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FÖRORD 

Det examensarbete du ser framför dig representerar en fullbordan av min utbildning på 
civilingenjörsprogrammet Industriell Ekonomi med examensinriktning industriell logistik. Arbetet 
har utförts i samarbete med Ericsson Katrineholm under perioden september 2006 till och med 
januari 2007. 

Innan du läser arbetet finns det ett flertal personer som förtjänar att uppmärksammas. Jag vill börja 
med att tacka alla på Ericsson Katrineholm som med sin tid, hjälpsamhet och trevligt bemötande 
gjort min tid i Katrineholm minnesvärd. Ett extra stort tack till några personer som har kommit att 
spela en stor roll vid framställandet av arbetet tack vare deras otvivelaktiga engagemang och stöd: 
Rolf Forsberg, handledare på LTU, Peter Bergström, produktionschef och handledare på Ericsson 
Katrineholm, Mattias Andersson, VD MTEK Consulting AB, och Åza Västermarken, processtöd 
dagskiftet TTC. 

 

Katrineholm, den 15 januari 2007 

 

 

 
____________________________ 

George Jacobsson 
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ABSTRACT 

It’s imperative to be effective when you act on an internationally competitive market. The board of 
Ericsson Katrineholm realizes this and in 2005 decided that Lean Production should be implemented 
as a strategy. The result was that several problems linked to the SMT (Surface Mount Technology) 
lines were identified at the division of Module Production & Engineering. The division found that 
setup work generated extensive production losses and limited the division’s possibility to reduce the 
batch sizes. 

The purpose of this thesis has therefore been to reduce setup times at the SMT line for volume 
production. This is to be done by finding areas of improvement and implementing a selected part of 
the suggestions. 

The thesis has primarily been of a qualitative art, with quantitative elements as a foundation for the 
ABC classification, and follow up and interpretation of the development of the average setup time 
during 2006. The analysis has been conducted according to SMED methodology where internal and 
external setup work first was charted at the SMT line, before a number of suggestions for 
improvement were introduced to improve both aspects of the setup work. A number of these 
suggestions were later implemented during the course of the thesis. 

An ABC classification was introduced during week 46. Furthermore a standardized work order for 
the internal setup work was included in a handbook for the operators with a planned introduction in 
early 2007. To reduce external setup times a program was installed that automated the comparison 
between setup charts. 

After implementation the average internal setup time was lowered with approximately 14 minutes 
compared to the years previous weeks. The financial returns were later calculated with Ericsson 
Katrineholm’s own cost-estimates and resulted in an expected cost reduction of around 110 000 € 
per year. Though this is only an early estimation, since positive effects of the setup handbook can’t 
be measured before the handbook has been introduced in the daily operations and later revised with 
the operators. Further considerations must also be taken to the fact that outside factors like a 
temporary change in product mix and bigger batch sizes can affect the surveyed setup time 
reduction. However it’s the author’s comprehension that, after interviews with both production 
personnel and the production manager, Ericsson Katrineholm has not produced less but rather more 
products during this period and moreover in smaller batches. 
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SAMMANFATTNING 

I en hårt konkurrensutsatt internationell marknad som kretskortstillverkning gäller det att vara 
effektiv. Därför tog ledningen för Ericsson Katrineholm under år 2005 beslut att Lean Production 
skulle införas i verksamheten. Den ökade fokuseringen på produktivitet ledde till att flera problem 
kopplat till ytmonteringslinorna på avdelningen Module Production & Engineering identifierades. 
Avdelningen fann att ställarbetet mellan olika produkttyper genererade onödigt långa 
produktionsstopp som i sin tur begränsade avdelningens möjlighet att minska batchstorlekarna. 

Syftet med examensarbetet har därför varit att reducera ställtiden mellan olika produkttyper vid 
ytmonteringslinan för volymproduktion. Detta ska i sin tur nås genom att framställa och 
implementera ett antal förbättringsförslag. 

Arbetet har i huvudsak varit av kvalitativ art, med kvantitativa inslag som underlag för ABC-
klassificeringen samt uppföljning och tolkning av den genomsnittliga ställtidens utveckling under år 
2006. 

Analysen har genomförts i enighet med SMED-metodik där internt och externt ställarbete vid 
ytmonteringen först kartlagts innan ett antal förslag lagt fram för att förbättra de olika aspekterna av 
ställarbete. Ett antal av förslagen implementerades sedan löpande under examensarbetets gång. En 
ABC-klassificering av komponentmatare infördes vecka 46. Dessutom inkluderades en utformad 
standardiserad arbetsordning för internt ställarbete i en handbok för operatörer med planerad 
introduktion början år 2007. I syfte att reducera extern ställtid automatiserades även jämförelsen av 
rigglistor som tidigare utfördes för hand. 

Resultatet efter införande blev en minskad genomsnittlig intern ställtid med närmare 14 minuter 
jämfört med årets tidigare veckor. De ekonomiska vinsterna beräknades sedan utifrån Ericsson 
Katrineholms egna kostnadskalkyler och resulterade i en förväntad besparing på kring 1 000 000 kr 
per år. Dock berättar siffrorna inte hela sanningen. Positiva effekter av ställhandboken kommer inte 
att skönjas förrän handboken införts som ett dagligt verktyg i verksamheten och sedan i enighet med 
operatörerna reviderats. Dessutom måste hänsyn tas till att yttre faktorer såsom en tillfälligt förändrad 
produktmix och större batcher kan ha påverkat den uppmätta ställtidens minskning. Dock är det 
författarens uppfattning efter samtal med både produktionspersonal och produktionschef att Ericsson 
Katrineholm inte producerat färre utan snarare fler produkttyper under denna period och dessutom i 
mindre batcher. 
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ORDLISTA 

AOI = Automated Optical Inspection, maskin för automatisk optisk avsyning av 
komponentplacering. 

CP-7:1 = Komponentmaskin för mindre komponenter, behandlar enbart komponenter på rulle. 

CP-7:2 = Komponentmaskin för mindre komponenter, behandlar enbart komponenter på rulle. 

DEK = Maskinbenämning för maskin som dispenserar lodpasta på mönsterkorten. 

IED = Inside Exchange of Die, syftar på internt ställarbete. 

IP3:0 = Komponentmaskin för större komponenter, behandlar komponenter på både bricka, rulle 
och sticks. 

IP3:1 = Komponentmaskin för större komponenter, behandlar komponenter på både bricka, rulle 
och sticks. 

MTU = Machine Tray Unit, plats för komponentbrickor i IP3-maskiner. 

OED = Outside Exchange of Die, syftar på externt ställarbete. 

PF1 = Produktionsförråd 1, materialförråd i anknytning till produktionslinorna som försörjer linorna 
med nödvändigt material. 

RoHS = Restriction of Hazardous Substances Directive, direktiv som bland annat begränsar 
användandet av bly i lödprocesser. 

SMED = Single Minute Exchange of Die, akronym för en japansk metod att genomföra 
ställtidsförbättringar. 

SPI = Solder Paste Inspection, maskin för avsyning av lodpasta. 

TTC = Time To Customer, ytmonteringslina för volymproduktion av kretskort vid Ericsson 
Katrineholm. 

TTM = Time To Market, ytmonteringslina för prototypproduktion av kretskort vid Ericsson 
Katrineholm. 

VF2 = Verkstadsförråd 2, allt material ute vid produktionslinorna benämns som uttaget till VF2. 
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1 INLEDNING 

I detta kapitel redovisas bakgrunden till projektet. Bakgrunden leder fram till syftet och de 
avgränsningar som gjorts innan företaget sedan presenteras. 

1.1 Problembakgrund 

Ericsson Katrineholm är en produktionsenhet inom Ericsson med ansvar för tillverkning 
och industrialisering av kretskort och noder. Kretskorten är en av de ingående 
komponenterna i noder, som tillsammans med andra produkter från Ericsson utgör en bas 
för mobiltelefoni.  

Under 2005 tog produktionsenhetens ledning beslut om att Lean Production skulle införas i 
verksamheten. Ericsson Katrineholm har sedan dess identifierat problem med effektiviteten 
kopplat till ytmonteringen både i volymproduktions- och prototyplinan där 
kretskortstillverkningen sker. Avdelningen fann att ställarbetet mellan olika produkttyper 
genererade onödigt långa produktionsstopp som i sin tur begränsade avdelningens möjlighet 
att minska batchstorlekarna. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att reducera ställtiden mellan olika produkttyper vid 
ytmonteringslinan för volymproduktion på avdelningen Module Production & Engineering. 
Detta ska ske genom att framställa och implementera ett antal förbättringsförslag. 

Även om examensarbetet fokuserar på volymproduktionslinan bör förslag dessutom 
utformas så att de ej påverkar ställtiden för prototyplinan negativt. 

1.3 Avgränsningar 

För att avklara arbetet på utsatt tid kommer enbart processer som berör ställarbete behandlas. 
Det betyder exempelvis för materialhantering att fokus enbart ligger på hanteringen av 
material inför ställ, ej hantering i huvudförråd. 
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1.4 Företagsbeskrivning 

I detta avsnitt ges en kortare introduktion till Ericsson och dess historia samt enheten 
Ericsson Katrineholm. 

1.4.1 Ericsson 

1876 öppnade Lars Magnus Ericsson portarna till sin mekaniska verkstad L M Ericsson & 
Co. Verkstaden inrymdes i ett litet kök i gårdshuset på Drottninggatan 15 i Stockholm. Från 
början reparerade verkstaden mest mekaniska instrument och telegrafer, men en annan 
händelse samma år kom att forma företaget för alltid. 1876 var nämligen det år då Alexander 
Graham Bell lämnade in sin patentansökan på telefonen. (http://www.naringslivshistoria.se, 
2006-09-14)  

1877 nådde telefonen Sverige och den 13 oktober annonserade Joseph Leja telefonen som 
nyhet i Dagens Nyheter, därefter dröjde det inte länge innan Lars Magnus Ericsson började 
få in telefoner för reparation till sin verkstad. Han såg snabbt telefonens möjligheter, men 
även brister i Bells konstruktion. Året efter började L M Ericsson & Co sälja sina egna 
telefoner och 1882 hade företaget vuxit till 50 anställda. (Ibid.)  

 
Figur 1:1 Annons för telefonen i Dagens Nyheter, 13:e Oktober 1877 

Idag heter företaget Ericsson och är världens största leverantör av 
telekommunikationsutrustning till mobiltelefoni. Faktum är att 40 % av alla mobilsamtal 
genomförs i system byggda av Ericsson. (www.ericsson.com, 2006-09-12) 2006 noterade 
företaget över 60 000 anställda, varav 21 000 arbetar i Sverige (Ericssons 2:a kvartalsrapport, 
2006). 

http://www.naringslivshistoria.se
http://www.ericsson.com
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1.4.2 Ericsson Katrineholm 

Ericsson Katrineholm startades 1946 och har alltså varit verksam i Katrineholm i 60 år. 
Produktionen har förändrats mycket under åren, men idag är fabriken en försörjningsenhet 
för produktområdet Mobile Core and Wireline. 

 
Figur 1:2 Ericsson Katrineholm 

Enheten har ansvar för industrialisering och lågvolymsproduktion av mobila system som 
ingår i GPRS- (General Packet Radio Services, plattform för datanätverkstjänster i GSM-
nätverk) och WCDMA-lösningar (Wideband Code Division Multiple Access, tredje 
generationens mobiltelefoni). Produktionen vid enheten består av kretskort och noder som 
tillsammans med andra produkter inom Ericsson möjliggör en bas för mobiltelefoni. 
(Ericssons intranät, 2006-09-12) 

Det finns två finns produktionsavdelningar vid enheten, Module Production & Engineering 
och Node/Shelter Production & Engineering (se Figur 1:3). 

Ericsson Katrineholm 

Manager Assistant Business Control 

Business Control & 
Operational Development 

Human Resources 

Communications Business Development 

Module Production & 
Engineering 

Node / Shelter Production 
& Engineering 

Logistics 

 
Figur 1:3 Organisation Ericsson Katrineholm 
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1.4.2.1 Module Production & Engineering 

Avdelningen Module Production & Engineering agerar leverantör av kretskort till 
Node/Shelter Production & Engineering och har som ansvar att försörja avdelningen med 
de kretskort som behövs för att sammanställa kompletta noder. Avdelningen tillgodoser även 
externa kunders behov av kretskort och prototyper samt agerar reparationscenter. (Ericssons 
intranät, 2006-09-12) 

Några av avdelningens mål är att säkerställa konkurrenskraft vid produktutveckling och 
produkttransfers, kontinuerligt utveckla och optimera tillverkningsprocessen samt i samspel 
med Design-avdelningen sänka tillverkningskostnader och höja kvaliteten. (Ibid.) 

Avdelningen är uppdelad i fyra sektioner; Test, Produktion, Industrialisering och Metoder 
& Verktyg. All produktion sker vid sektionen produktion, för detta ändamål har sektionen 
två ytmonteringslinor, en för volymproduktion (TTC) och en prototypproduktion (TTM). 
Under examensarbetets gång har antalet skift varierat, för närvarande bedrivs produktion i 
treskift (2006-11-22). Innan kretskorten är färdiga att levereras från ytmonteringen måste de 
dock passera både komplettering som monterar kontaktdon och beslag, samt test som 
säkerställer att korten är funktionsdugliga. 
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2 METOD 

Metodkapitlet presenterar hur examensarbetet har genomförts genom att beskriva de utrednings- och 
datainsamlingsmetoder som nyttjats. 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Det finns två angreppssätt att anta när en studie ska genomföras, kvantitativ samt kvalitativ 
metod. Den kvantitativa metoden behandlar numeriska uppgifter. Där studeras insamlat data 
för att finna underliggande relationer i materialet. Målet är att med mätning och 
vetenskapliga tekniker dra kvantifierbara och, om möjligt, generaliserbara slutsatser. (Judith 
Bell, 1993) 

Den kvalitativa metoden handlar enligt Judith Bell (1993) om att identifiera hur människor 
upplever saker och ting, där målet är att komma till insikt snarare än att genomföra en 
statistisk analys. Göran Wallén (1996) menar vidare att kvalitativa studier behövs för att i ett 
inledande skede förstå vilka faktorer som inverkar på ett problem och som senare kan vara 
lämpliga föremål att mätas. Kvalitativa metoder behövs dessutom för att tolka sådant som är 
vagt, mångtydigt och subjektivt, likt känslor och upplevelser. Även om kvalitativa studier 
kan betraktas som samhällsvetenskap och humaniora vill Göran Wallén (1996) betona att de 
i hög grad berör alla forskningsområden. 

I detta examensarbete har båda angreppssätten nyttjats. Kvalitativa metoder har använts 
främst vid sammanställandet av nulägesbeskrivningen men även vid bitar av analysarbetet 
och användandet av kvalitetsverktyg. De kvantitativa metoder som använts är främst 
bearbetning av data om tillverkningsvolymer och ingående komponenter som använts som 
grund till ABC-analysen. 

2.2 Datainsamling 

Empiriska data är uppgifter om det problem som studeras. De är i regel tidskrävande och 
kostsamma att samla in och granska. Empiriska data kan klassas på många sätt men delas 
vanligtvis upp i två områden: primärdata och sekundärdata. Primärdata är sådant som 
insamlats under studiens gång medan sekundärdata är data som redan samlats in sedan 
tidigare. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006) 

Examensarbetet bygger både på primär- och sekundärdata. Nulägesbeskrivningen bygger på 
primärdata som samlats in genom intervjuer med berörd personal och författarens egna 
upplevelser av att jobba vid volymproduktionslinan, medan litteraturstudien och indata till 
företagshistorian är exempel på sekundärdata. 
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2.2.1 Litteraturstudier 

Litteraturstudier har bedrivits kontinuerligt under arbetets gång. I inledningsskedet har 
grundläggande kurslitteratur inom ämnet logistik återerövrats. Efter det skiftade studien 
fokus till litteratur specifikt om problemställningen. 

