kort som ska 
ställas fram bestäms av de produktionsplaner som finns för slutmontage. 

Försörjning av slutmontage från huvudlagret 
En annan aktivitet som materialhanterarna i slutmontage utför är att försörja linorna i 
slutmontage med komponenter, huvudsakligen mekanik och till viss del elektronik, 
från huvudlagret för att möjliggöra produktionen. Detta illustreras nedan i figur 6.6. 
 

 
 

Figur 6.6. Materialförsörjning av slutmontage från huvudlagret. 
 

 Beställning från huvudlagret – När materialhanterarna märker att det är slut 
på ett material vid en viss lina i slutmontage lägger de en order till huvudlagret. 
Det sker med hjälp av kanban-kort, såsom i bingen. Korten läses av och en 
order skapas i affärssystemet. Det genereras då en plockorder i huvudlagret, 
samma som vid beställning från bingen. Materialet tas ut ur lagret av 
personalen i huvudlagret och ställs fram, färdigt för materialhanterarna att 
hämta de uttagna pallarna.  

 
 Transport till slutmontage – Materialhanteringspersonalen från slutmontage 

hämtar det material i huvudlagret som ska fyllas på. För det mesta är det 
mekanikdetaljer som hämtas på pall men det kan även förekomma beställningar 
av ett fåtal komponenter som levereras utan pall direkt på trucken. Uttaget från 
huvudlagret har genererat en flytt av saldot för produkterna från huvudlagret till 
slutmontage. Materialet transporteras därefter från huvudlagret till slutmontage.  
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 Påfyllning av material – Det material som transporteras från huvudlagret 
placeras sedan på den specifika plats i slutmontage i anslutning till den 
produktionslina där materialet ska användas för att producera en specifik 
produkt.  

 

Retur-
material

 
 

Figur 6.7. Transport av returmaterial. 
 

 Returmaterial – De färdigproducerade produkterna förpackas i emballage som 
lagerhålls i huben. Det finns tre olika typer av emballage, Arca Tray, 
frigolitlådor samt pallar. Materialhanteringspersonalen hämtar dessa i huben 
och placerar de i anslutning till aktuell produktionslina, se figur 6.7 

 

Transport av färdiga produkter 
Materialhanteringspersonalen i slutmontage ser även till att transportera de färdiga 
radiomodulerna och mikrobasstationerna till huben, färdigvarulager, för inlagring. 
Denna transport illustreras i figur 6.8 nedan. 

 

 
 

Figur 6.8. Transport av färdiga produkter. 
 

 Inrapportering av färdiga produkter – När linorna har slutfört sin produktion 
placeras dem i olika typer av pallar beroende på produkt. Det är bland annat 
Arca Tray, frigolitkartonger och EU-pallar med pallkragar. Sedan hämtar 
materialhanteringspersonalen pallarna med de färdiga radiomodulerna och 
mikrobasstationerna. De registrerar sedan att pallen ska förflyttas till huben i 
affärssystemet. Det genererar en fraktsedel som levereras med pallen och saldot 
debiteras därmed från slutmontage. Färdiga produkter från slutmontage säljs 
internt till huben på grund av att det är två olika datasystem som administrerar 
huben och övriga fabriken.  
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 Transport till huben – De färdiga produkterna transporteras till huben med 
hjälp av en truck. I huben placeras pallarna på en ankomstyta där 
materialhanteringspersonalen i huben tar över hanteringen. 

6.1.5 Hub 

De huvudsakliga aktiviteterna i huben består av att lagra de färdiga radiomodulerna 
och mikrobasstationerna, enhetspacka radiomoduler samt att leverera de produkter 
som ska levereras till kundorder där den slutgiltiga utleveransen sker. Lagret i huben 
består av 2 062 lagerplatser och de aktiviteter som huben består av illustreras nedan i 
figur 6.9. 
 

Godsmot-
tagning Inlagring Uttag ur

lagerLagring

Orderyta

Enhetspack

Förflyttning till 
kundorder

 
 

Figur 6.9. Hubens olika aktiviteter. 
 

 Godsmottagning – På den ankomstyta där truckföraren från slutmontage 
lämnat pallar med färdiga produkter gör materialhanteringspersonalen i huben 
ett godsmottag. Vid godsmottaget kontrolleras att produkterna överensstämmer 
med fraktsedeln på pallen. Personalen i huben behöver inte närvara när pallarna 
från slutmontage anländer till huben utan ett godsmottag görs då tillfälle ges. 
Vid detta godsmottag rapporteras det in i affärssystemet och produkterna tillhör 
därmed huben.  

 
Förutom de färdiga produkterna som slutmontage förser huben med sker det 
även inleveranser av radiomoduler från Ericssons kontraktstillverkare till huben 
i Kumlafabriken. De levererade produkterna placeras i anslutning till den 
ankomstyta där de internt levererade produkterna från slutmontage placeras. 
Radiomodulerna från kontraktstillverkarna följer sedan samma förfarande som 
vid ett godsmottag från slutmontage. 

 
 Inlagring – I anslutning till ankomstytan lagras de in i ett lager liknande det 

höglager som finns i huvudlagret. Inrapporteringen vid godsmottaget genererar 
en etikett som talar om var produkterna ska ligga bland de flytande 
lagerplatserna, samma som vid ett godsmottag i godsmottagningen.  
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 Lagring – Produkterna lagerhålls tills det att det uppstår ett behov från kund 

och därmed blir det aktuellt att ta ut produkterna ur lager för att genomföra en 
utleverans av produkterna. 

 
 Uttag ur lager – Kundernas order, Ericsson i Gävle och MDC-flödet, 

sammanställs i ett dataprogram som talar om vilket antal radiomoduler och 
mikrobasstationer som ska utlevereras och när detta ska ske. Det antal som ska 
utlevereras genererar en plockorder i trucken och truckföraren gör då ett uttag 
ur lagret i huben. De uttagna produkterna flyttas därmed ut ur lagret i huben, 
antingen för enhetspack eller för leverans av fulla pallar med färdiga produkter.   

 
 Orderyta – De produkter som har hämtats i lagret och består av fulla pallar 

som ska levereras till Gävle för färdigställande av radiobasstationer placeras på 
en speciell orderyta i huben. Alla typer av Kumlafabrikens radiomoduler och 
mikrobasstationer placeras på denna yta för färdigställande av order till 
Ericsson i Gävle. 

 
 Enhetspack – Att en produkt enhetspackas innebär att de förpackas med en 

enhet i varje kartong. De produkter som enhetspackas är endast GSM och 
EDGE. De enhetspackade produkterna placeras sedan på pall och levereras till 
kundorder.  

 
 Förflyttning till kundorder – När samtliga pallar, enhetspack och orderyta, är 

färdiga för leverans förflyttas de till kundorder där utleverans från fabriken 
sker.  

6.1.6 Kundorder 

Den sista aktiviteten i materialhanteringsflödet är kundorder. Från denna aktivitet 
levereras allt det gods som ska lämna fabriken. Förutom de färdiga produkter som 
levereras från fabriken levererar de även ut insatsmaterial från huvudlagret och bingen 
till kontraktstillverkarna för att säkerställa produktionen i de externa fabrikerna som 
Ericsson utnyttjar. Denna huvudaktivitet ligger alldeles i anslutning till 
godsmottagningen vilket är naturligt då de utgående lastkajerna ligger intill de 
ankommande lastkajerna. De aktiviteter som beskriver huvudaktiviteten kundorder 
presenteras i figur 6.10. 
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Figur 6.10. Aktiviteterna som beskriver kundorder. 
 

Ta emot material från huvudlagret – Det material som huvudlagret och 
bingen levererar tas emot av personalen på kundorder, dock sker det inget 
godsmottag för materialet när det anländer. Istället genomförs en transaktion i 
affärssystemet som flyttar materialen från huvudlagret och bingen till 
kundorder.  

 
Packa material – De material som ska levereras till kontraktstillverkarna 
packas i lämpligt emballage för att skydda detta. Därefter registreras i datorn 
vilken typ av emballage som har använts för vilket material samt vem som är 
mottagare av godset. 
 
Alla pallar som kommer till kundorder körs genom en bandmaskin som sätter 
band runt pallarna för att fixera de lock som försluter innehållet i pallarna.  

 
Förflytta gods till lastkaj – När allt gods är packat och registrerat i 
affärssystemet förflyttas detta gods från packningsytan till den utleveransyta där 
godset är placerat tills det att speditören kommer och lastar godset.  
 
Ta emot färdiga produkter från huben – Alla pallar med färdiga 
radiomoduler och mikrobasstationer från huben förflyttas till kundorder för att 
vänta på att lastas och levereras ut. I affärssystemet förflyttas pallarna från 
huben till kundorder med en följesedel som visar antal, produkt och slutgiltig 
mottagare av godset.  
 
Utleverans från Kumlafabriken – När speditörerna kommer för att hämta 
godset hjälper materialhanteringspersonalen på kundorder till att lasta 
lastbilarna med det som ska levereras ut. Chauffören kontrollerar att antalet 
kollin som lastas stämmer överens med det antal som Ericsson har rapporterat 
till speditionsföretaget för leverans. Följesedeln från huben läses sedan av med 
hjälp av en streckkod för att i affärssystemet rapportera ut materialet från 
Kumlafabriken.  
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Det som ska utlevereras till Gävle hämtas tre gånger per dygn, klockan 02:00, 
12:00 samt 17:00. Det gods som inte ska till fabriken i Gävle, 
kontraktstillverkare och MDC-flödet, utlevereras under andra varierade 
tidpunkter under dagen.  

6.2 Grunddata för modellen 

När materialen inom materialhanteringen hanteras mellan huvudaktiviteter samt inom 
samma huvudaktivitet sker det i många fall transaktioner i affärssystemet för att kunna 
kontrollera var materialen befinner sig, se kapitel 6.1 ovan. Dessa transaktioner 
redovisar hur ofta och när de olika aktiviteterna genomförs och blev därmed 
intressanta för vår modell, bland annat för att finna svar på våra frågor i kapitel 5.3.2. 
Transaktioner för samtliga aktiviteter inom materialhanteringen, där det sker 
registreringar i affärssystemet, hämtades från 1 januari till och med 31 oktober 2005. 
Alla aktiviteter registreras inte i affärssystemet men för de flesta av dessa oregistrerade 
aktiviteter finns det samband hur de förhåller sig i antal med andra aktiviteter som 
registreras. Se kapitel 7.1 för presentation av dessa samband. Det förekom även en 
manuell registrering under kartläggningen. Detta för att kartlägga hur ofta och när 
speditörerna kommer med gods till fabriken har aktiviteten lossning av gods i 
godsmottagningen studerats manuellt. Det sker ingen registrering i affärssystemet när 
lastbilarna anländer. Data samlades därför in genom att avläsa fraktsedlar där 
personalen hade skrivit ner, från 17 oktober till och med 18 november, vid vilken 
tidpunkt de olika lastbilarna anlände till fabriken.  

6.3 Tidsstudie 

För alla aktiviteter inom materialhanteringen som beskrivits i kapitel 6.1 har tider 
identifierats för att användas som grunddata i vår kapacitetsberäkningsmodell. I 
godsmottagning, huvudlager, hub och kundorder togs tiderna fram med hjälp av den 
frekvensstudie som genomfördes av det tidigare nämnda konsultföretaget. För 
delaktiviteterna inom slutmontage har tiderna identifierats med hjälp av tidsstudier 
utförda av personal inom produktionsteknik på Ericsson i Kumla. Det kommer även att 
genomföras en frekvensstudie för bingen men detta först efter det att vårt uppdrag är 
avslutat. Modellen kommer att innefatta bingen och vara förbered för att mata in tider 
för denna huvudaktivitet trots att det inte finns några tider innan detta examensarbete 
är avslutat. Den frekvensstudie som ligger till grund för tiderna i godsmottagning, 
huvudlager, hub och kundorder resulterade i hur stor andel av arbetstiden som 
personalen inom berörda områden ägnade åt de olika arbetsmomenten inom respektive 
huvudaktivitet. Till exempel att 20 procent av personalens tid på godsmottagningen 
består av att lossa gods, 10 procent av att rapportera in gods, 40 procent med 
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uppackning av gods samt 30 procent av tiden är fördelningstid. Tid som inte är 
operationstid är fördelningstid, såsom icke arbetsrelaterade aktiviteter. 

6.3.1 Frekvensstudie 

Den frekvensstudie som genomfördes var en GTT-studie, se kapitel 3.3.2, vilket är en 
form av frekvensstudie. Studien utfördes med cykliska avläsningar var elfte minut, till 
skillnad från en traditionell frekvensstudie där observationerna av personalen sker 
slumpmässigt.  
 
Studien beskriver arbetsfördelningen under just de två veckorna under vilken den 
utfördes som beror på den för studien aktuella produktionstakten. En annan 
produktionstakt under dessa två veckor skulle leda till en annan fördelning av 
arbetssysslorna. Denna period, under vilken studien genomfördes, ses dock som 
signifikativ vad det gäller antalet producerade enheter och det arbete det medför för 
materialhanteringspersonalen. Kapitel 5.3.2 beskriver hur frekvensstudien 
genomfördes.   
 
