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SAMMANFATTNING 
 
Ericsson Mobile Communications AB (ECS) i Kumla producerar 
mobiltelefoner, främst digitala mobiltelefoner. Produktionsenheten ytmontage 
producerar idag kretskort baserade på prognos erhållen ifrån slutmontage som 
slutmonterar den färdiga telefonen. 
 
Problem har dock uppstått efter införandet av Build To Order (BTO), detta 
innebär en utvidgning av synen på att producera en telefon mot kundorder. 
Prognosen tar dock inte hänsyn till slumpmässiga fluktuationer, vilket innebär 
ojämn produktionstakt samt ökad belastning på personalen inom ytmontage. 
Problemen förvärras ytterligare genom att vissa kretskort ska produceras hos 
legoleverantörer. Ett säkerhetslager användes tidigare för att jämna ut dessa 
fluktuationer men denna styrning baserades på erfarenhet och gissningar.  
 
Denna rapport, tillika examensarbete, behandlar uppbyggnaden av en 
planeringsmodell på kretskort som ska fungera som ett hjälpmedel i planeringen 
inom avdelningen ytmontage samt även hur ett säkerhetslager ska upprättas. 
Dessutom finns rekommendationer om hur orderläggandet och informationen 
mellan yt- and slutmontage ska fungera.  
 
Inom ramen för arbetet var också att ta fram ett verktyg som ska fungera som ett 
hjälpmedel för produktionsplanerarna inom ytmontage att dels erhålla bättre 
prognoser samt också att få information om hur stort ett säkerhetslager ska vara 
för att täcka avvikelserna. Därigenom kan även antalet kretskort som ska 
produceras av legoleverantörerna beräknas.  



ABSTRACT 
 
Ericsson Mobile Communications AB (ECS) in Kumla produce cellular phones, 
mostly digital phones. The producing unit ytmontage produce today circuit cards 
based on forecast from a producing unit called final assemble, which makes the 
final cellular phone.  
 
Problem has although appear after the introducing of Build To Order (BTO), a 
method of development by producing a phone towards a customer order. The 
forecast doesn’t take consider to randomize fluctuations, this means unsure 
productions sequence or extra personnel work by the personnel in ytmontage. 
The problem increases when some circuit cards will be outsourced. Earlier a 
safety stock was used to fluctuate this randomizes but that was based on 
experiences and guesses.   
 
This report, master thesis, is written as a planning model that will function as a 
helpful tool for ytmontage. The model will also have the ability to explain how a 
safety stock will be accomplished. There are also recommendations how to order 
and how the information between ytmontage and final assemble will work.  
 
The report also involves creating a tool that will function as help for the 
planning personnel to have more accurate and better forecasts but also to have 
the information to know which level of the safety stock will be. This also can 
estimate the outsourcing quantity of circuit cards.  
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1 Inledning 

Denna rapport beskriver uppbyggnaden av en planeringsmodell på kretskort 

inom Ericsson Mobile Communications AB i Kumla, avdelning Ytmontage.  

Längst bak i rapporten finns en ordlista. Den är till för att vissa ord i texten kan 

vara svåra att förstå samt viktiga för att ta till sig innehållet.  

1.1 Bakgrund 

Ericsson Mobile Communications AB (ECS) i Kumla producerar 

mobiltelefoner, främst digitala mobiltelefoner. Under våren 1998 genomfördes 

en omorganisering som delade upp produktionsenheterna i fyra olika interna 

fabriker. En ytmontageenhet som tillverkar kretskort samt tre stycken 

slutmonteringsenheter som monterar de färdiga mobiltelefonerna. 1999 infördes 

Build To Order (BTO) projektet vilket innebar en  utvidgning på synen att 

producera mot kundorder. Ytmontage producerar idag kretskort baserade på 

prognos som erhålls från slutmontageenheterna. Denna prognos tar dock inte 

hänsyn till fluktuationer i efterfrågan. Resultatet blir ryckig produktion och ökad 

belastning på personalen inom ytmontage samt åtgärder av brandsläcknings 

karaktär. Problemen förvärras ytterligare genom att produktionen av kretskort 

även sker hos legoleverantörer baserade på liknande prognoser. Ett 

säkerhetslager har tidigare använts för att möta dessa fluktuationer men 

lagerstyrningen baserades då på erfarenhet och sunt förnuft. Av dessa 

anledningar finns det behov att finna synsätt samt att utarbeta ett mer teoretiskt 

verktyg. Detta är nödvändigt för att kunna planera vilka produktionsvolymer 

som ska produceras samt hur ett säkerhetslager på kretskort ska utformas. 

Önskemålet är att kombinera teoretisk kunskap med erfarenhet. Dessutom finns 

önskemål om att förbättra informationen mellan produktionsenheterna.  



1.2 Syfte och mål 

Utifrån bakgrunden är syftet med examensarbetet att: 

 

 Utforma en modell som ska fungera som ett hjälpmedel i planeringen av 

kretskort inom avdelningen ytmontage.  

 

 Rekommendera ett synsätt avseende orderläggandet mellan 

produktionsenheten ytmontage och de tre slutmonteringsenheterna inom 

Kumla.  

 

Målet med rapporten är att upprätta ett fungerande modell eller verktyg för att 

klara syftet, och målsättningen är att leverera rätt kretskort i rätt tid och till rätt 

kostnad för att inte missa en kundorder.  

1.3 Metodsteg 

Nulägesbeskrivning 

En omfattande kartläggning av verksamheten genom insamling av data och ett 

flertal intervjuer för att undersöka vilka problem som finns i kommunikationen 

mellan produktionsenheterna.   

 

Litteraturstudier 

Insamling av aktuellt material vid Luleå Tekniska universitet och Örebro 

universitet. 

 

Nulägesanalys 

Genomförande av en djupundersökning avseende nuläget för att skapa sig en 

bild av företaget samt utröna eventuella problem. Denna utfördes genom 

flertalet intervjuer och genom att sätta sig in i system och processer.  

  



Analys och bestämning av lösningsmodell samt synsätt 

Analys av uppkomna problem vid nulägesundersökningen för att därigenom 

kunna utforma den modell som bäst kan lösa problemet och därmed uppnå 

syftet.  

 

Utformning av lösningsmodellen och systemsynsätt 

Modellen utformas och anpassas till de faktorer som satts upp för att fungera i 

organisationen på kort och lång sikt.  

 

Utvärdering 

Diskussion om modellens anpassning till organisationen samt de fördelar och 

nackdelar som den är associerad med.  

1.4 Avgränsning 

De avgränsningar som finns är:  

• Mobiltelefontillverkningen i Kumla.  

• Leveranser av kretskort mellan ytmontage och slutmontageenheterna i 

Kumla. 

• Intern kund är slutmontage och extern kund är någon detaljist eller grossist 

och inte slutkonsumenten. 

 

2 Företagspresentation och bakgrund 

Detta kapitel beskriver bakgrunden till telemarknaden mot en 

mobiltelefonmarknad. Dessutom beskrivs Ericsson koncernen, historia och 

nuvarande organisation. Avslutningsvis beskrivs Kumlaorganisationen.  



2.1 Bakgrunden till telemarknaden och mobiltelefonnätet  

Mobiltelefoni är ett av de snabbast växande telekommunikations applikationerna 

någonsin. En allt större del av telefonabonnemangen är idag mobila. Exempelvis 

ökade antalet mobiltelefonabonnenter 1997 med ungefär 65 miljoner och detta 

väntas öka ytterligare mot närmare 600 miljoner i slutet av år 2001. I Sverige 

har varannan person en mobiltelefon.  

 

1950 utvecklades världens första automatiska mobiltelefonsystem och det 

följdes av det Nordiska Mobil Telefonsystemet (NMT) som startade 1981. 

Ericsson Radio Systems var då en ledande operatör och erhöll marknadsandelar 

på systemsidan inklusive mobilsidan. 1991 introducerades GSM (Global 

Systems for Mobile Communication) och ett beslut är taget att NMT ska 

försvinna i början av 2000 - talet. Ericsson är idag världens största leverantör av 

de digitala mobiltelesystemen GSM och D - AMPS samt näst största leverantör 

av det japanska digitala systemet PDC. Dessutom är den tredje generationens 

mobilstandard i Europa på väg, UMTS (Universial Mobile Telecommunications 

System).   

 

Ericsson har även fortsatt utvecklingen med AXE. Det är ett digitalt växelsystem 

för fasta och mobila telefonnät i ett världsomspännande telesystem installerat i 

cirka 125 länder.  

 

Telemarknaden är uppdelad i fyra olika aktörer vilka levererar till 

varandra: 

 

 Leverantörer: Detta är modul - och komponenttillverkare.  

 Systemleverantörer: Dessa utvecklar, tillverkar och levererar 

telekommunikationsutrustning och system (Ericsson, Nokia, Motorola, 

Siemens med mera). 



 Operatörer: De som äger och driver telenät (Telia, Europolitan och 

Comviq). 

 Slutanvändare: Privatpersoner, företag och led däremellan. Bland annat 

grossister och detaljister.  

 

2.2 Ericssonkoncernen 

Ericsson sysselsätter 104 000 personer i 140 länder och försäljningen uppgick 

1998 till 184 miljarder. Ericssons resultat före skatt var 18 miljarder kronor, en 

ökning med 6 procent från tidigare år. Marknader utanför Sverige svarade för 

94% av faktureringen. Ericssons samlade kompetens i fasta och mobila nätverk, 

mobiltelefoner och informationssystem gör koncernen till en världsledande 

leverantör inom telekommunikation. 

 

Ericssons historia började 1876 då Lars Magnus Ericsson öppnade en 

reparationverkstad för telegrafutrustningar och insåg behovet av förbättrade 

telefonapparater. Denna utveckling har fortsatt och årligen satsas ungefär  

15 - 20 procent av försäljningen på FoU. Idag är 22000 anställda i 23 länder 

aktiva i forskning och utveckling. Dessa satsningar har bland annat lett till att 

Ericsson har nära 40 procent av världsmarknaden inom mobiltelefonsystem.  

 

Ericsson genomgick den första januari 1999 en omorganisering och orsaken var 

att bättre möta dynamiken på marknaden för att uppnå ökad tillväxt. Målet att 

förstå kundernas möjligheter och behov bättre än konkurrenternas var även en 

orsak till omorganiseringen. Ericssons långsiktiga mål är att ha en tillväxt med 

20 procent per år, vilket är högre än marknadens tillväxt.  

 



Den nya organisationen är uppdelad i tre affärssegment (business segments) med 

respektive chef. Under detta kommer resultatansvaret att decentraliseras till 

mindre enheter men de strategiska besluten tas av koncernledningen. 

Affärssegmenten är uppdelade mot olika kundkategorier. Dessa tre 

affärssegment är nätoperatörer (network operators, so), konsumentprodukter 

(consumer products, sc) och företagslösningar (enterprise solutions, se ).  

 

 Nätoperatörer arbetar med verksamhet inom mobila och fasta lösningar 

inom tele - och datakommunikation.  

 Konsumentprodukters verksamhetsområde är inom dagens mobiltelefoner.  

 Företagslösningar är inriktat på helhetslösningar  

för kommunikationsbehov hos företag.  

 

Inom respektive affärssegmenten ingår ett 20-tal affärsenheter (businessunits) 

och dessa består av ett stort antal produktenheter (productunits).  

 

Ericssons försäljning på olika marknader i världen är uppdelad som 95 procent 

utanför Sveriges gränser fördelat på 10 dominerande marknader. Tabellen visar 

Ericssons totala försäljning januari – mars 1999.  

 

1. Kina  13% 

2. USA  9% 

3. Storbritannien 8% 

4. Brasilien 7% 

5. Italien  6% 

6. Spanien  5% 

7. Sverige  4% 

8. Japan  4% 

9. Tyskland 3% 



10. Turkiet  3% 

 
Tabell.1 Ericssons topp 10 marknader (källa: Koncernledningens rapport) 

 



2.3 Konsumentprodukter  

Affärssegmentet konsumentprodukter (consumer products) består av bland annat 

marknad, produkter, tillverkning och ledning. Tillverkningsorganisationen 

(operations) tillverkar digitala mobiltelefoner samt tillbehör till dessa. 

Huvudkontoret ligger i Stockholm och produktion sker på åtta olika ställen i 

världen. 

 

I Sverige (Kumla, Linköping), England (Carlton), Spanien (Bilbao), Kina 

(Beijing), Malaysia (Kuala Lumpur), USA (Lynchburg), Brasilien (Sao Paolo) 

och Tallinn (Riga). Forskning och utveckling (FoU) samt marknad och 

försäljning sker på flera ställen i världen, exempelvis i Stockholm, Lund och 

Ronneby. 

  

Produkterna som tillverkas är mobila telefoner och terminaler inom de tre 

digitala systemen, GSM, PDC och TDMA (IS136). Dessutom kommer Ericsson 

år 2000 att bli en leverantör för CDMA (IS95) vilket innebär att koncernen bli 

leverantör för alla digitala standarder i världen.  

2.4 Kumlafabriken och Ericsson Mobile Communications 

Kumlaenheten har cirka 3700 anställda. Enheten ingår i Ericsson Mobile 

Communications AB (ECS) samt utgör en del av affärssegmentet 

konsumentprodukter. Huvudfabriken är belägen i Kumla, två mil från Örebro 

men Ericsson finns även på ett flertal andra platser i Örebro.  

 

Kumla, Linköping och Lynchburg är tre enheter som ska fungera som 

leverantörer för:  

 Produkter inom GSM och andra standarder. 

 



 Produkter inom amerikansk standard. 

 

 Produkter inom data - , satellit - och PDC standarder.  

 

2.4.1 Affärsidé och mål för ECS Kumla  

 

Affärsidén: 

”Vi ska försörja marknaden med mobiltelefoner samt verka som systemfabrik 

för GSM och andra europeiska standarder.” 

 

Vision: 

” Vi ska vara en tillverkare i världsklass av mobiltelefoner.” 

 

 Mål: 

De uppsatta målen visas i bilaga. 1 

 

2.4.2 Kumlas organisation 
 

Organisationen är uppdelad i fyra produktionsenheter och visas i  

figur 1.(nedan) 
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Figur.1 visar organisationens uppbyggnad i Kumla.  

(källa:kumlaorganisationens rapport 1999) 

 

2.4.3 Produktionsenheterna  

Dessa enheter består av ytmontage (CP/Y) som är en tillverkningsenhet av 

kretskort. Denna enhet levererar kretskort till de tre slutmontageenheterna 

(CP/P, CP/B och CP/M) belägna 50 meter från varandra inom samma byggnad. 