Luleå universitetsbibliotek har varit den främsta litteraturkällan för böcker. Sökord som 
använts vid litteratursökningen innefattar: SMED, set up time reduction, change-over, 
production management och lean production. Varianter och kombinationer av orden har 
även förekommit, samt motsvarande svenska översättningar. 

2.2.2 Intervjuer 

Intervjuer kan genomföras på många sätt där valet av intervjuform bör anpassas till den 
information som söks. Judith Bell (1993) skriver att olika intervjuformer bäst beskrivs 
beroende på graden av formalitet. Två ytterligheter på skalan blir således den informella 
intervjun och den strikt formella intervjun. Vid informella intervjuer styr respondentens svar 
och reaktioner intervjun, medan formella intervjuer karaktäriseras av att intervjuaren agerar 
objektiv registrator. Den strikt formella intervjun kan således ses som en enkät som fylls i av 
intervjuaren och inte respondenten. 

Preliminärt kan ostrukturerade, informella intervjuer vara värdefulla när viktiga 
problemområden identifieras. Intervjuer av detta slag kräver ett minimum av anteckningar 
under förutsättningen att det som antecknas är tillräckligt informativt för att kunna 
användas. (Ibid.) 

De flesta intervjuer som genomförs kommer dock att hamna någonstans mellan helt 
strukturerade och helt ostrukturerade intervjuer. Att behålla en viss struktur i intervjun 
säkerställer att alla ämnesområden och teman av intresse täcks, samtidigt som den ökade 
frihet som lämnas till respondenten lämnar utrymme för att annan nyttig information 
framkommer. (Ibid.) 

Intervjuer som genomförts i arbetet har varit av ostrukturerad och delvis strukturerad form. 
Ostrukturerade intervjuer har genomförts kontinuerligt med berörd personal på 
produktionslinorna, men främst i examensarbetets inledningsskede då grundläggande 
information om verksamheten och problemområdet samlats in. Allt eftersom arbetet 
fortskridit har fler delvis strukturerade intervjuer genomförts där respondenterna i förväg 
informerats om frågeställningarna. 

2.3 Ishikawa-diagram 

När ett problem definierats är det av intresse att gå vidare och finna problemets 
bakomliggande orsaker. För att systematiskt analysera problemets orsaker kan Ishikawa-
diagram användas. Metoden är även känd i västvärlden som fiskbensdiagram eller orsak-
verkan-diagram, men lånar sitt ursprungliga namn från Kaoru Ishikawa som introducerade 
metoden redan år 1943 i Japan. (Bergman & Klefsjö, 2001) 
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Bergman och Klefsjö (2001) menar att ett Ishikawa-diagram börjar med att grovt beskriva 
de olika orsaker som kan tänkas ligga bakom det definierade problemet. Efter det undersöks 
en av de grovt beskrivna orsakerna mer i detalj. När det är genomfört undersöks en av de 
mer detaljerat beskrivna orsakerna ytterligare, vilket fortsätter tills lämplig nivå uppnåtts. När 
samtliga detaljerade orsaksbeskrivningar till en grovt beskriven orsak bearbetats kan nästa 
grovt beskrivna orsak undersökas. 

Ett Ishikawa-diagram bör vara lämpligt ”benigt” när det är klart. Det vill säga, många 
orsaker till de grovt beskrivna huvudorsakerna bör ha identifierats. Det är från den insikten 
och det karaktäristiska utseendet på dessa diagram som det alternativa namnet 
fiskbensdiagram härstammar. (Bergman & Klefsjö, 2001) 

En vanlig utgångspunkt för Ishikawa-diagram är att orsakerna till ett problem ofta kan 
klassas till något av de sju stycken M: 

 Management. Berör ledningens engagemang. 

 Människan. Kan handla om exempelvis operatörers utbildning, motivation och 
erfarenhet. 

 Metod. Handlar om processer och arbetssätt. 

 Mätning. Tar upp hur verksamheten mäts. 

 Maskin. Handlar om exempelvis underhåll på maskin samt utfall variation i 
produktion. 

 Material. Berör frågor kring det material som används i processerna. 

 Miljö. Ställ frågan om miljön kan påverka produktionsutfallet. 

En klar fördel med ishikawa-diagram enligt Bergman och Klefsjö (2001) är deras funktion 
som underlag för fortsatt problemlösning. De är bra för att belysa orsaker till problem som 
annars kanske inte kommit upp till ytan, dessutom kan de ge klara indikationer på var ett 
dataunderlag bör samlas in och hur detta ska ske. 

För att finna bakomliggande orsaker till problemområdet framställde författaren tidigt ett 
Ishikawa-diagram. Som indata till diagrammet användes resultatet från informella intervjuer 
genomförda med personal på volymproduktionslinan samt författarens egna 
arbetserfarenheter från nämnda produktionslina. Ishikawa-diagrammet, se Bilaga 3 - 
Ishikawa-diagram, har sedan används vid framtagandet av förbättringsförslagen. 

2.4 Reliabilitet och validitet 

Vid genomförandet av en studie är det viktigt att kritiskt granska de metoder som används 
för att avgöra hur tillförlitlig och giltig den information som tagits fram är. Två viktiga 
begrepp i detta sammanhang är validitet och reliabilitet. (Judith Bell, 1993) 

Lars Torsten Eriksson och Finn Wiedersheim-Paul (2006) definierar validitet som ett 
mätinstruments förmåga att mäta det som man avser att det ska mäta. En modell med hög 
validitet bör således inte uppvisa några systematiska fel (Göran Wallén, 1996). Judith Bell 
(1993) menar att det kan låta enkelt att mäta något som validitet, men i verkligheten kan det 



 Metod  
 

 
  
 
 

  8 

vara mycket komplicerat. Frågor som ställs måste alltid granskas kritiskt, och helst bör ett 
stort antal respondenter användas för att få ett representativt underlag.  

Medan validitet behandlar giltighet och är ett mycket viktigt krav på en undersökning, 
måste även en undersökning uppvisa tillförlitliga och stabila utslag enligt Judith Bell (1993). 
Det beskrivs som reliabilitet och är ett mått på i vilken utsträckning ett mätinstrument eller 
tillvägagångssätt ger samma resultat vid olika tillfällen. En rad faktorer kan påverka 
reliabiliteten, exempelvis kan en respondent ha varit med om en positiv eller negativ 
upplevelse innan svarstillfället som påverkat dennes åsikt. Begreppen har sambandet att utan 
reliabilitet saknas validitet, men bara för att reliabiliteten är hög behöver inte validiteten vara 
det. En undersökning kan ju ge samma svar vid olika tillfällen men ändå mäta fel sak. Enligt 
Eriksson och Wiedersheim-Paul (2006) är reliabilitet ett stort problem vid tolkande 
utredningar, men de nämner att det även kan vara ett problem vid mätning, användningen 
av sifferuppgifter kan nämligen ge ett starkare intryck av exakthet än vad de i verkligheten 
står för. 

För att säkerställa en hög validitet har ett stort antal respondenter intervjuats kontinuerligt 
under arbetets gång. Olika respondenter har använts vid samma frågeställningar för att få ett 
brett underlag och vid oklarheter har uppföljningsfrågor ställts. De kvantitativa data som 
framtagits som exempelvis tillverkningsvolymer och ingående komponenter har verifierats 
av insatt personal för att bekräfta dess giltighet. 

För att höja reliabiliteten har intervjuer genomförts då respondenterna ansett sig ha tid att 
undvara, detta för att minimera påverkan av yttre faktorer såsom stress. Arbetets reliabilitet 
påverkas dock negativt av den anledningen att många av de slutsatser som dras bygger på 
författarens egna observationer och tolkningar. En annan forskare med annan bakgrund kan 
sannolikt tolka informationen annorlunda och således dra en annan slutsats. 
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3 TEORI 

I detta kapitel presenteras den teori som används för att analysera problemområdet. 

3.1 Lean Production 

Lean Production, eller resurssnål produktion som Segerstedt (1999) väljer att översätta 
termen, fokuserar på att reducera ineffektivitet och icke-produktivitet samtidigt som 
kvaliteten höjs på den tjänst eller produkt som levereras. (Krajewski & Ritzman, 2005) 
Begreppet Lean Production myntades år 1990 när forskare på Massachusetts Institute of 
Technology publicerade "The machine that changed the world" vilket var resultatet av en 
fem års lång studie av Toyotas produktionssystem (”Toyota Production System”, 2006). 

Lean Production är en produktionsfilosofi som innefattar många områden. Nedan 
presenteras ett antal karaktärsdrag som berör examensarbetets natur. 

3.1.1 Små batchstorlekar 

En fundamental del av Lean Production är små batchstorlekar. Små batchstorlekar har 
fördelen att de minskar den genomsnittliga nivån i lager samtidigt som de ökar flödet i 
produktionslinan. Små batchstorlekar ger också en jämn arbetsbelastning på systemet jämfört 
med stora batchstorlekar som tenderar att äta upp all kapacitet vid vissa arbetsstationer. 
Slutligen förenklar små batchstorlekar produktionsplaneringen då mindre batcher enklare 
kan planeras om för att utnyttja kapaciteten i produktionslinan. (Krajewski & Ritzman, 
2005) 

Ett problem med minskade batchstorlekar som Segerstedt (1999) påpekar är att de ökar 
antalet ställ. Eftersom att ställtiden ofta är oberoende av batchstorleken kan ett ökat antal 
mindre batcher resultera i kapacitetsbortfall i produktion. Därför är minskade ställtider en 
nödvändighet för att kunna minska batchstorlekarna. 

3.1.2 Standardiserat arbetssätt 

Lean Production förespråkar ett standardiserat arbetssätt för repetitiva operationer. 
Effektivitetsvinster kan sedan nås genom att, efter analys, dokumentera och presentera 
förbättringsåtgärder till berörda operatörer. Det beror på att produktivitet tenderar att stiga 
då ökad repetition lär operatörer att utföra sina arbetsuppgifter bättre. (Krajewski & 
Ritzman, 2005) Det är dock av stor vikt att operatörerna involveras i framtagandet av de 
standardiserade arbetssätten. Målet bör alltid vara att operatörer och deras arbetsledare ska 
sköta utvecklingen, medan konsulter eller ingenjörer bistår med nödvändig hjälp. Att 
arbetsledare involveras har också fördelen att de har en bättre uppfattning om hur arbete 
bedrivs i produktion samtidigt som de har lättare att presentera och genomföra förändringar 
för sina operatörer. (Nicholas, 1998) 
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3.1.3 Flexibel arbetskraft 

Flexibel arbetskraft innebär att operatörer har kunskap att arbeta på fler än en position. Det 
kan i vissa fall vara ett väldigt kostsamt alternativ eftersom att det kräver utbildad personal, 
men flexibiliteten för med sig många fördelar. En flexibel arbetskraft kan växla mellan 
arbetsstationer för att jämna ut tillfälliga flaskhalsar i produktion, dessutom kan de byta 
arbetsuppgift och hjälpa till när någon operatör är på semester eller sjukskriven. (Krajewski 
& Ritzman, 2005) 

Enligt Krajewski och Ritzman (2005) möjliggör flexibel arbetskraft även jobbrotation. 
Nackdelen med jobbrotation är att operatörer tillsätts att utföra arbetsuppgifter de inte är 
vana med, vilket kan sänka effektiviteten. Detta får dock ställas i relation till de vinster som 
görs i minskat tristess som utförandet av repetitiva arbetsuppgifter annars för med sig. 

3.2 Ställtidsreduktion med SMED 

Ställtid är tid som går åt för att förbereda ett jobb. I tillverkning mäts ställtid som den tid 
som går mellan när sista enheten av en batch är producerad till när första bra enheten av 
nästa batch är producerad. (Nicholas, 1998) 

Traditionellt använder företag fyra olika metoder för att hantera ställ:  

 Den första metoden handlar om att öka ställpersonalens kunskaper om maskiner, 
komponenter och verktyg. Denna specialisering leder ofta till att ställpersonalen 
ensamt tar ansvar för ställarbetet vilket gör att produktionslinan står still inför ett ställ 
tills ställpersonalen är tillänglig, samtidigt som det skapar ineffektivitet då 
produktionspersonalen i värsta fall blir sysslolös under ställarbetet.  

 Andra metoden handlar om att minimera produktvariation. Ju mindre 
produktvariation desto mindre är skillnaden i processerna och operationerna som 
krävs för att framställa dem, vilket gör att antalet ställ emellan produkterna kan 
minskas. Tyvärr minskar det även företagets möjlighet att erbjuda ett stort antal 
unika produkter till sina kunder.  

 Tredje metoden handlar om att schemalägga jobb med liknande eller identiskt 
ställbehov i följd. Ställbehovet blir därför den beslutande faktorn för 
produktionsordningen och hänsyn till färdigdatum blir av sekundär natur.  

 Fjärde metoden företag traditionellt använder sig av för att hantera ställ handlar om 
att öka batchstorlekarna. Större batchstorlekar har den fördelen att de minskar 
ställens inverkan på produktionstiden för enskilda enheter. (Nicholas, 1998) 
Nackdelen påpekar dock Segerstedt (1999) är att större batchstorlekar binder kapital 
både i produktion i form av PIA (produkter i arbete) samt i förråd och i 
färdigvarulager. 

Vidare berättar Nicholas (1998) att de fyra traditionella metoderna utgår ifrån att ställtid inte 
går att förbättra eller förändra. Istället för att reducera ställtid försöker majoriteten av 
metoderna istället att reducera antalet ställ. 

En av de mest kända alternativa metoderna för ställtidsreduktion är SMED-metoden. 
Namnet är en akronym som kommer av begynnelsebokstäverna i namnet ”Single Minute 
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Exchange of Die”, och står för tanken att inget ställ ska ta tvåsiffrigt antal minuter att 
genomföra. SMED såg dagens ljus våren 1950, när Shigeo Shingo genomförde ett 
förbättringsprogram på en av Mazdas produktionsanläggningar. Målet var att eliminera den 
flaskhals som orsakades av formpressarna. Produktionschefen var övertygad om att enda 
sättet var att köpa fler formpressar, men innan Shingo gav sina rekommendationer till 
ledningen ville han först analysera arbetet vid formpressarna. Det visade sig att en stor del av 
ställarbetet som bedrevs vid formpressarna var av extern typ, det var ofta vansinnigt att 
stanna maskin då ställarbetet kunde ha bedrivits i förväg medan maskin arbetade. Genom att 
etablera en procedur för det externa ställarbetet lyckades Shingo öka effektiviteten vid 
formpressarna med kring 50 %, utan att investera i nya maskiner. (Shingo, 1985) 

Shingos upplevelser ledde till formuleringen av en av de mest fundamentala delarna i 
SMED, nämligen att ställarbete kan vara av två slag: 

 Internt ställarbete, IED (Inside Exchange of Die), är en benämning på arbete som 
måste utföras när maskin står stilla, exempelvis montering och byte av stansar. 

 Extern ställarbete, OED (Outside Exchange of Die), är en benämning på arbete som 
kan utföras när maskin fortfarande arbetar, exempelvis transport till och från maskin 
av nya och gamla stansar. 

Enligt Shingo (1989) kan man förvänta sig flera fördelar genom att genomföra 
ställtidsreduktion med SMED-metodik. Minskade ställtider leder till högre 
maskinutnyttjande, mindre batchstorlekar reducerar storleken på färdigvaru- och mellanlager 
samt produktionsapparaten blir mindre känslig för fluktuationer i efterfrågan då den 
snabbare kan anpassa sig för produktions- och leveransförändringar. 

Metodiken för att applicera SMED kan beskrivas på olika sätt. Där Segerstedt (1999) väljer 
att gestalta arbetet i åtta steg väljer Nicholas (1998) att gestalta det i fyra steg. Shingo (1985) 
i sin tur väljer att gestalta arbetet i ett förberedande steg och tre primära steg. Även om 
författarna beskriver arbetet på olika sätt behandlar dock alla tre i grund och botten samma 
arbete. Hur metodiken beskrivs är således mer en fråga om personliga preferenser. I detta 
arbete presenteras de fyra punkter som Nicholas (1998) valt. 