I den kapacitetsberäkningsmodell som utvecklades behövdes tidsåtgången för hur lång 
tid varje arbetsmoment tar att genomföra. Då denna information inte framkom ur 
frekvensstudien behövdes vissa beräkningar göras för att få fram dessa tider. Detta 
innebar att de tider som framkom ur frekvensstudien behövdes ställas i förhållande till 
hur många gånger varje arbetsmoment utförts under perioden för frekvensstudien.  
 
För att förklara hur uträkningarna har skett redovisas ett förklarande exempel. I studien 
framkommer det att det finns 20 avläsningar då lossning av gods har skett. Varje 
avläsning är värd det antalet minuter som cykeltiden är, till exempel 10 minuter. Detta 
ger att det totalt under studien har ägnats 200 minuter åt att lossa gods. För dess två 
veckor inhämtades data ur affärssystemet för alla de aktiviteter som vi hade identifierat 
som berördes av frekvensstudien. Detta för att veta antalet gånger varje aktivitet 
utfördes under de två veckorna. Om det har skett 100 lossningar under studien innebär 
det att varje lossning i genomsnitt tar två minuter att utföra. Denna tid beskriver då hur 
lång tid detta arbetsmoment tar och är den standardtid som kommer att användas i 
kapacitetsberäkningsmodellen. Liknande beräkningar som exemplet ovan utfördes på 
aktiviteterna som ingick i frekvensstudien vilket gav oss genomsnittstider för de 
studerade aktiviteterna. I tabell 6.1 presenteras de tider som har identifierats, på 
samma sätt som exemplet ovan, för de olika delarna av materialhanteringsflödet med 
hjälp av frekvensstudien. För vissa aktiviteter var det inte möjligt att identifiera en 
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specifik tid därför kan en tid motsvara flera av våra aktiviteter. Bingen utelämnas i 
denna tabell då inga tider har identifierats för denna huvudaktivitet.  
 

Aktivitet: Tid [min:s] 
Godsmottagning  
Lossning av gods 0:52 
Förflyttning av gods Ingår ovan 
Uppackning av gods 12:44 
Inrapportering av gods 3:59 
Huvudlagret  
Höglager  
Förflyttning av material 1:01 
Inlagring av material 3:27 
Uttag ur lager 5:94 
Transport till bingen  3:11 
Shuttle  
Förflyttning av material 1:01 
Inlagring av material 1:65 
Uttag ur lager 2:20 
Transport till bingen 3:11 
Hub  
Godsmottagning  3:30 
Inlagring 3:32 
Uttag ur lager 2:96 
Orderyta 6:55 
Enhetspack 3:49 
Förflyttning till kundorder Ingår i ”Ta emot färdiga 

produkter från huben” 
Kundorder  
Ta emot material från 
huvudlagret 

27:93 

Packa material  Ingår ovan 
Förflytta gods till lastkaj Ingår ovan 
Ta emot färdiga produkter från 
huben 

10:57 

Utleverans från Kumlafabriken Ingår ovan  
 

Tabell 6.1. Redovisar de tider som frekvensstudien gav. 
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6.3.2 Tider för buffertlager slutmontage 

En frekvensstudie kräver frekventa observationer av den personal som ingår i studien. 
För att detta ska vara möjligt bör personalen befinna sig inom en relativt liten 
geografisk yta inom fabriken. Materialhanteringspersonalen som försörjer slutmontage 
förflyttar sig ständigt över en stor geografisk yta vilket gör det svårt att genomföra en 
frekvensstudie på deras arbete. Därför genomförde vi en egen tidsstudie tillsammans 
med en anställd från avdelningen produktionsteknik. De tider som var intressanta för 
personalen i buffertlager slutmontage var tider för de aktiviteter vi identifierade i vår 
kartläggning, se tabell 6.2 nedan. För att mäta tiderna följde vi materialhanterings-
personalen i slutmontage. En stor del av tiderna var transporttider vilka varierar 
minimalt över tiden vilket innebar att vi valde att endast genomföra en tidmätning för 
att identifiera tiderna. Resterande tider kan dock variera beroende på av vem de utförs. 
Dessa tider togs istället fram genom att filma resterande arbetsmoment. Filmen 
analyserades för att finna representativa tider för de berörda aktiviteterna. Nedan 
presenteras de tider som identifierades med hjälp av tidmätningen.  
 

Aktivitet: Tid [min:s] 
Godsmottagning  2:34 
Inlagring 3:24 
Uttag ur lager 2:19 
Uppställning på materialtorg 0:58 
Material från huvudlagret 0:23 
Transport till slutmontage samt påfyllning 
material 

3:55 

Inrapportering av färdiga produkter  3:30 
Transport till huben 4:30 

 
Tabell 6.2. Tider för materialhanteringspersonalen i slutmontage. 
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7 Analys  

De analyser som presenteras i detta kapitel har genomförts utifrån de teorier som 
redovisas i kapitel 3 samt från vår kartläggning. Samband identifieras mellan de olika 
aktiviteterna inom materialhanteringen. Dessutom analyseras hur väl dessa 
samvarierar med de indata som har valts för modellen. 

7.1 Samband mellan aktiviteter 
Att avgöra vilka samband som finns mellan de olika aktiviteterna inom 
materialhanteringsflödet var den första delen av analysen och var viktig eftersom alla 
aktiviteter inte registreras i affärssystemet. Till exempel är det möjlighet att beräkna 
när och hur ofta flera av aktiviteterna sker om sambanden mellan aktiviteterna är 
kända. Det var även intressant att finna eventuella samband för att avgöra om det finns 
begränsande resurser och kritiska linjer inom materialhanteringen. Detta utifrån de 
teorier som beskriver detta i kapitel 3.4. Dessa analyser bygger på de data som har 
inhämtats, ur affärssystemet, för de olika aktiviteterna inom materialhanteringen. För 
en presentation av vilka samband som har identifierats se bilaga 4. 

7.1.1 Godsmottagning 

Godsmottagningen består av de aktiviteter som presenterades i kapitel 6.1.1. Lossning 
och förflyttning av gods sker direkt efter varandra utan någon fördröjning mellan. 
Sambandet i mängd mellan antalet lossningar och antalet förflyttningar till 
uppackningsytan antas vara ett till ett eftersom det inte är möjligt att urskilja hur 
många förflyttningar varje lossning av gods ger. Mellan de två övriga aktiviteterna i 
godsmottagningen, uppackning av gods och inrapportering av gods, är sambandet ett 
till ett eftersom varje uppackning alltid sker av en typ av produkt som sedan 
rapporteras in i systemet. Därmed finns data om hur många uppackningar som sker 
och hur många inrapporteringar som sker i affärssystemet. Förhållandet mellan de två 
första aktiviteterna och de två sista är väldigt varierande då en lossning kan innebära 
flertalet uppackningar.  

7.1.2 Huvudlager 

Alla aktiviteter som utförs i huvudlagret sker antingen mot höglagret eller mot 
shuttlarna, se kapitel 6.1.2. Den första aktiviteten är förflyttning av gods och sker efter 
att godset har inrapporterats i godsmottagningen. En inrapportering ger sällan en 
inlagring, utan flera, eftersom inrapporteringen sker för varje order, vilken kan utgöras 
av flera pallar. En förflyttning av gods består däremot endast av en pall eller en 
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plastback. För varje förflyttning av gods sker en inlagring i antingen höglagret eller i 
shuttlarna vilket genererar en registrering i affärssystemet. Nästa aktivitet som utförs i 
huvudlagret är uttag ur lager och denna aktivitet sker oberoende av de aktiviteter som 
har förekommit innan. Uttag ur huvudlagret kan antingen ske mot bingen eller mot de 
buffertlager som finns i slutmontage. De uttag som sker mot bingen transporteras även 
dit, vilket är den sista aktiviteten för huvudlagret. Enligt de data gällande 
transaktionerna i affärssystemet har, för de senaste tio månaderna, cirka 30 procent av 
uttagen i huvudlagret skett till bingen. Därmed sker transporter av material till bingen 
vid cirka 30 procent av uttagen ur huvudlagret. 

7.1.3 Binge 

De tre första aktiviteterna som sker i bingen är kopplade till två olika flöden, se kapitel 
6.1.3. Antingen kommer materialen från huvudlagret eller från tredjepartsleverantören 
Arrow. För varje uttag ur huvudlagret sker en förflyttning av material, ett godsmottag 
och en inlagring i bingen. För de material som kommer från Arrow gäller att den första 
aktiviteten, förflyttning av gods, är helt annorlunda då det är beroende av antalet 
materialskåp som levereras från Arrow. Förhållandet mellan godsmottag och inlagring 
av material från Arrow är sådant att det sker ett godsmottag och en inlagring för varje 
material. För aktiviteten uttag ur lager finns inget samband med tidigare aktiviteter. 
För varje uttag sker det dock en påfyllning av en specifik materialhylla.  

7.1.4 Buffertlager slutmontage 

I kapitel 6.1.4 framgår att det finns tre olika övergripande aktiviteter som sker i 
slutmontage. Den första aktiviteten som sker är godsmottag av de kretskort som 
levereras från ytmontage. Enligt de data som inhämtades ur affärssystemet sker det en 
inlagring i pallställagen, för kretskort, i en femtedel av godsmottagen. Därmed 
levereras fyra femtedelar direkt till materialtorget. 
 
Den andra övergripande aktiviteten är försörjning av slutmontage från huvudlagret. 
Cirka 30 procent av alla uttag ur huvudlagret går till buffertlagret i slutmontage. 
Mellan dessa aktiviteter gäller att alla aktiviteter upprepas lika många gånger.  
 
Den sista övergripande aktiviteten är transport av färdiga produkter. I detta fall 
genererar varje pall med färdiga produkter en bekräftelse i slutmontage, personalen 
transporterar oftast två pallar vid en transport till huben. Detta leder till att det endast 
sker hälften så många transporter till huben som antalet levererade pallar med färdiga 
produkter. 
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7.1.5 Hub 

Den första aktiviteten i huben är godsmottagning av färdiga produkter från 
slutmontage och externa leverantörer, detta illustreras i kapitel 6.1.5. För varje 
transport från slutmontage till huben genereras ett godsmottag. Eftersom transporterna 
mellan slutmontage och hub kan bestå av en eller två pallar ger det dock en eller två 
inlagringar då en inlagring alltid sker för en pall i taget. Som tidigare nämnts kommer 
även leveranser från kontraktstillverkare till huben och då blir det ett godsmottag för 
varje inleverans. Antalet inlagringar varierar dock beroende på hur många pallar 
sändningen innehåller. Av uttagen ur huben sker cirka 30 procent av dessa för att 
enhetspackas medan resterande 70 procent av uttagen går direkt till orderytan för att 
levereras från huben. 

7.1.6 Kundorder 

Aktiviteterna i kapitel 6.1.6 som behandlar kundorder kan delas upp i två delar. Där 
den ena delen behandlar färdiga produkter som ska levereras och den andra delen 
behandlar insatsmaterial från huvudlagret och bingen som ska levereras till 
kontraktstillverkarna. För de aktiviteter som behandlar material till 
kontraktstillverkarna har vi antagit att varje mottag från huvudlagret och bingen ger en 
packning och en förflyttning till kaj. Det finns en risk för att detta antagande resulterar 
i en överskattning av antalet packningar och förflyttningar till kaj. Vi anser dock att 
det är bättre med en överskattning i vår modell då kapacitet ska beräknas och inte 
kostnad.  
 
För den andra delen av aktiviteten som behandlar färdiga produkter sker ett mottag 
från huben för varje leverans. Flera av leveranserna från huben kan dock ske med 
samma lastbil. Det avgörande för arbetsinnehållet i denna del av kundorder är främst 
hur många pallar som ska levereras och inte antalet mottag från huben eller antalet 
leveranser.  

7.1.7 Begränsande aktiviteter inom materialhanteringen  

I kapitel 4.1.2 diskuteras vikten av att identifiera en kritisk linje för aktiviteterna för att 
kunna använda flaskhalsstyrning som ett alternativ för att bemanna 
materialhanteringen. De flesta aktiviteterna inom materialhanteringsflödet är 
sekventiella och därmed kan inte en ny aktivitet påbörjas innan föregående har 
avslutats. På grund av detta kan de flesta aktiviteterna placeras på den kritiska linjen. 
Det blir därmed svårt att utifrån detta avgöra vilka aktiviteter som ska prioriteras vid 
bemanning.  
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För materialhanteringsflödet i Kumlafabriken är personalen den begränsade faktorn 
vilka bestämmer takten för flödet. Då det eventuellt uppstår en flaskhals för en 
aktivitet elimineras denna flaskhals omgående genom att personal lånas från någon 
annan huvudaktivitet. Därmed förekommer det inga långvariga flaskhalsar inom 
materialhanteringsflödet varför det inte är aktuellt att använda OPT/TOC-reglerna 
enligt kapitel 3.4.1 för att styra kapacitetsbeläggningen för flödet. 

