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vid en ny order från ett marknadsbolag.
Problem som bearbetats har varit till exempel leveransadresser, materialhantering och godsmärkning.
Utöver problemlösning har arbetsinstruktioner och processbilder skapats.
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Sammanfattning
Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete utfört på produktionsenheten NPC 
Katrineholm inom Ericsson AB. Arbetet kan ses som en del i ett större förändringsarbete 
involverande fler enheter än de berörda av detta arbete.

Arbetet har gått ut på att förändra ett nuvarande flöde till ett bättre fungerande flöde med 
förändrad ansvarsfördelning. För att få till stånd det nya flödet har en rad problem varit 
tvungna att lösas på bästa sätt och informerande av inblandade parter i såväl Katrineholm 
som på CL Kista som är första kontakt vid en ny order från ett marknadsbolag. 

Problem som bearbetats har varit till exempel leveransadresser, materialhantering och 
godsmärkning. Utöver problemlösning har arbetsinstruktioner och processbilder skapats. 
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Abstract
This report is a result of a thesis executed at the production unit NPC Katrineholm within 
Ericsson AB. The work done can be seen as a part of a larger work of change involving 
other units than the ones mentioned here. 

The aim with the work has been to change an existing work flow to an improved and 
better working flow with a changed distribution of responsibility. To reach an improved 
work flow, a series of problems has been forced to be solved in the best way possible and 
to spread the information among involved parts at both NPC Katrineholm and CL Kista, 
which is the first contact when a new order arrives from a market unit. 

The problem which has been worked has been for example delivery address, handling of 
material and goods marking. Other than problem solving, work instructions and process 
illustrations has been created. 
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Förord
Detta examensarbete har utförts på Ericsson AB:s produktionsenhet NPC Katrineholm, 
på deras logistikavdelning i samarbete med produktionsverksamheten samt med CL 
Kista.

Jag skulle vilja ta tillfället i akt och tacka ett par personer som jag inte hade klarat mig 
utan för att genomföra arbetet. Dessa personer är 

Dragica Habijan, handledare på NPC Katrineholm 
Lars-Åke Eriksson, chef för logistikavdelningen 
Marita Staaf, Logistics Coordinator 
Jens Ohlsson, Product Manager 
Conny Pettersson, produktionsledare 
Bengt Lennartsson, examinator på Institutionen för Teknik och Naturvetenskap 

Utöver dessa personer vill jag rikta ett stort tack mot produktionspersonal, 
materialhantörer och vissa personer på CL Kista som fått stå ut med ett otal frågor och 
som ställt upp. 

vi



Figurförteckning 

Figur 1-1: Site under uppresning. .................................................................................... 11
Figur 2-2: En E7-containerplacerad på ett hustak........................................................... 17
Figur 2-3: Exempel på planlösning i en switching-site. ................................................... 18
Figur 2-4: 20-fotscontainers............................................................................................. 18
Figur 2-5: En E7-container i stål med en fritt stående mast. ........................................... 18
Figur 2-6: En av switchingcontainrarna tillhörande Ericsson Response. ....................... 19
Figur 2-7: Planlösning av en Mini GSM. ......................................................................... 19
Figur 2-8: Response-container ombord på isbrytaren Oden. .......................................... 21
Figur 2-9: Market Unit och Local Company.................................................................... 22
Figur 2-10: Kommunikationskanalerna innan det förändrade flödet .............................. 23
Figur 2-11: Kommunikationskanalerna efter att flödet förändrats.................................. 24
Figur 3-1: Ett mobilnäts topologi ..................................................................................... 27
Figur 3-3: Typer av siter i stadsmiljö. .............................................................................. 28
Figur 3-4: Typer av siter för öppna ytor. ......................................................................... 29
Figur 4-1: Ericsson AB:s organisation............................................................................. 31
Figur 4-2: Affärsenheten Systems (BUSY) organisation. ................................................. 32
Figur 4-3: Organisationen i shelterflödet......................................................................... 33
Figur 4-4: Flöde hos CAT Huddinge................................................................................ 34
Figur 5-1: Nuvarande orderflöde ..................................................................................... 36
Figur 7-1: Bestämning av leveransadress ........................................................................ 42
Figur 7-2: Planlösning över containerproduktion och tillhörande lageryta.................... 45

vii



Innehållsförteckning 
1 INLEDNING ....................................................................................................................... 11