3.2.1 Steg 1. Identifiera internt och externt ställarbete 

Det första steget i SMED handlar om att separera IED och OED. För att framgångsrikt 
implementera SMED är förståelsen för denna skillnad själva grunden, menar Shingo (1985). 
Ställarbetet kartläggs och delas in i vad som görs när maskin står stilla och vad som görs när 
maskin arbetar. Kartläggningen kräver en analys av varje del i ställarbetet och kan innefatta 
arbete som att mäta tiden för varje steg i ställarbetet med tidtagarur, genomföra intervjuer 
med operatörer samt videofilma ställarbetet. (Nicholas, 1998) Man bör dock ha klart för sig 
att även om djupare undersökningar med tidtagarur är ett bra tillvägagångssätt, är de både 
tidskrävande och kräver stor kunskap. Informella observeringar samt diskussioner med 
operatörerna kan ofta räcka för att differentiera mellan IED och OED. (Shingo, 1985) 

Många produktionsanläggningar gör ingen skillnad på IED och OED, all ställtid betraktas 
istället som om den är intern. Det leder till att maskiner ofta får stå stilla medan operatörer 
eller ställansvarig hämtar fixturer och verktyg för att utföra stället. (Nicholas, 1998) 
Förbättringar kan därför redan genomföras i detta steg, då kartläggningen belyser att 
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ställarbete som utförs när maskin står stilla kanske kan utföras medan den fortfarande arbetar. 
Segerstedt (1999) uttrycker det som att målet är att allt ställarbete som enbart kan utföras 
medan maskin står stilla utförs då, medan allt annat ställarbete utförs medan maskin arbetar.  

3.2.2 Steg 2. Konvertera internt ställarbete till externt ställarbete 

När väl IED och OED separerats är det dags att omvandla IED till OED, alltså omvandla 
ställarbete som utförs medan maskin står stilla till ställarbete som kan utföras när maskin 
arbetar. För detta ändamål måste allt internt ställarbete undersökas på nytt för att fastställa 
om något av det interna arbetet kan omklassificeras som externt. (Nicholas, 1998) Segerstedt 
(1999) lämnar ett exempel på förvärmningen av ett pressverktyg som tidigare utfördes i 
maskin istället kunde utföras i en separat utrustning för förvärmning. 

3.2.3 Steg 3. Förbättra alla aspekter av ställarbetet 

Även om omvandlandet av IED till OED sänker ställtiden markant minskar det vanligtvis 
inte resursutnyttjandet vid ställ. Omvandlandet förändrar när aktiviteten ska ske, inte 
kostnaden associerad med den. Så länge som den genomsnittliga totala interna och externa 
ställtiden överstiger den genomsnittliga körtiden kommer ställtiden att begränsa minsta 
möjliga batchstorlek. Därför måste ställtidsreduktion fokusera både på interna och externa 
aktiviteter, eller de som till störst del begränsar minsta möjliga batchstorlek. Målet är att ställ 
inte längre ska vara en begränsning när batchstorlekar bestäms, för detta ändamål måste 
således kostnaden associerad med ställ understiga kostnaden för lagerhållning. (Nicholas, 
1998) 

Vidare berättar Nicholas (1998) att en reduktion av ställtider bör fokusera på att förenkla 
och standardisera förfarande med redan existerande utrustning. Även om investeringar i ny 
utrustning som kräver lite ställarbete är en möjlighet, är det ofta billigare och effektivare att 
förbättra ställ på befintlig utrustning. 

3.2.4 Steg 4. Avskaffa ställ 

Teoretiskt är avskaffandet av ställ den ultimata ställtidsreduktionen. Steget är fristående från 
tidigare steg och kräver inte att de först genomförts. Avskaffandet av ställ kan åstadkommas 
genom att reducera eller eliminera skillnaden mellan produkternas ingående delar. Färre 
eller inga skillnader mellan de ingående delarna betyder färre eller inga ställ för att tillverka 
dem. Därför bör designavdelningen alltid fråga sig hur en ny produkt kan designas för att 
minimera behovet av nya ingående delar utan att för den delen minska produktens 
funktionalitet och kundattraktion. Även existerande produkter kan designas om genom att 
standardisera ingående delar så att de används till flertalet av produkterna. (Nicholas, 1998) 

Om flera sorters ingående delar kan tillverkas i samma steg behöver inga ställ utföras mellan 
dem. Exempelvis om två olika delar kan tillverkas samtidigt i en formpress undviker man 
stället som hade uppkommit ifall delarna tillverkats efter varandra. (Ibid.) 

En maskin som enbart tillverkar en typ av del behöver aldrig utföra ett ställ. Därför kan en 
lösning för att avskaffa ställ vara att dedicera en maskin att enbart producera en typ av del. 
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Detta är dock bara fördelaktigt när maskinen är förhållandevis billig jämfört med kostnaden 
att utföra ett ställ eller när antalet olika delar som produceras är få. (Ibid.) 

3.2.5 Applicering av SMED på internt ställarbete 

För att effektivisera det interna ställarbetet har Shingo (1985) lagt förslag på ett antal 
modifieringar som kan genomföras. De beskrivs mer i detalj nedan. 

3.2.5.1 Parallella operationer 

Många maskiner kräver att arbete utförs på båda sidorna om maskinen. Om enbart en 
operatör utför ställarbetet betyder det att mycket tid kommer gå förlorad i transport. För att 
reducera den interna ställtiden kan det ibland därför vara fördelaktigt att låta flera operatörer 
utföra ställarbetet samtidigt. (Nicholas, 1998) 

Shingo (1985) påpekar dock att säkerhet är den viktigaste frågan när parallella operationer 
ska utföras. Varje gång en av operatörerna har fullbordat en operation måste denne signalera 
den andra operatören. Om arbetsmiljön försvårar muntlig kommunikation kan ringklockor 
eller ljussystem vara att föredra. 

3.2.5.2 Funktionella fästanordningar 

Funktionella fästanordningar används för att hålla objekt på plats med minimal insats. Jämför 
detta med bulten som är en vanligt använd fästanordning. Varje gänga innebär ett varv som 
bulten måste skruvas, med 15 gängor måste bulten alltså skruvas 15 varv innan den sitter 
fast. I verkligheten är det dock det sista varvet som fäster bulten och det första som lossar 
den. Övriga varv är ofta onödiga. 15 gängor betyder också att en kraft motsvarande friktion 
från 15 gängor måste tillföras för att lösgöra bulten. Om bultens syfte enbart är att fästa och 
lossa bör längden bestämmas så att enbart ett varv är nödvändigt. (Shingo, 1985) Dock 
påpekar Nicholas (1998) att det är viktigt att standardisera den typ av fästanordning som 
används. Alla muttrar och bultar bör exempelvis vara av samma storlek så att enbart ett 
verktyg är nödvändigt för att fästa och lossa dem.  

Nicholas (1998) berättar även att det inte bara är utformandet av mutter och bult som är 
viktigt, antalet fästanordningar bör även ifrågasättas eftersom att fästarbetet ökar med varje 
extra bult. Dessutom finns det i produktion en tradition att överskatta behovet. 

3.2.5.3 Eliminering av justeringar 

Justeringar är en vanlig och tidskrävande del av ställarbete. De innefattar testkörningar och 
anpassningar som är direkt nödvändiga på grund av till exempel bristfällig centrering och 
dimensionering i ett tidigare skede av det interna ställarbetet. Normalt står justeringar för 
nära 50 % av den interna ställtiden, därför kan en eliminering generera stora tidsbesparingar. 
Detta åstadkommes genom att systematiskt förbättra de tidigare skedena av det interna 
ställarbetet. (Shingo, 1985) 

Nicholas (1998) identifierar tre typer av justering: 

 Montering av delar och fixturer i maskin 
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 Placering av delar och fixturer i korrekt position 

 Korrekt inställning av variabler så att producerade delar når uppsatta specifikationer 

Montering förenklas genom att införa standardiserade fästanordningar. Information om rätt 
placering måste, efter att de identifierats, sparas och användas under framtida ställarbete. På 
samma sätt måste information om korrekt inställning av variabler identifieras och sparas. Om 
inte maskin har kalibrerade skalor för inställning bör sådana införas. (Nicholas, 1998) 
Kalibrerade skalor ersätter erfarenhetsbaserad intuition med numerisk kalibrering. När 
berörd personal vet vilket numeriskt värde som ska användas för inställning av en maskin 
kommer samma värde kunna användas även nästa gång. Dessutom kommer även extern 
personal kunna ställa in maskin korrekt då erfarenhet inte längre är en faktor. (Shingo, 1985) 

3.2.6 Applicering av SMED på externt ställarbete 

Nicholas (1998) presenterar ett antal lösningar för att minska extern ställtid. De presenteras 
mer i detalj nedan. 

3.2.6.1 Förvaring 

Förvaringen av utrustning såsom verktyg och fixturer nödvändig inför ett ställ bör planeras 
noga. Ju närmare utrustningen kan förvaras själva platsen för ställarbetet desto bättre. Om 
utrustningen helt dediceras till ställarbete kommer ännu mer tid att kunna sparas. Nackdelen 
är att ytterligare utrustning kan behöva anskaffas då befintlig utrustning låses till ett 
användningsområde, därför måste en ekonomisk avvägning göras mellan att minska den 
externa ställtiden och anskaffa mer utrustning. (Nicholas, 1998) 

Ofta måste utrustning av utrymmesskäl förvaras tillsammans. I dessa fall är det viktigt att 
förrådet utformas så att utrustningen är lätt att återfinna. Verktyg och fixturer kan 
exempelvis målas i olika färger eller märkas upp med tydliga etiketter. Förvaringsutrymmen 
på golv, hyllor och lådor kan målas i olika färger eller märkas upp enligt den utrustning de 
förvarar. (Ibid.) 

Ett effektivt sätt för att minska transporter till och från verktygsskjul är enligt Nicholas 
(1998) att samla alla verktyg, klämmor, bultar med mera som behövs inför ställ och placera 
dessa på en speciell vagn nära platsen för ställarbetet. Vagnen bör även innehålla en 
inventeringslista och tydliga platser så att det snabbt framgår om något verktyg saknas. 

3.2.6.2 Materialhantering 

Utrustning som används för att transportera verktyg, fixturer med mera till ställ bör 
dediceras till denna uppgift. Dessutom bör utrustningen vara specialtillverkad för ändamålet 
för att underlätta arbetet. Det kan exempelvis göras genom att transportutrustning lyfter 
fixturer i samma höjd som de ska placeras med rullar på ytan så att fixturerna enkelt kan 
skjutas över till maskin utan onödiga lyft. Viktigast är dock att användandet av hissar och 
gaffeltruckar utesluts. Ofta tar de upp mycket plats, de måste schemaläggas i förväg och kan 
inte dediceras till ställarbete. (Nicholas, 1998) 
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3.3 ABC-analys och 80/20-regeln 

ABC-analys är från grunden en volymvärdeanalys (en artikels förbrukning per år 
multiplicerat med värdet per enhet) som har sin utgångspunkt i 80/20-regeln. 80/20-regeln 
används i många sammanhang men säger bland annat att 20 % av ett företags artiklar står för 
80 % av omsättningen. Enkelt uttryckt betyder det att en stor del av ett företags omsättning 
beror på ett litet antal av artiklarna. Även om volymvärde är den traditionella grunden för 
en ABC-analys kan den baseras på en rad andra parametrar. (Segerstedt, 1999) 

Att genomföra en ABC-analys innebär att dela upp ett företags produkter i klasserna A, B 
och C beroende på i vilken utsträckning de svarar för ett företags omsättning. 
Klassificeringen görs så att ungefär 20 % av artiklar med högst volymvärde A-klassas, 30 % 
av artiklar med näst högst volymvärde B-klassas och resterande artiklar (cirka 50 %) med 
lägst volymvärde C-klassas. Figur 3:1 visar en grafisk återgivning av förhållandet mellan 
antalet artiklar och omsättning. (Krajewski & Ritzman, 2005) 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

% av antalet artiklar

%
 a

v 
år

lig
 o

m
sä

ttn
in

g 

A B C

10080604020 0 

 
Figur 3:1 Exempel på ABC-klassificering 

Tanken är att A-klassade artiklar ska ha hög servicegrad och kort leveranstid eftersom att de 
bör kunna bära kostnaderna förknippade med detta. För C-klassade artiklar räcker det oftast 
med att de lagras i ett centrallager med lägre servicenivå och längre leveranstid. B-klassade 
artiklar placeras leveransmässigt någonstans emellan A- och C-klassade artiklar. 

För färdigvarulager bör man dock vara medveten om fallgroparna med en ABC-analys. 
Analysen ger en överblicksbild av en given situation och tar inte hänsyn till artiklar i första 
fasen av produktlivscykeln. Dessutom kan försäljning tappas av A-klassade artiklar ifall en 
kompletterande C-klassad artikel har otillfredsställande leveransservice. (Segerstedt, 1999) 
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4 NULÄGESBESKRIVNING 

I detta kapitel introduceras läsaren till hur arbetet vid ytmonteringen på avdelningen Module 
Production & Engineering ser ut idag. Vidare redogörs även hur arbetet med ställ bedrivs vid 
volymproduktionslinan. 

4.1 Produktion 

Produktionen sker i batcher vilkas storlekar bestäms av produktionsplaneringen. Även 
körordningen bestäms av produktionsplaneringen och någon fryst produktionsplan existerar 
inte utan både körordning och batchstorlek kan vara föremål för ändring om 
leveransförmågan anses vara i farozonen. Uppdateringar om körordning och batchstorlek får 
produktionspersonalen via en produktionsplanerare som besöker produktionen två gånger 
under dagskiftet. 

Då alla kretskort som produceras vid Ericsson Katrineholm nästan uteslutande använder 
komponenter på båda sidorna av kretskortet måste de tillverkas i två steg. I första steget 
monteras och löds komponenter på kretskortets undersida, sekundärsidan, detta eftersom att 
sekundärsidan i regel innehåller de till storleken minsta komponenterna. När sekundärsidan 
på alla kretskort i batchen är färdigställd sker ett ställ för att bereda linan så att komponenter 
kan monteras och lödas på ovansidan, kretskortets primärsida. Kretskorten vänds med 
primärsidan uppåt och passerar åter igen genom produktionslinan. Enda undantagen till 
detta tillvägagångssätt är kretskort som är enkelsidiga, det vill säga enbart har komponenter 
på en av kretskortets sidor. Till skillnad från övriga kretskort måste dessa enbart passera 
produktionslinan en gång. 

Ericsson Katrineholm använder två produktionslinor för produktionen av kretskort, detta 
för att skilja på volymproduktion och prototypproduktion. All volymproduktion av 
kretskort sker i TTC-linan, TTC är en förkortning för Time To Customer. 
Prototypkortstillverkningen av kretskort sker i TTM-linan, vilket är en förkortning för 
Time To Market. Nedan beskrivs linan för volymproduktion mer utförligt. 

4.1.1 Volymproduktion 

Vid full bemanning jobbar sex personer på TTC-linan per skift. Se Figur 4:1 för en 
schematisk bild av volymproduktionslinan. 



 Nulägesbeskrivning  
 

 
  
 
 

  17 

 
Figur 4:1 Linan för volymproduktion 

Linans sex tjänster framgår nedan: 

 Operatör 1 (OP1) sköter kortmatare (Destack), pastadispenserare (DEK) samt 
pastaavsynare (SPI) 

 Operatör 2 (OP2) sköter komponentmaskinerna (CP-7:1, CP-7:2, IP3:0 och 
IP3:1) 

 Operatör 3 (OP3) sköter elektronisk (AOI) och manuell avsyning (Rep) 

 Operatör 4 (OP4) sköter slutavsyning och reparation (Avsyning/Reparation) 

 Processtödet är en operatör med kunskap om samtliga maskiner som säkerställer 
att nödvändiga program till maskinerna alltid finns tillängliga och agerar stöd till 
övriga operatörer 

 Riggaren sköter det externa ställarbetet 

Linans första steg är en kortmatare (destack). I den laddas ett bestämt antal mönsterkort som 
sedan skickas iväg ett kort i taget till steg två, pastadispenseraren (DEK). Pastadispenseraren 
applicerar sedan en förutbestämd mängd lodpasta på mönsterkorten. Steg tre är en 
pastaavsynare (SPI), som säkerställer att en korrekt mängd lodpasta applicerats. Om 
pastaavsynaren varnar att något mönsterkort innehåller för stor mängd lodpasta tvättar 
ansvarig operatör rent mönsterkortet och laddar om det avvikande kortet i kortmataren.  