7.2 Vilka indata ska användas 

Att avgöra vilka data som ska matas in av användaren i modellen och vad som ska 
fungera som grunddata är av stor betydelse för att utveckla en fungerande modell. Att 
identifiera vad det är som avgör behovet av kapacitet i de olika delarna av 
materialflödet blir viktigt att ta hänsyn till vid val av vad för data som ska användas. 
Dessutom måste hänsyn tas till vilken data som finns tillgänglig inom Ericsson för att 
det ska vara möjligt att på ett enkelt sätt, utifrån tillgänglig data, använda modellen för 
användaren.  
 
Tre olika parametrar har identifierats som kapacitetsdrivare genom materialflödet. Den 
första delen av flödet som sträcker sig från lossning av gods till inlagring i huvudlagret 
är beroende av hur mycket gods som anländer till Ericsson i Kumla. Därefter drivs 
kapacitetsbehovet i materialhanteringen av produktionstakten i Kumlafabriken och den 
avgör arbetsmängden i aktiviteterna från uttag ur huvudlagret till inlagring av färdiga 
produkter i huben. Den tredje och sista kapacitetsdrivaren är hur mycket som ska 
levereras ut till kunder och den avgör arbetsmängden i aktiviteterna som sker från 
uttag ur huben till leverans av färdiga produkter till kund. Dessa tre kapacitetsdrivare 
är dock inte oberoende av varandra utan de påverkar varandra genom att det som ska 
levereras först måste produceras och till det behövs det insatsmaterial som måste 
inlevereras. Detta innebär att de data som är intressant att användaren ska mata in i 
modellen är hur mycket material som ska beställas, hur många enheter som ska 
produceras samt hur många färdiga produkter som ska levereras till kund. Dessa tre 
data matas därmed in för den tidsperiod som kapacitetsbehovet ska beräknas.  
 
För att undersöka vilka indata som fanns att tillgå inom Ericsson gjordes förstudier. 
Dessa hade som mål att undersöka möjligheten att ta fram tillfredställande indata till 
modellen. Det var även av stor vikt att det var enkelt och smidigt för användaren att 
finna de data som skulle matas in i modellen. För att ta reda på hur mycket material 
som ska levereras till Kumlafabriken intervjuades de materialplanörer som finns på 
produktionsplaneringsavdelningen. Det är materialplanörerna som lägger order på det 
material som ska levereras, se kapitel 2.2.3. Detta för att undersöka vilka verktyg de 
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använder och om det var möjligt att ta fram de data som var intressanta. Det 
identifierades att det fanns en funktion i affärssystemet där alla order som var lagda till 
leverantör och ännu inte levererade till Kumlafabriken sammanställdes. För att 
undersöka om detta var data som var lämplig för detaljplaneringen av 
kapacitetsbehovet togs data ut för en typ av material, mönsterkort. Utifrån denna data 
gjordes en analys för att se hur ofta dessa beställningars datum i affärssystemet stämde 
överens med det datum som godset var mottaget på Kumlafabriken, alltså då det 
verkligen anlände. Det upptäcktes då att dessa två datumen hade dålig 
överensstämmelse och därmed var det inte aktuellt att använda dessa data med 
information om kommande leveranser som indata vid beräkning av kapacitetsbehovet. 
 
Vilka indata som fanns att tillgå för att avgöra produktionsvolymerna undersöktes 
därefter. Det identifierades då att affärsplaneringen och produktionsplaneringen, se 
kapitel 2.2.3, tar fram en produktionsplan, Medium Range Plan. Denna plan tas fram i 
slutet av varje månad för nästkommande månad samt för elva månader framåt. I denna 
plan bestäms vilka produkter och i vilka kvantiteter som dessa ska produceras. 
Dessutom innehåller den information om vilka kvantiteter som ska produceras hos de 
olika kontraktstillverkare som Kumlafabriken utnyttjar. Denna plan bryts därefter ner 
till mer detaljerade veckoplaner över vad som ska produceras varje vecka. 
Produktionsplaneringen använder sedan dessa planer som underlag för att 
detaljplanera produktionen i Kumlafabriken. Dessutom undersöktes om det fanns 
andra typer av möjlig indata för att avgöra produktionstakten. Det bestämdes dock 
efter diskussioner med bland annat vår handledare på Ericsson att det var bäst att 
använda den Medium Range Plan som används vid andra typer av 
kapacitetsbehovsplanering inom Kumlafabriken, se kapitel 2.2.4 om 
kapacitetsplanering inom Kumlafabriken.  
 
Vid avgörandet av hur mycket som ska levereras ut ur Kumlafabriken undersöktes vad 
det fanns för data som kan användas som indata till modellen. Planer för vad som ska 
levereras från Kumlafabriken genomförs av Gävlefabriken, som i princip alla färdiga 
produkter går till. De enda produkterna som inte levereras till Gävlefabriken är det 
som levereras med MDC-flödet direkt till marknadsenheterna, men det är fortfarande 
Gävlefabriken som står för dessa planer. Dessa planer återfinns även de i Medium 
Range Plan som utflöde ur huben. Ericsson hanterar alla order genom ett program som 
heter PipeChain och att använda dessa data som indata till modellen är att föredra då 
de visar det verkliga behovet från kunderna. Dock finns det endast orderinformation 
gällande för cirka två veckor framåt. Vid samtal med vår handledare på Ericsson 
framkom det att modellen skulle vara utvecklad för att kunna prognostisera för en 
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månad. Därmed var denna information ur PipeChain inte tillräckligt långsiktig för att 
kunna användas som indata i vår modell.  
 
För att avgöra hur mycket arbete som sker i kundorderaktiviteten måste dels hänsyn 
tas till hur mycket färdiga produkter som ska levereras. Dessutom måste information 
om hur stora kvantiteter som ska levereras till kontraktstillverkarna inhämtas. Denna 
del av aktiviteten är inte beroende av vare sig produktionstakt eller leveranstakt. Det 
förekommer inte någon återkommande planering av hur mycket som ska levereras till 
kontraktstillverkarna.  
 
Utifrån ovanstående diskussioner samt samtal med vår handledare har vi valt att 
använda produktionsplanen, Medium Range Plan, som indata för att avgöra 
kapacitetsbehovet från aktiviteten lossning av gods till och med inleveranser av färdiga 
produkter till huben. Vi har även valt att använda denna produktionsplan som indata 
för huvudaktiviteten kundorder. För att avgöra kapacitetsbehovet i huben har vi valt att 
använda den plan som redovisar vad som ska levereras. Dessa två indata är de data 
som användaren ska mata in i modellen och utifrån dessa data kan kapacitetsbehovet 
för hela materialhanteringsflödet beräknas. För att detta ska vara möjligt måste 
sambanden mellan de olika aktiviteterna och produktions- och leveranstakten 
analyseras. Dessa analyser och resultat presenteras i kommande kapitel.  

7.3 Samband mellan indata och aktiviteter 

För att avgöra vilket kapacitetsbehov som finns för de olika aktiviteterna i 
materialhanteringsflödet jämfördes dessa med produktions- eller leveranstakt. 
Aktiviteternas variation mellan januari och oktober 2005 beskrivs i bilaga 3. För att 
finna samband som kan möjliggöra prediktering av hur ofta aktiviteterna kommer att 
utföras för en specifik produktions- och leveranstakt. För dessa samband har främst 
enkel linjär regression använts men i några fall har andra samband tagits fram såsom 
matematiska beräkningar för returemballage. 
 
Nedan presenteras vilka samband som tagits fram och, i de fall enkel linjär regression 
använts, om den enkla linjära regressionen var statistiskt signifikant. Den enkla linjära 
regressionen har beräknats med hjälp av räta linjens ekvation, bxay += . Variabeln y 
beskriver antalet gånger den aktuella aktiviteten utförs och x beskriver produktionstakt 
alternativt leveranstakt, a och b är koefficienter som beskriver sambandet, se kapitel 
3.5.2. De regressionssamband som framkommit vid analysen kan studeras i bilaga 5. 
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I kapitel 3.5 beskrivs teorier om hur de statistiska mått som används nedan kan tolkas.  
De data som har tolkats är från mars 2005 till och med oktober 2005 för alla delar av 
materialhanteringsflödet förutom huben där data från juni 2005 till och med oktober 
2005 har används för analys. Att data har valts för dessa månader beror på att vissa 
omorganisationer har skett vilket har resulterat i att de data som finns i affärssystemet 
är bristfällig för tidigare månader.  
 
För att avgöra om en enkel linjär regression är signifikant kan ett f-test användas. För 
att en enkel linjär regression med åtta avläsningar, mars 2005 till oktober 2005, och en 
variabel, produktionstakt, ska vara signifikant måste f-värdet för regressionen vara 
större än 5,99, enligt tabell. För de regressioner som behandlar huben har endast fem 
avläsningar, juni 2005 till och med oktober 2005, använts och då måste f-värdet vara 
större än 6,61 för att ge ett signifikant resultat. (Gunnar Blom, 1998) 
 
Om vissa samband mellan aktiviteterna och produktions- respektive leveranstakt inte 
är signifikanta enligt det som presenteras nedan kommer dessa samband ändå att 
användas för att utveckla den betamodell som presenteras i kapitel 8.1.2. Dock 
kommer de delar av modellen som bygger på icke signifikanta samband att analyseras 
i kapitel 8.2.1 för att försöka förbättra dessa predikteringar.  

7.3.1 Godsmottagning 

För de fyra aktiviteterna som har identifierats i godsmottagningen finns de två första 
inte registrerade i affärssystemet och därmed går det inte att koppla några transaktioner 
mot dessa aktiviteter. Därför har, som tidigare nämnts, lossningarna av gods 
registrerats under fem veckor för att kunna identifiera antalet lossningar som skett 
under perioden. Detta för att finna samband med produktionstakten under dessa fem 
veckor. Det som har registrerats är när, och hur många, fraktsedlar som ankommit 
samt hur många kollin som har förekommit på varje fraktsedel. För de nästkommande 
två aktiviteterna i godsmottagningen finns registrering i affärssystemet där varje 
uppackning ger en registrering och dessa data har analyserats mot produktionstakten. 
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Aktivitet Korrelation med 

produktionstakt 
F-värde R2 (adj) 

Lossning av 
gods 

0,11 0,04 -0,32 

Förflyttning av 
gods 

0,11 0,04 -0,32 
 

Uppackning av 
gods 

0,72 6,46 0,44 

Inrapportering 
av gods 

0,72 6,46 0,44 

 
Tabell 7.1. Statistiska mått för godsmottagningen.  

 
Utifrån tabell 7.1 inses det enkelt att för de två första aktiviteterna i godsmottagningen 
ger produktionstakten en relativt dålig prognos för att avgöra hur många lossningar 
som kommer att ske. Detta kan ses ur flera av de värden som finns ovan då till 
exempel f-värdet bör ligga över 5,99 för att det ska finnas ett signifikant samband. För 
de två sista aktiviteterna i godsmottagningen finns det därmed ett signifikant samband 
med produktionstakten. Enligt Leander & Vejde i kapitel 3.5.1 kan en korrelation på 
mer än 0,7 anses som högt vilket det är i detta fall och därmed finns det en stark 
positiv korrelation mellan produktionstakten och dessa två aktiviteter. Därmed är 
produktionstakten bra att använda för att göra predikteringar, prognoser, av antalet 
uppackningar och inrapporteringar av gods.  

7.3.2 Huvudlager 

För huvudlagret har tidigare fyra aktiviteter identifierats. Dessa aktiviteter sker dock 
för både höglagret och shuttlarna och då det är olika arbetsinnehåll i shuttlarna och i 
höglagret har de delats upp i två delar. Aktiviteten transport till bingen sker i 
huvudlagret och registreras i affärssystemet endast från denna övergripande 
huvudaktivitet. Därmed går den inte att dela upp om produkterna kommer från 
shuttlarna eller höglagret. Vi har valt att redovisa denna aktivitet endast under 
shuttlarna.  
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Höglager 
Vilka tre aktiviteter som sker i höglagret samt de statistiska mått som har beräknats för 
denna aktivitet presenteras i tabell 7.2. 
 

Aktivitet Korrelation med 
produktionstakt 

F-värde R2 (adj) 

Förflyttning av 
gods 

0,44 1,45 0,06 

Inlagring 0,44 1,45 0,06 
Uttag ur lager 0,92 35,5 0,83 

 
Tabell 7.2. Statistiska mått för höglagret. 

 
De två första aktiviteterna i höglagret har en relativt hög korrelation med 
produktionstakten men har ett f-värde som är mindre än 5,99. Detta innebär att det inte 
uppfyller det krav enligt f-testet för att vara signifikant. För aktiviteten uttag ur lager 
finns ett tydligt samband med produktionstakten som både en hög korrelation och ett 
högt f-värde indikerar. Dessutom förklarar produktionstakten 83 procent av 
variationen i aktiviteten vilket får ses som väldigt högt och därmed är detta samband 
statistiskt säkerställt. 