Kretskortstillverkningen är även legobaserad på olika ställen i världen och viss 

produktion ska läggas på dessa.   

 

2.4.4 Serviceenheterna 

Enheternas affärsidé är av att anpassa sig till fabriksgemensamma processer och 

rutiner med fokus på strategi. Verksamheten är systemfabriksfrågor inom GSM 

och andra europeiska standarder samt identifiering av behov för framtida 

utveckling inom respektive område med en tidshorisont på 2 - 5 år.  

 

Ekonomi och service: IT - drift, fastighet och säkerhet samt redovisning och 

resetjänst.  

 

Personal: Personaladministration, löneadministration, personalutveckling samt 

information och kommunikation. 

P - enhet
M 

P - 
enhet 

P - 
enhet 

P - enhet 
Ytmontage 

 

 Personal Teknik &
Kvalitet

Strategi



 

Logistik: Sektionerna processutveckling, huvudplanering, system och   

fabriksplanering, leverantörsutveckling samt elektronik- och mekanikinköp.  

 

Strategi: Säkerställa att ett verksamhetssystem upprättas och underhålls på 

fabriken samt fabriksledningens mer operativa del. 

 

Teknik och kvalitet: Produktionsteknisk utveckling, maskin och 

underhållsteknik samt tekniksystem.  

 

2.5 Produkter vid ECS Kumla 

I Kumla tillverkas kretskort som därefter monteras till färdiga mobiltelefoner 

vilka främst används i GSM - nätet.  

 

I bilaga. 2 finns en mer utförlig beskrivning av kretskorten samt de monterade 

mobiltelefonerna.  

 

 

 

 



3. Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel beskrivs först material - och produktionsprocessen i Kumla. De 

system som finns i Kumla beskrivs i slutet av kapitlet.  

3.1 Beskrivning av material- och produktflödet 

I figur.2 nedan beskrivs material- och produktionsprocessen inom 

Kumlaenheten som den beskrivits genom ett flertal intervjuer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figur.2 visar material- och produktionsprocessen i Kumla.  
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3.1.1 Inleveranser av insatsmaterial samt inleveranser till huvudlagret 
 
 
I detta steg inkommer material från underleverantörerna till ankomstkontrollen 

samt från ett externt huvudlager (se mer i bilaga 3). Inkomna råmaterial är 

exempelvis batterier, flippar och antenner. I Kumla tar godsmottagningen emot 

och kollikontrollerar inkommande material mot fraktsedeln samt grovsorterar 

materialet per leverantör. Dessutom skadebedöms godset visuellt om exempelvis 

transportskador har uppkommit. Därefter sker uppackning efter prioritetsordning 

samt godset läggs i lagerlådor eller på pall. Rapportering av partiet sker i ett 

streckkodsbaserat system och materialet levereras in i huvudlagret (21:an). Detta 

är ett internt huvudlager med uppgift att försörja produktionsförråden i yt- och 

slutmontage. Om avrop sker direkt från respektive produktionsförråd utförs 

leveransen från ankommande till produktionsförrådet. Alla lager är styrda av 

datoriserade system som håller reda på lagernivåer samt vad som har beställts. 

MAS (material administrativt system) är ett system med denna uppgift samt 

även med uppgiften att identifiera artiklar. Principen FIFO (First In - First Out) 

används. 

 

3.1.2 Inleveranser av färdigtillverkade kretskort  
 
Införseln av legotillverkade kretskort följer samma rutiner som vid införseln av 

insatsmaterial med undantaget att de alltid levereras in i huvudlagret. Av de 

inlevererade kretskorten tas 80 stycken kretskort, oavsett legoleverantör, ut som 

plockcheck vid ankommande för att analysera kvaliteten på korten. En 

plockcheck utförs där man kontrollerar en så kallad yield, processtillförlitlighet 

(mer i kapitel 4), genom att testa och analysera om de är godkända eller inte. De 

80 korten testproduceras därefter i slutmontage och blir dessa godkända tar man 

ut resterande kretskortsvolym ur huvudlagret. Om inte de 80 korten godkänds 

vid testproduktion skickas hela den inlevererade produktionsvolymen tillbaka 

till ansvarig legoleverantör.  



 
 

3.1.3 Tillverkningsenheten Ytmontage (SMA)  
 
Denna enhet har till uppgift till att tillverka färdiga kretskort (ROA - kort) och 

leverera dessa till de tre produktionsenheterna. 

 

“Ytmonteringens mål är att vara en kretskortsleverantör i världsklass och vara 

det naturliga valet i tillverkning av Ericssons mobiltelefoner.” 

 

(De uppsatta målen för Ytmontage erhålls i bilaga.5) 

 

Inom enheten Ytmontage arbetar cirka 300 personer. Produktionshallen är 

uppdelad i 5 olika produktionsgrupper som var och en har två produktionslinor. 

De 5 produktionsgrupperna är uppdelade som 3 längre produktionslinor och 2 

kortare. Skillnaden är att de längre linorna har en monteringsmaskin mer. 

 

Tillverkningen av kretskorten är prognosstyrd och inte kundorderstyrd vilket 

innebär att ett lager (59) för kretskort måste upprättas. Detta lager styrs av en 

max - och minnivå, men på senare tid har detta frångåtts då fluktuationen har 

varit för stor och därför har lagret blivit tomt. Ytmontage i Kumla levererar 

kretskort både till slutmontage i Kumla samt till slutmontageenheter i Malaysia. 

Kretskort levereras även  vid behov till slutmontageenheterna i Tallinn, Carlton 

och Lynchburg.  

 

Om Ytmontage inte kan tillgodose behovet av kretskort anlitas legoleverantörer. 

Idag anlitas tre stycken leverantörer vilka har olika avtal med Ytmontage 

(bilaga. 5).  
 

 
 



3.1.4 Slutmontage och kundorderstyrning (BTO) 
 
Slutmontering består av tre olika produktionsenheter. Monteringen var tidigare 

prognosstyrd men har nu ändrat form till att vara kundorderstyrd enligt Build To 

Order (BTO) filosofin. Detta innebär att en telefon tillverkas först när en direkt 

kundorder erhållits och detta sker på dagsbasis. De fördelar som kan nås genom 

BTO konceptet är ökad leveransprecision, ökad kundservice och minskad 

lagernivå. Monteringen enligt BTO sker enligt tre steg: 

 

 1/KRC vilket är beteckningen för halvfärdiga telefoner som är monterade 

exklusive antenn, flipp eller mjukvara beroende på telefonvariant och 

kundanpassning. Detta är steget omedelbart efter tillverkningen av ett 

kretskort i ytmontage.  

 

 KRC är kundorderpunkten. När telefonen har passerat detta steg är den 

kundanpassad. Kustomisering och “flashning” sker enligt önskemålen från 

den speciella kunden. Kunden kan alltså önska sin egen logo eller innehålla 

en mjukvara anpassad till landet med olika språk eller operativsystem. 

 

 DPY är steget där telefonen packas tillsammans med rätt tillbehör och 

instruktionsbok i kartongen. När en telefon passerat detta steg är den 

färdigproducerad.  

 

Ibland vill företaget kundanpassa korta serier med stor variantflora av produkter 

och därför byggs ett så kallat processlager (PL) upp där de vanligaste ingående 

komponenterna lagerhålls. Processlagret styrs genom FIFO  principen. Det är 

bara automatiska produktionslinor som har processlager eftersom dessa inte är 

flexibla att ställa om på kort tid. En manuell lina kan lätt omställas genom att 

bara fylla på med fler människor, samtidigt som det är lättare att rätta till 



problemen under löpande produktion. Fördelen med automatlinor är dock att 

större kvantiteter kan tillverkas när produkten är inkörd. Kumla inför nu allt fler 

automatlinor vilket innebär att produktionsvolymen ökar.  

 

3.1.5 Yielder  

 

Yielder eller sk. processtillförlitlighet är kvalitetsrelaterade fel som uppstår och 

orsakar att tillverkningen måste vara högre än prognosen för att korrigera 

felutfallet på kretskort. Yielder uppstår i tre sammanhang; inom avdelning 

ytmontage, i slutmontage som kvalitetsfel i anpassning mellan yt-och 

slutmontage samt i införseln av kretskort från legoleverantörerna (avsnitt 3.1.2). 

 

Höga yielder drabbar nya produkter i högre grad då efterfrågan är hög. Det är 

också osäkert hur många fler kretskort som måste tillverkas eftersom vissa kort 

måste repareras och reparationshastigheten är okänd. Den stora osäkerheten är 

dock hur mycket som kan repareras inom produktionsdagen eftersom 

kundordrarna ligger på dagsbasis. Yielderna på kretskort inom ytmontage är 

låga, men inom slutmontage är de höga. Detta innebär att de interna problemen 

för ytmontage är låga men att de måste lita på att den information de erhåller 

från produktionsplanerarna inom slutmontage är korrekt.  

 

3.1.5 Utleverans till extern kund  
 
Detta är utleveransen från Kumlafabriken till en extern kund, detaljist eller 

grossist, som säljer vidare till en den enskilde slutkonsumenten. Exempel på en 

extern kund kan vara ONOFF eller Geab. En utleverans från Kumlafabriken går 

antingen via Pilängen Europe logistics, ett distributionscenter söder om Örebro, 

eller direkt från Kumlafabriken avseende Nordenmarknaden.  

 



Leverans av telefonerna sker antingen med flyg eller via lastbil. Flyget används 

när avstånden kräver det, eller när gränskontrollerna kan försena leveranserna i 

exempelvis Östeuropa. De flesta transporterna till Västeuropa sker dock med 

lastbil från bland annat Kumla eller Linköping.  

3.2 Order och verksamhetsplanering inom ECS 

ESP( Ericsson strategic plan) 

Detta är Ericssons huvudsakliga strategi och syftet med denna plan är att säkra 

och utveckla Ericssons affärslångsiktiga mål: 

 

• Identifiering och förståelse av möjligheter, hot och val. 

• Valet av framtida företagsmål.  

• Planering för utveckling av resurser och kompetenser samt andra aktiviteter 

som är nödvändiga för att uppnå företagsmål.  

 

Huvudplanering  

Utifrån kundernas efterfrågan upprättas en huvudplan som är en långsiktig 

taktisk plan. Samordningen av produktenheternas planeringsarbete avseende 

S&OP på månadsbasis och CIP processen görs i huvudplaneringen. Några 

uppgifter är:  

 

• Samordning, planering och uppföljning inom Kumla genom koordinering 

och support av produktionsenheter. 

• Sammanställning av produktionsplaner för Kumla genom 

planeringsprocesserna S&OP och CIP. 

• Logistik och teknisk support mot externa leveransenheter. 

• Uppföljning av utfall och lagernivåer. 

• Samordna kittingverksamhet mot andra leveransenheter inom Ericsson. 

 



Tactical Planning (TP) 

Den sträcker sig under perioden 7 - 24 månader och delas upp i tre olika planer 

vilka är baserade på vilka volymer som den taktiska planeringen har angett. 

Denna är volymbaserad per telefon och försäljningsdistrikt. I figur 3 visas en 

beskrivning av dessa:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur.3 Planeringsprocesser (källa: Ericssons S&OP- bok) 

 

 CIP (Capacity investment planning): Denna plan är baserad på 

prognosefterfrågan uppdelad i volymplaner från den taktiska planen (TP) och 

uppdateras varannan månad. CIP fungerar som verktyg för 

materialkapacitetsplanering och S&OP processen. Planeringen görs per fabrik, 

inom respektive försäljningsområde, samt på global nivå inom affärssegmentet. 

Även beslut angående investeringar i ny kapacitet är inkluderade. Detta är en 

global process inom Ericsson och mäts i ROA,  
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1/ KRC och DPY. Tidshorisonten är 7 - 24 månader och baseras på bland annat 

marknadsplaner och produkter.  

 

 Material Capacity Planning: Denna plan behandlar inköp och upprättas på 

7 - 24 månaders basis. I denna del ingår MCM (material capacity 

management) vilken ska säkra materialanskaffningen i exempelvis inköp.  

 

 Sales and Operations Planning (S&OP eller också kallad SOP) och 

informationsproblem: 

 

Sammanbinder marknaden med leveransenheterna och ger samtidigt en 

koppling mellan efterfrågan och utbud inom horisonten 0 - 6 månader. S&OP  

processen drivs av en veckoprognos inom 0 - 2 månaders horisont och en 

månatlig prognos inom tidshorisonten 3 - 6 månader. Processfrekvensen är 

en gång per vecka, där marknadsregionerna är de som förser Kumlafabriken 

med uppdaterad prognos. När ingångsdata är mottagen har leveransenheterna 

(Kumla, Linköping och Lynchburg) en dag på sig att stämma av prognosen 

mot sin egen kapacitet. Avstämning sker mot möjlig byggkapacitet, build 

capacity (BP), i både yt - och slutmontage. Tre dagar efter avstämningen tas 

beslut om den totala kapaciteten för GSM produkter. I samband med detta 

kan det bli större korrigeringar. 

 

S&OP planen skapas inom perioden 1 - 12 veckor och presenteras en gång i 

veckan på måndagar vid ett så kallat S&OP möte där produktionsplanerarna 

från yt- och slutmontage är närvarande. S&OP  planen innehåller den 

försäljningsvolym (Sales Plan, SP) som slutkunden önskar samt den 

byggplan (Build Plan, BP) som måste tillverkas för att klara denna 

försäljningsplan. Exempel på en S&OP plan visas i bilaga. 6.  

 



På mötet delges planerarna inom ymontage antalet efterfrågade kretskort av 

produktionsplanerarna i slutmontage samt även efterfrågan i S&OP planen på 

veckonivå. Detta ställer till problem då ytmontage måste möta 

kundorderefterfrågan på dagsbasis vilket sker i slutmontage. Därför tvingas 

den dagsplanera sin veckoprognos genom att utjämna veckoprognosen för 

varje telefon på dagsbasis. Problemet uppstår dock med detta när 

fluktuationerna svänger kraftigt från dag till dag  och därmed blir 

veckoprognosen felaktig.  

 

Följden av detta är att maskinerna inte hinner verifiera vissa kretskort då 

varje maskin ska vara anpassad för varje mönsterkort. Omallokering av 

produktion till annan slutmonteringsfabrik är också för sent samt att Kumla 

även är huvudfabrik och därmed ska klara svängningarna för andra fabriker 

inom ECS.  

 

Dessutom finns ett strategiskt beslut att viss produktion ska läggas hos 

legoleverantörerna. Problemet är att dessa har långa ledtider samtidigt som 

Ericsson skickar de strategiska komponenterna. Detta innebär ytterligare att 

ytmontage inte kan vända sig till dessa vid kortsiktiga problem för att öka 

deras produktion. 