Steg fyra och fem är komponentmaskiner som monterar små komponenter. Maskinerna är 
identiska med varandra och benämns CP-7:1 och CP-7:2. Båda maskinerna har två platser 
vardera för matarbord där komponentmatare med nödvändiga komponenter placeras. 

Steg sex och sju är komponentmaskiner som monterar större komponenter. Likt föregående 
maskiner är även dessa identiska med varandra. De benämns som IP3:0 och IP3:1. Båda 
maskinerna har två platser vardera för komponentmatarbord samt en plats vardera där upp 
till 20 stycken brickor kan placeras (för brickor, se 4.2.2). 

Efter att komponenterna monterats på mönsterkorten passerar dessa en elektronisk (AOI), 
och manuell avsyning, (Rep) steg åtta. Den elektroniska avsyningen varnar för 
komponenter som kan vara felplacerade eller saknas, men den kan inte åtgärda felen. Det är 
den manuella avsynarens ansvar att åtgärda eventuella fel i mån av möjlighet. Avsyningen är 
till för att minimera antalet felaktiga kort som skickas genom steg nio, lödugnen. Ugnen i 
sin tur värmer upp lodpastan vilket löder fast komponenterna på mönsterkortet.  
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Sista steget är steg tio, avsyning och reparation. Likt steg åtta kontrolleras komponenterna på 
korten elektroniskt och manuellt. 

4.2 Komponenter 

Det finns ett oräkneligt antal komponenter med olika funktion som används för att 
producera kretskort. Alla dessa komponenter kan dock bara användas i maskinerna på tre 
olika sätt; komponenter på rulle, komponenter på bricka samt komponenter på sticks. 
Majoriteten av alla komponenter som används i produktion är av typen som finns på rulle 
och använder komponentmatare, medan komponenter på sticks tillhör ovanligheten. 

4.2.1 Rulle 

Den vanligaste formen av komponenter är de som levereras till Ericsson på rulle. De 
används i både CP-7- och IP3-maskinerna. För att kunna använda dessa måste de först 
riggas upp på tillhörande komponentmatare. För CP-7-maskinerna finns en speciell 
uppsättning komponentmatare medan IP3-maskinen använder en annan uppsättning. CP-7-
maskinerna kan enbart hantera komponenter på rulle. En uppriggad komponentmatare 
kommer framöver i arbetet att syfta på en rulle som riggats upp på komponentmatare. 

 
Figur 4:2 Exempel på komponenter på rulle 

4.2.2 Bricka 

Komponenter på bricka är en mycket vanlig form av komponent som monteras på i stort 
sett alla kretskort. De monteras långsammare och med sämre precision än komponenter på 
rulle men används främst på grund av att de är för stora för att riggas upp på 
komponentmatare. En bricka kan innehålla allt från 8 till 40 komponenter. När en bricka är 
slut stannar maskinen, varvid en operatör avlägsnar den tomma brickan så maskinen kan 
fortsätta produktion. Enbart IP3-maskinerna använder dessa komponenter. 
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Figur 4:3 Exempel på komponenter på bricka 

4.2.3 Sticks 

Komponenter på sticks är ovanliga och monteras enbart på ett fåtal kretskort. De används 
uteslutande i IP3-maskinerna och måste riggas upp på speciella sticksmatare som med 
vibration matar fram komponenterna. 

 
Figur 4:4 Exempel på komponenter på sticks 
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4.3 Förråd 

Som stöd till produktionen har produktionslinorna två förråd, produktionsförråd 1 (PF1) 
och verkstadsförråd 2 (VF2). I Figur 4:5 framgår en schematisk bild av de båda förråden och 
deras lokalisering. 

 
Figur 4:5 Schematisk bild av PF1 och VF2 

4.3.1 PF1 

PF1 står för produktionsförråd 1 och är ett förråd beläget strax innan produktionslinorna. 
Personalens huvudsakliga uppgift är att tillhandahålla ytmonteringslinorna med det material 
som krävs för att färdigställa en batch och på så vis agera länk mellan produktionen och 
huvudförrådet. Allt material lagerförs per definition i huvudförrådet, medan material som 
bedöms krävas i produktion inom den närmaste tidshorisont plockas ut till PF1. Någon 
definition på denna tidshorisont finns inte tillänglig utan den är helt erfarenhetsbaserad. 

4.3.2 VF2 

VF2 står för verkstadsförråd 2 och är ett samlingsnamn för allt material som finns ute vid 
ytmonteringslinorna. Dessutom innefattar VF2 även två stycken komponentmatarställ med 
uppriggade komponentmatare för att underlätta riggarbetet. 

4.4 Ställarbete vid Ericsson Katrineholm 

Ansvarig vid ställ är en operatör som benämns som riggare, denna har till uppgift att 
genomföra allt förberedande arbete inför ett ställ samt att ta en ledande roll vid det interna 
stället. Det arbetssätt som noterats på Ericsson Katrineholm och som beskrivs nedan gäller 
dagskiftet för volymproduktion, dock är skillnaderna mellan skift och produktionslinor 
tämligen små beträffande ställarbete. 
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Linan ställs maskin efter maskin och kan vara igång och producera nästa produkttyp redan 
innan sista kretskortet i föregående batch lämnat hunnit lämna linan. Eftersom att linan 
består av fyra komponentmaskiner kan detta visualiseras som fyra arbetande sektioner. Se 
Figur 4:6.  

 
Figur 4:6 Sektionsuppdelning 

4.4.1 Förberedande arbete 

En stor del av ställarbetet bedrivs i det förberedande arbetet. Riggaren arbetar efter en 
körplan som framställs av produktionsplaneringen och riggar enbart frisläppta ordrar. Efter 
en order frisläppts skriver riggaren ut rigglistor, vilket är listor på alla komponenter som 
ingår i ordern samt i vilken maskin och position de ska placeras. Listorna innehåller även 
information om vilken matare som är uppriggad med komponenten (förutsatt att det är en 
komponent på rulle), komponenttyp (rulle, bricka eller sticks), kvantitet per kort samt 
information om komponenten redan är uppriggad och används i en tidigare order (detta 
inkluderar order som körs samt redan uppriggade framtida körningar). Denna information är 
viktig eftersom att produktionen har som regel att enbart en uppriggad matare med samma 
komponent får utnyttjas per lina. Det betyder att linan exempelvis måste återanvända en 
matare med komponent ”X” om de behöver den till nästa körning, de kan alltså inte hämta 
ut en ny matare med samma komponent även om en sådan finns tillänglig i matarstället. Se 
Bilaga 1 - Exempel på rigglista.  

Riggaren framställer även en plocklista som innehåller totala kvantiteter av varje komponent 
till den aktuella ordern. Denna lista används senare som underlag av förrådspersonalen i PF1 
när de ska plocka material. Se Bilaga 2 - Exempel på plocklista. 

Efter att det administrativa arbetet är genomfört samlar riggaren ihop de komponenter som 
behövs och redan är uppriggade på matare i CP-7- och IP3-ställen. Om riggaren bedömer 
att de uppriggade rullarnas kvantiteter understiger den kvantitet som krävs för körningen 
noterar denna det i plocklistan. Ingen information om kvantiteter är kända för de 
uppriggade komponenterna på matare så bedömningen är helt erfarenhetsbaserad, riggaren 
gissar helt enkelt en antalet komponenter på de uppriggade matarna och jämför detta med 
plocklistan. 

Komponenter på rulle som ska användas i matare men som inte är uppriggade eller 
upptagna i den andra produktionslinan, samt komponenter på bricka och sticks, noteras i 
plocklistan så förrådspersonalen vet vilket material som saknas till ordern. 

Den sammanställda plocklistan lämnas in till förrådspersonalen i PF1. Förrådspersonalen 
plockar ihop materialet som noterats i plocklistan om det finns tillängligt i förrådet, material 
som inte finns tillängligt beställs till avdelningen från huvudförråd. 
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Under tiden som riggaren väntar på att förrådspersonalen ska plocka ihop materialet som 
saknas förbereder riggaren rigg- och plocklistor inför nästa order ifall denna är frisläppt. Att 
erhålla nödvändigt material från PF1 tar olika lång tid beroende på vilken typ av kretskort 
körningen består av, om materialet finns tillängligt i PF1 samt förrådspersonalens tillfälliga 
arbetsbelastning. När riggaren väl fått allt material som behövs från PF1 för att sammanställa 
riggen fortsätter arbetet. Riggaren riggar upp de komponenter som kräver matare på tomma 
matare om sådana finns tillängliga. Finns inga till förfogande riggas en redan uppriggad 
matare av först. Denna väljs godtyckligt ur matarstället. Komponenter på sticks riggas upp på 
sticksmatare, vilka ofta finns att tillgå då komponenter på sticks alltid riggas av efter att de 
använts i en körning. 

När alla komponenter på rulle som krävs för körningen riggats upp på matare placeras dessa 
på speciella matarbord för respektive maskin. Eftersom linorna måste återanvända redan 
uppriggade matare från föregående (och pågående) körningar om samma komponent behövs 
är riggarna sällan helt kompletta utan väntar ofta på komponentmatare som används eller ska 
användas i körningen strax före. 

Båda CP-7-maskinerna är utrustade med plats för två matarbord. Om en körning enbart 
kräver att ett matarbord används förbereder riggaren nästa körning genom att placera 
matarbordet i den lediga platsen. Om nästföljande körning enbart kräver ett matarbord 
sparar riggaren då helt in den tid det annars tar att avlägsna och byta matarbord under ställ. 

Om riggaren har tid över inför själva stället tas komponenter på brickor ur sina 
vakuumförpackningar och lämnas redo att laddas framför IP3-maskinerna.  

4.4.2 Arbete under ställ 

Stället börjar formellt när sista kortet i föregående batch lämnat IP3:1 och slutar när första 
kortet i nästföljande batch lämnat IP3:1. Eventuell tid som går åt för avsyning av ”det första 
kortet” faller under produktionstid. Operatören vid pastadispenseraren (OP 1) laddar de nya 
mönsterkorten i kortmataren och ändrar sedan program i pastadispenseraren. Banbredden i 
pastadispenseraren samt närliggande transportband ställs in för att passa det nya 
mönsterkortet. OP 1 fortsätter sedan med att byta program i pastaavsynaren. När 
programmet är bytt ställer OP 1 om banbredden i pastaavsynaren samt närliggande 
transportband. Ofta samarbetar OP 1 och processtödet genom att tillsammans sköta 
omställningsarbetet på linans framsida. 

 
Figur 4:7 Start av ställarbete 
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Nästa steg är att ställa in banbredden i CP-7:1 samt byta matarbord. Eftersom maskinen är 
begränsad så att enbart en av dessa arbetsuppgifter kan skötas åt gången sker detta i 
turordning. OP 1 är den som ställer in banbredden i maskin samt närliggande transportband. 
Efter att detta är gjort byter riggaren matarbord i maskin. När komponentmatare från 
föregående batch behövs till aktuell batch för att komplettera riggen flyttar riggaren och 
eventuellt tillängliga operatörer dessa matare manuellt mellan matarborden. Detta leder 
ibland till att CP-7:1 inte kan påbörja produktion då maskinen väntar på komponentmatare 
som befinner sig i CP-7:2 och alltså fortfarande används till föregående batch. När alla 
komponentmatare som krävs befinner sig på aktuellt matarbord i CP-7:1 och banbredden är 
inställd startar någon av riggaren, OP 1 eller processtödet maskin. 

 
Figur 4:8 Ställ av CP-7:1 

Vid det här laget är CP-7:2 färdig med föregående batch och OP 1 påbörjar inställning av 
banbredd i maskin samt närliggande transportband. Så fort riggaren är klar med att 
genomföra eventuella kompletteringar av saknade komponentmatare i CP-7:1 fortsätter 
denne med att byta matarbord i CP-7:2. Likt tidigare flyttar riggaren eventuellt saknade 
matare manuellt mellan matarborden. När alla komponentmatare som krävs befinner sig på 
aktuellt matarbord i CP-7:2 och banbredden är inställd startar någon av riggaren, OP 1 eller 
processtödet maskin. 

 
Figur 4:9 Ställ av CP-7:2 

När både CP-7:1 och CP-7:2 har ställts påbörjar OP 1 eller processtödet att ställa in 
banbredden i IP3:0 samt närliggande transportband. På baksidan av linan förbereder några av 
operatörerna och riggaren brickor till IP3-maskinerna samt samlar ihop nödvändiga 
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komponentmatare. IP3-maskinerna stödjer byte av komponentmatarbord likt CP-7-
maskinerna, men för det mesta byts enbart komponentmatarna, vilket medför att de matare 
som används till föregående körning måste avlägsnas en och en innan aktuella matare kan 
placeras i maskin. När OP 1 är klar påbörjar några av operatörerna att byta 
komponentmatare i IP3:0. 

De operatörer på baksidan som inte byter komponentmatare i IP3:0 påbörjar avlägsnandet 
av de brickor som använts till föregående batch i MTU:n (Machine Tray Unit, IP3-
maskinernas brickplatser). Om brickorna ej förberetts inför körningen måste operatörerna 
först finna och hämta rätt brickor till respektive IP3-maskin från det utplockade materialet, 
samt förbereda dem under själva stället. När alla komponentmatare som krävs befinner sig på 
aktuellt matarbord i IP3:0, nödvändiga brickor är på plats i MTU:n och banbredden är 
inställd startar någon av operatörerna på baksidan, OP 1 eller processtödet maskin. 

 
Figur 4:10 Ställ av IP3:0 

På samma sätt som för IP3:0 ställs banbredden i IP3:1 samt närliggande transportband av OP 
1 eller processtödet. När banbredden är färdigställd påbörjar några av operatörerna att byta 
komponentmatare i IP3:1. De operatörer på baksidan som inte byter komponentmatare 
påbörjar avlägsnandet av de brickor som använts till föregående batch i MTU:n. När alla 
komponentmatare som krävs befinner sig på aktuellt matarbord i IP3:1, nödvändiga brickor 
är på plats i MTU:n och banbredden är inställd startar någon av operatörerna på baksidan, 
OP 1 eller processtödet maskin. 
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Figur 4:11 Ställ av IP3:1 

När komponentmaskinerna är ställda påbörjar OP 1 och processtödet att ställa de sista 
stationerna.  Banbredd ställs in samt korrekt program laddas för både avsyningen och ugnen. 
Dessutom ställs banbredden för det återstående transportbandet in. När det interna stället nu 
är genomfört återgår övriga operatörer till sina ordinarie arbetsuppgifter. 

 
Figur 4:12 Ställ av avsyning samt ugn 

4.4.3 Arbete efter ställ 

Efter att ett ställ genomförts måste uppriggade komponentmatare från föregående jobb 
återföras till matarställen för CP-7 och IP3-maskinerna. Om riggaren redan börjat rigga en 
framtida order jämförs rigglistorna först ifall någon av komponentmatarna behövs till den 
framtida ordern innan resterande komponentmatare lämnas tillbaka. Sticks riggas alltid av 
och lämnas tillsammans med brickor till förrådspersonalen i PF1. 
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5 ANALYS 

I följande kapitel presenteras en analys baserat på nulägesbeskrivningen och redovisad teori. Kapitlet 
avslutas med en implementeringsfas. 

5.1 Identifiera internt och externt ställarbete 

I enlighet med SMED-metodik bör det första steget vid analys av ställarbete vara att 
identifiera internt och externt ställarbete. För att framgångsrikt implementera SMED är 
förståelsen för denna skillnad själva grunden (Shingo, 1985). Det arbetssätt som beskrivits i 
avsnitt 4.4 kan med utgångspunkt från SMED delas upp i internt och externt ställarbete. 
Uppdelningen nedan baseras på de observationer författaren gjort samt intervjuer med 
produktionspersonal. 