Shuttle 
De aktiviteter som sker i shuttlarna, samt de statistiska mått som har beräknats för 
denna aktivitet presenteras nedan i tabell 7.3. 
 

Aktivitet Korrelation med 
produktionstakt 

F-värde R2 (adj) 

Förflyttning av 
gods 

0,71 6,0 0,42 

Inlagring 0,71 6,0 0,42 
Uttag ur lager 0,75 7,6 0,49 
Transport till 
bingen 

0,89 22,4 0,75 

 
Tabell 7.3. Statistiska mått för shuttle. 
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För alla aktiviteter i shuttlarna gäller att det finns en hög korrelation med 
produktionstakten och att alla fyra aktiviteterna har ett högre f-värde än det gränsvärde 
som behövs för att sambandet ska vara signifikant. Därmed är alla dessa samband bra 
för att försöka prediktera arbetsmängden i shuttlarna För de två första aktiviteterna 
förklarar produktionstakten 42 procent av variationen i aktiviteterna och för uttag ur 
lagret förklaras 49 procent. För transport till bingen förklarar produktionstakten 75 
procent av variationen i aktiviteten vilket innebär att det är lämpligt att utföra 
predikteringar med hjälp av produktionstakten.  

7.3.3 Binge 

För bingen identifierades sex aktiviteter där de tre första aktiviteterna särskiljs 
beroende på om det är material som kommer från tredjepartsleverantören, Arrow, eller 
om det är material som levereras till bingen från huvudlagret.  
 

Aktivitet Korrelation med 
produktionstakt 

F-värde R2 (adj) 

Förflyttning av 
material 

0,89 22,4 0,75 

Godsmottagning 0,89 22,4 0,75 
Godsmottagning 
(Arrow) 

0,58 3,1 0,23 

Inlagring 0,89 22,4 0,75 
Inlagring 
(Arrow) 

0,58 3,1 0,23 

Uttag ur lager 0,82 12,6 0,62 
Påfyllning av 
materialhyllor 

0,82 12,6 0,62 

 
Tabell 7.4. Statistiska mått för bingen. 

 
För de tre första aktiviteterna som har att göra med mottagande material från 
huvudlagret finns en hög korrelation samt ett högt f-värde där det finns tydliga 
samband med produktionstakten. Av den variation som finns för aktiviteterna förklaras 
75 procent enligt R2-värdet av variationen i produktionstakten. Att använda 
produktionstakt för att avgöra arbetsmängden i dessa aktiviteter fungerar därmed bra. 
För de två aktiviteter som beskriver mottag av komponenter från Arrow finns det en 
relativt hög korrelation för detta samband men ett för lågt f-värde för att det ska vara 
signifikant. Detta beror främst på att det är standardkomponenter som levereras av 
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Arrow, oberoende av hur mycket som ska produceras. Beroende på hur mycket som 
har förbrukats sker dock inleveranserna med olika stora kvantiteter av varje material. 
Detta ger fortfarande lika många godsmottag och inlagringar då ett godsmottag sker 
för varje material och inte per rulle. För de två sista aktiviteterna i bingen finns en hög 
korrelation och ett högt f-värde vilket indikerar att produktionstakt är en bra indikator 
på hur arbetsmängden kommer att variera för dessa aktiviteter.  

7.3.4 Buffertlager slutmontage 

För buffertlagret i slutmontage identifierades tre övergripande aktiviteter som bryts ner 
i nio olika delaktiviteter. Dessa nio aktiviteter har jämförts mot produktionstakten i 
tabell 7.5. 
 

Aktivitet Korrelation med 
produktionstakt 

F-värde R2 (adj) 

Godsmottagning 0,06 0,02 -0,16 
Inlagring 0,24 0,37 -0,1 
Uttag ur lager 0,26 0,43 -0,09 
Uppställning på 
materialtorg 

0,1 0,06 -0,16 

Material från 
huvudlager 

0,82 12,5 0,62 

Transport till 
slutmontage 

0,82 12,5 0,62 

Påfyllning av 
material 

0,82 12,5 0,62 

Produkter från 
slutmontage 

0,93 38,5 0,84 

Transport till 
huben 

0,93 38,5 0,84 

 
Tabell 7.5. Statistiska mått för slutmontage. 

 
De fyra första delaktiviteterna som utgör den första övergripande aktiviteten i 
slutmontage har en låg korrelation med produktionstakten och därmed låga f-värden. 
Det innebär att det inte finns ett signifikant samband mellan dessa aktiviteter och 
produktionstakten. Att det inte finns något signifikant samband mellan 
godsmottagning av kretskort och produktionstakten kan verka konstigt då det ingår ett 
färdigt kretskort per produkt. Detta kan bero på att leveranser av kretskort är relativt 
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konstant under en månad och därmed oberoende av hur mycket som produceras i 
slutmontage. Detta innebär att det sker lika många leveranser av kretskort men att det 
är antal kretskort per leverans som varierar med produktionstakten. De aktiviteter som 
behandlar material från huvudlagret har ett starkt samband med produktionstakten och 
därmed fungerar den bra för att förutsäga arbetsbehovet för denna del av slutmontage. 
Att det finns ett starkt samband mellan dessa aktiviteter och produktionstakten borde 
bero på att varje beställning av ett specifikt material beställs i samma kvantitet och när 
produktionstakten ökar borde antalet beställningar öka.  
 
För de sista två aktiviteterna som behandlar transport av färdiga produkter från 
slutmontage till huben finns även där ett starkt samband med produktionstakten. 
Variationen i aktiviteterna kan till 84 procent förklaras av variationen i 
produktionstakten enligt R2-värdet. Även för detta samband är det logiskt att det finns 
ett starkt samband då varje färdig produkt alltid transporteras i samma typ av 
emballage. 

7.3.5 Hub 

För huben identifierades som tidigare nämnts sex aktiviteter och dessa aktiviteter har 
jämförts med hur många enheter som har levererats. För alla aktiviteter har 
tidsperioden januari 2005 till och med oktober 2005 använts som grund för analyserna. 
De statistiska mått som beräknades för dessa aktiviteter presenteras nedan i tabell 7.6. 
 

Aktivitet Korrelation med 
leveranstakt 

F-värde R2 (adj) 

Godsmottagning  0,31 0,32 -0,21 
Inlagring  0,22 0,15 -0,27 
Uttag ur lager 0,34 0,39 -0,18 
Orderyta -0,01 0,0002 -0,33 
Enhetspack 0,91 15,3 0,78 
Förflyttning till 
kundorder 

0,58 1,52 0,12 

 
Tabell 7.6. Statistiska mått för huben. 

 
För alla aktiviteter förutom enhetspack saknas ett signifikant samband mellan 
aktiviteterna och leveranstakten. Detta indikerar att dessa samband är olämpliga att 
använda vid prediktering av hur ofta dessa aktiviteter utförs. För enhetspacken finns 
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dock ett starkt signifikant samband med leveranstakten och därmed bör detta samband 
användas vid prediktering av enhetspacken.  

7.3.6 Kundorder 

Aktiviteterna för kundorder har jämförts med produktionstakten och beräkningarna 
gav de statistiska värden som presenteras nedan i tabell 7.7.  
 

Aktivitet Korrelation med 
produktionstakt 

F-värde R2 (adj) 

Ta emot material från 
huvudlager 

-0,59 3,3 0,25 

Packa material -0,59 3,3 0,25 
Förflytta till lastkaj -0,59 3,3 0,25 
Ta emot färdiga 
produkter från hub 

0,51 0,11 -0,29 

Leverera ut material 
från Kumlafabriken 

-0,09 0,05 -0,16 

 
Tabell 7.7. Statistiska mått för kundorder. 

 
För alla aktiviteter inom kundorder finns det inga statistiskt säkerställda samband med 
produktionstakten. För de tre första aktiviteterna beror detta på att de är sporadiska och 
oförutsägbara samt att de levereras till externa fabriker, som Ericsson utnyttjar, vilkas 
produktionstakt inte borde påverkas i nämnvärd utsträckning av Kumlafabrikens 
produktion. De två sista aktiviteterna är starkt beroende av hur stor kvantitet av färdiga 
produkter som ska levereras till kund. Därmed borde det finnas en låg 
överensstämmelse med produktionstakten men det borde finnas ett starkare samband 
med leveranstakten. 
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8 Modellering 

Detta kapitel beskriver hur vi har valt att gå tillväga för att skapa vår 
kapacitetsberäkningsmodell. Vi skapade först en betamodell som tog hänsyn till de 
grundläggande faktorerna. Denna modell validerades sedan och förbättrades tills det 
att vi hade utvecklat en acceptabel modell. 

8.1 Modellering 

Enligt Pidd (1998) i kapitel 3.6 bör utvecklingen av en modell följa fyra punkter: 
konceptuell modellering, datorimplementation, validering samt experimentering. När 
vi utvecklade kapacitetsberäkningsmodellen följde vi detta tillvägagångssätt, vilket 
presenteras nedan.  

8.1.1 Konceptuell modell  

I enlighet med Pidd (1998), kapitel 3.6, började vi med att ta fram en konceptuell 
modell för materialhanteringen. Vi identifierade i kartläggningen de egenskaper som 
var viktiga för att kunna utveckla en bra modell. Kartläggningen låg därmed som 
grund för våra beslut med den konceptuella modellen. De egenskaper vi fann vara 
viktiga var bland annat att finna ett samband hur produktionstakten och leveranstakten 
påverkade materialhanteringen. Detta för att påvisa hur materialhanteringsaktiviteterna 
varierar med en varierande produktions- och leveranstakt.  
 
Pidd (1998) menar att det är viktigt att ta hänsyn till vad modellen ska användas till 
och vilken omgivning som finns då modellen endast kan ses som giltig under de 
förutsättningar som råder. En grundtanke med vår modell är att den endast ska 
användas för materialhanteringsflödet och att det ska vara lätt att modifiera modellen, 
framförallt att lägga till nya och ändra befintliga aktiviteter.  

8.1.2 Datorimplementation  

När alla datatransaktioner var insamlade började vi genomföra nödvändiga 
beräkningar för att finna samband, mellan produktions- och leveranstakten samt 
aktiviteterna inom materialhanteringen, se kapitel 7.3. När sambanden hade tagits fram 
hade vi de data som krävdes för att kunna överföra den konceptuella modellen till en 
datorimplementation. Programmet vi använde oss för att behandla all data, samt att 
utföra våra beräkningar i var Microsoft Excel. Detta ansåg vi även vara ett lämpligt 
program att utveckla vår modell i då Ericsson i Kumla har utvecklat tidigare 
kapacitetsberäkningsmodeller i detta program. Datorimplementationen resulterade i en 
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betamodell vars syfte var att representera en första version för att klargöra hur bra 
modellen var utformad samt att identifiera potentiella områden av modellen som 
kunde ge goda förbättringar av dess riktighet. 

Betamodell 
Utifrån de förhållanden vi fann mellan de olika aktiviteterna inom materialhanteringen 
och produktions- och leveranstakten förde vi in dessa samband i vår modell. Dock 
hade vi inga tider för hur lång tid de olika aktiviteterna tog, förutom för slutmontage, 
på grund av att konsultföretaget inte vid denna tidpunkt hade genomfört sin 
frekvensstudie.  
 
Modellen tog hänsyn till alla huvudaktiviteter i flödet för materialhanteringen, se 
kapitel 6.1. Bingen var en huvudaktivitet som det inte togs fram några tider för under 
vårt examensarbete. Deras arbetssysslor består av väldig många olika sysslor vilket gör 
det passande att genomföra en frekvensstudie för den huvudaktiviteten. En 
frekvensstudie för bingen kommer att genomföras vilket gör det relevant att ta med 
den som en huvudaktivitet även i modellen, för att efter frekvensstudien kunna 
komplettera modellen med aktuella tider för bingen. 
 
Modellen är uppdelad i Microsoft Excel i ett antal flikar och nedan presenteras dessa 
och vad de innehöll för information samt vilka beräkningar som utfördes. Se bilaga  
för att följa nedan redovisade flikar och beräkningar. Först presenteras fliken där 
indata matas in i modellen därefter presenteras fliken ”Godsmottagning”, detta för att 
förstå vilka beräkningar som ligger till grund för resultaten, som är nästa flik. I 
modellen är flikarna dock ordnade efter indata, resultat, godsmottagning samt 
resterande huvudaktiviteter och övriga beräkningar. Anledningen till detta är att det är 
främst flikarna ”Indata” och ”Resultat” som användaren ska använda.  
 

 Indata – Utifrån Ericssons interna prognos, Medium Range Plan, gällande 
förväntande produktions- och leveranstakt matas dessa in för en månad. De 
olika produktgrupperna i modellen är uppdelade i enlighet med den 
produktuppdelning som är gällande i Ericssons prognos.  