 

Informationsproblem och Sales and Operations Planning 

Slutmontage planering upprättar alltså prognosen (S&OP planen) på 

kretskort till planerarna inom ytmontage och justeras med hänsyn till yielder 

och andra faktorer. Problemet är att de fastställda definitionerna av S&OP 

planen avseende byggplanen (Buildplan, BP). BP ges olika innebörd av de 

tre slutmontageenheterna. Ibland medräknas yielden i BP, det är dock osäkert 

om den alltid medräknas. Exempelvis kan slutmontageplanörerna lägga en 

BP på 6000 enheter. Det är dock svårt att utröna om yielden är inräknad eller 



inte. Om yielden exempelvis är 90% måste det tillverkas 6600 stycken 

kretskort (=6000+6000(1-0.90)) för att erhålla 6000. Men om yielden är 

medräknad innebär det att 600 stycken kretskort tillverkas extra i onödan.  

 

Dessutom kan BP vara felaktig eftersom slutmontageenheterna ibland sitter 

och bygger mot lager, detta framgår inte i S&OP planen. Detta innebär att det 

är svårt för produktionsplanerarna inom ytmontage att planera vilken volym 

som ska produceras eftersom de inte har kunskap om vad som händer i 

slutmontage. 

  

3.3 System inom order- , produktions- och lagerplanering  

Idag används ett flertal system, men dessa ska den 2 januari 2000 ersättas av 

SAP R/3 som är ett verksamhetsbaserat system.  

 

 GOLF: Ett generellt order- , lager- och faktureringssystem. I detta system 

lägger lokalbolagen sina ordrar direkt mot den fabrik och det lager som 

bolagen tilldelats. 

 

 RDP: Resursplaneringssystem som används vid huvudplaneringen vid 

allokeringssituationer. 

 

 CAP (Computer Aided Purchasing): Alla inköp handläggs i  detta system 

samt även orderhantering, leveransbevakning, kontroll av ankommande gods 

och godsmottagning. CAP får dagligen inköpsförslag från C:M med 

planerade inköp och flyttförslag av redan lagda ordrar.  

 



 SID (Site Information Database): Databas som hanterar och knyter 

samman information från olika system. SID används ofta till att 

sammanställa inleveranser från leverantörer. 

 

 C:M: Ett integrerat system som täcker allt av ett tillverkande företags behov 

av datorstöd för produktion, inköp, order, fakturering samt ekonomiska 

uppföljningar. C:M inom Kumla används bara till material- och 

produktionsstyrningsfunktionerna.  

 

 Tetris: Beräknar yielden, det vill säga processtillförlitligheten på de tester 

som utförs på kretskort.   

 

 BOSS: Produktionssystem där direkta ordrar mot produktion läggs från C:M. 

 

 



4 Teori 

I detta kapitel beskrivs olika teorier som är tillämpbara inom Ytmontage i ECS 

Kumla eller som de redan använder. Kapitlet inleds med en beskrivning vad 

logistik är och fortsätter därefter med olika prognosmetoder, 

produktionsplaneringsmetoder samt partiformningsmetoder.   

 

4.1 Allmän logistik 

Definitionen på logistik är enligt Storhagen (1997):  

 

”De aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service på rätt 

plats i rätt tidpunkt och i rätt kvantitet till lägsta möjliga kostnad.” 

 

De flesta företag inser idag att logistik kan vara en viktig konkurrensfördel, både 

genom att det håller priserna låga och servicenivån hög. Men det är inte lika 

många företag som har integrerat de logistiska aktiviteterna inom företaget. 

Logistiken är istället fragmenterad och utspridd på företagets olika avdelningar, 

som alla sitter med sina egna mål och budgetar. Dessa mål innebär ofta att lager 

byggs upp på olika ställen inom företaget. Exempelvis inom inköp, produktion 

och färdigvarulager. Anledningen är alltså de olika målen som är uppsatta för 

avdelningarna. (Lambert & Stock., 1993) 

 

Inköp belönas ofta när de lyckas göra billiga köp av råvaror, vilket innebär att de 

kommer att handla i stora kvantiteter för att få bättre priser. Produktionens mål 

kan vara att tillverka produkter till så låg kostnad per styck som möjligt, vilket 

innebär att produktionsavdelningen kommer att vilja köra så långa 

produktionsserier som möjligt när de ändå kör. (Arnold., 1996) Försäljare vill att 

hela produktsortimentet ska finnas i stora lager nära kunderna för att kunna 



erbjuda snabb och säker leverans. Därmed kan de undvika att göra svåra och 

tidskrävande efterfrågeprognoser. Problemet är alltså att även om avdelningarna 

kämpar för att sänka kostnaderna betyder det inte alltid att företagets totala 

kostnad kommer att sänkas, utan kan mycket väl istället höjas. Detta fenomen 

kallas för suboptimering. Integration av logistiken förbättrar dock inte bara 

produktflödet, utan medför även andra fördelar som minskat dubbelarbete 

mellan avdelningar och bättre nyttjande av transporter. Minskat dubbelarbete 

kommer ifråga om en avdelning kan sköta all förhandling med externa 

leverantörer. Det är då också lättare att samordna transporter till och från 

företaget. (Lambert & Stock., 1993) 

4.2 Lager - eller kundorderstyrd produktion  

Det syfte som finns med att producera mot lager är att produktionen sker mot 

prognos för att därigenom minska leveranstiden. Om företaget har rätt lagernivå 

erhålls låga kostnader för kapitalbindning, transporter, produktion samtidigt som 

god service kan erbjudas. Lagerstyrningssystem ska ta hänsyn till detta genom 

att bestämma när lagret ska fyllas på och med hur stora kvantiteter. Då 

utleveranser skall göras från lager måste produktionen mot lager baseras på en 

prognos. Lagernivåerna måste därmed täcka efterfrågan under ledtiden. Då 

prognosen är osäker kommer prognosfelet att vara styrande för storleken på 

säkerhetslagret. Vi kan således upprätta en prognos som att uppskatta 

prognosavvikelsen. (Axsäter, 1991) 

 

Syftet som finns för att producera mot kundorder är att hålla lagernivåerna på 

en lägre nivå samt att inte göra mer än nödvändigt innan beställning. 

Produktionen av en kundorder startar inte förrän ordern är inkommen i motsats 

till lagerstyrningen som baseras på en framtida prognos. (Ohlager & Rapp, 

1985) 

 



4.3 Prognosmetoder  

Det finns olika metoder som prognosen kan baseras på:  

 

Extrapolation av historiska data 

Prognosen baseras på tidigare efterfrågedata och statistiska metoder används 

baserade på tidsserieanalys. Denna prognosmetod är lämlig att inkludera i ett 

datorbaserat lagerstyningsprogram eftersom det då blir lättare att ta fram 

prognoser för flera tusen artiklar. Den används mest för att ta fram kortsiktiga 

prognoser och anvisa ett framtida utfall.  

 
Intuitiva prognoser 
Anvisar ett framtida utfall utan att direkt visa hur de uppnås, detta är mera en 

gissning på ett framtida utfall.    

 

Normativa prognoser 

Prognoser baserade på ett framtida omvärldsanalys.  

 
Prognoser baserade på olika underliggande orsaker 
Detta är vanligt i manuella system. Metoden tar hänsyn till orsaker som har 

underliggande betydelse och som kan påverka en framtida prognos. (Axsäter, 

1979) 

 

Statistiska datoriserade metoder 
Denna metod byggs upp på beroenden för att ta fram prognoser. Försäljningen 

av en artikel kan baseras på tidigare försäljningsdata som innehåller artikeln. 

Regressionsanalys använd ibland i samband med detta för att bestämma 

sambanden. (Ohlager & Rapp, 1985) 

 

4.3.1 Valet av prognos 

Det första som är nödvändigt att veta om en prognos är dess definition:  



 

“Det enda man med säkerhet vet om en prognos är att den är fel” (okänd) 

 

Definitionen säger att en prognos är fel, men prognosen kan trots detta säga 

något om framtiden. Det enda som är viktigt att tänka på vid användandet är att 

“tänka efter men före” eftersom det inte finns någon metod som kan visa på ett 

exakt framtida utfall. (Axsäter, 1979)  

 

Det första steget i valet av en prognos är steget att bedöma vilken metod som är 

bäst för att beskriva efterfrågan utifrån historiska data. En prognos där 

efterfrågan betraktas som statistiskt oberoende med slumpmässiga avvikelser 

baserat på en konstant, är en metod som används när efterfrågan varierar 

långsamt kring ett medelvärde. Ickekonstanta modeller som tar hänsyn till 

trender- och säsongsvariationer finns också att använda.  

 

Det andra steget är bestämma ingående indata till prognosmodellen, exempelvis 

hur lång historik som ska ingå i prognosen.  

 

Det sista steget är beräkningen av prognosen. De prognosmetoder som 

behandlas i detta kapitel är exponentionell utjämning samt  glidande medelvärde 

vilka är explorativa metoder baserade på tidsseriemetoder. (Axsäter, 1991) 

 

Prognosvariabler 

De allmänna karakteristiska variabler som används är följande: 

 

N kan väljas som dagar, veckor eller år beroende på hur ofta prognosen ska 

uppdateras.  

 



 

(Axsäter, 1991) 
 
Enkel exponentionell utjämning 

Detta är en metod som utgår från den explorativa prognosen avseende 

tidsseriemetoder. Bygger på en konstant efterfrågemodell och uppdateras med 

hjälp av den tidigare prognosen och det sist erhållna eftefrågevärdet.  

All historiska data finns kvar och ju äldre data som finns med desto mindre vikt 

får den. Summan av vikterna är alltid ett. Ju högre värde på 

utjämningskonstanten desto snabbare reaktion på förändringar och desto 

känsligare för slumpmässiga variationer. Ett lågt värde ger istället en stabilare 

prognos och tidigare efterfrågevärden viktas tyngre än för fallet med högt värde 

på konstanten. 

Vid månadsvis uppdatering väljs α till ett värde mellan 0.1 och 0.3. Om 
prognoserna uppdateras oftare, till exempel varje vecka, måste α minskas så att 
prognosen inte blir alltför känslig. 
  

Nedan visas formeln som är prognosen framåt i tiden. 

 

 

(Axsäter, 1991) 

 

Alfa väljs lägre ju oftare uppdatering sker av prognosen.   

 

Glidande medelvärde 

Bygger även den på en konstant modell och prognosen bygger på de senaste 

resultaten. Beräkningsarbetet minskar jämfört med att ta ett medelvärde på all 



data. Ju mindre n desto snabbare reaktion på förändringar och känsligare 

prognos. 

 

Prognosen beräknas som medelvärdet av de n senaste efterfrågevärdena. 

Detta är den prognos som riktas framåt.  
 

Det antal värden som ska inkluderas i prognosen beror av variationen av 

efterfrågan samt storleken på slumpvarationerna. Om det finns 

säsongsvariationer kan det vara bra att ha fler värden, annars finns det en risk för 

att säsongsvariationerna påverkar prognosen negativt om för stora värden 

uppkommer.  (Axsäter, 1991) 

 

4.3.2 Prognosfel  

En prognos framtagen med exponentionell utjämning eller glidande medelvärde 

är bara medelvärden av tidigare värden. Därför kan inte prognoserna på något 

sätt förutsäga de slumpmässiga avvikelser som kan uppstå. (Axsäter, 1991) Det 

är därför viktigt att dimensionera ett säkerhetslager som ska täcka denna 

avvikelse vilket kräver en bild av prognososäkerheten, alltså de fel som finns i 

prognosen. (Vollman mfl, 1992) I statistiska sammanhang beräknar man oftast 

en slumvariabels spridning kring medelvärdet med hjälp av den så kallade 

standardavvikelsen.  

där 

 

x = slumpvariabeln 

m= medelvärdet  



E = det förväntade värdet  

(Montgomery mfl, 1976) 
 

 

För normalfördelade slumpvariabler kan visas att följande gäller:  

 
(ekv.4) 
 
Detta kan schablonmässigt användas i alla prognossystem oavsett om 

normalfördelningsantagandet gäller eller inte.  

 

Istället för α utgår ofta formeln utifrån MAD (mean absolute deviation).  

Den kan bero på dels slumpmässiga avvikelser i efterfrågan och dels på att 

ledtiden varierar slumpmässigt. MAD kan bestämmas på olika sätt beroende på 

fördelning. Exempelvis som:  

 
 

där  

n= antal av perioder av data 

i= periodnummer 

 

Detta MAD beräknas som storheten av prognosfelet. 

 



 

4.3.3 Prognosuppföljning 

Det är viktigt att följa upp prognoserna och de fel som dessa har, manuellt kan 

detta vara krävande både beräknings- som tidsmässigt. En metod att kontrollera 

om den bästa prognosen används är att kontrollera MAPE (mean absolute 

percentage error) vilket bestämmer den prognosmetod som ska användas för 

nästa period. MAPE definieras som absolutfelet MAD (ekv.5) dividerad med 

verklig efterfrågan. Den prognosmodell med lägst MAPE - värde används till att 

välja prognos för nästa period. (Axsäter, 1991). För att säkerställa att rätt 

prognosmetod används bör prognosfelet med tecken följas upp, väntevärdet på 

summan av prognosfel med tecken ska vara 0 om rätt metod används. 

 

 

4.3.4 Manuella prognoser 

Ibland uppträder situationer som beror av vissa kända faktorer och påverkar en 

framtida efterfrågan vilket inte har haft påverkan på den tidigare efterfrågan. Det 

kan vara svårt att ta hänsyn till sådana faktorer i ett prognossystem och därför 

utförs ibland manuella prognoser för att ersätta de prognoser som erhållits via 

datasystemet. Därför bör ett prognossystem utformas så att det blir lätt att lägga 

in nya värden på exempelvis MAD. Det är viktigt att veta att det finns inget 

prognossystem som helt kan beskriva framtiden. Ibland måste både ett 

datoriserat prognossystem och en manuell prognos användas. Den manuella 

prognosen kan då bestämmas av en person med stor erfarenhet och kunskap 

inom området. (Storhagen, 1997) 

4.4 Säkerhetslager 

Beställningspunkten ska täcka efterfrågan under ledtiden. Denna efterfrågan 

består av den prognostiserade efterfrågan och av en slumpmässig avvikelse 

vilken bestämmer säkerhetslagret. Säkerhetslagrets storlek bestäms främst av två 



faktorer, nämligen osäkerheten i efterfrågan under ledtiden samt de krav som 

ställs på leveranssäkerheten. Ett säkerhetslager kan antingen baseras på önskad 

servicenivå eller på en bristkostnadsmodell.  