Produktionspersonalen har idag en generellt god uppfattning om extern och intern ställtid, 
vilket bekräftas av riggarnas vilja att förbereda så mycket som möjligt inför ett ställ. En 
nackdel som observerats är dock att brickor till kommande körning ibland inte förberetts 
under extern ställtid. Detta beror ofta på tidsbrist då riggarna istället varit tvungna att 
fokusera på andra arbetsuppgifter, men även platsbrist spelar roll då platsen där brickorna till 
kommande körning förbereds är densamma som där brickor till nuvarande körning förvaras. 
Av den anledningen är posten ”Förbered brickor till IP3:0 och IP3:1” ibland något som 
sker under internt ställarbete, se avsnitt 4.4.2. 

5.1.1 Externt ställarbete 

Det externa ställarbetet omfattar: 

 Framställ rigg- och plocklistor 

 Samla ihop i förväg uppriggade komponentmatare 

 Plocka material i PF1 som behövs för att färdigställa ordern 

 Rigga upp komponenter som behövs men ännu ej är uppriggade på 
komponentmatare 

 Placera komponentmatare på matarbord 

 Förbered brickor till IP3:0 och IP3:1 

5.1.2 Internt ställarbete 

Det interna ställarbetet omfattar: 

 Ladda kortmatare med mönsterkort för nästa batch 

 Byt program i pastadispenseraren (DEK) samt plåt och kortstöd 

 Byt program i pastaavsynaren (SPI) 

 Byt program i CP-7:1 

 Byt matarbord i CP-7:1 
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 Flytta komponentmatare som behövs från tidigare körning till aktuellt matarbord i 
CP-7:1 

 Ställ banbredd i CP-7:1 samt närliggande kortbanor 

 Starta CP-7:1 

 Byt program i CP-7:2 

 Byt matarbord i CP-7:2 

 Flytta komponentmatare som behövs från tidigare körning till aktuellt matarbord i 
CP-7:2 

 Ställ banbredd i CP-7:2 samt närliggande kortbanor 

 Starta CP-7:2 

 Byt matarbord i IP3:0 

 Ställ banbredd i IP3:0 samt närliggande kortbanor 

 Avlägsna brickor från IP3:0 och tillför nödvändiga brickor 

 Starta IP3:0 

 Byt matarbord i IP3:1 

 Ställ banbredd i IP3:1 samt närliggande kortbanor 

 Avlägsna brickor från IP3:1 och tillför nödvändiga brickor 

 Starta IP3:1 

 Byt program i den elektroniska avsynaren (AOI) 

 Byt program i ugnen 

5.1.3 Framställning av plats för brickor 

Att förbereda brickor till IP-maskinerna är ett arbetsmoment som tillhör externt ställarbete 
men som idag ibland utförs under internt ställarbete. Ytan där brickorna förbereds och 
placeras inför kommande körningar är samma plats som brickorna till nuvarande körning 
placeras. Därför kan inte riggaren börja förbereda brickorna förrän just innan själva stället, 
när brickorna för nuvarande körning plockas bort. Det leder till att andra arbetsuppgifter 
kommer före och i värsta fall att riggarna glömmer bort att förbereda brickorna. 

Om extra plats skulle framställas där riggarna kunde placera och förbereda brickor till 
kommande körning skulle arbetsuppgiften kunna utföras i god tid innan själva stället vilket 
minskar risken att momentet bortprioriteras eller blir bortglömt. En sådan plats måste 
självfallet utformas för båda IP-maskinerna på TTC-linan. 

Ett förslag är att platsen utformas som ett bord med nio stycken markerade rutor att placera 
brickorna på. Varje ruta ska sedan kunna markeras med placeringen i maskin, detta kan 
förslagsvis ske med en färdigmärkt magnetisk skylt. En magnetisk skylt har fördelen att de 
enkelt kan bytas ut mot andra skyltar med andra markeringar och på så vis spara in plats då 
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bordet inte måste märkas med alla placeringar i maskin (totalt har maskinen 20 placeringar 
vilket för att täcka upp alla placeringar kräver ett 3x7-, 4x6- eller 4x5-bord). Se Figur 5:1. 

27 kretskort står för 95 % respektive 92 % av prognostiserad tillverkningsvolym oktober 
2006 till december 2007 för TTC- respektive TTM-linan. På inget av de 27 kretskorten 
monteras fler än åtta komponenter på bricka, därför är bord med nio platser fullt acceptabelt 
för IP-maskinerna för de 27 kretskort som står för störst tillverkningsvolymer. 

 
101 123 

 
Figur 5:1 Exempel på förberedande utrymme i bordsform för brickor till kommande körning 

Platsen kan även utformas som en hylla med tio hyllor och två placeringar per hyllplan, likt 
den konstruktion som används i maskin. Fördelen är att ställpersonalen direkt ser att brickor 
på exempelvis hyllplan tre, plats 123 ska till hyllplan tre, plats 123 i maskin, utan att behöva 
konsultera någon skylt. Dessutom försäkrar konstruktionen att plats till alla brickor finns 
genom att innehålla exakt lika många placeringar som maskinens MTU. Nackdelen är att 
hyllor kräver ett försiktigare och därigenom långsammare handhavande än en plan yta 
eftersom att de olika hyllplanen måste skjutas fram för att nå brickorna inuti dem. Att skjuta 
fram hyllplanen kan heller inte göras i hög hastighet eftersom att risken att komponenter 
lossnar från brickorna är överhängande. Konstruktionen är dessutom mer avancerad att 
framställa än en markerad bordsyta.  
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Figur 5:2 Exempel på förberedande utrymme i hyllform för brickor till kommande körning 
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5.2 Omvandla internt ställarbete till externt ställarbete 

Efter att internt och externt ställarbete identifierats bör internt ställarbete omvandlas till 
externt ställarbete. För att se vilka arbetsmoment som internt ställarbete vid Ericsson 
Katrineholm idag innefattar se avsnitt 5.1.2. 

Av arbetsmomenten nämnda i avsnitt 5.1.2 är det enbart två som är aktuella för 
undersökning av omvandling, byte av matarbord samt förflyttning av komponentmatare. 
Övriga punkter måste utföras under internt ställarbete eftersom att de kräver att sektionen 
som ska ställas är stillastående.  

5.2.1 Byte av matarbord 

När det gäller byte av matarbord kan detta med fördel ibland utföras under externt 
ställarbete. Om enbart ett matarbord i en maskin används för nuvarande körning kan den 
lediga platsen (erinra att varje maskin har två platser för matarbord) användas för att 
förbereda nästa körning. Det sparar in den tid det annars hade tagit att ta ut föregående 
matarbord och placera aktuellt matarbord i maskin. Därför bör detta alltid ske vid tillfälle.  

I exemplet nedan används plats 1 för matarbord i både CP:7-1 och CP:7-2. Eftersom att 
plats 2 är ledig i båda maskinerna kan denna plats nyttjas för att förbereda nästa jobb (jobb 
Y, sekundärsidan). Se Figur 5:3. 

 
Figur 5:3 Exempel på byte av matarbord 

Om sekundärsidan på jobb Y enbart kräver en plats i varje maskin har den tid det annars tar 
att byta matarbord helt eliminerats från den interna ställtiden. Om sekundärsidan på jobb Y 
kräver två platser i varje maskin har den interna tid som byte av matarbord annars tar 
halverats. Se Figur 5:4. 

 
Figur 5:4 Exempel på byte av matarbord forts 

Stage 1 

CP:7-2 CP:7-1 

Stage 1 

CP:7-1 - Stage 1. Jobb X, primärsidan 
CP:7-1 - Stage 2. Jobb Y, sekundärsidan 
CP:7-2 - Stage 1. Jobb X, primärsidan 
CP:7-2 - Stage 2. Jobb Y, sekundärsidan 

Stage 2 Stage 2 

Stage 1 

CP:7-2 CP:7-1 

Stage 1 

CP:7-1 - Stage 1. Jobb X, primärsidan 
CP:7-1 - Stage 2. [Tom] 
CP:7-2 - Stage 1. Jobb X, primärsidan 
CP:7-2 - Stage 2. [Tom] 

Stage 2 Stage 2 
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5.2.2 Förflyttning av komponentmatare 

Förflyttning av komponentmatare är något som frekvent sker eftersom komponentmatare 
från tidigare körningar återanvänds. När en körning är färdig avlägsnas tillhörande 
matarbord varvid de komponentmatare som behövs i kommande körningar plockas ihop. 
Detta sker alltid som externt ställarbete så länge som inte komponentmatare behövs till den 
direkt nästföljande körningen, det vill säga komponentmatare som suttit i maskin för ett 
jobb plockas ut för att användas till nästa jobb som precis ska köras. I dem fallen måste 
komponentmatarna förflyttas medan maskin står stilla vilket genererar internt ställarbete. 
Eftersom att målet med ställtidsrationalisering är att allt ställarbete som enbart kan utföras 
medan maskin står stilla utförs då, medan allt annat ställarbete utförs medan maskin arbetar 
är det givet att detta beteende måste avskaffas. (Segerstedt, 1999) Anledningen till att det 
sker har sin grund i att riggarna följer en vedertagen regel som hindrar dem från att nyttja 
två komponentmatare med samma komponent (om de inte används till samma körning och 
kortsida). Regeln i sin tur har uppkommit för att, i det fall det finns fler än en 
komponentmatare med samma komponent, riggarna för den andra linan ska slippa rigga upp 
en ny rulle av den komponenten. Det som sparas in i externt ställarbete för den ena linan 
omvandlas således till internt ställarbete för den andra linan. Det innebär att rådande 
arbetssätt är ohållbart om reducerade ställtider är av intresse. 
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I exemplet nedan ska linan precis ställa från en produkttyp (gestaltas med gröna kretskort) 
till en annan (blåa kretskort). Se Figur 5:5. Dock är inte riggen till CP-7:1 färdigställd för blå 
körning eftersom att ett antal saknade matare befinner sig i CP-7:2 och används i grön 
körning. 

 
Figur 5:5 Exempel på förflyttning av matare (1) 

Stället går som planerat ända tills det första kortet i blå körning passerar genom SPI och når 
CP-7:1. Se Figur 5:6. Eftersom ett antal matare saknas och befinner sig i CP-7:2 måste 
riggpersonalen vänta på att sista kortet i grön körning blir klar i CP-7:2 innan de kan hämta 
matarna, placera dem på riggbordet för blå körning till CP-7:1 och ställa maskin. 

 
Figur 5:6 Exempel på förflyttning av matare (2) 

För att omvandla denna interna ställtid till extern ställtid måste därför en rutin införas där 
komponentmatare inte längre återanvänds från direkt föregående körningar. Att återanvända 
komponentmatare från föregående körningar är i sig inget fel, utan nödvändigt när flera 
körningar riggas upp efter varandra, men att återanvända komponentmatare från direkt 
föregående körningar måste upphöra. 

5.3 Förbättring av externt ställarbete 

Även om en minimering av intern ställtid är huvudsyftet vid ställtidsreduktion måste extern 
ställtid tas i beaktning. Det hjälper inte att ha snabba interna ställ, om den genomsnittliga 
interna och externa ställtiden tillsammans överstiger den genomsnittliga körtiden. (Nicholas, 
1998) Då blir nämligen de sammanslagna ställtiderna en begränsande faktor för minsta 
möjliga batchstorlek. Därför måste ställtidsreduktion fokusera både på interna och externa 
aktiviteter. För att se vilka arbetsmoment som externt ställarbete vid Ericsson Katrineholm 
idag innefattar se avsnitt 5.1.1. 

5.3.1 Optimering av komponentmatarställ 

Idag finns ingen information om vilka komponenter som frekvent används i produktionen. 
Det leder till att riggarna, vid behov av en tom komponentmatare, riggar av en godtycklig 
uppriggad komponentmatare från komponentmatarställen på måfå. Därför är det sannolikt 
att komponenter då och då riggas av, som stunden senare måste riggas upp igen för en 
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kommande körning. För att undvika detta och minimera onödiga av- och påriggningar bör 
innehållet i komponentmatarställen utvecklas så att de bättre återspeglar produktionens 
behov. 

Av den anledningen gjordes en undersökning där totalt 29 olika kretskort valdes ut. Dessa 
29 kretskort stod för 95 % respektive 92 % av den prognostiserade tillverkningsvolymen 
oktober 2006 till december 2007 för TTC- respektive TTM-linan. Fler kretskort kunde ha 
valts till TTM-linan för att uppnå 95 % av prognostiserad tillverkningsvolym, men de 
ytterligare kretskorten uteslöts eftersom de enbart hade prognostiserad tillverkning i 2006 
och därmed ansågs för kortsiktiga för att tas med. De kretskort som valdes ut för 
undersökning användes sedan som underlag för analys av ingående komponenter.  

5.3.1.1 CP-komponenter 

Totalt ingick 579 olika CP-komponenter för TTC-kretskorten och 421 olika komponenter 
för TTM-kretskorten. Antalet gånger en komponent uppkom i en maskinplats, hädanefter 
kallat frekvens, räknades och sorterades efter detta i nedåtstigande led. Genom att tillämpa 
ABC-analys bestämdes sedan att 6 % av TTC-komponenterna A-klassades, 27 % B-klassades 
och resterande 67 % C-klassades. ABC-analys genomfördes även på TTM-komponenterna 
vilket resulterade i att 9 % av komponenterna A-klassades, 23 % B-klassades och resterande 
68 % C-klassades. Övriga komponenter som inte framkom i referensgruppen av kretskort 
ansågs som lågfrekventa och C-klassas per definition. Se Tabell 5:1. Kolumnen frekvens 
syftar på hur många gånger komponenterna uppkommit i en maskinplats i respektive klass. 
Det betyder exempelvis för klass A, TTC, att 6 % av komponenterna stod för 24 % av de 
räknade uppkomsterna. 

 
TTC TTM 

Klass Andel (%) Frekvens (%) Klass Andel (%) Frekvens (%) 

A 6 24 A 9 33 
B 27 41 B 23 36 
C 67 35 C 68 31 

Totalt 100 100 Totalt 100 100 
Tabell 5:1 ABC-indelning av komponenter 

Eftersom vissa komponenter förekom i båda analyserna sammanfogades dem för att avlägsna 
dessa dubbletter. De gånger en komponent uppkom i båda ABC-analyserna men med olika 
klass (exempelvis B-klassad i TTC men A-klassad i TTM) valdes att behålla den högsta 
klassificeringen. Den slutgiltiga A-klassen kom att innehålla 67 stycken komponenter medan 
B-klassen kom att innehålla 217 stycken komponenter. Se Tabell 5:2. 
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TTC & TTM 

Klass Antal komp. (st) 
A 67 
B 217 

Totalt 284 
Tabell 5:2 A- och B-komponenter 

Av den orsaken att komponentmatare från direkt föregående körningar inte längre ska 
återanvändas måste ett större antal av de frekvent använda komponenterna finnas 
uppriggade. Om enbart en komponentmatare finns uppriggad med en frekvent använd 
komponent kommer det snarare leda till fler av- och påriggningar eftersom frekvent 
använda komponenter idag ofta är uppriggade på fler än en komponentmatare. 

Då det totalt finns 1283 stycken komponentmatare för CP-komponenter tillängliga föreslås 
att A-klassade komponenter riggas upp på fyra komponentmatare, B-klassade komponenter 
på två komponentmatare och C-klassade komponenter på resterande komponentmatare i 
mån av plats. Antalet är godtyckligt och en övervägning av hur många komponentmatare 
som binds upp i A- och B-klass samt vilken tillänglighet det medför systemet. 

A- och B-klassade komponenter som är de mest frekvent använda komponenterna riggas 
aldrig av eftersom att de används i så hög grad. Klass C innehåller flest komponenter men 
eftersom att dessa är lågfrekventa behöver de heller inte alltid finnas uppriggade. Om alla 
komponentmatare för en A- eller B-klassad komponent mot förmodan är upptagna kan 
komponenten temporärt riggas upp på en komponentmatare från klass C. 