 
 Godsmottagning 

 
o Antalet tillgängliga timmar – Multiplicerar antalet anställda inom 

respektive aktivitet med antalet veckor i aktuell månad samt arbetstid per 
vecka för de olika skiften.  
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o Antalet utnyttjade timmar – Summerar tidsåtgången för respektive 

aktivitet utifrån tiderna från frekvensstudien samt vår prediktering. 
Samtliga summerade tider för varje aktivitet summeras sedan med den 
fördelningstid som gäller för den aktuella huvudaktiviteten.   

 
o Utnyttjad kapacitet – beräknar den utnyttjade kapaciteten genom att 

dividera ”antalet utnyttjade timmar…” med ” antalet tillgängliga 
timmar…”. Resultatet erhålls som kvoten mellan dem i procent. 

  
o Utnyttjad kapacitet av aktiv tid – beräknar den utnyttjade kapaciteten 

av den totala tillgängliga aktiva tiden. Detta innebär den tid då 
fördelningstiden är subtraherad från total tillgänglig tid. Resultatet 
erhålls som kvoten mellan aktiv tid och total tillgänglig aktiv tid i 
procent.  

 
o Förhållandet av aktiv tid – Redovisar förhållandet, i procent, mellan de 

aktiviteter som utförs.  
 

o Totalt personalbehov – Multiplicerar de olika skiftgångarnas arbetstid 
per vecka med antalet veckor för den aktuella månaden utifrån ”2006 års 
working calender” under fliken ”Personal”. Den totala tiden för de olika 
skiftgångarna divideras sedan med ”antalet utnyttjade timmar”. Det ger 
personalbehovet för ett specifikt skift, om alla aktiviteter som utförs 
under dygnet utfördes under det specifika skiftet. Personalbehovet 
varierar då antalet arbetstimmar för de olika skiften, dag-, två-, natt- och 
femskift, är olika.  

 
o Tidsmässig fördelning av behov - Fliken ”Tidsfördelningar” redovisar i 

förhållandet när under dygnet de olika aktiviteterna sker. Under 
vardagarna är dygnet uppdelat i tre olika delar, klockan 06.00-14.00, 
14.00-22.00, 22.00-06.00. Helgen är sedan uppdelad i en fjärde del som 
sträcker sig från fredag klockan 14.00 till måndag klockan 06.00. Denna 
fördelning multipliceras sedan med hur mycket arbetstid varje aktivitet 
allokerar. Utifrån detta presenteras därmed hur många timmar som måste 
bemannas under de fyra olika uppdelningarna. 
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o Procentuell fördelning – Beräknar det procentuella förhållandet mellan 
hur stora resurser som krävs under de fyra olika uppdelningarna enligt 
ovan.  

 
o Kvarvarande behov – Visar hur många timmar som saknas för att fylla 

upp det behov som finns för det aktuella tidsintervallet. Grönfärgade 
celler indikerar att behovet är uppfyllt medan rödfärgade celler indikera 
det motsatta.  

 
o Kapacitetsutnyttjande – Redovisar vilket kapacitetsutnyttjande som 

råder för varje tidsintervall när alla behov är uppfyllda. 
 

o Ledig tid – Presenterar den lediga tid som finns för respektive 
tidsintervall då behoven är uppfyllda. Samma sak som 
”Kapacitetsutnyttjande” ovan med skillnaden att antalet lediga timmar 
presenteras istället för ett kapacitetstal i procent.   

 
o Bemanna – Ger möjlighet att mata in personal för respektive skiftform, 

dag-, två-, natt- och femskift för att se när personalbehovet är uppfyllt 
för de olika huvudaktiviteterna.  

 
o Beräkning av bemanning – Beräknar hur mycket personal som behövs 

för respektive skift. ”Kapacitetsutnyttjande” och ”Ledig tid” ger samma 
information som ovan för denna beräkning  

 
o Beräkning av bemanning med hänsyn till önskat kapacitets-

utnyttjande – Utifrån angivet önskat kapacitetsutnyttjande beräknas hur 
mycket personal som behövs för att precis uppfylla behoven. Det ger 
därmed personalbehovet i decimaltal.  

 
För resterande huvudaktiviteter finns motsvarande information som redovisats ovan 
för godsmottagningen. Dessa huvudaktiviteter listas nedan. 
 

 Huvudlager 
 

 Binge 
 

 Slutmontage  
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 Hub  

 
 Kundorder  

 
 Resultat – Sammanställer de resultat som finns för dels hela 

materialhanteringen och dels för varje enskild huvudaktivitet. För hela 
materialhanteringen och de olika huvudaktiviteterna presenteras den 
information som finns enligt nedan. 

 
o Nuläge – Redovisar resultatet för utnyttjad kapacitet, utnyttjad kapacitet 

av aktiv tid, antalet heltidstjänster och ledig tid utifrån aktuell indata och 
den bemanning som finns under fliken personal. 

 
o Simulering av beräknat behov – Ger ett förslag på bemanning för de 

fyra olika skiften då endast heltidstjänster används. Dessutom 
presenteras vilken utnyttjad kapacitet av aktiv tid och ledig tid som finns 
under de fyra olika tidsperioderna vid den bemanning som föreslås. 

 
o Beräkning av bemanning med hänsyn till önskar kapacitets-

utnyttjande – Ger förslag på bemanning utifrån en önskad 
kapacitetsbeläggning som användaren matar in. Redovisar utnyttjad 
kapacitet av aktiv tid och ledig tid vid det bemanning enligt förslaget. 

 
o Bemanningsförslag – Ger användaren möjlighet att mata in vilken 

bemanning som den önskar och presenterar därefter utnyttjad kapacitet 
av aktiv tid samt ledig tid för de fyra olika tidsperioderna. 

 
 Personal – Innehåller information rörande personalen enligt det som 

presenteras nedan: 
 

o Total bemanning per skift och respektive avdelning i antal personal och 
timmar. 

 
o Antalet arbetstimmar för respektive skift per vecka och skift 
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o 2006 års working calender för att veta hur många arbetsveckor varje 
månad innehåller för att veta antalet tillgängliga arbetstimmar per 
månad. 

 
 Uträkningar – Består av uträkningar för att beräkna hur mycket emballage 

som måste förflyttas för att försörja produktionen med packmaterial. Detta 
utgör ett arbetsmoment och därför bör det tas hänsyn till detta.  

 
 Tidsfördelning – Redovisar förhållandet, i procent samt antal, när under de 

fyra olika tidsintervallen, se tidsmässig fördelning av behoven ovan, som 
aktiviteterna utförs. Detta ligger därmed till grund för att veta hur många 
arbetstimmar som behövs under de olika tidsintervallen för respektive 
huvudaktivitet 

8.2 Validering och experimentering 
Vid validering bör datorimplementationen av modellen kontrolleras mot den 
konceptuella modellen. Enligt de teorier av Pidd som presenteras i kapitel 3.6 är det 
även viktigt att både den konceptuella modellen och datormodellen stämmer överens 
med den omgivning som de ska beskriva. Detta genomfördes genom att jämföra vår 
datormodell med den konceptuella modellen för att bland annat kontrollera att 
aktiviteterna från den konceptuella modellen stämde överens med aktiviteterna i 
datormodellen.  
 
Kontinuerligt under utvecklandet av modellen har vi även låtit användaren av 
modellen experimenterat. Detta för att angripa modelleringen från olika synvinklar och 
för att kontrollera att kapacitetsberäkningsmodellen uppfyller det syfte som 
användaren har med modellen.  
 
Vi genomförde även olika typer av statistiska analyser på våra beräkningar för att 
kunna erhålla kvantitativa mått på hur väl antalet aktiviteter inom materialhanteringen 
kunde beskrivas med hjälp av den produktions- respektive leveranstakt för 
Kumlafabriken. 

8.2.1 Validering och experimentering av betamodell 

För att avgöra hur bra betamodellen var och vilka förbättringsområden som fanns 
gjordes två olika analyser. Modellen testades genom att använda produktions- och 
leveranstakt för november 2005 som indata till modellen. Därefter inhämtades data ur 
affärssystemet gällande hur många gånger varje aktivitet utfördes under november 
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2005. Detta jämfördes med det utfall som modellen gav vid den angivna produktions- 
och leveranstakten.  
 
Det som presenterades i kapitel 7.3 användes även vid valideringen och 
experimenteringen. Genom att kombinera dessa två faktorer identifieras 
förbättringsområden för modellen och därefter kommer dessa förbättringar genomföras 
vilket leder fram till den slutgiltiga kapacitetsmodell som presenteras i kapitel 8.3. Vi 
har främst valt att utgå från om sambanden är statistiskt säkerställda enligt kapitel 7.3, 
om de är det har vi valt att inte försöka förbättra dessa predikteringar. Istället har vi 
försökt att finna förklaringar till varför predikteringen för november skulle vara 
missvisande. För att vi ska anse att regressionen ska vara missvisande för november 
2005 har vi valt att se en avvikelse på mer än plus/minus tio procent från det verkliga 
utfallet som en för stor avvikelse.  

Godsmottagning 
För godsmottagningens två första aktiviteter skedde som tidigare nämnts en manuell 
registrering för att möjliggöra den regressionsanalys som använts för att identifiera hur 
många gånger aktiviteterna utförs. Eftersom en ytterliggare registrering av 
aktiviteterna inte varit aktuellt att genomföra på grund av tidsbrist finns ingen 
ytterligare data att använda för att jämföra modellens prediktering med det verkliga 
utfallet. De statistiska mått som presenterades i kapitel 7.3.1 visar på att regressionen 
med produktionstakt som grund har en dålig förklaringsgrad till varför dessa två 
aktiviteter varierar. Därmed kan det vara aktuellt att undersöka om det finns något 
samband som skulle ge en bättre prediktering av kapacitetsbehovet för de två 
aktiviteterna. För de två sista aktiviteterna, uppackning av gods samt inrapportering av 
gods, finns data i affärssystemet och därmed går det att jämföra hur väl modellen 
fungerar med data ur affärssystemet för november 2005, se figur 8.1. Modellen gav en 
underskattning av det verkliga antalet gånger aktiviteten utfördes med cirka elva 
procent vilket är mer än de tio procent vi anser vara acceptabelt. Dock visar analysen i 
kapitel 7.3.1 att det finns ett starkt samband mellan aktiviteterna och produktionen 
varför vi anser att det inte går att förbättra predikteringen utan att utfallet för november 
2005 är en variation som är svår att gardera sig mot. Därmed anser inte vi att det är 
aktuellt att försöka förbättra denna del till den slutgiltiga versionen av modellen.  
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Figur 8.1. Utfall och prediktering för godsmottagning. 

Huvudlager 
Huvudlagret har genom rapporten delats upp i höglager och shuttlarna och det sker 
även i denna analys. För höglagrets aktiviteter är predikteringen för november 2005 
mellan fyra och nio procent över det verkliga utfallet för hur många gånger aktiviteten 
genomfördes, se figur 8.2. För de två första aktiviteterna visade analysen i kapitel 7.3.2 
att det inte fanns något statistiskt säkerställt samband mellan dessa och 
produktionstakten. Detta innebär att det är intressant att försöka finna något som 
identifierar behovet på kapacitet i aktiviteterna på ett bättre sätt. För november 2005 
visar dock modellen en bra skattning av det verkliga behovet genom att endast 
överskatta behovet med cirka nio procent, se figur 8.2. Detta innebär att det finns en 
förbättringspotential i att försöka göra predikteringen av behovet i de två första 
aktiviteterna bättre till den slutgiltiga modellen men att det inte är något som bör 
prioriteras. För den sista aktiviteten i höglagret förklaras en stor del av den variation 
som finns för aktiviteten av variationen i produktionstakten. Dessutom visar 
jämförelsen med utfallet för november 2005 en mycket bra överensstämmelse varför 
vi inte anser att det finns något behov att försöka förbättra modellen för denna 
aktivitet. 
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Figur 8.2. Utfall och prediktering för höglager. 
 
För shuttlarna visar analyserna i kapitel 7.3.2 att det finns ett statistiskt säkerställt 
samband för alla aktiviteterna vilket innebär att det inte finns någon större anledning 
att förändra dessa till den slutgiltiga modellen. Dock visar valideringen mot utfallet för 
november 2005 utfall, se figur 8.3, att de två första aktiviteterna visar en kraftig 
överskattning på hela 39 procent för antalet gånger dessa aktiviteter utförs. Därmed 
finns det anledning att undersöka varför det är på detta sätt och om det kan bero på att 
arbetssättet har ändrats och att de data som predikteringen bygger på inte längre skulle 
vara representativ för vad som sker.  
 