 

En lagernivå kan beskrivas i två termer: 

 

1. Omloppslager 

Omloppslager används för att tillgodose genomsnittliga efterfrågan under 

ledtiden. Om artiklarna har högt volymvärde är det viktigt att beställa artiklar 

ofta i små volymer och resultatet är att lagervärdet minskar. Omvänt ska artiklar 

med lågt volymvärde beställas sällan men i stora kvantiteter. 

 

2. Säkerhetslager 

Detta används för att utjämna variationer i återanskaffningstid och i efterfrågan. 

Ofta definieras säkerhetslagret i antal veckors förbrukning. Storleken på 

säkerhetslagret bestäms av balansen mellan kapitalbindning och bristkostnader. 

(Axsäter, 1991) 

 

4.4.1 Servicegrad 

Vid bestämning av säkerhetslagrets storlek måste en bristkostnad eller ett 

servicekrav bestämmas. Praktiskt sett är det i allmänhet lättare att bestämma en 

viss servicenivå och detta kan beskrivas på två sätt:  

 

SERV.1 = Sannolikheten att inte få brist under en ordercykel.  

SERV.2 = Beskriver den andel av efterfrågan som kan hämtas direkt från lager 

utan att brist uppstår.  

Säkrare prognoser gör det lättare att hålla en hög servicenivå. För artiklar med 

stor variation i efterfrågan kan höga servicenivåer leda till stora 

lagerhållningskostnader. Därför gäller det att väga lagerhållningskostnader och 



bristkostnader mot varandra. Särskilt för servicenivåer överstigande 95% är det 

viktigt att analysera vilken nivå som är befogad då marginalkostnaden vid dessa 

nivåer är stor. (Axsäter, 1991) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur.4 Lagernivåns beroende av servicegraden (källa: Axsäter, 1991) 

 

4.5 Produktionsplanering  
 
4.5.1 Nettobehovsplanering 
 
Nettobehovsplanering eller Material Requirements Planning (MRP) används 

ofta vid flerstegsproduktion. Produktionsplanen, baserad på befintliga ordrar och 

prognoser, bryts ned till behovet av ingående komponenter och råmaterial för att 

skapa en total behovsbild. Fördelen med detta är att produktstrukturen kan 

utnyttjas så att underliggande produkter kan härledas ur behovet av 

slutprodukter. Oberoende behov, behovet av en enskild artikel, är oberoende av 

behovet av varje annan artikel och detta är generellt endast giltigt för 

slutkomponenter. Det kan dock uppkomma oberoende behov av komponenter, 

till exempel reservdelar. (Arnold, 1996) 
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Vissa förutsättningar gäller vid nettobehovsberäkning: 

• Produktionsprogram för slutprodukten måste uppdateras löpande. 

• Tillgång till eventuella externa behov av artiklar som inte är slutprodukter. 

• Strukturregister som specificerar vilka artiklar som ingår i olika överordnade 

artiklar erfordras. 

• Lagernivåer, uteliggande lager och eventuella restorder måste vara 

tillgängliga. 

• Ledtider för samtliga lagerartiklar måste vara kända. 

(Axsäter, 1991) 

 

4.5.2 Cyklisk planering   

Cyklisk planering eller cyklisk produktföljd är en kombinerad material - och 

produktionsplaneringsmetod som påverkar lagerstyrningen. Metoden utgår ifrån 

att produkterna placeras i en cyklisk produktföljd och därigenom uppnås jämn 

beläggning. Cyklisk planering innebär att lagerstyrningen organiseras som ett  

periodbeställningssystem där tiden vid beställning för de olika artiklarna 

koordineras, det vill säga produkterna produceras vissa bestämda dagar. 

Produktionen av varje produkt måste dock anpassas mot efterfrågan och 

befintlig lagernivå för varje produkt. Resultatet av detta är att det skapas ett 

större säkerhetslager men detta uppvägs av utjämnad beläggning i 

tillverkningen. Produkterna återkommer med samma konstanta intervall.  

 

Detta kräver att kundefterfrågan och produktmixen är relativt jämn och 

återkommande. Korrigering kan göras genom att orderkvantiteterna och 

partistorlekarna förändras samt cykeltiderna hålls intakta.  
(Axsäter, 1979) 

4.6 Partiformning  
 



Denna metod åstadkommer en avvägning mellan ordersärkostnader, 

lagerhållningskostnader och bristkostnader.  

 

De förutsättningar som gäller är följande:  

 

• Känd efterfrågan. 

• Ingen hänsyn tas till beroendet mellan kostnader för uppsättning och 

lagerhållning för andra artiklar på olika nivåer i produktionsstrukturen.   

• Produktionssystemets produktionskapacitet är obegränsad. 

• Ordersärkostnaden är konstant och oberoende av partistorleken. 

• Lagerhållningskostnaden är konstant per enhet i lager och per period. 

• Inga brister tillåts, behovet i varje period ska uppfyllas från lager eller 

produktion. (Axsäter, 1991) 

 

4.6.1 Ekonomisk orderkvantitet (EOQ) 

Denna formel bestämmer den optimala order- och produktionskvantiteten, 

vilken är den mest kända lagerstyrningsformeln. Den kallas Wilsonformeln och 

har ett brett användningsområde vid både manuell och datoriserad lagerstyrning. 

 

Förutsättningar:  

• Konstant och kontinuerlig efterfrågan. 

• Konstanta ordersärkostnader och lagerhållningskostnader. 

• Orderkvantiteten behöver inte vara ett heltal. 

• Hela orderkvantiteten levereras in till lagret direkt. 

• Inga brister tillåts.  

 

Den beräknas som den totala kostnaden vilket är summan av 

lagerhållningskostnaden plus ordersärkostnaden. (Axsäter, 1991) 



 

4.6.2 Silver - Meal Algoritmen  

Denna metod används ofta då EOQ inte går att använda eftersom metoden tar 

hänsyn till varierad efterfrågan. I Silver - Meal algoritmen bestäms 

orderkvantiteten av det antal perioders behov som minimerar den totala 

kostnaden. Den totala kostnaden innehåller ställkostnaden och lagerkostnaden. 

Genom numeriska beräkningar beräknas antalet perioder fram som den 

orderkvantitet vilket ska täcka perioden och som minimerar den minsta totala 

kostnaden. (Ellegård, 1993) 

 

 

4.6.3 Lot for Lot (L4L) 
 
Enkel metod som bestämmer orderstorleken utifrån periodens nettobehov. Den 

är speciellt användbar för artiklar med högt värde och är användbar för artiklar 

med få behovstidpunkter samt då uppsättningstiden är försumbar. Den kan även 

användas vid köp av halvfabrikat för att undvika olika kaskadefffekter av 

successivt ökade partistorlekar genom strukturnivåerna. (Ohlager, 1985) 

 



5 Arbetssätt och teorijämförelse  

Kapitlet behandlar hur Kumlaorganisationenen arbetar med prognoser och 

produktionsmetoder. En jämförelse görs mellan teorierna i kapitel 4 och 

Kumlaorganisationens arbetssätt.  

 

5.1 Kundorderstyrning  
Idag arbetar slutmontage med kundorder och lägger ordrar definierade i S&OP 

planen till produktionsplanerarna inom ytmontage. Planen är definierad på 

veckobasis och därför tillämpas inte direkt kundorderstyrning i ytmontage. Dock 

försöker den möta detta genom att ta behovet per vecka och dividera med antalet 

produktionsdagar. Dessutom utförs vissa andra justeringar. Behoven läggs idag 

på telefoner (DPY) i slutmontage och detta genererar behov kretskortsnivå 

(1/KRC) i ytmontaget. Att planera jämt över veckans dagar är osäkert men det 

finns inte något annat sett att göra detta eftersom dels information inte finns i 

ytmontage avseende dagordrar och dels finns inget verktyg anpassat för detta.  

 

Om kundorderstyrning kunde tillämpas i ytmontage skulle det kräva att 

informationen måste fungera mellan produktionsenheterna. Dessutom måste det 

finnas något sätt att koordinera de olika produktnivåerna för att generera 

dagbehov på kretskort gentemot kundordrarna i slutmontage. Produktionen 

måste även anpassas för att kunna producera jämnare. Orsaken till detta problem 

är verifieringen av kretskort samt legoleverantörernas ojämna inleveranser. 

Dessutom finns kvalitetsproblem vilka ställer till ytterligare problem. 

Kundorderstyrning skulle dock innebära att leveranser till slutmontage kan 

förbättras samt att en jämn produktionstakt kan hållas i ytmontage då ordrarna 

kan anpassas till dagsbasis istället för veckoprognos jämnt fördelat per 

arbetsdag.  
 



 

5.2 Lagerstyrning och säkerhetslager 
 
Den nuvarande lagerstyrningen inom ytmontage omfattar kretskort som är 

tillverkade och väntar på beställning från slutmontage. Beställningarna kan 

antingen vara fastställda i prognosen definierade i S&OP planen eller en 

slumpmässig beställning i form av en oplanerad order. En rushorder kan vara 

orsakad av problem i inleveranser av färdigproducerade kretskort eller krav på 

ytterligare kort i slutmontage.  

 

Lagerstyrningen baseras på en max - och minnivå, problemet är dock att lagret 

varit tomt en längre tid. Den säkerhet som ska uppnås är 100% lagerprecision, 

detta är dock inte fastställt eftersom lagerstyrningen är bristfällig och 

säkerhetslager inte finns i praktiken. Inget lager finns heller på material eller 

legoproducerade kretskort vilket innebär att lagernivåerna kan bli höga på 

kretskort. Att bygga upp ett säkerhetslager kan fungera, men frågan är hur stort 

det ska vara och om det ska vara ett säkerhetslager på kretskort eller material.  

 

Ett lager på kretskort innebär större kapitalbindning men samtidigt kan företaget 

erhålla kortare leveranstid då det är en halvfärdig komponent. Materiallager 

innebär mindre kapitalbildning fast där uppkommer problem med information 

om vilka material som ska lagerhållas samtidigt som leveranstiden på vissa 

materialdelar kan vara lång. Detta kan innebära att ett materiallager har större 

kapitalbildning än ett lager på kretskort.   

 

5.3 Prognosstyrning 
 
Inom enheten Ytmontage produceras kretskort mot prognos (S&OP) vilken 

uppdateras varje vecka för 12 veckor samt en mer strategisk prognos inom  



0 - 6  månader. Prognoserna erhålls av planerarna på slutmontage och fastställer 

prognosen för försäljningsplanen, sales plan (SP) samt för byggplanen, build 

plan (BP). SP är definierat som vad man ska sälja till kunden och BP vad man 

ska bygga för att kunna utlova samma mängd som man lovat i SP. S&OP möten 

där man fastställer prognosen för varje vecka ligger idag på måndagar och då 

samlas ansvariga produktionsplanerare från de tre slutmontageenheterna samt 

produktionsplanerarna från ytmontage.  

 

Det fungerar idag rätt bra med S&OP planens prognos i ytmontage men problem 

uppstår när fluktuationerna är stora under veckan samt när inleveranser inte 

fungerar. Att tillämpa en annan prognosstyrning kunde vara bra men detta ställer 

krav på samma synsätt på produktnivåer. 

 

Dessutom tas det ingen hänsyn till prognosfel för att veta hur fluktuationerna 

varierar på vecko- eller dagsbasis vilket i sin tur ställer till problem vid 

upprättandet av ett säkerhetslager. Det görs visserligen varje vecka en 

uppdatering, men det är ingen organiserad uppföljning av prognosutfallet utan 

det som följs upp är exempelvis leveransprecisioner.  

 

 

5.3.1 Manuella prognoser 

  
Inom ytmontage försöker produktionsplanerarna att med sunt förnuft och 

erfarenhet gissa sig till eller fråga slutmontage vilka volymer det kan bli fråga 

om oavsett hur prognosen ligger. Erfarenhet är dock en stor faktor inom enheten 

och det som oftast bestämmer den säkerhet mot fel i prognosen och den 

kvantitet som måste produceras utöver prognosen. Med införandet av Build To 

Order i slutmontage ökar även kravet på leveranssäkerhet i ytmontage. 



 

5.4 Produktionsplanering 
 
5.4.1 Nettobehovsberäkning  
 
 
Utifrån de kundorder som inkommer byggs S&OP planen upp för den aktuella 

veckan samt 12 veckor framåt. S&OP planen bryts sedan ned från behovet på 

kundorder till behovet på kretskort per vecka. S&OP planen som är 

månadsbaserad (0 - 6 månader) är också nettobehovsbaserad men används 

främst för att analysera och utröna vilka investeringar som behövs för att kunna 

klara en prognostiserad efterfrågan. Det finns även problem med att använda 

nettobehovsberäkning och detta är att efterfrågan måste vara känd framåt i tiden 

på en lägre nivå i produktstrukturen. Detta är inte fallet vid veckoplanering då 

S&OP planerna enbart erhålls inom tidshorisonten 1 - 12 veckor med 

uppdatering varje vecka.  

 

 

5.4.2 Cyklisk planering 
 
Cyklisk planering används inte inom ytmontage därför att produktionen av ett 

kretskort sker när prognosen inkommer på kretskort och efterfrågan varierar på 

alla kretskort.  

 
 
5.5.1 Ekonomisk orderkvantitet (EOQ) 
 
Ingen optimal order- och produktionskvantitet sker inom ytmontage då 

efterfrågan fluktuerar samtidigt som orderkvantiteteten inte levereras till ett 

lager. Däremot försöker ytmontage vid behandlingen av ordrar att allokera 

ordrarna mellan de olika ytmontageenheterna och mellan de olika fabrikerna 



inom ECS. Problemet är dock att Kumlas ytmontage tillhör huvudfabriken, och 

därför ska svängningarna tas i Kumla.  

 

5.5.2 Silver – Meal 
 
 
Silver - Meal tar hänsyn till varierad efterfrågan vilket är fallet hos ytmontage. 

Dock baseras den på minimering av kostnaderna för ställtid och lagertid. Den 

metod som idag används för att minska ställtidskostnaden i ytmontage är att den 

maskin med längst ledtid, det vill säga ställtid, styr produktionstakten. I Silver – 

Meal bestäms orderkvantiteten av ett antals perioders behov och detta tillämpas 

med viss generalisering i ytmontage för att anpassa prognosen mot dagordrar.  

 



5.5.3 Lot for LOT (L4L) 
 
Orderkvantiteten i S&OP planen på veckobasis ska vara lika med den aktuella 

periodens behov. Lagerhållningskostnaderna minskar därmed eftersom hela 

periodens behov kan produceras. Kretskorten är dyra och därför är modellen 

användbar. Modellen är användbar trots lång uppsättningstid i verifieringen av 

kretskort. Orsaken är att verifieringen kan försummas om planeringen av 

produktionen sker med första planeringsdag på måndag då alla maskiner kan nå 

full beläggning med verifiering olika för olika kretskort.  