1.1 PROBLEMFORMULERING ............................................................................................................ 12
1.2 SYFTE......................................................................................................................................... 12
1.3 AVGRÄNSNINGAR ...................................................................................................................... 13
1.4 METODREDOVISNING ................................................................................................................. 13
1.5 RAPPORTENS DISPOSITION.......................................................................................................... 14

2 BAKGRUND....................................................................................................................... 15
2.1 PRODUKTER ............................................................................................................................... 15

2.1.1 Swesite .................................................................................................................................. 16
2.1.2 Historik ................................................................................................................................. 17

2.1.2.1 GPRS Trial Systems................................................................................................................... 18
2.1.2.2 UMTS Trial Systems ................................................................................................................. 18
2.1.2.3 Nuvarande verksamhet............................................................................................................... 18

2.1.3 Ericsson Response ................................................................................................................ 19
2.1.3.1 Personal...................................................................................................................................... 20
2.1.3.2 Utrustning .................................................................................................................................. 20
2.1.3.3 Aktioner ..................................................................................................................................... 20
2.1.3.4 Nordpolen .................................................................................................................................. 21

2.2 ORDERFLÖDE ............................................................................................................................. 21
2.2.1 Kommunikationskanaler ....................................................................................................... 23

2.3 MATERIALFLÖDE ....................................................................................................................... 24
2.4 BESLUT ...................................................................................................................................... 25T

2.5 TRANSFER .................................................................................................................................. 26

3 TOPOLOGI & ARKITEKTUR........................................................................................ 27
3.1 RBS ........................................................................................................................................... 28
3.2 RNC/RAN ................................................................................................................................. 28
3.3 SITE-TYPER ................................................................................................................................ 28

3.3.1 Stadsmiljö ............................................................................................................................. 28
3.3.2 Öppna ytor............................................................................................................................ 29

4 ORGANISATION............................................................................................................... 30
4.1 ERICSSON AB............................................................................................................................. 30
4.2 SHELTER .................................................................................................................................... 33
4.3 CAT HUDDINGE......................................................................................................................... 34

5 ARBETSPROCESS............................................................................................................ 35
5.1 INFORMATIONSINSAMLANDE...................................................................................................... 35
5.2 FÖRSTÅELSE AV NUVARANDE FLÖDE ......................................................................................... 35
5.3 PROCESSBESKRIVNING ............................................................................................................... 36

5.3.1 Fysisk hantering av material ................................................................................................ 36
5.3.2 Orderhantering..................................................................................................................... 37
5.3.3 Rollbeskrivning..................................................................................................................... 37
5.3.4 Arbetsinstruktioner ............................................................................................................... 37

5.4 DOKUMENTERING ...................................................................................................................... 37

6 PROBLEMOMRÅDEN OCH LÖSNINGSFÖRSLAG .................................................. 38
6.1 PROBLEMBESKRIVNING.............................................................................................................. 38

6.1.1 Leveransadress ..................................................................................................................... 38
6.1.1.1 Supplier A.................................................................................................................................. 38
6.1.1.2 Supplier B .................................................................................................................................. 38

viii



6.1.1.3 Supplier C .................................................................................................................................. 38
6.1.2 Godsmärkning ...................................................................................................................... 38
6.1.3 Materialhantering................................................................................................................. 39
6.1.4 Ankomstrapportering............................................................................................................ 39
6.1.5 Behörigheter och ID ............................................................................................................. 39
6.1.6 Start och stopp ...................................................................................................................... 40
6.1.7 Förbrukningsmaterial........................................................................................................... 40
6.1.8 Krav och synvinklar.............................................................................................................. 40

6.2 PROBLEMLÖSNING ..................................................................................................................... 40
6.2.1 Leveransadress ..................................................................................................................... 40

6.2.1.1 Supplier A.................................................................................................................................. 40
6.2.1.2 Supplier B .................................................................................................................................. 40
6.2.1.3 Supplier C .................................................................................................................................. 40

6.2.2 Godsmärkning ...................................................................................................................... 40
6.2.3 Materialhantering................................................................................................................. 41
6.2.4 Ankomstrapportering............................................................................................................ 41
6.2.5 Behörigheter ......................................................................................................................... 41
6.2.6 Start och stopp ...................................................................................................................... 41
6.2.7 Förbrukningsmaterial........................................................................................................... 41
6.2.8 Krav och synvinklar.............................................................................................................. 41

7 RESULTAT......................................................................................................................... 42
7.1 FÖRÄNDRINGAR ......................................................................................................................... 42

7.1.1 Leveransadress ..................................................................................................................... 42
7.1.1.1 Supplier A.................................................................................................................................. 42
7.1.1.2 Supplier B .................................................................................................................................. 43
7.1.1.3 Supplier C .................................................................................................................................. 43