När vi har undersökt detta har vi inte funnit någon anledning att tro att arbetssättet har 
ändrats och därmed råkar bara dessa siffror visa en stor överskattning denna månad. 
Därför anser inte vi att dessa aktiviteter bör förändras till den slutgiltiga modellen. För 
de två andra aktiviteterna visar modellen en mycket bra prediktering för november 
2005 med endast tre till nio procents underskattning av behovet. Detta anser vi vara 
inom felmarginalen och därmed är det inte aktuellt att försöka förbättra någon av de 
aktiviteter som behandlar shuttlarna.  
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Figur 8.3. Utfall och prediktering för shuttle. 

Binge 

För bingen har, som tidigare nämnts, de tre första aktiviteterna delats upp om de 
behandlar gods från huvudlagret eller gods från tredjepartsleverantören Arrow. För 
gods från huvudlagret finns en hög överensstämmelse mellan predikteringen för 
november 2005 och utfallet, se figur 8.4. Predikteringen är cirka tre procent under det 
verkliga behovet under den aktuella tiden och dessutom visar analysen i kapitel 7.3.3 
att det finns ett starkt samband mellan dessa tre aktiviteter och produktionstakten. 
Detta innebär att det inte finns någon anledning att försöka förbättra denna del av 
modellen.  
 
För de aktiviteter som behandlar mottagning av gods från Arrow finns det inget 
systemstöd för att undersöka hur väl predikteringen av antalet förflyttningar stämmer 
överens med det verkliga antalet men eftersom det är mellan två och fyra vagnar per 
vardag och tiden är nästintill försumbar i förhållande till övriga aktiviteter i bingen 
anser vi inte att det är aktuellt att försöka förbättra prediktering av denna aktivitet. För 
de nästkommande två aktiviteter som rör mottagandet av gods från Arrow finns det 
enligt analysen i kapitel 7.3.3 inget statistiskt säkerställt samband mellan dessa och 
produktionstakten. Dessutom visar jämförelsen mellan utfall och prediktering att 
behovet för aktiviteten underskattas med cirka 13 procent. Därmed anser vi att denna 
del av modellen bör förbättras så att en bättre skattning av kapacitetsbehovet 
identifieras.  
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För de två sista aktiviteterna i materialhanteringen i bingen är det en stark 
överensstämmelse med utfallet för november 2005 och predikteringen samt att de 
statistiska sambanden är signifikanta. Detta innebär att det inte är intressant att försöka 
förbättra dessa delar av modellen. 
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Figur 8.4. Utfall och prediktering för binge. 

Buffertlager slutmontage 
Buffertlagret i slutmontage har under arbetets gång delats upp i tre delaktiviteter och 
så även i detta kapitel. Den första delen som behandlar mottagandet av kretskort från 
ytmontage. Enligt den statistiska analysen i kapitel 7.3.4 finns inget signifikant 
samband mellan hur ofta dessa fyra aktiviteterna genomförs och produktionstakten. 
Därmed finns det anledning att försöka förbättra dessa predikteringar till den 
slutgiltiga modellen. Vid validering mot utfall för november 2005, se figur 8.5, visas 
att den första och den sista aktiviteten för mottagandet av kretskort stämmer bra 
överens med vad som har predikterats. För de andra två aktiviteterna i 
kretskortshanteringen, inlagring och uttag ur lager, visas dålig överensstämmelse med 
det antal gånger aktiviteterna utförts. Undersöks det hur dessa två aktiviteter varierar 
historiskt konstateras att dessa sker ganska oregelbundet över tiden. Det beror till stor 
del på om någon produktionslina i slutmontage står stilla eller om det sker en 
inventering. Var tredje månad sker en inventering av i princip hela Kumlafabriken 
vilket leder till att personalen i slutmontage lagrar in alla pallar som vanligtvis står 
uppställda på materialtorget för att det ska bli enklare att genomföra inventeringen. 
Detta då det blir enklare att systemmässigt identifiera exakt var produkterna befinner 
sig. Efterföljande vecka plockas därmed mera kretskort ut ur lagret då det placeras 
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tillbaka på materialtorget. En sådan inventering skedde i november 2005 varför 
modellen ger en kraftig underskattning av hur många inlagringar och uttag som sker.  
Trots att det inte finns något statistiskt säkerställt samband och att modellen visar 
brister i predikteringen för två av aktiviteterna anser vi inte att det är en prioriterad del 
att förbättra denna del av modellen. Detta beror på att aktiviteterna godsmottagning 
och uppställning på materialtorg varierar minimalt över tiden och därmed varierar de 
inte med produktionstakten. Det leder till att en förbättring inte skulle ge en särskilt 
mycket bättre kapacitetsberäkningsmodell för att bemanna materialhanteringen. För att 
styrka dessa resonemang undersöks de regressionskoefficienter som erhölls där det 
enkelt inses att koefficienten för produktionstaktsvariabeln, b, är liten vilket innebär att 
aktiviteterna varierar minimalt med produktionstakten. 
 
Den andra delen av materialhanteringen i slutmontage består av hantering av gods från 
huvudlagret. För dessa tre aktiviteter finns ett starkt statistiskt samband och som figur 
8.5 visar finns en bra överensstämmelse mellan utfallet och predikteringen för 
november 2005. Det finns endast en underskattning av behovet på tio procent. Detta 
resulterar i att det inte är intressant att försöka förbättra denna prediktering till den 
slutgiltiga modellen.  
 
För de två aktiviteterna i slutmontage som innefattar leverans av färdiga produkter till 
huben finns ett starkt statistiskt samband med produktionstakten, tack vare det är även 
predikteringen för november 2005 bra, se figur 8.5. Där har modellen exakt lyckats att 
prediktera det verkliga utfallet. Därmed kommer predikteringen av dessa aktiviteter 
inte att förbättras.  
 
Den sista aktiviteten som är identifierad för slutmontage är transporter av det 
returemballage som används för att paketera de färdiga produkterna. Det finns, som 
tidigare sagts, inget systemstöd för att undersöka hur många gånger dessa transporter 
verkligen har blivit utförda. Då vi vet hur många produkter varje emballage rymmer 
samt hur många transporter det krävs för att fylla på en viss mängd av returemballage 
anser vi att denna prediktering är säker och inte bör förbättras. 
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Figur 8.5. Utfall och prediktering för buffertlager i slutmontage. 

Hub 
För samtliga av hubens aktiviteter kan allmänt sägas att det finns ett dåligt 
regressionssamband mellan de olika aktiviteterna och produktionstakten. Dessutom är 
predikteringen för november 2005 mycket dåligt överensstämmande med utfallet, se 
figur 8.6. För de flesta av aktiviteterna underskattas behovet med cirka 20 procent. 
Den enda aktiviteten som visar ett starkt regressionssamband är enhetspacken och 
därmed kommer inte denna aktivitet att förbättras till den slutgiltiga modellen. Dock 
visar enhetspacken en dålig överensstämmelse mellan novembers utfall och modellens 
prediktering. Detta beror på att andelen enhetspackade produkter som levererats har 
överskridit 30 procent av den totala levererade volymen, vilket är den andel som 
Kumlafabriken vanligtvis levererar. För de resterande delarna av huben bör det 
undersökas om det går att finna bättre regressionssamband eller andra sätt att skatta 
hur stort behovet för de olika aktiviteterna är.  
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Figur 8.6. Utfall och prediktering för hub. 

Kundorder 
För samtliga aktiviteter i kundorder visar analysen i kapitel 7.3.6 att det inte finns ett 
statistiskt säkerställt regressionssamband. Jämförelsen mellan modellens prediktering 
av aktiviteterna och utfallet visar på en dålig överensstämmelse. Modellen har överlag 
underskattat behovet för aktiviteterna med mellan 20 till 30 procent för november 
2005, se figur 8.7. Därmed anser vi att det behövs undersökas om det går att förbättra 
predikteringen för dessa aktiviteter.  
 
Att det inte finns något statistiskt säkerställt samband mellan aktiviteterna i kundorder 
och produktionstakten är inte förvånande då de flesta av aktiviteterna sker sporadiskt. 
Detta beror på att de tre första aktiviteterna behandlar specialorder som exempelvis 
levereras till de kontraktstillverkare som utnyttjas av Ericsson. Dessa specialorder har 
därmed inte något samband med produktionstakten i Kumlafabriken. Det kan därför 
vara aktuellt att göra predikteringen utifrån hur mycket arbete som i genomsnitt 
förekommer i aktiviteterna istället för att försöka prediktera med hjälp av 
produktionstakten. De två sista aktiviteterna är dels beroende av dessa specialorder 
men till största del beroende av utleveranserna av färdiga produkter. Det är därför 
bättre att jämföra dessa aktiviteter med leveranstakten för att prediktera hur mycket 
kapacitet som behövs för just dessa aktiviteter. 
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Figur 8.7. Utfall och prediktering för kundorder. 

Sammanfattning av validering och experimentering av betamodell. 
Vid validering av betamodellen mot utfallet för november 2005 visade det sig att 
betamodellen i snitt gav en underskattning på cirka tio procent av det verkliga antalet 
gånger aktiviteterna utförs. Dock finns det en spridning som beskrivs i avsnittet ovan 
där framförallt huben och kundorder är de som har en låg överensstämmelse med 
utfallet för november 2005. Flera delar av materialhanteringsaktiviteterna visade inte 
på ett statistiskt säkerställt samband med produktions- och leveranstakten varför vissa 
av dessa valdes ut för att förbättra predikteringen. De delar som vi ansåg borde 
förbättras var de två första aktiviteterna i godsmottagningen, de aktiviteter i bingen där 
Arrow-komponenter hanteras, alla aktiviteter i huben förutom enhetspacken samt alla 
aktiviteter som rör kundorder. 

8.3 Slutgiltig kapacitetsberäkningsmodell 

För att få fram den slutgiltiga kapacitetsberäkningsmodellen genomfördes förändringar 
i delar av betamodellen där de statistiska beräkningarna inte var tillfredställande. För 
att sammanfatta vilka antaganden samt vad modellen tar hänsyn till sammanfattas 
detta i kapitel 8.3.3.  

8.3.1 Förbättringar av prediktering 

I detta avsnitt redogörs för de förbättringar gällande predikteringarna som 
genomfördes till den slutgiltiga modellen. De aktiviteter som tas upp här är de som vi i 
kapitel 8.2.1 ansågs vara intressanta att förbättra. 
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Godsmottagning 
För godsmottagningen identifierades att de två första aktiviteterna, lossning av gods 
och förflyttning av gods, behövde förbättras. Att räkna antalet kollin som ska lossas, 
istället för antalet fraktsedlar, borde beskriva arbetsmängden på ett mer korrekt sätt. 
Att försöka finna samband mellan antalet kollin och antalet godsmottagningar istället 
för produktionstakt borde ge en bättre prediktering för dessa aktiviteter. Genom att 
göra en regression mot antalet godsmottagningar anser vi att modellen beskriver det 
verkliga behovet av aktiviteterna på ett mer korrekt sätt även om det inte finns ett 
statistiskt säkerställt samband.  
 
Regressionen har utförts på veckobasis, därmed har uträkningarna även skett per 
vecka, vilket resulterade i att antalet godsmottag per vecka behövde användas. Detta 
löstes genom att dividera antalet godsmottag per månad med aktuellt antal veckor för 
en specifik månad. Därefter multiplicerades predikteringen, av antalet gånger 
aktiviteten utfördes per vecka, med antalet veckor i aktuell månad. Detta kan ge en 
missvisning men vi anser att det är acceptabelt för denna modell då vi anser det 
potentiella felet som relativt litet. 

Binge 
För bingen fanns två aktiviteter, godsmottag och inlagring av material från Arrow, som 
vi ansåg borde förbättras till den slutgiltiga modellen. Efter att ha undersökt och inte 
funnit några möjligheter till att förbättra predikteringen utifrån de data vi hade tillgång 
till valde vi att inte försöka att finna några nya samband. Det undersöktes varför det 
var en låg överensstämmelse med det verkliga utfallet och den mest troliga 
anledningen till detta var att samma material levereras men att kvantiteten för varje 
material varierar med produktionstakten. 

Hub 
För huben skulle de flesta aktiviteterna förbättras. Den första aktiviteten som skulle 
förbättras var godsmottagningen i hub. Eftersom cirka 60 procent av de produkter som 
levereras till huben kommer från produktionen i Kumlafabriken borde 
produktionstakten påverka godsmottagningen i huben. Flertalet av de godsmottag som 
sker beror på leveranser från Kumlafabriken då dessa brukar motsvara en leverans 
bestående av en till två pallar av färdiga produkter. När färdiga produkter från 
kontraktstillverkarna levereras motsvarar ett godsmottag en sändning. Dock är 
arbetsmängden oberoende av leveransens volym vid godsmottag i huben. Därför 
genomfördes en regressionsanalys för att finna samband mellan produktionstakt och 
godsmottag i huben. Den gav inte ett statistiskt säkerställt samband även om den 
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visade på ett starkare samband, korrelation på 0,59 istället för 0,31.Dessutom var det 
en bättre prediktering av utfall för november 2005 som tidigare var väldigt lågt. 
Därmed anser vi att vi har gjort en tillräckligt bra uppskattning av behovet för 
aktiviteten godsmottag i hub även om den inte är statistiskt säkerställd.  
 