 

L4L används i praktiken eftersom produktion sker på dagsbasis istället för på 

veckobasis för att möta fluktuationerna under veckan. Dock saknas ett verktyg 

för att möta fluktuationerna i början av en planeringsvecka. Modellen kan 

tillämpas med undantaget att behovstidpunkterna är många och därför kan det 

vara svårt att bestämma svängningarna och tidshorisonten mellan dessa.  

 



6 Val av planerings- och lagerstyrningmetoder  

I detta kapitel sätts de kriterier upp som ska ingå i riktlinjerna för att en modell 

ska kunna fungera tillfredsställande. Dessa kriterier är fastställda genom 

diskussion med ansvarig personal inom ytmontagetillverkningen. 

Utifrån denna diskussion och kapitel 5 väljs vilken modell som bäst passar 

behovet.  

 

6.1 Kriterier för produktionsplaneringmodell 
 
Det finns vissa kriterier som är nödvändiga för att modellen ska kunna användas 

och tillämpas och dessa är:  

 

• Modellen måste bestämma produktionsvolymen för veckan  

Orsaken till detta är dels att det inte finns några prognoser på dagsbasis utan 

bara på veckobas för ytmontage och dels att modellen inte kommer att användas 

om man måste uppdatera den varje dag. Bakgrunden till detta är att de uppsatta 

definitionerna anvisar att ytmontage ska producera mot prognos på veckobasis 

och inte ta hänsyn till dagsproduktionen i slutmontage.   

 

• Säkerhetslager ska möta avvikelserna och osäkerheterna  

För att minska kapitalbindningen på kretskort vill man bygga upp ett 

säkerhetslager som är anpassat till den aktuella osäkerheten i efterfrågan.  

 

• Modellen måste ta hänsyn till nuvarande prognosen för veckan (S&OP) 

 

Orsaken till detta är strategiskt och organisatoriskt eftersom införandet av ett 

nytt prognossystem innebär en mycket omfattande utbildning samt även att ECS 

processer måste anpassas för att möta den nya prognosen. Det går inte heller att 



bara införa ett nytt processtänkande i ytmontage då denna är en leveransenhet 

med övriga processer inom Ericsson.  

 

• Modellen måste vara enkel och förståelig att uppdatera 

Modellen måste vara enkel och förståelig eftersom annars använder ingen den. 

En bra modell ska inte heller vara för komplicerad att uppdatera och därför är ett 

krav att detta ska kunna utföras utan allt för mycket datavana.  

6.2 Val av planeringsmetod  

Utifrån de uppsatta kriterierna och de problem som diskuterades i 

problemanalysen i kapitel.4 väljs att utforma en alternativ egen metod även om 

det är en blandning av två olika metoder, nettobehovsplanering och L4L.   

 

Nettobehovsplanering är den metod som bäst uppfyller de kriterier som ställs 

på planeringmodellen då den tar hänsyn till det nedbrutna behovet på kretskort.  

 

Därför väljs en produktionsmodell baserad på nettobehovsplanering som ska 

vara veckobaserad men kunna ta hänsyn till variationerna i kundefterfrågan 

under veckan.  

 

Lot For Lot (L4L) är en metod vilken tar hänsyn till att orderkvantiteten ska 

vara lika med den aktuella perioden behov. 

  

På grund av fluktuationen i kundordrar på dagsbasis måste ett säkerhetslager 

införas. Detta kan genomföras genom att utveckla en prognosmetod med 

tillhörande prognosfel.  

 



6.3 Valet av prognosmetod  

Det val av prognosmetod som ska används måste ta hänsyn till fluktuationen för 

olika produkter i olika stadier av livscykeln. Modellen ska dels ta ge en prognos 

på veckans behov och dels visa på fluktuationer under veckan. 

 

Därför väljs att ta hänsyn till antalet kundorder för en vecka och jämföra det 

med den BP, byggplan, som ska byggas för den veckan i S&OP - prognosen. Att 

välja prognosmetod är inte så lätt eftersom den ska ta hänsyn till 

fluktureringarna för varje period samt olika telefoners produktlivscykel.  

 

Därför blir valet att:  

• Välja en prognos som bäst kan anpassas till den rådande efterfrågan 

samt kan bemöta kundorderna per vecka på bästa sätt.   

 

Exponentionell utjämning och glidande medelvärde är rätt lika, de är båda 

normalt lämpliga prognosmetoder för de flesta artiklar där medelefterfrågan är 

relativt stabil, det vill säga litet inslag av trend eller säsongsvariation. Fördelen 

med exponentionell utjämning är att den kräver mindre mängd data lagrad. 

 

Därför väljs exponentionell utjämning som är en prognos baserad på historiska 

data. Dessutom är det många företag som använder exponentionell utjämning. I 

bilaga. 8 finns en analys om vilka prognoser som används hos 8 företag.   

 

6.4 Val av säkerhetslager 
 
Enligt den problemanalys som diskuterats måste ett säkerhetslager utformas för 

att kunna fungera som säkerhet för osäkerheter och problem vilket modellen och 



prognosen är behäftade med. SERV.1 väljs därför att den uttrycker 

sannolikheten att en leverans ska komma i tid.  

 

 



7 Utformningen av planeringsmodellen 

I detta kapitel beskrivs hur planeringsmodellen ska utformas samt rutiner och 

rekommendationer som måste tillämpas för att erhålla en god leveransprecision 

av kretskort.  

7.1 Beskrivning av informationsflödet för orderläggandet i S&OP 

  
Det är mycket viktigt att orderplanerarna har samma syn på orderflödet mellan 

ytmontage och slutmontage. Eftersom S&OP processen är det som används för 

att överföra information från slutmontage till ytmontage är det viktigt att denna 

process fungerar tillfredsställande. Därför är det nödvändigt att planerarna inom 

de olika slutmontageenheterna samt inom ytmontage har samma syn på de 

faktorer som ingår i orderprocessen och är införstådda med dessa definitioner.  

 

S&OP processen byggs huvudsakligen upp av två faktorer, Build Plan (BP) samt 

Sales Plan (SP) och dessa är kopplade till de olika nivåerna inom YM som 

följer:  

 

 

S&OP  Sales Plan Ytmontage  ROA - nivå 

Build Plan  Ytmontage  ROA - kort   

 

S&OP Sales Plan Slutmontage DPY - nivå 

 Build Plan Slutmontage  1/KRC - nivå  

 Build Plan Slutmontage ROA - nivå 

 



Idag har alla produktionsplanerare inom slutmontage olika syn på vilka faktorer 

som ingår i de två faktorerna beroende på om man ska räkna med exempelvis 

yielder, tidigare produktion och tillfällig lagervolym.  

 

Sales Plan (SP) = Detta är egentligen det som kunden ska erhålla, det som 

kunden beställt genom en kundorder i slutmontage. 

Build Plan (BP) = Detta är vad som måste byggas för att kunden ska erhålla det 

den beställt genom lagd kundorder, eller egentligen det som ska säljas till 

kunden i SP. Därför krävs det att denna faktor tar hänsyn till de förluster som 

uppkommer och som fastställer det antal som måste byggas ytterligare än vad 

som står i SP. Exempelvis kan yieldbortfallet inkluderas i BP vid perioder där 

yielden är dålig. Dessutom finns det faktorer där överproduktion eller tidigare 

produktion inom slutmontage kräver ökad produktion inom ytmontage. Att ha 

rätt personal är också viktigt eftersom viss personal kanske är bättre på att 

tillverka vissa produkter.  

 

7.2 Nettobehovsplanering och Lot For Lot för prognosmodellen  

I detta avsnitt beskrivs hur modellen är uppbyggd ssamt de faktorer som ingår i 

denna och hur dessa påverkar modellens resultat. Vidare beskrivs hur de olika 

faktorerna beräknas samt hur dessa kan relateras till varandra. Modellen baseras 

på nettobehovsplanering samt på Lot For Lot (L4L) med prognosbestämning. 

  

Modellen baseras på två huvudsakliga faktorer:  

• Prognosanpassning.  

• Säkerhetslager och produktionskvantitet. 

 



7.2.1 Prognosanpassning  

Den första delen i bestämningen av produktionsmodellen är att omvandla 

kundorder per dag till kundorder per vecka vilket utförs genom att per 

produktstruktur bryta ned behovet till kretskortsnivå. Ordrarna erhålls ifrån 

slutmontage i ett S&OP - verktyg där planerna ges som byggplan (BP) och 

försäljningsplan (SP). Ordrarna ges på steget 1/KRC och KRC.  

 

Vid utveckling av modellen baseras den på BP för den första veckan av 

prognosen med tidshorisonten 12 veckor. Orsaken till detta är att efter beräkning 

och jämförelse med 12 veckors BP mot kundorder sammansatt till en vecka fick 

väldigt dåligt resultat.  

 

Att omvandla kundorder till veckoplan innebär att en alternativ Lot For Lot 

används vid jämförelse med BP då bättre kontroll kan erhållas på de avvikelser 

som kan uppkomma. Den prognos som låg 12 veckor bort hade markanta 

skillnader mot det verkliga kundorderutfallet. Därefter jämfördes både 6 veckor 

samt även 2 veckor BP med verklig kundorder och fick även där dåliga utfall. 

Vid jämförelsen med 2 veckor BP stämde 2 av 7 testade kretskort rätt bra mot 

det verkliga utfallet i kundorder. Slutligen jämfördes BP bara den första veckan 

och då erhölls bättre resultat, även om det fortfarande fanns stora skillnader 

mellan BP - prognos och verkligt kundorderutfall.  

 

Att basera modellen på veckonivå för att anpassa den till dagplanering innebär 

att planeringen per dag är svår att göra. Därför kommer modellen att kunna möta 

kundorderbehovet på veckobasis, alltså att förändringarna under veckan kan tas 

upp av prognossystemet för början av veckan. Ovan fastslås att modellen ska 

baseras på verkliga kundorder som tillverkats i slutmontage på dagsbasis av den 

aktuella telefonen som innehåller det aktuella kretskortet. Dock omvandlas dessa 

kundorder till att lägga ihop dagtillverkningen till veckotillverkning.  



 

Eftersom beräkningarna inte stämde då BP var dålig vissa veckor och stämde 

bättre vissa veckor har planeringsmodellen baserats på en jämförelse mellan 

olika prognoser för att välja den bästa för nästa vecka utifrån hur bra prognosen 

beräknade utfallet i föregående vecka. Detta har också sin grund i att direktiven 

och riktlinjerna var att även ta hänsyn till nuvarande prognos, den så kallade 

Build Planen (BP).   

 

Därför väljs utformning av en alternativ prognosmetod där en jämförelse utförs 

mellan exponentionell utjämning och BP - prognosen. Den prognosmetod som 

bemötte behovet bäst i den föregående veckan bestämmer då prognosen för den 

framtida veckan.  

 

Prognosberäkning i 3 steg:  
 

Steg. 1 

Beräkning av exponentionell utjämning eller S&OP prognosen för att beräkna 

prognosen för nästa period beroende på vilken prognos som var bäst för den 

föregående perioden.  

 

1. S&OP prognosen baseras på den ingående Build - Planen (BP), egentligen 

byggplanen, vilken fastställer vad som ska tillverkas för nästa vecka.  

2. Exponentiell utjämning baseras på Build - Planen (BP) och en ingående 

utjämningskonstant. Konstanten varieras baserat på dels föregående 

periodens utfall och dels viktning mellan ingående värden.   

 

Eftersom prognoserna baseras på BP behövs ingen hänsyn tas till någon säsongs 

- eller trendvariation eftersom denna plan tar hänsyn till detta. En manuell 



bedömning utförs dock för att utröna i vilket stadie av produktlivscykeln ett 

kretskort befinner sig i. Detta ska utföras av någon person med erfarenhet.     

 

Steg.2 

Den jämförelse som utförs i valet att välja rätt prognos för nästa vecka initieras 

med att beräkna prognosfelet för den föregående veckan. Detta utförs genom att 

jämföra prognosen mot utfallet genom att använda MAD värde. Oavsett vald 

prognos för den föregående veckan beräknas prognosfelet för båda prognoserna 

och analys görs för att fastställa om valet i den föregående veckan var rätt eller 

om det var det andra prognosen som var bättre.  

 

Steg.3 

Därefter görs en jämförelse för att beräkna ett MAPE värde vilket baseras på ett 

MAD värde. Beräkningen är MAD värdet dividerat med det verkliga utfallet i 

föregående vecka. 

Den period som beräknas är olika för varje kretskort, beroende på när telefonen 

började att tillverkas. Siffrorna som finns är dock baserade på 1999 års siffror 

eftersom 1998 år siffror inte kan anses aktuella då BTO konceptet inte tog sin 

början förrän under 1999. Det finns dock siffror för 1998 men dessa anses inte 

korrekta och dessutom finns inte alla siffror tillgängliga angående dessa 

kundordersiffror så en jämförelse för längre tid än 1999 är svår att göra.  

 

Jämförelsen mellan BP och kundorder återfinns i bilaga.9.  

 

I bilagan visas grafer på kundorderutfallet, medlet av kundorderutfallet samt 

även beräkningar av exponentionell utjämning. Dessutom visas hur en alternativ 

prognos, en kombinerad metod baserat på de 4 stegen vid val av prognos ser ut. 



Dessutom återfinns en sammanfattning i bilagan som analyserar utfallet och 

graferna.    

 

För att kunna jämföra exponentionell utjämning och ECS S&OP prognos på ett 

rättvist sätt har valet varit att använda ECS prognos som ingångsvärde för 

exponentionell utjämning samt jämfört olika kretskort med hänsyn till skillnader 

i produktlivscykeln och kundsegment.  

 

7.2.2 Säkerhetslager och produktionskvantitet 

Att beräkna säkerhetslagret är en komplicerad beräkning. Detta eftersom det 

finns många faktorer som påverkar storleken av detta. Beräkningen utförs per 

kretskort för att kunna beräkna ett säkerhetslager per kort. När säkerhetslagret 

per kort har utförts summeras alla enstaka säkerhetslager för att få fram det 

totala säkerhetslagret för alla kretskort. Orsaken till att beräkna ett 

säkerhetslager per kort är att kretskorten befinner sig i olika stadium av 

produktlivscykeln och därför måste behandlas olika. Exempelvis avseende valet 

av alfavärde och graden av servicenivån per kort. Dessutom ska modellen 

optimera ett säkerhetslager och med detta menas att bara osäkerheter ska tas 

hänsyn till i ett säkerhetslager och resterande ska kunna produceras.   