Inför klassificeringen klassades en B-klassad komponent ned till klass C eftersom att ett 
otillräckligt antal komponentmatare av den specifika typen som komponenten krävde fanns 
tillängliga. Totalt binds 700 stycken komponentmatare upp i A- och B-klass medan 
resterande 583 matare görs tillängliga för C-komponenter. Se Tabell 5:3. 

 
Klass Antal komp. (st) Antal matare Kräver matare 

A 67 4 268 
B 216 2 432 

Totalt 284  700 
Tabell 5:3 Fördelning av komponentmatare 

5.3.1.2 IP-komponenter 

Med hänsyn till tidsbrist har enbart CP-komponenter analyserats i rapporten, men det finns 
inga uppenbara begränsningar i arbetssättet som gör att IP-komponenter inte kan analyseras. 
Dock medför IP-komponenter en något ökad komplexitet då hänsyn måste tas till huruvida 
en komponent är på rulle, bricka eller sticks, samt det mer begränsade utbudet av 
komponentmatare för IP-komponenter på rulle. 

5.3.2 Automatiserade jämförelser av rigglistor 

För att slippa rigga upp komponentmatare som finns tillängliga i ett redan uppriggat jobb 
jämför riggpersonalen det jobb de ska rigga med tidigare riggade jobb samt det jobb som är i 
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produktion för stunden. Nackdelen med dagens rigglistor är att de bara kan redovisa en 
jämförelse tillbaka i tiden åt gången, därför måste riggpersonalen när de ska jämföra längre 
bak i tiden genomföra flera jämförelser efter varandra och manuellt mata in dessa i den första 
rigglistan.   

Detta åskådliggörs i exemplet nedan där en fiktiv rigglista för maskin CP:7-1 återfinns. 
Jobbet heter Y och listan redovisar komponenterna som behövs i maskin CP:7-1 på 
primärsidan. Jämförelsen med jobbets sekundärsida redovisas i kolumnen ”Status”, se Figur 
5:7. Informationen som står i statuskolumnen ska tolkas som (1) Maskin (ex CP:7-2), (2) 
Sekundär/Primär (B eller T), (3) maskinplats (1 eller 2) och (4), position i maskinplatsen (1 
till 70). Det betyder alltså att komponent 2, 4, och 6 används i sekundärsidan i olika 
maskiner. 

 
Job: Jobb Y, Lina1, Top [JOB-0193] 
Mask: CP:7-1T (Jämförd med jobb Y Lina1.xls [Sekundär alla] 2006-10-05 09.44.22) 
 
Plac. Komp.nr. Feeder.nr.   Status Ant.
 
1-19 KOMPONENT 1 -   - 4 
1-17 KOMPONENT 2 0046, 0556, 1232   CP:7-2B 1-11 1 
1-18 KOMPONENT 3 0058   - 5 
1-7 KOMPONENT 4 0091, 1211, 1231   CP:7-2B 1-35 1 
1-2 KOMPONENT 5 0114, 0934, 1050   - 1 
1-13 KOMPONENT 6 0125, 1101   CP:7-1B 1-1 2 
1-3 KOMPONENT 7 0136, 0148   - 3 
1-14 KOMPONENT 8 0144   - 2 

Figur 5:7 Exempel på markering i rigglista (1) 

När riggpersonalen vill behålla denna information men även göra en jämförelse med ett 
jobb längre bak (exempelvis med jobbet som kommer före jobb Y, i vårt exempel jobb X) 
skriver de ut ovanstående jämförelse så att denna behålls fysiskt och gör sedan en ny 
jämförelse mellan jobb Y (primärsidan) och jobb X (primärsidan). Alla nya träffar som inte 
redan har dykt upp på en tidigare genomförd jämförelse fylls manuellt ned i den utskrivna 
rigglistan. I exemplet visar det sig nu att komponent 3 och 7 används i primärsidan för jobb 
X. Detta illustreras i Figur 5:8 där komponent 3 och 7 noterats i den utskrivna rigglistan 
och markerats med gult. 
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Job: Jobb Y, Lina1, Top [JOB-0193] 
Mask: CP:7-1T (Jämförd med jobb Y Lina1.xls [Sekundär alla] 2006-10-05 09.44.22) 
 
Plac. Komp.nr. Feeder.nr.   Status Ant.
 
1-19 KOMPONENT 1 -   - 4 
1-17 KOMPONENT 2 0046, 0556, 1232   CP:7-2B 1-11 1 
1-18 KOMPONENT 3 0058   Jobb X CP:7-2T 1-26 5 
1-7 KOMPONENT 4 0091, 1211, 1231   CP:7-2B 1-35 1 
1-2 KOMPONENT 5 0114, 0934, 1050   - 1 
1-13 KOMPONENT 6 0125, 1101   CP:7-1B 1-1 2 
1-3 KOMPONENT 7 0136, 0148   Jobb X CP:7-1T 1-30 3 
1-14 KOMPONENT 8 0144   - 2 

Figur 5:8 Exempel på markering i rigglista (2) 

När sedan riggpersonalen ska göra en jämförelse med jobb X (sekundärsidan) och jobb Y 
(primärsidan) behåller de den utskrivna rigglistan och tillför ytterligare träffar manuellt. Som 
synes i Figur 5:9 tillkommer komponent 5 eftersom att den används i sekundärsidan på jobb 
X. Likt tidigare noteras komponenten i den utskrivna rigglistan med en egen färg, i detta fall 
turkos. 

 
Job: Jobb Y, Lina1, Top [JOB-0193] 
Mask: CP:7-1T (Jämförd med jobb Y Lina1.xls [Sekundär alla] 2006-10-05 09.44.22) 
 
Plac. Komp.nr. Feeder.nr.   Status Ant.
 
1-19 KOMPONENT 1 -   - 4 
1-17 KOMPONENT 2 0046, 0556, 1232   CP:7-2B 1-11 1 
1-18 KOMPONENT 3 0058   Jobb X CP:7-2T 1-26 5 
1-7 KOMPONENT 4 0091, 1211, 1231   CP:7-2B 1-35 1 
1-2 KOMPONENT 5 0114, 0934, 1050   Jobb X CP:7-2B 1-4 1 
1-13 KOMPONENT 6 0125, 1101   CP:7-1B 1-1 2 
1-3 KOMPONENT 7 0136, 0148   Jobb X CP:7-1T 1-30 3 
1-14 KOMPONENT 8 0144   - 2 

Figur 5:9 Exempel på markering i rigglista (3) 

För varje jobb bakåt i tiden som riggpersonalen jämför tillkommer därigenom två 
jämförelser, en för primärsidan och en för sekundärsidan. Krajewski och Ritzman (2005) 
menar att standardiserade arbetssätt bör införas för repetitiva operationer. Som jämförelserna 
bedrivs idag noterar olika riggare olika mycket information i statuskolumnen samt använder 
olika färgkodningar vilket ökar risken för misstag. En utveckling av rigglistorna så att de kan 
hantera fler jämförelser längre bak i tiden eliminerar det manuella arbetet och minskar risken 
för misstag. 
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5.4 Förbättring av internt ställarbete 

Huvudsyftet med ställtidsreduktion är självfallet att minimera den interna ställtiden. För att 
se vilka arbetsmoment som internt ställarbete vid Ericsson Katrineholm idag innefattar se 
avsnitt 5.1.2.  

5.4.1 Framtagande av arbetsordning för internt ställarbete 

Idag finns ingen tydlig rollfördelning under det interna ställarbetet. Det medför att 
inblandad personal utför ställarbete vid den maskin de för närvarande befinner sig närmast, 
inte standardiserade arbetsuppgifter knutna till roller. Eftersom det interna ställarbetet har 
goda möjligheter att innehålla repetitiva operationer är det högts lämpligt att standardisera. 
Genom att definiera det interna ställarbetet tydligt från start till slut kan missförstånd minskas 
och arbetet under den interna ställtiden effektiviseras genom ett ökat ansvarstagande. 

För att standardisera arbetsordningen måste först alla individuella arbetsmoment under det 
interna ställarbetet kartläggas. Detta är något som utförts i nulägesbeskrivningen och som 
återfinns i avsnitt 5.1.2. Genom att dela upp det interna ställarbetet i steg kan momenten 
fördelas på stegen och olika operatörer ges olika roller i ställarbetet. Nedan följer ett förslag 
till en standardiserad arbetsordning. Dock är det viktigt att arbetsordningen kontinuerligt 
revideras tillsammans med operatörer för att ständigt nå förbättringar. 

5.4.1.1 Steg 1: Initiering/signalering av ställ 

OP 1 påkallar riggarens hjälp innan sista kortet i föregående batch lämnat destackern. Det 
interna stället startar formellt. 

5.4.1.2 Steg 2: Omställning av destacker 

OP 1’s uppgift 

OP 1 stänger av destackern efter att sista kortet i föregående batch passerat. De nya 
mönsterkorten laddas i destackern. Efter att sista kortet har passerat DEK stängs denna av 
och destackern startas. Se Figur 5:10. 

 
Figur 5:10 Steg 2: Omställning av destacker 
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5.4.1.3 Steg 3: Omställning av DEK och SPI 

OP 1’s uppgift 

Plåt och kortstöd byts ut, därefter väljs rätt program och DEK startas av OP 1. Det första 
kortet avsynas manuellt. Efter utfört arbete går OP 1 runt linan till baksidan av linan för att 
bistå vid omställ av MTU på IP3:0. Se Figur 5:11. 

OP 2’s uppgift 

När sista kortet har passerat SPI stängs denna av, därefter väljs det nya programmet. 
Streckkodsläsning för kortspårbarhet ställs in i enlighet med styrdatablanketten. Efter utfört 
arbete startar OP 2 SPI och påbörjar stället av banbredd i nästkommande banor samt 
kortstöd i CP-7:1. Parallellt med att kortstödet ställs in tömmes hållaren för kasserade 
komponenter ur CP-7:1. Det färdiginställda kortstödet hämtas från det ambulerande 
materialbordet. Se Figur 5:11. 

 
Figur 5:11 Steg 3: Omställning av DEK och SPI 

5.4.1.4 Steg 4: Omställning av CP-7:1 

Riggarens uppgift 

Det nya programmet skickas till CP-7:1, detta görs under tiden produktionen fortgår. 
Matarborden tas ut ur maskinen. Maskinen dammsugs och rengörs, eventuella lösa 
komponenter tas om hand. De omställda borden placeras i maskinen. Rätt program väljs i 
enlighet med styrdatablanketten.  

CP-7:1 startas av riggaren efter att ha klargjort att OP 2 har genomfört stället av kortstöd. 
Efter utfört arbete går riggaren för att bistå vid omställ av MTU på IP3:1. Se Figur 5:12. 

OP 2’s uppgift 

Efter att riggaren startat CP-7:1 påbörjar OP 2 stället av banbredd i nästkommande banor 
samt kortstöd i CP-7:2. Parallellt med att kortstödet ställs in tömmes ”spottkoppen” med 
komponenter ur CP-7:2. Det färdiginställda kortstödet hämtas från det ambulerande 
materialbordet. Se Figur 5:12. 
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Figur 5:12 Steg 4: Omställning av CP-7:1 

5.4.1.5 Steg 5 Omställning av CP-7:2 

OP 3’s uppgift 

Det nya programmet skickas till CP-7:2, detta görs under tiden produktionen fortgår. 
Matarborden tas ut ur maskinen. Maskinen dammsugs och rengörs, eventuella lösa 
komponenter tas om hand. De omställda borden placeras i maskinen. Rätt program väljs i 
enlighet med styrdatablanketten.  

CP-7:2 startas av OP 3 efter att ha klargjort att OP 2 har genomfört stället av kortstöd. Efter 
utfört arbete går OP 3 till framsidan av linan för att bistå OP 2 vid omställ av kortstöd. Se 
Figur 5:13. 

OP 2’s uppgift 

Efter att OP 3 startat CP-7:2 påbörjar OP 2 stället av banbredd i nästkommande banor samt 
kortstöd i IP3:0. Parallellt med att kortstödet ställs in tömmes ”spottkoppen” med 
komponenter ur IP3:0. Det färdiginställda kortstödet hämtas från det ambulerande 
materialbordet. Se Figur 5:13. 

 
Figur 5:13 Steg 5: Omställning av CP-7:2 
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5.4.1.6 Steg 6 Omställning av IP3:0 

OP 4’s uppgift 

Det nya programmet skickas till IP3:0, detta görs under tiden produktionen fortgår. De 
komponentmatare som ej skall användas tas ut ur maskinen. De komponentmatare som skall 
användas placeras i maskin. Rätt program väljs i enlighet med styrdatablanketten. Se Figur 
5:14.  

OP 1’s uppgift 

De brickor som befinner sig i MTU för IP3:0 avlägsnas. MTU laddas med brickor som ska 
användas. Se Figur 5:14. 

OP 2’s uppgift 

OP 2 startar IP3:0 efter att ha klargjort att OP 4 och OP 1 genomfört ställ av matare samt 
brickor. Sedan påbörjar OP 2 stället av banbredd i nästkommande banor samt kortstöd i 
IP3:1. Parallellt med att kortstödet ställs in tömmes ”spottkoppen” med komponenter ur 
IP3:1. Det färdiginställda kortstödet hämtas från det ambulerande materialbordet. Se Figur 
5:14. 

 
Figur 5:14 Steg 6: Omställning av IP3:0 

5.4.1.7 Steg 7 Omställning av IP3:1 

Processtödets uppgift 

Det nya programmet skickas till IP3:0, detta görs under tiden produktionen fortgår. De 
komponentmatare som ej skall användas tas ut ur maskinen. De komponentmatare som skall 
användas placeras i maskin. Rätt program väljs i enlighet med styrdatablanketten. Se Figur 
5:15. 

Riggarens uppgift 

De brickor som befinner sig i MTU för IP3:1 avlägsnas. MTU laddas med brickor som ska 
användas. Se Figur 5:15. 
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OP 2’s uppgift 

OP 2 startar IP3:0 efter att ha klargjort att processtödet och riggaren genomfört ställ av 
matare samt brickor. Sedan påbörjar OP 2 stället av banbredd i nästkommande banor. Se 
Figur 5:15. 

 
Figur 5:15 Steg 7: Omställning av IP3:1 

5.4.1.8 Steg 8 Omställning av AOI och lödugn 

OP 3’s uppgift 

AOI stängs av, därefter väljs det nya programmet. Streckkodsläsning för kortspårbarhet ställs 
in i enlighet med styrdatablanketten. OP3 återgår till att bevaka komponentmaskinerna. Se 
Figur 5:16. 

OP 2’s uppgift 

Det nya programmet väljs för ugnen. Om ugnen skall sänka temperaturen öppnas locket för 
att snabba på nedkylningen. Efter detta startas ugnen. OP 2 återgår till avsyningen. Se Figur 
5:16. 

Riggarens uppgift 

Riggaren återvänder till ställplatsen med överblivet material och förbereder nästa körning. 
Se Figur 5:16. 

Övriga operatörer 

Övriga operatörer återgår till sina positioner och återupptar ordinarie arbetsuppgifter. Se 
Figur 5:16. 
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Figur 5:16 Steg 8: Omställning av AOI och lödugn 

5.4.2 Körordning influerad av ställarbetets komplexitet 

För att minska bytet av brickors påverkan på den interna ställtiden kan 
produktionsplaneringen låta ställtid mellan olika kretskortstyper influera planeringen. 
Exempel, X produceras för tillfället i produktion. Produktionsplaneringen står inför valet att 
planera kretskort Y eller Z som nästa kretskort i körordningen, oavsett ordningen kommer 
båda orderna klara leveranstiderna. I detta läge kan en matris med ställtider mellan olika 
kretskort vara till nytta. Ställtiden mellan X och Y är hög medan ställtiden mellan X och Z 
är låg, därför är det fördelaktigt om produktionsplaneringen väljer att producera Z efter X. 
Dock gäller det enbart för fall då valet står mellan två produkter. Vid fler produkter är det 
den totala ställtiden som bör minskas och då kan det vara fördelaktigt att välja ett alternativ 
med medelhögt första ställ men mycket kort andra ställ kontra kort första ställ och mycket 
högt andra ställ. 