Den andra aktiviteten som ska förbättras är inlagringen i huben. Precis som tidigare 
nämnts kommer majoriteten av godset i huben från Kumlafabriken varför vi valde att 
undersöka om produktionstakten gav en bättre prediktering än vad leveranstakten gav. 
Även för inlagringarna visade sig produktionstakten vara en bättre skattning både 
statistiskt och för utfallet för november 2005. Dock är sambandet mellan 
produktionstakten och aktiviteten inte statistiskt säkerställt. Vi anser inte att det finns 
någon möjlighet för att göra någon bättre prediktering varför denna accepteras till den 
slutgiltiga modellen. 
 
Uttag ur huben överensstämmer dåligt med leveranstakten, vad detta beror på är svårt 
att utreda. Vi anser dock att det beror på att det inte tas hänsyn till variationerna för de 
olika produkterna då den totala leveranstakten tar upp dessa variationer. Till exempel 
kan det förekomma att när vissa produkter minskar i efterfrågan kan efterfrågan på 
andra produktgrupper öka som förpackas i färre antal per pall, vilket skulle kunna leda 
till fler uttag ur lagret. Att kontrollera om detta är fallet är svårt då vi har saknat de typ 
av nödvändiga data.  
 
Då det är känt hur många produkter som förpackas i en pall för en specifik produkt är 
det möjligt att förutsäga hur många uttag som ska ske. Det finns dock ett problem med 
detta då det inte går att undersöka det verkligen utfallet på grund av vi inte har haft 
tillgång till dessa data. Därmed anser vi att det inte går att förbättra denna prediktering 
gällande antalet uttag ur lager. 
  
Om Ericsson skulle vilja förbättra predikteringen för modellen är det en bra idé att 
börja med någon av de tre ovan nämnda aktiviteterna eftersom det skulle kunna 
förbättra riktigheten i modellen.  
 
Aktiviteten orderyta är en av de aktiviteter som inte går inhämta data från 
affärssystemet och därmed har en skattning skett där de produkter som tas ut ur lagret 
och inte går till enhetspack går till orderytan. Det borde vara en relativt bra skattning. 
Då de data till denna aktivitet bygger på uttag ur lager uppvisar denna aktivitet 
liknande brister.  
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För den sista aktiviteten, förflyttning till kundorder, har vi haft tillgång till data under 
en längre tidsperiod än vad som har använts vid regressionsanalysen. Därför har vi valt 
att försöka finna ett regressionssamband för denna längre tidsperiod, januari 2005 till 
och med oktober 2005. Denna analys visade att det fanns ett starkt samband med ett f-
värde på 52 jämfört med de 5,32 som behövs för att sambandet ska vara statistiskt 
säkerställt. Därmed anser vi att det är ett bättre samband att använda vid prediktering 
av aktiviteten.  

Kundorder 
De tre första aktiviteterna i kundorder är sporadiska och vid jämförelse med 
produktions- eller leveranstakt finns låga samband. Därmed anser vi att det är bättre att 
användaren matar in ett maximalt tak för hur stor kapacitet dessa aktiviteter bör ha. 
Om det till exempel maximalt bör förekomma 300 sändningar på en månad bemannar 
modellen efter detta. Nästa aktivitet i kundorder styrs enbart av vad som levereras ut 
från huben. Det är därför lämpligt att använda samma prediktering som för aktiviteten 
förflyttning till kundorder i huben. Leveranstakten för januari 2005 till och med 
oktober 2005 har använts även för denna regressionsanalys.  
 
För den sista aktiviteten, utleverans från Kumlafabriken, består cirka 70 procent av de 
totala leveranserna av färdiga produkter och resterande del av material till 
kontraktstillverkarna. Vi anser att det är mer logiskt att använda leveranstakten för 
färdiga produkter för att genomföra predikteringar av aktiviteten utleverans från 
Kumlafabriken. Det regressionssamband som erhålls är statistiskt säkerställt och 
variationen i denna aktivitet är till cirka 50 procent beroende av variationen i 
leveranstakten. Dessa förändringar ger bättre predikteringar för kundorder och när 
dessa förändringar är genomförda anser vi att modellen ger en tillräckligt bra 
prediktering för kundorder. 

8.3.2 Validering och experimentering av slutgiltig modell 

För att avgöra hur väl kapacitetsberäkningsmodellen uppfyllde den målsättning som 
Ericsson hade med modellen jämfördes modellens personalbehov mot det 
personalbehov som frekvensstudien gav.  
 
För att kunna besvara vilket resultat angående personalbehov som frekvensstudien gav 
gjordes vissa beräkningar som redovisas nedan. Under studien genomfördes totalt 
4 444 observationer och en cykeltid på elva minuter användes vilket innebär att varje 
observation motsvarade elva minuter, se kapitel 6.3.1. Därmed fanns det observationer 
motsvarande 48 884 minuter. Det resultat som frekvensstudien visade var att 40,3 
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procent av tiden utgjordes av operationstid, 16,2 procent utgjordes av fördelningstid 1 
och resterande del av tiden utgjordes av fördelningstid 2 och 4, se kapitel 3.3.2. 
Ericsson i Kumla har förhandlat fram att den personliga tiden, fördelningstid 2, ska 
utgöra 13 procent av tiden. Detta innebar att frekvensstudien kom fram till att 
personalen hade haft beläggning vid 69,5 procent av tiden, då 13 procent av tiden inte 
kan utnyttjas då det är personlig tid enligt kapitel 3.3.2. Detta innebar att de 
huvudaktiviteter som ingick i studien var belagda 33 900 minuter under den period 
som studien genomfördes. De skift som fanns under perioden för frekvensstudien 
arbetade åtta timmar per dag och har under studieperioden arbetat i tio skift. Detta 
innebar att det utifrån de 33 900 minuterna och de åttio timmarna för respektive skift 
fanns ett totalt personalbehov på cirka sju heltidstjänster under perioden.  
 
Dessa sju personer jämfördes sedan med vad kapacitetsberäkningsmodellen föreslog 
för bemanning under de skift som frekvensstudien genomfördes. Genom att jämföra 
detta gick det att identifiera hur väl modellen beskrev det verkliga behovet inom 
materialhanteringen för Kumlafabriken och därmed hur väl den uppfyllde Ericssons 
mål. Kapacitetsberäkningsmodellen gav ett förslag på att cirka 7,5 heltidstjänster 
behövdes för att täcka det behov som fanns i de fyra huvudaktiviteterna under 
tidsperioden mellan klockan 06.00 och 14.00. Det innebär att modellen överskattade 
behovet av personal med cirka 7 procent under perioden. En förklaring till att 
modellen överskattar behovet av personal kan vara att de indata som har använts gäller 
för en hel månad, då modellens utformning kräver detta, och inte under två veckor 
vilken var den period som studien utfördes under. 
 
Vi anser därmed att kapacitetsberäkningsmodellen väl stämmer överens med de mål 
Ericsson har för modellen. Den bemanning som fanns på Ericsson i Kumla under det 
att frekvensstudien genomfördes var mellan 9 och 13 heltidstjänster vilket då är 
avsevärt högre än vad både kapacitetsberäkningsmodellen och frekvensstudien 
identifierade som behovet. 

8.3.3 Sammanfattning av slutgiltig modell 

I den slutgiltiga modellen matar användaren in vilken produktions- och leveranstakt 
som Medium Range Plan föreslår för aktuell månad. Modellen ger sedan ett förslag på 
hur hela materialhanteringen ska bemannas både med hänsyn till en viss 
kapacitetsbeläggning och utan en sådan. Dessutom får användaren möjligheten att 
själv bemanna. För alla dessa tre alternativ visas vilket kapacitetsutnyttjande aktuell 
bemanning ger under olika tider på dygnet och hur mycket ledig tid som finns att 
tillgå, se kapitel 8.1.2. 
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För att modellen ska kunna presentera dessa resultat bygger den på linjära samband 
mellan de olika aktiviteterna och produktions- respektive leveranstakt. Detta för att 
med hjälp av dessa indata kunna avgöra vilket kapacitetsbehov som kommer att finnas. 
När antalet gånger aktiviteterna kommer att utföras har beräknats multipliceras detta 
med den tid det tar att utföra aktuell aktivitet en gång och dessutom tas hänsyn till den 
fördelningstid som har identifierats för materialhanteringen inom Kumlafabriken. 
Detta ger det behov som finns av personalkapacitet som sedan ligger till grund för de 
bemanningsförslag som modellen ger. Modellen tar i detta förslag även hänsyn till när 
i tiden aktiviteterna har skett. Detta genom att dela upp tiden i fyra olika 
tidsintervaller, 06.00-14.00, 14.00-22.00, 22.00-06.00 vardagar till och med fredag 
klockan 14.00 samt helger, klockan 14.00 fredag till måndag klockan 06.00. Detta då 
dessa överensstämmer med de skift som Kumlafabriken använder sig av idag. 
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9 Avslutande diskussion 

I detta kapitel presenteras hur generell vår modell är samt vilka förbättringar som kan 
genomföras för att ytterligare utveckla modellen. Syftet med dessa förslag är att de ska 
förbättra modellens riktighet vid prognostisering. 

9.1 Modellens generaliserbarhet  

Principerna för utvecklandet av kapacitetsberäkningsmodellen är generella och kan 
därför lätt appliceras på andra kapacitetsberäkningar, både inom Ericsson samt för 
andra slags verksamheter. Vår modell för materialhanteringsflödet är dock anpassad 
specifikt efter detta flöde och den produktions- och leveranstakt som är gällande för 
Kumlafabriken. Specifika samband mellan materialhanteringsaktiviteterna och de 
indata som används ligger till grund för modellen. Detta innebär att de faktorer som 
avgör kapacitetsbehovet för det aktuella flödet måste identifieras då de används som 
indata i modellen. Dessutom måste det ske nya beräkningar för sambanden mellan de 
specifika aktiviteterna och de indata som används.  
 
Den modell som vi har utvecklat är baserad på historisk data från 1 januari till 31 
oktober 2005 samt en kartläggning som genomfördes under hösten 2005. Detta innebär 
att modellen är utvecklad utifrån de förutsättningar som rådde under dessa 
tidsperioder. Modellen är därmed endast giltig under förutsättning att 
materialhanteringens aktiviteter inte förändras i större utsträckning.  

9.2 Förbättringar av modellen 

Under arbetets gång har vi gjort iakttagelser som vi tror relativt enkelt skulle kunna 
förbättra modellen. Dessa skulle kunna ge modellen bättre grunddata och därmed 
bättre predikteringsmöjligheter om det finns möjlighet att förändra nuvarande 
situation. 

9.2.1 Utföra en frekvensstudie för bingen 

I dagsläget finns det inga tider som beskriver de olika arbetsmomentens tidsåtgång för 
bingen. Modellen är förberedd för att mata in tider för bingen, se bilaga 7. En 
frekvensstudie i bingen är den rekommendation som skulle generera störst nytta då det 
utan en frekvensstudie är omöjligt att uttala sig om tidsåtgången för de olika 
arbetsmomenten. Frekvensstudien skulle, på samma sätt som för den utförda, ge oss en 
god bild över arbetssysslornas tidsåtgång och därmed bra grunddata i modellen. 
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9.2.2 Genomföra en mer omfattande klockstudie i slutmontage 

Ytterligare ett förslag på en potentiell förbättring för modellen är att genomföra en 
klockstudie i slutmontage för de detaljplanörer som förser slutmontage med 
insatsmaterial. Den studie vi genomförde, se kapitel 6.3.2, bestod till stor del av 
filmning som analyserades men det förekom även klockstudier för vissa mer 
standardsysslor såsom att förflytta material från huvudlagret till slutmontage samt från 
slutmontage till huben. För både filmning och klockstudie saknas möjlighet att 
fastställa signifikansen i tiderna då varje moment endast studerades en gång.  
 
En statistisk säkerställd, 95 procent signifikans, klockstudie skulle ge mer exakta tider 
för hur lång tid varje moment i buffertlager slutmontage tar att utföra och därmed 
förbättra säkerheten och precisionen i vår modell.  

9.2.3 Lägga till fler aktiviteter i modellen 

Modellen tar hänsyn till det normalflöde som har identifierats i kapitel 6.1. Förutom 
dessa aktiviteter förekommer det även mindre frekventa sysslor för personalen inom 
materialhanteringen som kan beaktas. Ett sätt för att öka modellens riktighet vid 
prognostisering är att lägga till dessa aktiviteter i modellen. Modellen är förberedd 
med tre tomma rader per huvudaktivitet för att ha möjlighet att lägga till fler aktiviteter 
i modellen. Detta kräver dock en del arbete då de aktiviteter som har kartlagts är de 
som det finns stöd för i affärssystemet vad det gäller antalet gånger aktiviteterna 
utförs. Det innebär att det bör ske någon form av manuell registrering av dessa 
aktiviteter för att veta hur ofta och när de utförs. 
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11 Ordlista 
3G – Tredje generationens mobiltelefoni. Består av en rad olika framtida trådlösa 
teknologier, såsom WCDMA, CDMA2000, UMTS och EDGE. Den europeiska 
standarden för 3G är UMTS, Universal Mobile Telecommunications System. 
 