 

Möjliga faktorer att ingå i ett säkerhetslager och i en produktionskvantitet:  

 

1. Försörjningsprecisionen mellan ymontage och slutmontage inklusive yield i 

ytmontage. 

2. Försörjningsprecisionen från legoleverantörer till ytmontage inklusive 

yielden från dessa.  

3. Yield i slutmontage. 

4. Prognosavvikelsen samt vald säkerhetsnivå. 

 



Försörjningsprecisionen mellan ytmontage och slutmontage 

Detta definieras som hur bra ytmontage kan leverera rätt kretskort inom den 

föreskrivna tiden. Denna faktor är viktig att analysera då en missad levererad 

order innebär att  kundordern missas och en missad kundorder är en missad 

kund. De faktorer som ingår i denna faktor är dels hur ofta som ytmontage har 

varit ansvarig för en missad kundorder samt vad som påverkat detta. I bilaga. 10 

visas hur ofta som ytmontage missat en kundorder.  

 

De faktorer som orsakat en missad kundorder är flera. Brist på material är ett 

exempel då prognoserna på kretskort varit missvisande och därför för lite 

råmaterial beställts och även felaktiga prognoser. Dessutom påverkar även 

dåliga yielder leveransprecisionen, en dålig yield i ytmontage innebär att 

produktionen måste öka och en dålig yield i slutmontage orsakar även att 

ytmontage måste producera fler kretskort. En stor orsak till att bygga upp ett 

lager av kretskort är att inte missa en order på grund av kretskortsbrist på grund 

av råmaterial.  

 

Ytmontage yieldförluster är rätt små, men kan ändå påverka så att man missar en 

kundorder.  

 

Försörjningsprecisionen från legoleverantörer till ytmontage inklusive 

yielden  

Försörjningsprecisionen från legoleverantörerna bestäms av hur bra 

legoleverantörerna är att leverera in en beställd volym. Om en leverans är 

försenad innebär det att ytmontage egen produktion måste ta avvikelsen på de 

kretskort som inte levererats. Detta kan innebära omställningar då en maskin 

inte alltid är omställd till det speciella kretskortet. En för tidig inleverans i sin 

tur innebär även högre kapitalbindning om inget behov finns på kretskortet. I 

bilaga. 11 visas legoleverantörernas leveransprecision.  



Dessutom är kvaliteten på de inlevererade kretskorten ifrån legoleverantörerna 

nödvändig då underkända kretskort i plockchecken innebär att fler kretskort 

måste produceras i den interna produktionen. Dessutom hinner inte 

leverantörerna tillverka nya kort tillräckligt fort eftersom ledtiden till dessa är 

för lång. Om stora yielder uppstår från leverantörerna är det viktigt att följa upp 

de fel som uppkommit, ofta kan det rent av vara fel som uppkommer flera 

gånger på samma kretskort.  

 

I bilaga.12 visas yielderna från de tre leverantörerna.  

 

Yield i slutmontage 

Denna faktor måste tas hänsyn till eftersom det är en faktor som i hög rad 

påverkar antalet kretskort som ska levereras från ytmontage. Om yielderna är 

höga krävs inte lika hög inleverans av kretskort från ytmontage. Problemet är att 

yieldnivåerna beror av flera olika faktorer och därför är svåra att analysera och 

erhålla kunskap om.  

 

Allmänt är yielderna högre ju nyare produkten är och därför är det viktigt att 

verkligen fokusera på förberedande arbete för att analysera fel som uppkommit 

på tidigare kretskort vis produktstarter. Problemet kan dock kvarstå om 

konstruktionen av kortet är annorlunda då de nya fel kan då uppkomma.  

 

Hänsyn måste dock tas till de reparationer som utförs då dessa kan minska 

kvantiteten om man klarar att reparerar vissa kort. Se mer i bilaga.13. 

 

Eftersom det i modellen byggs upp ett säkerhetslager varje vecka krävs att man 

tar hänsyn till hur mycket som finns kvar i lagret från den föregående veckan då 

modellen uppdaterades. Dessutom måste modellen ta hänsyn till hur 

förändringen förändrats under den gångna veckan. Eftersom modellen baseras 



på veckobasis måste hänsyn tas till hur förändringen sker på dagsbasis under 

veckan, uttagen per dag under veckan som inte planeras.  

 

Prognosavvikelsen samt vald säkerhetsnivå 

Säkerhetslagrets nivå bestäms genom beräkningar hur prognosavvikelsens utfall 

i föregående period utfallit och det används som en faktor att använda i 

modellen. Önskad servicenivå för säkerhetslagret, det vill säga sannolikheten att 

inte få brist under en ordercykel.   

  

7.2.3 Analys av säkerhetslagret  

Alla ovanstående faktorer ska ingå i ett säkerhetslager. Problemet är bara att tas 

alla dessa faktorer med som indata kommer det inte längre att fungera som ett 

säkerhetslager, enligt de uppsatta kriterierna, utan mer som ett lager. Därför 

försöker modellen istället att öka den produktionskvantitet och lägga de faktorer 

som är svåra att påverka i ett säkerhetslager. 

 

• Försörjningsprecisionen mellan ytmontage och slutmontage inklusive 

yield i ytmontage 

Denna faktor kan påverkas genom att producera den extra volym som behövs 

samtidigt som yielden är rätt liten i ytmontage. Om materialproblem dock 

uppstår kan detta tas hänsyn till vid beräkning av säkerhetslagret genom att 

ansätta en högre säkerhetsnivå på säkerhetslagret. Alltså säkrar istället kretskort 

om materialproblem uppstår.  

 

• Försörjningsprecisionen från legoleverantörer till ytmontage inklusive 

yielden  

Denna faktor är opåverkbar i den bemärkelsen att det är svårt att veta i förväg 

om en inleverans är försenad eller om yielden är dålig. Därför ska denna faktor 

ingå i ett säkerhetslager. Hänsyn måste dels tas till förörjningsprecisionen från 



dessa samt även till yieldförluster och utfall i plockcheck. Reparationer om 

möjligt är även viktigt att ta hänsyn till. De ingångsdata som sätts in i yielden 

och plockchecken samt i försörjningsprecisionen baseras på föregående veckas 

utfall.  

 

• Yield i slutmontage 

Denna faktor går att påverka eftersom det liksom yielden i ytmontage är ett 

internt problem. Det går att få kunskap om hur stor yielden är i slumtmontage 

och därmed även veta hur mycket mer som måste produceras så denna faktor 

ingår även i produktionskvantiteten.  

   

• Säkerhetslagret i föregående period 

Eftersom inte säkerhetslagret ska byggas så att det till slut blir som ett stort lager 

är det viktigt att ta hänsyn till den föregående veckans säkerhetslager samt även 

hur det har förändrats under den senaste veckan. Alltså säkerhetslagret byggs 

upp på veckobasis men då ska det också ta hänsyn till avvikelserna under den 

gångna veckan.  

 

• Prognosavvikelsen samt vald säkerhetsnivå 

Den säkerhetsnivå som önskas måste väljas för att uppnå en viss 

leveranssäkerhet, det vill säga sannolikheten att inte få brist under en ordercykel.  

 

 

Beräkning av säkerhetslagret per kretskort:  
 

1. Vald prognos för den föregående veckan – utfallet 

Detta för att få ett mått på prognosfelet som varit. 

 

2. Yielden som förväntas av legeoleverantörerna vid inleverans 



Hänsyn ska även tas till de reparationer som utförts eller som man tror sig kunna 

utföra.   

 

3. Förväntad försörjningsprecision av legoleverantörerna vid nästa 

inleverans. 

Den ansvarige produktionsplaneraren får uppskatta försörjningsprecisionen från 

legoleverantörerna på basis av erfarenhet samt av dokumenterad data. Därför 

måste dokumentation ökas för att veta denna precision.  

 

4. Yielder  

Denna definieras som en procentsats innehållande de tester som inte klarat 

kvalitetskraven relaterat mot de tester som klarat kvalitetskraven.  

 

Bestämning av produktionskvantitet: 
 
Den produktionskvantitet som ska bestämmas per kretskort beräknas: 

  

1. Vald prognos för nästa vecka ur prognosvalet 

 

2. Påläggandet av yielder i ytmontage 

Hur mycket mer som måste produceras beroende av yielden i ytmontage. 

Hänsyn ska även tas till hur mycket som kan repareras.  

 

3. Påläggandet av yielder i slutmontage 

Hur mycket mer måste man producera beroende av yielden i ytmontage. Hänsyn 

ska även tas till hur mycket som kan repareras.  



8 Riktlinjer och diskussion 

I detta kapitel redogörs för de riktlinjer som Ericssons Kumlaorganisation inom 

ytmontage ska använda sig av samt de för- och nackdelar som är behäftade med 

den modell som framtagits.  

8.1 Riktlinjer  

De riktlinjer som anses nödvändiga är dels att förbättra leveransprecisionen av 

kretskort inom Kumla men dels också nödvändiga för att modellen ska kunna 

användas på ett tillfredsställande sätt. Riktlinjerna består av olika delar: 

 

• Informationsutbytet mellan Ytmontage och Slutmontage 

• Yielder internt och externt  och dess samband med reparationer 

• Förbättrade åtgärder avseende Legoleverantörer (CEM:are) 

• Krav på ökad dokumentation 

 

Idag fungerar inte informationsutbytet som det ska mellan 

produktionsenheterna eftersom produktionsplanerarna inom slutmontage  har 

svårt att följa de uppsatta definitionerna samt att definitionerna är oklara. Mitt 

förslag till att lösa dessa problem är att definiera Sales Plan enligt definitionen 

att det är vad kunden efterfrågar samt Build Plan (BP) det som måste produceras 

för att nå Sales Plan (SP). Definitionerna kan dock vara svårtolkade och därför 

krävs det att de uppdateras.  

 

De yielder som uppstår inom slutmontage måste kommuniceras mellan 

enheterna då en högre yield ökar behovet av kretskort. Detta måste utföras på 

dagsbasis i relation mellan produktionsplanerarna inom ytmontage samt 

ansvariga test - eller kontrollingenjörer inom slutmontage. Reparationer har stor 

inverkan på hur stor yielden kommer att bli och ingen hänsyn tas till den. Därför 



borde registrering ske mer frekvent på dagsbasis hur mycket som repareras och i 

med detta erhålla en mer korrekt yield.  

 

Dessa registreringar kan ha stor inverkan vid uppstarten av en telefon då den 

normalt har stor yield och stora reparationer. Detta påverkar negativt på andra 

telefoner eftersom stor möda måste läggas på den nya telefonen då den 

strategiskt är viktigast.   

  

De åtgärder som finns att förbättra gentemot legoleverantörerna (CEM:arna) 

är att ytterligare lösningar ska utföras avseende om ett internt lager av kretskort 

ska upprättas. Eftersom ledtiden är lång är detta viktigt oavsett form, detta för att 

de ska uppfylla sin funktion som en alternativ leverantör av kretskort. Detta är 

visserligen en lösning på lång sikt, men en mer kortsiktig lösning är att börja 

upprätta relationssamarbete med någon leverantör. Ericsson måste kunna skicka 

strategiskt material trots att CEM:arna arbetar mot andra mobiltelefontillverkare 

också. Kontentan är att kan företaget inte lita på en leverantör som det arbetat 

med i 15 år går det inte att lita på någon. Vidare lägger Ericsson aldrig ut 

strategiskt viktiga kretskort på lego, alltså telefoner som är nya med uppstartsfel 

och där efterfrågan är hög. De kretskort som läggs på lego befinner sig i 

mognadsstadiet där efterfrågan är relativt jämn och i den osäkra stadiet och 

därför kan företaget skicka material till dessa eftersom  risken är mindre. 

Visserligen måste Ericsson noggrant följa legoleverantörens handhavanden, men 

att skicka material tidigare kan leda till stora förbättringar i inleveranser till 

Kumla samt även kortare ledtider.  

 

En annan riktlinje gentemot CEM:arna är att när deras kort inte uppfyller den 

kvalitetsnivå (yield) som är uppsatt för dessa krävs att en process upprättas för 

att analysera och dokumentera felen för att leverantörerna snabbt ska erhålla 

respons om bristerna.  



 

En allmän faktor inom Kumlaenheten och ytmontage är kravet på ökad 

dokumentation. Detta krävs för att kunna införa SAP/R3 eftersom bristande 

rutiner leder till försämrad leveransprecision. Några förslag är reparationer av 

kretskort, legoleverantörers försörjningsprecision, effektivitet  inom 

Kumlaenheten och en jämförelse med tidigare uppstarter av ny produkter.  

 

För att kunna använda modellen i rapporten krävs dokumentation på 

kretskortsnivå i säkerhetslager och det blir viktigare då det inte funnits någon 

sådan samt att varken Kumlas MPS- system eller införandet av SAP/R3 tar 

hänsyn till lager på kretskort i den meningen.  

 

8.2 För- och nackdelar med modellen 

Något som är viktigt att analysera är ett verktygs användningsområde samt de 

för- och nackdelar som modellen är behäftad med. 

 

Modellens främsta uppgift är att vara ett hjälpmedel till produktionsplanerarna 

inom ytmontage för att dessa ska kunna få en större trygghet i sin planering och 

i förlängningen kunna öka försörjningsprecisionen till slutmontage av kretskort. 

Försörjningsprecisionen kan öka eftersom hänsyn tas till de kundorder som 

ligger till bas för prognoserna till Ytmontage. Produktionen anpassas mer mot 

verkligheten än bara mot en osäker prognos som ofta är felaktig.  

 

Dessutom kan antalet omställningar av maskinerna minskas om bättre prognoser 

erhålls samt även att rätt kretskort produceras i rätt tid. Avvikelserna som 

uppkommer under veckans dagar kan även minskas om hänsyn tas till 

prognosens osäkerheter i början av veckan. En jämnare planering erhålls.  

 



Dessutom innebär upprättningen av ett säkerhetslager att kapitalbindningen kan 

minskas i det lager där kretskort tidigare funnits även om ett säkerhetslagret 

även kan komma upp i höga nivåer. Fördelen med ett säkerhetslager är dock att 

de slumpmässiga avvikelserna vid överuttag samt rushordrar från slutmontage 

eller till följd av legoleverantörer kan ordern avklaras och kundordern levereras.  

 

Dessutom tar modellen hänsyn till legoleverantörernas försörjningsprecision 

vilket är viktigt då dessa ibland står för stor kvantitet och om inte hänsyn tas till 

att en order kan förloras finns det risk för att kundordern och därmed 

trovärdighet på företaget förloras. Vilken produktionskvantitet som ska läggas 

internt i Kumla kan även bestämma hur mycket  som ska läggas på lego. Detta 

kan i förlängningen kan leda till minskade legoinleveranser även om detta 

kanske inte anses strategiskt viktigt.   