Dock är standardavvikelsen för ställtiderna hög samtidig som ställtider mellan alla 
produkttyper måste mätas, vilket skapar en praktiskt omöjlig situation. Däremot kan en 
betygssättning baserat på ställens komplexitet nyttjas. En ställtidsmatris för ytmonteringen 
vid Ericsson Katrineholm kan exempelvis innehålla en betygssättning som baseras på 1) 
antalet brickor som ska bytas under stället, 2) skillnaden i banbredd som måste skruvas och 
3) huruvida två matarbord används i ena, inget eller båda körningarna. 

 

Ställtidsmatris 

Från / Till Kretskort X Kretskort Y Kretskort Z 

Kretskort X - Hög Låg 

Kretskort Y Hög -  

Kretskort Z Låg Medium - 
Tabell 5:4 Exempel på en ställtidsmatris 

Vad som är viktigt att ta i beaktning är att ställtidsmatrisen enbart ska agera stöd vid 
produktionsplaneringen. Fokus måste fortfarande vara att klara uppsatta leveranstider så att 
inte hänsyn till färdigdatum blir av sekundär natur vilket är ett klassiskt misstag vid 
ställtidsreduktion (Nicholas, 1998). 

Destack DEK SPI 

CP 

CP-7:1 

CP 

CP-7:2 

IP3:0 IP3:1 M
T
U

M
T
U AOI UGN JOT Rep 

OP 2

Riggare 
Avsyning 
Reparation

Material 
OP 3 

OP 4

OP 1 

Processtöd 



 Analys  
 

 
  
 
 

  42 

5.4.3 Överföring av komponenter från brickor till rullar 

Bytet av brickor står för stor del av den interna ställtiden. Brickor måste laddas i IP-
maskinerna en efter en, och arbetet kan inte påbörjas förrän sista kretskortet i föregående 
batch passerat nämnda IP-maskin. I dagsläget kan inte brickorna laddas snabbare eftersom 
komponenterna kräver ett försiktigt handhavande för att inte lossna från brickorna. För att 
minska brickornas påverkan på den interna ställtiden bör diskussioner föras med leverantörer 
för att fastställa vilka komponenter som maskinmässigt går att överföra från bricka till rulle. 

5.4.4 Förändring av maskinutrustning 

För att ytterligare minska den interna ställtiden bör större hänsyn tas en eliminering av 
justeringar. Justeringar är nämligen en vanlig och tidskrävande del av ställarbete och normalt 
står för nära 50 % av den interna ställtiden. (Shingo, 1985) 

Monteringen av kortstöd kan förenklas genom att införa standardiserade fästanordningar. 
Information om rätt placering sparas sedan och användas under framtida ställarbete. 
Dessutom bör enbart en typ av fästanordning användas så att behovet av flera verktyg 
elimineras. Likaså bör inställandet av banbredd modifieras. Idag skruvas banbredden vilket 
kräver en hel del justeringar innan bredden kan anses tillfredsställande. Shingo (1985) menar 
att kalibrerade skalor för inställning bör införas så att numerisk kalibrering kan ersätta 
erfarenhetsbaserad intuition. När personalen vet vilket numeriskt värde som ska användas 
kommer det kunna sättas i system. Dessutom kommer ny personal kunna ställa in maskin 
korrekt utan behov av erfarenhet. 

5.5 Implementering 

I detta kapitel diskuteras när givna förslag bör implementeras och vad vinsten av förslagen 
beräknas bli. En kortare beskrivning av hur implementeringen av förslagen kan gå till 
redovisas även. 

5.5.1 Rangordning av förslag 

Kortsiktiga förslag är sådana som kan införas i verksamheten utan större monetära och 
arbetsmässiga insatser och med kort varsel, medan långsiktiga förslag kräver en mer 
detaljerad planering samt större insatser. 

För att differentiera mellan de framtagna förslagen har de rangordnats utifrån ett antal 
kriterier. Kriterierna som nyttjats är: 

 Kostnad för förberedande 

 Kostnad för implementering 

 Tid för förberedande 

 Tid för implementering 

 Komplexitet 
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Det sistnämnda kriteriet komplexitet är en kombination av hur stor förändring av tidigare 
arbetssätt förslaget innebär samt hur många ur personalen som omfattas av förändringen. 

Förslagen har sedan betygssatts av en grupp bestående av personal från produktionslinan 
samt författaren. Förslagen tilldelades betyg från noll till fem, där noll är ett mycket lågt 
betyg och fem ett mycket högt betyg. Förslag med låg totalsumma är sådana som lämpar sig 
att införa tidigt medan förslag med hög totalsumma kräver längre förberedelser. 

 

Förslag Kostnad Tid Komplexitet Totalsumma 

  Förb. Implem. Förb. Implem.   

Förändring av maskinutrustning 2 3 4 4 3 16 

Överföring av komponenter från 
brickor till rullar 4 1 5 0 4 14 

Körordning influerad av ställarbetets 
komplexitet 2 1 4 1 3 11 

Optimering av komponentmatarställ 1 2 3 2 2 10 

Framtagande av arbetsordning för 
internt ställarbete 1 2 3 2 2 10 

Automatiserade jämförelser av 
rigglistor 2 1 2 1 1 7 

Framställning av plats för brickor 1 1 1 1 1 5 

Byte av matarbord 0 0 0 0 1 1 

Förflyttning av komponentmatare 0 0 0 0 1 1 
Tabell 5:5 Rangordning av förslag efter svårighet att införa 

Efter betygssättningen framgår tre tydliga grupperingar i rangordningen. Förslagen inom 
lägsta gruppen benämns som förslag på kort sikt, dessa kan införas utan större insatser. 
Förslagen inom grupp två benämns som förslag på mellanlång sikt och kan införas tämligen 
tidigt men kräver ett gediget förarbete. Förslagen inom den sista gruppen benämns som 
förslag på lång sikt och är avancerade i den mån att de kräver större monetära och 
tidsmässiga insatser, både i det förberedande arbetet som vid implementeringen. 

Dock bör inte ett förslag införas enbart på grunderna att det är enkelt att införa. Det bör 
även medföra vinster för organisationen. För att estimera vinsten av förslagen har de 
rangordnats en andra gång utifrån kriterier som återspeglar vinsten av dem. Kriterierna som 
nyttjats är: 

 Påverkan av intern ställtid (positiv eller negativ) 

 Påverkan av extern ställtid (positiv eller negativ) 

Förslagen har sedan återigen betygssatts av en grupp bestående av personal från 
produktionslinan samt författaren. Förslagen tilldelades betyg från noll till fem, där noll är ett 
mycket lågt betyg och fem ett mycket högt betyg. Betyg som berör intern ställtid (både 
positiv och negativ) har viktats dubbelt så högt som förslag som berör extern ställtid. Betyg 
för negativ påverkan har subtraherats från totalpoängen medan betyg för positiv påverkan 
har adderats till totalpoängen. 

Förslag med hög totalsumma i detta fall är sådana som beräknas medföra störst vinster medan 
förslag med låg totalsumma beräknas medföra lägre vinster. I Tabell 5:6 nedan syns två 
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grupperingar av förslag där den högsta grupperingen antas medföra störst vinster efter 
införande. 
 

Förslag Påverkan Totalpoäng Uträkning 
  intern ställtid extern ställtid     
Körordning influerad av 
ställarbetets komplexitet 3 2 8 Total = 2*(int) + (ext) 

Framtagande av 
arbetsordning för internt 
ställarbete 

4 0 8 Total = 2*(int) + (ext) 

Byte av matarbord 4 0 8 Total = 2*(int) + (ext) 
Framställning av plats för 
brickor 3 0 6 Total = 2*(int) + (ext) 
Förändring av 
maskinutrustning 3 0 6 Total = 2*(int) + (ext) 
Förflyttning av 
komponentmatare 3 -2 4 Total = 2*(int) + (ext) 
Överföring av 
komponenter från brickor 
till rullar 

2 -1 3 Total = 2*(int) + (ext) 
Optimering av 
komponentmatarställ 0 3 3 Total = 2*(int) + (ext) 
Automatiserade 
jämförelser av rigglistor 0 3 3 Total = 2*(int) + (ext) 

Tabell 5:6 Rangordning av förslag efter vinst 

5.5.2 Förslag på kort sikt 

Av de förslag som lämnats i rapporten lämpar sig fyra stycken att införa på kort sikt: 

 Byte av matarbord 

 Förflyttning av komponentmatare 

 Framställning av plats för brickor 

 Automatiserade jämförelser av rigglistor 

Att sluta återvinna komponentmatare från direkt föregående körningar kan införas redan 
idag i produktion, det gäller bara att informera riggpersonalen om det nya arbetssättet och 
förklara vinsterna som görs i minskad intern ställtid. Förslaget har inte rankats högt 
beträffande vinsten av införande då det i sin ensamhet, utan att ha optimerat 
komponentmatarställen, kan innebära markant ökade externa ställtider på grund av det 
ökade av- och påriggandet av komponentmatare som avskaffandet medför. 

Beroende på komplexiteten på valet av förberedande utrymme kan förslaget införas 
tämligen tidigt. En markerad bordsyta går fort att framställa, dessutom kan enklare 
hyllformer framställas utan att för den delen vara avancerade eller överdrivet tidskrävande. 

Arbetsgången som riggarna nyttjar när de genomför jämförelserna är alltid densamma, därför 
lämpar den sig väl att automatisera och införa som en funktion i det program som framställer 
rigglistorna.  
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5.5.3 Förslag på mellanlång sikt 

Av de förslag som lämnats i rapporten lämpar sig tre stycken att införa på mellanlång sikt: 

 Körordning influerad av ställarbetets komplexitet 

 Optimering av komponentmatarställ 

 Framtagande av arbetsordning för internt ställarbete 

En optimering av komponentmatarställ kräver att samtliga komponentmatare märks om 
enligt de nya klasserna. Arbetet bör skötas i etapper om två, förberedelse och ommärkning. 
Förslaget är inte högt rankat med avseende på vinst, däremot är underlättar det för förslaget 
att sluta återvinna komponentmatare från direkt föregående körningar. 

Ericsson Katrineholm använder ett system som kallas TraceXpert för att hålla reda på 
produktionens komponentmatare. I detta system är alla komponentmatare märkta efter en 
kolumn som i systemet kallas FeederID. Tyvärr kan inte informationen i kolumnen 
FeederID användas till ABC-klassificeringen eftersom att systemet är beroende av att denna 
information behålls intakt.  

Därför måste istället kolumnen FeederNo nyttjas. FeederNo är en kolumn som finns 
tillänglig i TraceXpert just för interna komponentmatarnummer i produktion. Genom att 
ge komponentmatarna ett unikt FeederNo-nummer som baseras på ABC-klassificeringen 
kan systemet behålla informationen som är knuten till FeederID samtidigt som 
produktionen kan leta och hantera komponentmatare enligt ABC-klassificeringen i 
FeederNo. Dock medför detta att rigglistor och andra program som baseras på FeederID för 
att presentera var en komponentmatare hör hemma i komponentmatarställen måste 
uppdateras så att de istället först och främst hämtar information från kolumnen FeederNo, 
om det finns någon information där, annars måste programmen presentera den information 
som finns i kolumnen FeederID. Detta så att programmet kan hantera den situation då båda 
kolumnerna används. Detta kan exempelvis ske då enbart komponentmatarna för CP-
maskinerna har uppdaterats enligt klassificeringen medan IP-maskinernas komponentmatare 
ännu använder den gamla sorteringen. 

Ommärkningen kan skötas effektivare om arbetet delas upp i lag. Dessa lag har ansvar för 
var sitt A- eller B-ställ och arbetar systematiskt efter ett antal steg. Första steget är att tömma 
stället och märka om det efter det nya systemet. Sannolikt finns ett stort antal 
komponentmatare redan uppriggade med de komponenter som krävs i stället (fast placerade 
i andra ställ), därför hämtas dessa och märks om efter ABC-klassificeringen. När väl alla lag 
genomfört steg ett kommer alla A och B-ställen att vara fyllda med komponentmatare men 
med flertalet luckor eftersom att antalet redan uppriggade komponentmatare inte kommer 
räcka till att komplett fylla ställen. 

Steg två innebär att fylla de luckor som finns i ställen genom att hämta ut material, rigga av 
icke ommärkta komponentmatare samt märka om dem till de A- eller B-klassade 
komponentmatare som saknas.  

När alla A- och B-ställ är kompletterade tar steg tre vid. Resterande icke ommärkta ställ och 
komponentmatare märks om som C-ställ samt C-klassade komponentmatare. 
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En framtagen arbetsordning för det interna ställarbetet förväntas medföra stora vinster. 
Genom att utgå från förslaget till en standardiserad arbetsordning som presenterats i 5.4.1 
kan ett antal handböcker framställas för alla inblandade operatörer i ställarbetet där 
operatörernas enskilda instruktioner framgår.  På så vis behöver inte operatörerna 
konsultera dokumentet med arbetsordningen utan enbart deras egna handböcker. 
Handböckerna kan dessutom med fördel utformas så att de alltid kan bäras med i 
arbetsrocken. 

5.5.4 Förslag på lång sikt 

Av de förslag som lämnats i rapporten lämpar sig två stycken att införa på lång sikt: 

 Förändring av maskinutrustning 

 Överföring av komponenter från brickor till rullar 

Att förändra befintlig maskinutrustningen är ett mer omfattande projekt som kräver större 
insatser. Det kan dock antas att vinsterna kan vara omfattande. 

En överföring av komponenter från brickor till rullar är ett omfattande arbete som kräver ett 
ökat tryck på leverantörerna. Vinsterna anses inte överhängande stora ur ställsynpunkt då 
rullar orsakar mer externt ställarbete än brickor. Dock bör man även ta i beaktning att en 
överföring från brickor till rullar medför snabbare och noggrannare montering samt 
betydligt färre produktionsstopp för påfyllning av komponenter. En av de kanske viktigaste 
orsakerna som inte faller under ställtidsreduktion är elimineringen av misstag. Brickor kan 
nämligen placeras felvända i maskin utan att någon säkerhetsanordning stoppar montering 
vilket kan få stora ekonomiska följder om korten tillåts passera lödugn. 

Arbetet att överföra komponenter från brickor till rulle har tidigare bedrivits på 
anläggningen, men nedprioriterats då resurserna istället omlokaliserats för att leda 
övergången till RoHS, ett omfattande arbete som vars restriktioner förbjuder användandet 
av bly i lödprocesser. 
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6 SLUTSATSER OCH REKOMMENDATIONER 

I detta avsnitt lämnar författaren sina slutsatser som dragits från studiens analysavsnitt samt 
rekommendationer till fortsatt arbete. 

6.1 Slutsatser 

Arbetsmoment som kan klassas som externt ställarbete men ibland utförs som internt 
ställarbete innefattar förberedande av brickor, byte av matarbord samt förflyttning av 
komponentmatare. 

En specifik plats för brickor som ska användas i nästkommande körning minimerar risken att 
förberedandet av brickor sker under intern ställtid. Tiden för själva bytet minskar dessutom 
om platsen medför en tydligare märkning av var i MTU brickorna ska placeras. 

Byten av matarbord under externt ställarbete medför en minskat intern ställtid utan 
påverkan på den externa ställtiden, självfallet måste det därför alltid ske vid möjlighet.  

Att sluta återanvända komponentmatare från direkt föregående körningar minskar den 
interna ställtiden men har en negativ påverkan på den externa ställtiden. För att uppnå 
vinster med förslaget på kort sikt kan en variant av förslaget införas. Riggare bör 
uppmuntras att inte återanvända komponentmatare från direkt föregående körningar när det 
enbart rör sig om ett fåtal komponentmatare, förslagsvis 1-3 stycken. Däremot bör dispens 
lämnas vid återanvändning av fler komponentmatare. Detta då den ökade externa ställtiden 
riskerar bli flaskhals för minsta möjliga batchstorlek. 