Arrow – Tredjepartsleverantör av en stor del av de elektronikkomponenter som 
produktionen inom Kumlafabriken kräver .  
 
EDGE – Enhanced Data rates for Global Evolution. En teknologi som ger GSM-nätet 
möjligheten att hantera tjänster från tredje generationens mobiltelefoni, kallas för 
2,5G.  
 
ESD – Electrostatic Discharge. Den fysiska storleken på elektronikkomponenterna har 
minskat och därmed gjort dem mer känsliga för statisk elektricitet. Ericson har därför 
ESD-skyddade områden där komponenterna kräver det.  
 
GSM – Global System for Mobile communication. Andra generationens mobiltelefoni 
som introducerades år 1991. Europeisk digital mobilstandard som numera används 
över stora delar av världen. 
 
SAP/R3 – Ett världsledande affärssystem från det tyska dataföretaget SAP AG. Det 
används som affärssystem inom många stora företag, däribland Ericsson AB.  
 
Shuttle – Engelska för skyttel, ett föremål som går i skyttel(trafik). Elektroniskt styrt 
lager i huvudlagret där uteslutande elektronikkomponenter lagerhålls. 
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12 Förteckning över bilagor 
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Bilaga 3 – Diagram över materialhanteringsaktiviteterna 
 
Bilaga 4 – Regressionssamband mellan aktiviteterna och indata 
 
Bilaga 5 – Fabrikslayout för Ericsson i Kumla 
 
Bilaga 6 - Kapacitetsberäkningsmodell 
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Bilaga 1 

Sammanställda frågeställningar  

Nedan sammanställs samtliga frågor som är aktuella för kartläggningsarbetet av 
materialhanteringsflödet. 
 
PROCESSKARTLÄGGNING 
 

 Vilka aktiviteter genomförs i materialhanteringsflödet? 
 

 Hur lång tid tar de olika aktiviteterna att genomföra? 
 

 När genomförs aktiviteterna? 
 
 
GODS 
 

 Vilken typ av förpackning har godset när det hanteras vid godsmottagningen 
samt internt inom Ericsson i Kumla och vid utleverans? 

 
 Går det att på något sätt klassificera godset utifrån vilken typ av gods det är? 

Om ja, finns det skillnader i materialhanteringen för dessa olika typer av gods?  
 

 Påverkar komponenternas storlek materialhanteringen? 
 

 Vilka arbetsmoment kräver speciell hantering beroende på fuktkänslighets- och 
ESD-skydd? 

 
 
TRANSPORT 
 

 När sker det transporter med gods till och från Kumlafabriken? 
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PERSONAL 
 

 Kräver de olika materialhanteringsaktiviteterna speciell kompetens för att de 
ska kunna utföras av personalen? 

 
 
VOLYM 
 

 Vilken volym passerar genom de olika momenten i materialhanteringen? 
 

 Finns det variationer i volymen över en dag, en vecka eller en månad i de olika 
momenten? Om ja, hur skiljer sig volymerna? 

 
 
ANALYS 
 

 Hur påverkar de olika materialhanteringsaktiviteterna varandra? 
 

 Finns det en kritisk linje av aktiviteter i materialhanteringsflödet? 
 

  Förekommer det flaskhalsar bland aktiviteterna? 
 

 Om det finns flaskhalsar, hur kan dessa beläggas på bästa sätt i enlighet med 
OPT/TOC-reglerna? 

 
 Vilka är de faktorer som påverkar hur mycket kapacitet som behövs i 

materialhanteringsflödet? 
 

 Vilka indata ska användas till modellen? 
 

 Vilka linjära samband finns mellan materialhanteringsaktiviteterna och de 
indata som används? 

 
 Är dessa eventuella samband statistiskt signifikanta? 
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MODELLERING 
 

 Hur används de statistiska sambanden som finns mellan indata och aktiviteterna 
för att utveckla modellen? 

 
 Hur väl stämmer det verkliga behovet av kapacitet med det som modellen 

visar? 
 

 Hur väl uppfyller modellen det mål som Ericsson i Kumla har för modellen? 
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Bilaga 2 

Processflödesdiagram för materialhanteringen 

Processflödesschema  Objekt:  
    Process: Befintlig  Föreslagen 
Steg Beskrivning       

          
  Godsmottagning        
1 Lossning av gods   x  x   
2 Förflyttning av gods  x      
3 Uppackning av gods   x  x   
4 Inrapportering av gods        
           
  Huvudlager        
5 Förflyttning av gods  x      
6 Inlagring   x  x   
7 Lagring    x    
8 Uttag ur lager   x  x   
9 Transport till binge  x      
           
  Binge        
10 Förflyttning av material  x      
11 Godsmottagning   x  x   
12 Inlagring   x  x   
13 Lagring    x    
14 Uttag ur lager   x  x   
15 Påfyllning av materialhyllor     x   
           
  Slutmontage        
16 Godsmottagning-Ställage   x  x   
17 Inlagring-Ställage   x  x   
18 Lagring-Ställage    x    
19 Uttag ur lager-Ställage   x  x   
20 Uppställning på materialtorg     x   
21 Beställning från huvudlagret        
22 Transport till slutmontage  x      
23 Påfyllning av material     x   
24 Inrapportering av färdiga produkter    x     
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25 Transport till huben  x      
26 Returmaterial  x      
           
  Hub        
27 Godsmottagning   x  x   
28 Inlagring   x  x   
29 Lagring    x    
30 Uttag ur lager   x  x   
31 Orderyta*        
32 Enhetspack        
33 Utleverans  x x  x   
           
  Kundorder        
34 Ta emot material från huvudlagret    x  x   
35 Packa material         
36 Förflytta gods till lastkaj   x      
37 Ta emot färdiga produkter från huben        
38 Utleverans från Kumlafabriken  -  x  x   
  Summa  9 17 4 19   

 
Tabell 1. Processflödesschema. Olhager (2000)
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Bilaga 3 

Diagram över materialhanteringsaktiviteterna 
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Figur 1. Antal lossningar av gods i 
godsmottagningen 
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Figur 2. Antal godsmottag i 
godsmottagningen 
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Figur 4. Antal inlagringar i shuttle  
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Figur 5. Antal plock i höglagret 
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Figur 3. Antal inlagringar i höglagret 
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Figur 6. Antal plock i shuttlarna 
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Figur 7. Antal godsmottag i bingen från 
höglagret 
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Figur 8. Antal godsmottag i bingen från 
Arrow 
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Figur 9. Antal plock i bingen för 
försörjning av ytmontage 
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Figur 10. Antal godsmottag i slutmontage 
av färdiga kretskort från ytmontage 
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Figur 11. Antal leveranser från 
huvudlagret till slutmontage 
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Figur 12. Antal uppställningar av material 
på materialtorget i slutmontage 
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Figur 13. Antal inlagringar av färdiga 
kretskort i buffertlagret i slutmontage 
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Figur 14. Antal uttag ur buffertlagret av 
färdiga kretskort i slutmontage 
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Figur 15. Antal leveranser till huben med 
färdiga produkter från slutmontage 
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Figur 16. Antal godsmottag i huben 
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Figur 17. Antal inlagringar i huben 
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Figur 18. Antal plock i huben 
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Figur 19. Antal utleveranser från huben 
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Figur 20. Antal enheter som enhetspackas 
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Figur 21. Antalet uppställningar av 
färdiga produkter på orderytan 
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Figur 22. Antalet mottag av material från 
huvudlagret i kundorder 
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Figur 23. Totalt antal utleveranser från 
Kumlafabriken 
 
 
 
 

 
 



Ericsson AB  Bilaga 4 
 

 

Bilaga 4 

Samband mellan aktiviteter  
Godsmottagning  Huvudlager 
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Lossning av gods X X X X X X 
Förflyttning av gods   X X X X X 
Uppackning av gods     X X X X Godsmottagning 
Inrapportering av 
gods       X X X 

 
Tabell 1. Samband för aktiviteter i godsmottagning 

 
Huvudlager Binge 
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Förflyttning av gods X X      
Inlagring   X      
Uttag ur lager   X X    

Huvudlager 

Transport till bingen    X X X X 
 

Tabell 2. Samband för aktiviteter i huvudlager 
 

Binge 
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Förflyttning av material X X X   
Godsmottagning  X X   
Inlagring    X   
Uttag ur lager    X X 

Binge 

Påfyllning av 
materialhyllor     X 

 
Tabell 3. Samband för aktiviteter i binge 
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Huvudlager Buffertlager slutmontage Hub 
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Godsmottagning  X X  X         
Inlagring    X           
Uttag ur lager    X X         
Uppställning på 
materialtorg     X         
Beställning från 
huvudlager X     X X X      
Transport till 
slutmontage       X X      
Påfyllning av 
material        X      
Returmaterial         X     
Inrapportering av 
färdiga produkter          X X X X 
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Transport till 
huben           X X X 

 
Tabell 4. Samband för aktiviteter i buffertlager slutmontage 

 
Hub Kundorder 
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Godsmottagning X X       
Inlagring   X       
Uttag ur lager   X X X    
Orderyta    X  X   
Enhetspack     X X   

Hub 

Förflyttning till Kundorder      X X X 
 

Tabell 5. Samband för aktiviteter i hub 
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Huvudlager Kundorder 
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Ta emot material 
från huvudlagret X X X X  X 
Packa material   X X  X 
Förflytta till kaj    X  X 
Ta emot färdiga 
produkter från 
huben     X X 

Kundorder 

Utleverans från 
Kumlafabriken      X 

 
Tabell 6. Samband för aktiviteter i kundorder 
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Bilaga 5 

Regressionssamband mellan aktiviteter och indata 

Aktivitet a-koefficient b-koefficient 
Godsmottagning   
Lossning av gods 2512,6 -4,200
Förflyttning av gods 2512,6 -4,200
Uppackning av gods 513,0 0,023
Inrapportering av gods 513,0 0,023
  
Huvudlager   
Höglager   
Förflyttning av gods 879,3 0,01
Inlagring 879,3 0,01
Uttag ur lager 858,3 0,04
Shuttle   
Förflyttning av gods -110,9 0,03
Inlagring -110,9 0,03
Uttag ur lager 144,4 0,03
Transport till bingen 178,0 0,03
  
Binge   
Förflyttning av material 178,0 0,03
Förflyttning av material (Arrow) regression används ej 
Godsmottagning 178,0 0,03
Godsmottagning (Arrow) 1637,4 0,04
Inlagring 178,0 0,03
Inlagring (Arrow) 1637,4 0,04
Uttag ur lager 7915,0 0,23
Påfyllning av materialhyllor 7915,0 0,23
  
Buffertlager slutmontage   
Godsmottagning 493,1 0,0004
Inlagring 22,7 0,0013
Uttag ur lager 11,5 0,0016
Uppställning på materialtorg 481,9 0,0008
Beställning från huvudlagret 354,9 0,0192
Transport till slutmontage 354,9 0,0192
Påfyllning av material 354,9 0,0192
Returmaterial regression används ej 
Inrapportering av färdiga produkter 200,6 0,0106
Transport till huben 200,6 0,0106
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Hub   
Godsmottagning -219,9 0,012
Inlagring  233,1 0,009
Uttag ur lager -295,5 0,019
Orderyta 799,4 -0,0002
Enhetspack -14184,6 0,550
Förflyttning till kundorder 38,5 0,008
  
Kundorder   
Ta emot material från huvudlagret 413,5 -0,006
Packa material  413,5 -0,006
Förflytta gods till lastkaj  413,5 -0,006
Ta emot färdiga produkter från 
huben 38,5 0,008
Utleverans från Kumlafabriken 695,8 -0,001
 

Tabell 1. Regressionssamband mellan aktiviteter och indata.
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Fabrikslayout för Ericsson i Kumla 

Pallställage

Matsal

Slutmontage

Huvudlager

Hub

Ytmontage

Slutmontage

Kundorder

Binge

Kaj

Godsmottagning

 
 

Figur 1. Fabrikslayout för Ericsson i Kumla. 
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Kapacitetsberäkningsmodell

 
 
Figur 1. Illustration av kapacitetsberäkningsmodellens indataflik. 
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Figur 2. Illustration av kapacitetsberäkningsmodellens första sida av resultatfliken. 
 
Resterande sidor i resultatfliken för respektive huvudaktivitet har samma utseende som 
denna.
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Figur 3. Illustration av kapacitetsberäkningsmodellens godsmottagningsflik, del 1. 
 
Resterande flikar för huvudaktiviteterna har samma utseende som 
godsmottagningsfliken. 
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Figur 4. Illustration av kapacitetsberäkningsmodellens godsmottagningsflik, del 2. 
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