 

Modellen tar även hänsyn till de yielder som kan uppkomma vilket styr 

produktionsvolymen samt säkerhetslagret i hög grad. Även om modellen inte 

direkt tar hänsyn till materialproblem kan den ändå fungera som en säkerhet då 

säkerhetslagrets nivå på kretskort kan ökas om felaktigt eller inget material till 

nästa vecka förväntas.  

 

Nackdelar som finns är att säkerhetslagrets nivå kan vara svårt att bestämma 

eftersom yieldernas storlek påverkas av hur mycket reparationer som kan 

utföras. Därför finns det risk att säkerhetsnivån blir för hög vissa veckor, 

speciellt när antalet reparationer och yielder kan vara svåra att bestämma, 

exempelvis vid uppstarten av ett kretskort.  

 

En faktor som ytterligare är svår att bestämma i modellen är legoleverantörernas 

försörjningsprecision och därför krävs det att deras yielder och inleveranser följs 

upp.  



 

Att anpassa en veckoplan för att ta fluktuationer kan vara positivt men risken är 

att fluktueringarna är stora vissa dagar för vissa kretskort och därför krävs det att 

modellen används med sunt förnuft. Dessutom kan det vara svårt att veta om den 

information som ska sättas in i modellen är korrekt, men detta är alltid något 

som är associerat med en modells användning. 

 

Vilken nivå som ska sättas på utjämningsfaktorn alfa kan vara svårt eftersom 

kunskapen inom denna är liten och då blir det alltid svårt att använda denna 

modell samtidigt som stora utfall kan påverka värdet negativt.  

 
Avslutningsvis kan modellen fungera, men det kräver ett stort engagemang och 

intresse från ansvariga produktionsplanerare inom ytmontage. Dessutom krävs 

att kommunikationen mellan planerarna inom slut - och ytmontage fungerar då 

information till modellen måste inkomma utan för stor arbetskraft och i rätt tid. 

Detta kan till och med kräva vissa ledningsbeslut, eller i alla fall utbildning i 

definitioner. 
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ORDLISTA 
 
 
BTO: Build To order. Kundorderstyrd montering som innebär att tillverkning av en 
mobiltelefon först sker när en direkt kundorder erhållits. Detta sker på dagsbasis. Fördelar att 
vinna genom BTO - konceptet är ökad leveransprecision, ökad kundservice och minskade 
lagernivåer. Montering enligt BTO sker enligt tre steg: 
 
• 1/KRC vilket är beteckningen för halvfärdiga telefoner som är monterade exklusive 

antenn, flipp eller mjukvara beroende på telefonvariant och kundanpassning.  
• KRC är kundorderpunkten. När telefonen har passerat detta steg är den kundanpassad. 

Kustomisering och “flashning” för den speciella kunden. Kunden kan önska sin egen logo 
eller att telefonen helt enkelt måste ha en speciell mjukvara för att kunna fungera till ett 
annat lands speciella språk eller operativsystem. 

• DPY är steget där telefonen packas tillsammans med rätt tillbehör och instruktionsbok i 
kartongen. När en telefon passerat detta steg är den färdigproducerad.  

 
Build Plan (BP): Detta är vad som måste tillverkas för att kunden ska erhålla det den beställt 
genom sin kundorder, eller egentligen det som sägs ska säljas till kunden i Sales Plan (SP). 
 
CEM: Legoleverantörer av kretskort.  
 
CP/Y: Ytmontage, tillverkningsenhet av kretskort och levererar kretskort till de tre 
slutmontageenheterna.  
 
CP/P, CP/B och CP/M = Slutmontage, består av tre stycken produktionsenheter som 
monterar den färdiga mobiltelefonen. 
 
ECS: Ericsson Mobile Communications AB i Kumla. 
 
ECS/CP: Kumlaorganisationen. 
 
Exponentionell utjämning: Bygger på en konstant efterfrågemodell och uppdateras med 
hjälp av den tidigare prognosen och det sist erhållna efterfrågevärdet.  
 
GSM: Global Systems for Mobile Communication. Från början en europeisk standard men 
som nu blivit världens mest spridda mobilsystem. 
 
Logistikdefinition: De aktiviteter som har att göra med att erhålla rätt vara eller service på 
rätt plats i rätt tidpunkt och i rätt kvantitet till lägsta möjliga kostnad. 
 
Material Capacity planning: Denna plan behandlar inköp och upprättas på 7 - 24 månaders 
basis. Består bland annat av planen MCM (Material capacity management) vilken ska säkra 
materialanskaffningen av exempelvis inköp.  
 
Plockcheck: Kvalitetskontroll för testning och analys av kretskort för godkänd eller inte.  
 



Prognos: Definitionen är att ”Det enda man vet om en prognos är att den är fel”. Detta 

stämmer samtidigt som ingenting kan sägas stämma helt korrekt. Prognosen kan var historisk, 

framåtblickande eller erfarenhetsmässig. 
 
ROA: Färdigt kretskort. 
 
Sales Plan(SP): Det företaget måste tillverka eftersom kunden lagt en försäljningsvolym. 
 
SAP/R3: Verksamhetsbaserat modulariserat datasystem som ersätter många andra datasystem 
avseende exempelvis materialhantering, inköp och ordrar. 
 
SC: Affärssegmentet consumer products. 
 
SM: Slutmontage. 
 
SMA: Avdelningen för ytmontage, enhet som har till uppgift till att tillverka färdiga kretskort 
(ROA - kort) och leverera dessa till de tre produktionsenheterna i slutmontage.  
 
S&OP eller SOP: Sales and Operations Process. Planeringsprocess för produktion, allokera 
material och inköp. Tidsperiod 1 -12 veckor, med uppdatering (processfrekvens) varje vecka. 
Även strategisk plan på 0 - 6 månader. Delas upp i två olika steg: Build Plan och Sales Plan. 
 
Sales Plan (SP): Detta är egentligen det som kunden ska erhålla, det som kunden beställt 
genom en kundorder i slutmontage. 
 
Säkerhetslager = Detta ska huvudsakligen bestämmas av osäkerheten i efterfrågan under 
ledtiden samt de krav som ställs på leveranssäkerheten.  
 
Yield: Detta är en del av processtillförlitligheten (Pt) som är ett mått vilket beräknar 
kvaliteten på de ytmontagetillverkade kretskorten. Yieldberäkningar sker både i yt - och i 
slutmontage.  
 
YM: Ytmontage, alternativt SMA. 
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Mål för Kumlafabriken (ECS/CP) 
 
• Kvaliteten på de produkter vi levererar ska vara högre än 99% 
• Leveransprecisionen till kund ska vara högre än 97% 
• Tillverkningstakten ska i slutet av året vara högre än X telefoner per vecka och person, 

fördelat över samtliga medarbetare. Detta är ett tal som mäter fabrikseffektiviteten.  
• Processtillförlitligheten ska i dec -99 vara högre än 93%. 
• Miljöarbetet ska resultera i en minskning av tillverknings- kostnaden med mer än 28 kronor 

per telefon.  
• Kapitalbindningen ska vara mindre än 20 dagar i alla lager. 
• Gapet inom våra 4 prioriterade kompetensområden ska halveras under året. 
 
Målsättning mot år 2000: 
 
• Kvaliteten på produkter och tjänster ska överträffa externa och interna kunders förväntningar.  
• Effektiviteten ska kontinuerligt höjas så att vi utan ökade resurser, kan nå en tredubblad 

tillverkningsvolym jämfört med sista kvartalet -97.  
• Vår energianvändning och miljöbelastning ska minska. 
• Tidsfokuseringen ska vara hög. Ledtider ska reduceras väsentligt och överenskomna tider ska 

hållas. Kapitalbindningen ska minska. 
• Personalens engagemang, delaktighet, höga kompetens och helhetssyn ska leda till ständiga 

förbättringar 
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Produktlista 
 
Uppställning per telefon och kort   

  
 CP/B (600/800)  

Telefon Produktnamn Kretskort  
  

GH 398 Sofia Jane 4/5 ROA 117 3331  
  

GH 688 Sofia Lajla ROA 117 3307  
  

A1018s Daphne Sofia Beatrice 2/ ROA 117 3920/1  
  

A1018sc Daphne Sofia Beatrice China 2/ ROA 117 3858/1  
  

S868 Daphne Sofia Lotta ROA 117 3313  
SH888 Daphne Sofia Lotta ROA 117 3313  

  
I888 Sofia patricia Lotta/ Laura ROA 117 3859  

  
    

  
 CP/P (700/900)  

Telefon Produktnamn Kretskort  
  

GF 768 Sofia Erika Enhanced 117 3283 /7  
GF 788E Sofia Emily Enhanced 117 3283 /7  

  
GF 768 Sofia Erika Enhanced 2/ ROA 117 3748/5  
GF 788E Sofia Emily Enhanced 2/ ROA 117 3748/5  

  
GF 768C Sofia Erika China 2/ ROA 117 3632/ 2    
GF 788C Sofia Emily China 2/ROA 117 3632/2  

  
T18s Daphne Sofia Emily 2 2/ROA 117 3524/1  
T18sc Daphne Sofia Emily 2 China 2/ ROA 117 3524/1  

  
T10s Daphne Sofia Erika 2 2/ ROA 117 3524/5  
T10sc Daphne Sofia Erika 2 China 2/ ROA 117 3524/5  

  
 CP/M 1000  

Telefon Produktnamn Kretskort  
  

T28s Daphne Sofia Marianne 2/ ROA 117 3649/2  
T28sc Daphne Sofia Marianne China 2/ ROA 117 3649/3  

  
R320s Daphne Sofia Mona 2/ ROA 117 9192/1  
R320sc Daphne Sofia Mona China 2/ ROA 117 9192/1  
Tabell. 2 Kretskortsuppställning i relation till mobiltelefoner för de tre olika slutmonteringsenheterna i Kumla. 
(källa: www.ericsson.kumlaweb.com) 
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Materialprocessen 

Lagerstyrning för ingående komponenter 
Idag läggs behoven på ROA (kretskost) på måndagar och därför drivs materialet till tisdagen 
veckan innan. I de fall där man utnyttjar fast leveransdag onsdag, torsdag eller fredag skjuts 
leveransen till veckan före vilket ger en hög kapitalbindning och kräver prognostillförlitlighet.  
 
Komponenter lagerhålls bland annat hos en extern leverantör som heter Avnet. Den fungerar som 
en leverantör vilken Ericsson direkt köper material av och Avnet köper i sin tur av ett flertal 
underleverantörer. Genom detta koncept behöver Ericsson bara sköta sina åtaganden mot en 
leverantör vilket minskar orderläggandet samt även kapitalbindningen. Strukturen för Avnet är 
som vissas i nedanstående figur. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SMI- konceptet  
Ericsson har även utarbetat ett koncept som kallas SMI (=supply management inventory with 
consigment). Det är ett koncept som innebär att man har ett konsignationslager vilket styrs och 
ägs av leverantören. Lagret är beläget fysiskt inom Ericsson fabriken tills komponenterna 
används i produktionen.  
 
Lagret ska innehålla komponenter med  
• Långa ledtider 
• Strategiska komponenter 
• Dyra komponenter 
 
SMI är alltså ett sätt att inneha komponenter som är dyra eller har komplexa logistikflöden, 
exempelvis långa ledtider i ett internt lager. Inom Kumla fabriken finns det ett sådant som kallas 
lager 22 i huvudlagret 21 där man idag lagerhåller ASICS komponenter samt flippar. De fördelar 
man vinner genom SMI är bland annat:  
 

B 

Special komponenter  
Små volymer 

B

Låg 

Pris

Komponenter 
Vanliga  
komponenter 
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• Reducerad kapitalbindning, då lagernivåerna kommer att sänkas drastiskt (överförs till 
leverantören) 

• Reducerade stopptider I produktionen, eftersom vi kan förbättra försörjningsprecisionen, 
reducera ledtider samt öka flexibiliteten.  

• Förbättrad optimering av transporten, då leverantören bättre kan planera för att få fulla 
lastbilar. 

 
Framtiden med SMI: 
Tankesätt finns att i framtiden utarbeta koncept på hur kretskort ska kunna lagerhållas i ett internt 
lager men som ägs av legoleverantörerna.  
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Tester av kretskort  

Processtillförlitlighet 
Processtillförlitlighet (=Pt) är det mått som beräknar Kumlas yielder från samtliga test och 
avsyningssteg och den hämtas varje vecka ifrån Tetris för samtliga elektriska tester samt 
avsyningsplatser. Yield är ett mått som beräknar kvaliteten på de ytmontagetillverkade 
kretskorten. Yieldberäkningar sker både i ytmontage och i slutmontage. 
 
De processteg som finns är:  
 
• Kortflash 
 
• Board Flash 
I detta steg läggs programmet in, alltså kustomiseringen till den speciella kunden. 
 
• Board Trim 
Verifierar att systemprogrammet som lagts in i Board Flash fungerar tillfredsställande. 
 
• Final test logic 
Trimning av telefonen och logisk testning av telefonen. 
 
• Final test radio 
Test av kretskortet och av stationen samt av mikrofonen i telefonen. 
 
• Inspection.1 
Slutinspektion. 
 
• Stationsflash (Final flash). 
 
• Inspection.2  
 
Att mäta yield är nödvändigt eftersom en yield på 80% inom slutmontage innebär att ytmontage 
måste producera 20% mer än beräknat då 20% faller ur i testerna samtidigt som det finns en risk 
för att kundordern kan missas och kunden gå förlorad. 
 
Processtillförlitligheten beräknas genom att yielderna mulipliceras och omräknas till decimaltal 
dividerade med 100. Genom detta erhålls Pt för hela testflödet. Kumlas processtillförlitlighet 
beräknas som Pt per produkt och vecka. Utifrån detta tas ett medel på Pt:n för de olika 
produkterna över de veckor som gällande månad omfattar.   
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Produktionsenheten Ytmontage 
 
1 Mål för Ytmontage (CP/Y) 1999 
• Kvaliteten på kretskort som levereras ska vid slutet av året vara högre än 99.5 %.  
• Leveransprecision till kund ska vara 100%. 
• Tillverkningstakten ska i slutet vara högre än X kretskort per vecka och person, fördelat över 

samtliga medarbetare. 
• Processtillförlitligheten ska vara mindre än 100ppm. 
• Kapitalbindningen ska vara mindre än x dagar. 
• Samtliga medarbetare ska under året ha genomgått minst 1 PU- samtal 
• Saldosäkerheten i förråd 39 ska vara minst 95%.  
 