För att reducera internt ställarbete kan en standardiserad arbetsordning medföra stora vinster. 
Den standardiserade arbetsordningen kan med fördel brytas ner i handböcker för alla 
inblandade operatörer i ställarbetet där operatörernas enskilda arbetsuppgifter i det interna 
stället framgår. På så vis behöver inte operatörerna konsultera dokumentet med hela 
arbetsordningen utan enbart sina egna handböcker. 

En körordningen influerad av ställarbetets komplexitet har möjligheten att sänka både intern 
samt extern ställtid.  För att förverkliga förslaget måste faktorerna som bygger upp 
ställtidsmatrisen mellan de olika produkttyperna bestämmas. När det är genomfört måste 
sedan matrisen introduceras för produktionsplaneringen, antingen som ett integrerat 
elektroniskt system eller som ett utskrivet dokument som kan användas som stöd vid 
planerande av körordning. Dock måste fokus fortfarande vara att klara uppsatta leveranstider 
och hänsyn till färdigdatum får aldrig bli av sekundär natur. 

Överförandet av komponenter från brickor till rullar kräver ett tätare arbete med Ericsson 
Katrineholms leverantörer av kretskortskomponenter. Vinsterna med färre brickor 
inkluderar kortare interna ställ, snabbare montering i maskin samt färre produktionsstopp för 
påfyllning av komponenter. Att överföra komponenter från brickor till rullar är ett arbete 
som tidigare bedrivits på anläggningen men som nedprioriterats då resurserna istället arbetat 
för att klara av övergången till RoHS som förbjuder användandet av bly i lödprocesser. 

En förändring av befintlig maskinutrustningen är ett genomgripande projekt som kräver 
stora insatser. Det kan dock antas att vinsterna kan vara av omfattande natur. Med hänsyn 
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till studiens avgränsningar har ingen undersökning gjorts av hur arbetet skulle kunna 
bedrivas, detta då studien fokuserat på förändrade arbetssätt och materialhantering. 

Automatiserade jämförelser av rigglistor minskar extern ställtid och standardiserar arbetssättet 
vilket minskar risken för fel. Förslaget kräver heller inte några större monetära eller 
arbetsmässiga insatser och bör införas snarast. Arbetsgången som riggarna nyttjar när de 
genomför jämförelserna idag är alltid densamma, därför lämpar den sig väl att automatisera 
och införa som en funktion i det program som framställer rigglistorna. 

ABC-klassade komponentmatarställ minskar antalet av- och påriggningar av frekvent 
använda komponenter och säkerställer tillgången på komponenterna då systemet kräver att 
komponentmatarställen kontinuerligt hålls fyllda. Det minskar antalet uttag av frekvent 
använda komponenter från PF1 under extern ställtid. Förslaget agerar även användbart 
komplement till tidigare förslag om att sluta återanvända komponentmatare från direkt 
föregående körningar. Den ökade tillgången på frekvent använda komponenter minskar 
nämligen behovet av att rigga upp komponenter som ej längre får återanvändas. 

6.2 Fortsatt arbete 

ABC-klassificeringen av CP-komponenter som genomförts har gett författaren fler idéer om 
mer djupgående undersökningar på samma tema. Genom att jämföra högfrekventa 
komponenter i produktion mot lågfrekventa kan möjligheten att byta ut likvärdiga 
lågfrekventa komponenter mot högfrekventa identifieras. Det kan med stor sannolikhet leda 
till att ett antal lågfrekventa komponenter kan tas ur sortiment och därigenom reducera både 
lagerhållnings- och artikelkostnader. 

Beträffande ABC-klassningen är det viktigt att den efter införande uppdateras med jämna 
intervaller. Ett inaktuellt ABC-system blir nämligen ineffektivare än tidigare system när de 
uppbundna komponentmatarna i A- och B-klassen inte längre återspeglar aktuell 
produktmix. Det är av författarens åsikt att detta med fördel kan göras i samband med 
Ericsson Katrineholms uppdatering av sin Medium Range Plan, MRP, som sker en gång 
per månad och ger aktuell information om förändrad produktmix för de kommande 
månaderna.
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7 RESULTAT 

Under examensarbetets gång har flera förslag löpande implementerats. En diskussion av resultaten som 
uppkommit följer nedan samt en blick mot framtiden. 

7.1 Införande 

ABC-klassificering av komponentmatarna för CP-7-maskinerna infördes under vecka 46, 
samtidigt som regeln att A-klassade komponentmatare från direkt föregående körningar inte 
längre fick återanvändas och förflyttas under internt ställarbete fastställdes. Införandet ledde 
tidigt till minskade interna ställtider men också inledningsvis ökade externa ställtider. 
Anledningen att de externa ställtiderna ökade berodde på att antalet C-klassade 
komponentmatare underdimensionerades för ett antal specifika matartyper.  

För att på kort sikt lösa problemet frigjordes fler komponentmatare genom att klassa ner 
några av bristtyperna från A till B och från B till C. Den uppenbara nackdelen var självfallet 
att systemets fördelar minskade ifall de högfrekventa A- och B-komponenterna i för stor 
omfattning klassades ner, därför togs beslut att införskaffa ett antal fler komponentmatare av 
bristtyperna. Med de extra komponentmatarna vände de externa ställtiderna och började 
istället minska. 

 
Figur 7:1 Exempel på A-klassade komponenter 

För att ytterligare minska de externa ställtiderna automatiserades jämförelsen av rigglistor 
vilket snabbt gav resultat och minskade externa ställtider med ungefär 30-60 minuter per 
förberedelse av jobb. Samtidigt gjordes ytterligare förändringar av rigglistornas funktionalitet 
på förslag av riggarna, genom att lägga till information om det totala antalet komponenter 
som behövs för körningen behövde inte riggarna längre konsultera plocklistan. Den enskilda 
förändringen uppskattades minska den externa ställtiden med ungefär 30 minuter per jobb.  

För att få en uppfattning om vinsterna som införda förslag inneburit analyserades den 
veckovist genomsnittliga ställtiden för år 2006. Mellan veckorna 1-45 var den 
genomsnittliga ställtiden 42 minuter. Då ovan nämnda förslag infördes från vecka 46 
analyserades den genomsnittliga ställtiden mellan vecka 46-51. Resultatet blev en 
genomsnittlig ställtid på 28 minuter, vilket är en minskning på närmare 14 minuter jämfört 
med snittet för årets tidigare veckor, se Diagram 7:1. Siffrorna bör dock inte tolkas som ett 
nytt stabilt läge utan mer som en indikation på att ställtiderna tycks sjunka. Då den nya 
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genomsnittliga ställtiden enbart är baserad på ett sex veckors stort datamaterial kan yttre 
faktorer som tillfällig förändring av produktmixen inverka på resultatet. Författaren har dock 
efter samtal med både produktionspersonal och produktionschef fått vetskap om att Ericsson 
Katrineholm inte producerat färre utan snarare fler produkttyper under denna period och 
även i mindre batcher. 
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0:30:00

0:40:00

0:50:00

1:00:00
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Average of Change

Vecka  
Diagram 7:1 Genomsnittlig ställtid veckovis 2006 

De ekonomiska vinsterna med en genomsnittligt lägre intern ställtid på 14 minuter 
kalkyleras genom att beräkna vad den icke-produktiva tiden annars förväntas kosta 
anläggningen. Produktionslinan beräknas kosta 4100 kr/förlorad produktionstimme. Med i 
genomsnitt 20 ställ/vecka och en minskning av den genomsnittliga interna ställtiden med 14 
minuter/ställ resulterar det i en förväntad besparing på kring 1 000 000 kr per år. 
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7.2 Framtiden 

En handbok med operatörernas ansvar och befogenheter introduceras under 2007. 
Handböckerna är av A6-format och utformade så att de alltid ska bäras av operatörerna i 
arbetsrocken och överlämnas sedan till motsvarande operatör vid skiftbyte. I handboken har 
även ett kapitel om arbetsordningen under det interna ställarbetet framtagits med 
utgångspunkt från förslaget i examensarbetet. Kapitlet är unikt för varje operatör och 
innehåller enbart den specifika operatörens arbetsuppgifter under det interna ställarbetet. 
Hela arbetsordningen kommer vid införandet att lagras i en dokumentation som placeras i 
anslutning till produktionslinan. I Figur 7:2 nedan återfinns den färdiga handboken för 
processtöd. 

 
Figur 7:2 Exempel på ställhandbok för processtöd 
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8.3 Muntliga källor 

Nedan följer en sammanställning av de respondenter på Ericsson Katrineholm som 
intervjuats. Intervjuer och möten med respondenterna har skett kontinuerligt under 
examensarbetets gång och därför redovisas inga specifika tidpunkter. 
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9 BILAGOR 

9.1 Bilaga 1 - Exempel på rigglista 

Job: XXX, Lina1, Top [JOB-0193] 
Datum: 2006-09-17, 08:10:20 
Mask: CP:7-1T (Jämförd med ROA2197672_1R1C - Lina1.xls [Sekundär alla]  2006-10-05 09.44.22) 
Bered: erahunn 
 
Plac. Komp.nr. Feeder.nr. Feedernamn Typ Status Ant.
 
1-19 RYT3266000/46C - KJE-0804-1.3-330 Emboss - 4
1-17 REP623643/1 0046, 0556, 

1232 
KJD-0804-1.0-330 Paper 

- 1

1-18 REP623643/51 0058 KJD-0804-1.0-330 Paper - 5
1-7 RJC4643035/1 0091, 1211, 

1231 
KJD-0804-1.0-330 Paper 

- 1

1-2 REP623645/33 0114, 0934, 
1050 

KJD-0804-1.0-330 Paper 
- 1

1-13 REP623644/68 0125, 1101 KJD-0804-1.0-330 Paper - 2
1-3 REP623643/18 0136, 0148 KJD-0804-1.0-330 Paper - 3
1-14 REP623644/24 0144 KJD-0804-1.0-330 Paper - 2
1-21 RJC5443086/1 0203, 0327 KJD-0804-1.3-330 Paper - 8
1-20 RJC4643067/1 0224 KJD-0804-1.3-330 Paper - 1
1-5 REP623645/82 0226, 0856 KJD-0804-1.0-330 Paper - 5
1-15 REP623645/18 0237, 0850 KJD-0804-1.0-330 Paper - 1
1-8 REP623646/47 0305 KJD-0804-1.0-330 Paper - 1
1-9 REP623645/56 0340 KJD-0804-1.0-330 Paper - 2
1-12 REP623645/62 0347 KJD-0804-1.0-330 Paper - 1
1-4 REP623643/56 0351 KJD-0804-1.0-330 Paper - 1
1-16 REP623644/75 0503, 1060 KJD-0804-1.0-330 Paper - 1
1-11 REP623642/47 0735, 0931 KJD-0804-1.0-330 Paper - 2
1-6 REP623642/68 0858 KJD-0804-1.0-330 Paper - 47
1-1 RJC4643046/1 1201 KJE-0804-1.0-330 Emboss - 275
1-10 REP623001/0 1217, 1229 KJD-0804-1.0-330 Paper - 3
      367
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9.2 Bilaga 2 - Exempel på plocklista 

ARTIKEL: XXX XXX 

REV: R7B   

ROHS/LF
S 

       

SKRIV IN BATCHSTORLEK I GULA RUTAN: 1 
       

MASKI
N ARTIKEL 

ANTAL/KOR
T SEK 

ANTAL/KOR
T PRIM 

TOTALT 
ANTAL/KORT 

ANTAL DENNA 
BATCH KOMMENTAR 

  
TVJ 119 2201 
R8A       1 

MÖNSTERKOR
T 

CP NGH325033/3000 0 1 1 1   
CP REG7044242/39G 2 0 2 2   
CP REG706235/15 0 20 20 20   
CP REP608641/1 0 3 3 3   
CP REP622001/0 1 1 2 2   
CP REP622451/82 2 1 3 3   
CP REP622652/22 22 4 26 26   
CP REP622652/33 11 6 17 17   
CP REP622652/47 10 14 24 24   
CP REP622652/56 17 3 20 20   
CP REP622652/68 2 16 18 18   
CP REP622653/1 0 2 2 2   
CP REP622653/15 1 1 2 2   
CP REP622653/22 4 0 4 4   
CP REP622653/27 1 0 1 1   
CP REP622653/39 0 1 1 1   
CP REP622653/47 2 0 2 2   
CP REP622653/56 12 13 25 25   
CP REP622654/1 68 7 75 75   
CP REP622654/22 2 1 3 3   
CP REP622654/3 2 0 2 2   
CP REP622654/33 9 2 11 11   
CP REP622654/47 12 4 16 16   
CP REP622654/68 2 0 2 2   
CP REP622655/1 86 13 99 99   
CP REP622655/15 0 1 1 1   
CP REP622655/68 1 0 1 1   
CP REP622656/1 3 4 7 7   
CP REP623643/1 2 0 2 2   
CP REP624652/1 0 1 1 1   
CP REP624654/68 2 0 2 2   
CP REP624655/1 0 2 2 2   
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CP REP624655/47 0 4 4 4   
CP REP624655/62 0 1 1 1   
CP REP624656/1 0 2 2 2   
CP RER533442/22 19 33 52 52   
CP RER533442/33 20 197 217 217   
CP RER533442/47 12 0 12 12   
CP RER535444/33 1 7 8 8   
CP RER535445/1 0 1 1 1   
CP REZ80101/2 1 1 2 2   
CP RJC4633033/22 2 0 2 2   
CP RJC4636044/15 2 0 2 2   
CP RJC4643035/1 0 1 1 1   
CP RJC4643036/1 517 48 565 565   
CP RJC5163047/47 6 1 7 7   
CP RJC5163526/1 6 0 6 6   
CP RJC5163557/47 0 1 1 1   
CP RJC5443575/1 2 0 2 2   
CP RJC5443676/1 3 2 5 5   
CP RJE3762063/33L 0 3 3 3   
CP RJE3762063/47 0 5 5 5   
CP RJE5843208/1 0 20 20 20   
CP RJE5991108/47F 0 1 1 1   
CP RKZ123465/2 0 2 2 2   
CP RKZ22301/10 0 1 1 1   
CP RKZ22301/9 1 0 1 1   
CP RKZ32317/2 1 0 1 1   
CP RKZ43325/2 0 2 2 2   
CP RKZ43325/3 0 1 1 1   
CP RKZ43325/4 0 1 1 1   
CP RTL201629/24 0 1 1 1   
CP RYN12137/1 1 0 1 1   
CP RYN121629/1 0 2 2 2   
CP RYT1016195/2 0 1 1 1   
CP RYT1016320/2 1 0 1 1   
CP RYT102043/C 2 2 4 4   
CP RYT1096158/2C 0 1 1 1   
CP RYT1096181/2C 0 1 1 1   
CP RYT1096195/C 0 1 1 1   
CP RYT113136/C 0 1 1 1   
CP RYT1136065/7 0 1 1 1   
CP RYT1226018/1 0 3 3 3   
CP RYT1246018/2 0 3 3 3   
CP RYT3266000/42C 2 0 2 2   
CP RYT3266008/42C 3 0 3 3   
CP RYT3266014/42C 1 0 1 1   
CP RYT3290244/2C 0 2 2 2   
CP RYT3296001/C 0 1 1 1   
CP RYT3296002/3C 1 1 2 2   
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CP RYT3310008/3C 0 1 1 1   
       

IP REG724152/1 0 1 1 1   
IP RJE3113352/33 0 4 4 4   

IP 
ROP1011175/4R1
A 0 1 1 1 BRICKA 

IP RPV380253/140 0 1 1 1   
IP RYN1236010/1 0 1 1 1   
IP RYT1186152/26 0 4 4 4   
IP RYT119131/1 8 8 16 16   
IP RYT1196130/3 1 1 2 2   
IP RYT1196136/1 0 1 1 1   
IP RYT1346049/6 0 16 16 16 BRICKA 
IP RYT141058/2C 0 1 1 1 BRICKA 
IP RYT9136014/6 0 1 1 1 BRICKA 
IP RYT9136018/2 0 1 1 1   
IP RYT9136044/1 0 1 1 1   
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9.3 Bilaga 3 - Ishikawa-diagram 

 

  