 
2. Produktionsplanering inom produktionsenheten ytmontage  
Utifrån den SOP plan som erhålls från slutmontage vilken delges på måndagar vid SOP- mötet  
bestäms hur mycket som ska produceras avseende kretskort .  
 
3. Legoleverantörer av kretskort  
Anlitande av legoleverantörer sker när Ericssons egen kapacitet inte räcker till samtidigt som det 
finns ett strategiskt beslut att lägga ut kretskortsproduktion på lego.  
Det finns tre legoleverantörer och vilka produkter som de tillverkar beror bland annat av deras 
tillgänglighet och relationssamarbete:  
 
• Elcoteq 

Den största med fabriker I exempelvis Finland, Ungern, Tallinn, USA, Kina och Malaysia. 
Elcoteq är en leverantör som Ericsson har arbetat tillsammans med i ca 15 år. Företaget tillverkar 
också andra komponenter till Ericsson fabrikerna som exempelvis komponenter till telefonväxlar. 
Elcoteq arbetar även med andra mobiltelefonföretag men har uppsatta kriterier vad de får 
producera eller inte.  
 

• Solectron  
Fabriker i bland annat Skottland, Tallinn och i USA. Ett längre samarbete med dessa har även 
pågått. Solectron är liksom Elcoteq en stor leverantör av kretskort vilket visas med att det har 20 
maskinlinor i Tallinn och hela 110 linor i Skottland.  
  
 
• MSL 
Detta är en relativt lite leverantör och de tillverkar oftast bara ett kretskort i taget. De har bara en 
fabrik i Irland med 5 maskinlinor, varav 2 av dessa är Ericssonlinor.  
 
Dessutom fanns tidigare en legoleverantör, som hette AVICS, men denna leverantör försvann 
med orsaken att de var små och när deras enda tillverkade produkt från Ericsson försvann från 
Ericssons sortiment så försvann även de. 
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3.1 Orderflödet till legoleverantörer 
Ericsson lägger en prognos 13 veckor i förväg, som specificeras när det är 4 veckor kvar och en 
order kan inte bromsas tidigare än 3 veckor innan leverans. Ericsson frågar alla de olika 
leverantörerna om de kan tillverka en bestämd volym, det går ut ett anbud med ett tillhörande 
pris. Därefter får leverantörerna svara på om de godtar priset eller avsäger det och varför. 
Eftersom legoleverantörerna ofta inte har råd att köpa maskiner alltid för att kunna tillverka vissa 
nya telefoner så leasar de ofta maskiner.  
 

3.4 Problem med legoleverantörerna samt korttest 
Ett problem som finns är att man köper otestade kort, vilket komplicerar för legoleverantören 
eftersom Ericsson kräver 98% på de inlevererade korten från legoleverantörer. Ofta klarar inte 
leverantörerna inte av detta eftersom de inte testar korten och då ser vilka fel som finns. Därför 
önskar de att de skulle få testa dem. Idag ligger legoleverantörerna på en  
 
Ett annat problem finns i materialhanteringen är att Ericsson kittar (=skickar) strategiskt material 
till leverantörerna vid beställning från dessa. Problemet uppkommer när man önskar en tillfällig 
volymökning då det då kan ta tid att få fram material till dessa.    
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Prognosjämförsele i andra företag
Bilaga.7 (13)

Caterpillar Engson Alfa ABB SKF Sandvik Volvo Volvo
Logistics Maskin Laval Logistics Distribution Coromant Trucks Car

Allmänna system: Services AB Seperation Center Parts Aftersales
Exponentionell utjämning X X X X X X X
Exponentionell utjämning med trend X X X X
Viktat glidande medelvärde X X
Manuella prognoser

Egna system:
Trend X
Lågfrekvanta X X

Övrigt:
Växtmodell
Utgående model



Prognosberäkning (grafer) Bilaga.7 (12)

Jämförelse mellan prognoser

I888
Krets
Kort: 3859

KO ECS
Vecka Utfall prog Exp Medel

5 480 2880 2880 917
6 2271 4210 2784 917
7 1140 2360 2763,48 917
8 2912 1431 2698,5408 917
9 683 143 2707,079168 917

10 140 830 2626,116001 917
11 10 1000 2526,671361 917
12 160 400 2426,004507 917
13 3426 3796 2335,364327 917
14 1890 2120 2378,989753 917
15 1355 5670 2359,430163 917
16 1176 3630 2319,252957 917
17 1267 1438 2273,522839 917
18 1598 3212 2233,261925 917
19 1726 3365 2207,851448 917
20 1278 3500 2188,57739 917
21 1587 4115 2152,154294 917
22 1650 2700 2129,548123 917
23 1514 1300 2110,366198 917
24 2056 3000 2086,51155 917
25 662 5360 2085,291088 917
26 3433 2000 2028,359444 917
27 1736 7000 2084,545067 917
28 1679 3710 2070,603264 917
29 1899 3150 2054,939133 917
30 1235 4395 2048,701568 917
31 4541 5068 2016,153505 917
32 1422 2223 2117,147365 917
33 1157 2980 2089,34147 917
34 2329 1700 2052,047812 917
35 1138 2550 2063,125899 917
36 1151 3400 2026,120863 917
37 1193 3820 1991,116029 917
38 2981 5977 1959,191388 917
39 1179 3000 2000,063732 917
40 1492 5342 1967,221183 917
41 1451 4078 1948,212335 917
42 1347 1000 1928,323842 917

T18s+sc Kan antas ha tillväxt och marknad.
Dessutom samma kretskort då samma bottenplatta.

Krets-
kort: 3524 (1)

ECS
Vecka Utfall prog Exp Medel

16 14520 14000 14000 19324
17 12242 11361 14020,8 19324
18 11473 0 13949,648 19324
19 10604 5406 13850,58208 19324
20 15882 14300 13720,7188 19324
21 14073 14227 13807,17004 19324
22 22790 25850 13817,80324 19324
23 37123 42600 14176,69111 19324
24 34370 42000 15094,54347 19324
25 31639 31400 15865,56173 19324
26 32989 39900 16496,49926 19324
27 10563 35480 17156,19929 19324
28 17299 27890 16892,47132 19324
29 8653 24200 16908,73247 19324
30 8077 22580 16578,50317 19324
31 18598 27000 16238,44304 19324
32 24096 37527 16332,82532 19324
33 25139 37818 16643,35231 19324
34 4023 53000 16983,17821 19324
35 16023 31204 16464,77109 19324
36 12847 31164 16447,10024 19324
37 15207 32192 16303,09623 19324
38 16265 27200 16259,25238 19324
39 17489 27200 16259,48229 19324
40 24679 31750 16308,663 19324
41 28102 31190 16643,47648 19324
42 29406 31150 17101,81742 19324
43 26879 31110 17593,98472 19324

A1018s

Kret- Sen
kort:

KO ECS
Vecka Utfall prog Exp Medel

25 1500 8000 8000 9848
26 0 14000 7740 9848
27 4000 10000 7430,4 9848
28 14201 30000 7293,184 9848
29 16281 30000 7569,49664 9848
30 17732 38000 7917,956774 9848
31 15925 45000 8310,518503 9848
32 17930 45000 8615,097763 9848
33 21217 45000 8987,693853 9848
34 19659 35955 9476,866099 9848
35 12736 20000 9884,151455 9848
36 4181 7500 9998,225397 9848
37 3504 2000 9765,536381 9848
38 3 2000 9515,074925 9848
39 48 2000 9134,591928 9848
40 6906 5000 8771,128251 9848
41 10795 7115 8696,523121 9848
42 10644 10000 8780,462196 9848
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S868/ SH888 Kan antas ha tillväxt och marknad.
Dessutom samma kretskort då samma bottenplatta.

Krets-
kort: 3313

Ko ECS
Vecka Utfall prog Exp Medel

2 58752 39090 39090 17982
3 41582 32933 39876,48 17982
4 34691 45063 39944,7008 17982
5 31514 41326 39734,55277 17982
6 57919 56180 39405,73066 17982
7 39068 28041 40146,26143 17982
8 21870 36755 40103,13097 17982
9 23888 42603 39373,80573 17982

10 24507 38913 38754,37351 17982
11 29824 37295 38184,47857 17982
12 14902 36170 37850,05942 17982
13 40446 36807 36932,13705 17982
14 40676 37010 37072,69156 17982
15 46003 45650 37216,8239 17982
16 37334 50967 37568,27095 17982
17 47989 63672 37558,90011 17982
18 33119 73230 37976,1041 17982
19 37827 40899 37781,81994 17982
20 40248 60130 37783,62714 17982
21 46122 50435 37882,20206 17982
22 50576 58850 38211,79397 17982
23 48168 50173 38706,36221 17982
24 39691 52886 39084,82773 17982
25 31509 28600 39109,07462 17982
26 45140 27681 38805,07163 17982
27 4524 17375 39058,46877 17982
28 16724 14775 37677,09002 17982
29 8067 10555 36838,96642 17982
30 20614 4430 35688,08776 17982
31 1275 1158494 35085,12425 17982
32 1009 7056 33732,71928 17982
33 1381 7931 32423,77051 17982
34 2486 11460 31182,05969 17982
35 3120 15400 30034,2173 17982
36 6918 15400 28957,64861 17982
37 15383 13946 28076,06266 17982
38 5572 11484 27568,34016 17982
39 9183 15000 26688,48655 17982
40 4060 12000 25988,26709 17982
41 3278 17000 25111,13641 17982
42 1901 17000 24237,81095 17982

Kan antas ha tillväxt och marknad.
Gf768/788C Dessutom samma kretskort då samma bottenplatta.
Krets- 3632
kort: Ko ECS
Vecka Utfall prog Exp Medel

1
2 51452 41300 41300 16829
3 70300 37786 41706,08 16829
4 60150 66750 42849,8368 16829
5 52500 53944 43541,84333 16829
6 23700 24914 43900,16959 16829
7 20100 24460 43092,16281 16829
8 4006 38099 42172,4763 16829
9 11696 47276 40645,81725 16829

10 7000 31327 39487,82456 16829
11 7850 41832 38188,31157 16829
12 4156 45310 36974,77911 16829
13 9839 10008 35662,02795 16829
14 6802 16599 34629,10683 16829
15 16780 15788 33516,02256 16829
16 19020 19690 32846,58165 16829
17 6504 13018 32293,51839 16829
18 20340 26465 31261,93765 16829
19 14200 20048 30825,06015 16829
20 16560 8570 30160,05774 16829
21 16980 16510 29616,05543 16829
22 17700 16650 29110,61321 16829
23 20528 27860 28654,18868 16829
24 22585 26200 28329,14114 16829
25 10400 12290 28099,37549 16829
26 20546 18560 27391,40047 16829
27 11000 11820 27117,58445 16829
28 13310 14560 26472,88108 16829
29 13402 15550 25946,36583 16829
30 11000 14790 25444,5912 16829
31 7060 6660 24866,80755 16829
32 6200 6650 24154,53525 16829
33 7150 6650 23436,35384 16829
34 1650 1650 22784,89969 16829
35 1300 1300 21939,5037 16829
36 800 1300 21113,92355 16829
37 1300 1300 20301,36661 16829
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Gh768/788 Kan antas ha tillväxt och marknad.
Dessutom samma kretskort då samma bottenplatta.

Krets- 3748
kort:

Ko ECS
Vecka Utfall prog Exp Medel

1 27800 38258 38258 56901
2 77500 58043 38256,9542 56901
3 2832 51985 38260,8785 56901
4 40522 54104 38257,33562 56901
5 48676 57991 38257,56208 56901
6 84323 63740 38258,60393 56901
7 87199 82857 38263,21037 56901
8 817812 84380 38268,10395 56901
9 60876 54231 38346,05834 56901

10 67300 66847 38348,31133 56901
11 77208 63116 38351,2065 56901
12 69999 65478 38355,09218 56901
13 51643 53950 38358,25657 56901
14 56800 46639 38359,58504 56901
15 46172 45980 38361,42908 56901
16 43382 40376 38362,21014 56901
17 53699 41854 38362,71212 56901
18 48283 45916 38364,24575 56901
19 35372 27340 38365,23762 56901
20 48530 36790 38364,9383 56901
21 26990 30090 38365,95481 56901
22 48350 47598 38364,81721 56901
23 37540 36084 38365,81573 56901
24 33550 27355 38365,73315 56901
25 37500 36559 38365,25157 56901
26 22526 18357 38365,16505 56901
27 16340 17203 38363,58113 56901
28 9540 6053 38361,37877 56901
29 10044 10551 38358,49664 56901
30 10040 14904 38355,66519 56901
31 24048 18400 38352,83362 56901
32 22248 16129 38351,40314 56901
33 14247 23815 38349,7928 56901
34 14257 13600 38347,38252 56901
35 8200 10955 38344,97348 56901
36 8200 4900 38341,95898 56901
37 10200 5500 38338,94479 56901
38 8200 9301 38336,13089 56901
39 11200 4869 38333,11728 56901

Sammanfattande beräkningar Bilaga.8 (12)
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Bilaga. 9 (13)
Sammanfattning av graferna:

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras: 
Om det är ett nytt kretskort som är i introduktionsstadiet och introduceras ska den kombinerade modellen
användas.
Men befinner sig kretskortet på slutet, sin nedgång av produktlivscykeln ska Ericssons egen 
prognos, Build Plan, användas. Detta eftersom då kör Ericsson med en säker plan att producera 
och kanske även att det finns restriktioner på hur mycket som får produceras av ett kretskort.
Befinner sig kretskortet i stadiet i mitten, mer mognadsstadiet, kan man kombinera metoderna.

Riktlinje:
Min rekommenadtion är att använda den kombinerade modellen och när man är säker på
att kretskortet produceras efter någon sk. plan så ska Build Plan (=BP)- prognosen användas. 

Bilaga.11 (12)
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Kretskort/tfn Medelutfall MAD Ecs MAD Exp MAD
Komb

3331 (GH398) 6623 4120 * 4483
3649 (T28s/sc) 15061 6518 * 5157
3313 (SH88/868) 26069 38272 14759 9349
3920 (A1018s) 9847 10820 6766 *
3524/1 (T18s/sc) 19323 9980 7037 5815
3859 (I888) 1588 1758 985 1067
3748
(GH768/788)

56901 25697 39816 41477
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Figuren visar Yielder hos CEM:arna under 1999. Target är det uppsatta målet som Ericsson har uppsatt mot leverantörerna. 
Nedgången vecka 37 och 39 beror av att T18 släpptes och de hade initiala problem att komma igång med 
produktionen.
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