7.1.2 Godsmärkning ...................................................................................................................... 43
7.1.3 Materialhantering................................................................................................................. 43
7.1.4 Ankomstrapportering............................................................................................................ 44
7.1.5 Behörigheter ......................................................................................................................... 44
7.1.6 Start och stopp ...................................................................................................................... 44
7.1.7 Inköpsorder........................................................................................................................... 44

7.1.7.1 Förbrukningsmaterial ................................................................................................................. 44
7.1.8 Layout av produktion och lager............................................................................................ 44

7.2 DOKUMENT ................................................................................................................................ 46
7.2.1 Instruktioner ......................................................................................................................... 46
7.2.2 Process ................................................................................................................................. 46

7.2.2.1 Nuvarande flöde......................................................................................................................... 46
7.2.2.2 Processbild för nya flödet, intern ............................................................................................... 46
7.2.2.3 Processbild för nya flödet, extern............................................................................................... 46

7.2.3 Rollbeskrivning..................................................................................................................... 46
7.3 KOMMUNIKATIONSKANALER ..................................................................................................... 46

8 PILOTORDER ................................................................................................................... 48

9 DISKUSSION...................................................................................................................... 49
9.1 LIKNANDE FALL ......................................................................................................................... 49
9.2 BETYDELSE ................................................................................................................................ 49
9.3 YTTERLIGGARE ORDER .............................................................................................................. 49
9.4 IMPLEMENTATION ...................................................................................................................... 50
9.5 LEVERANTÖRSRELATERADE PROBLEM....................................................................................... 50
9.6 TIDSÅTGÅNG OCH BYRÅKRATI ................................................................................................... 50
9.7 REDOVISNING AV ARBETSPROGRESSEN...................................................................................... 50
9.8 VILJAN ATT FÖRÄNDRA.............................................................................................................. 50

10 ORDLISTA ......................................................................................................................... 51

ix



11 KÄLLFÖRTECKNING..................................................................................................... 54
11.1 REFERENSPERSONER .................................................................................................................. 54
11.2 LITTERATUR............................................................................................................................... 54
11.3 INTERNET ................................................................................................................................... 54T

12 APPENDIX.......................................................................................................................... 55
APPENDIX 1: NUVARANDE FLÖDE ............................................................................................................ 55
APPENDIX 1: NUVARANDE FLÖDE FORTSÄTTNING.................................................................................... 56
APPENDIX 2: PROCESSBILD, INTERN ......................................................................................................... 57
APPENDIX 3: PROCESSBILD, EXTERN ........................................................................................................ 58
APPENDIX 4: ARBETSINSTRUKTIONER ...................................................................................................... 59

x



Kapitel 1 - Inledning 

1 Inledning
Mobiltelefonisektorn växer och utvecklas för varje år som går. Nya tekniker och tjänster 
tillkommer och lockar allt fler användare till operatörernas nät. Utvecklingen av 
mobiltelefoni har hittills varit fokuserad till västvärlden där pengarna finns och 
utvecklingsområden såsom Afrika har kommit på efterslänt. Detta håller nu på att ändras, 
utvecklingsländer får nu tillgång till den teknologi som västvärlden haft tillgång till under 
många år, men nu när väst går över till tredje generations mobiltelefoni baserat på 
antingen WCDMA (UMTS) eller CDMA2000 (cdmaOne) så förlitar sig 
utvecklingsländerna på beprövade tekniker såsom GSM och CDMA. 

I väst har mobiltelefoni blivit en del av vardagen, stor del av befolkningen använder 
tekniken till att kommunicera med andra samt andra tjänster som operatörerna erbjuder. 
Tittar man på Sverige var penetrationen 2003 98,1 procent men då skall man komma ihåg 
att cirka 35 procent av befolkningen var ägare till mer än ett abonnemang (kontantkort 
inräknat). Idag väntar användarna på tredje generationen vilken kommer att kunna ge 
konsumenterna tjänster som kräver högre datahastighet. Nya tjänster är idag den drivande 
kraften för att locka mer kunder till operatörernas nät. 

Runt om i vår omgivning kan vi se antenner tillhörande de olika operatörernas nät, 
antingen fastsatta byggnader eller på fristående master.  Det som gäller för båda sätten är 
att i anslutning till antennen så kan utrustning för radiobasstationen som den är kopplad 
till att återfinnas. Denna utrustning återfinns oftast i en mindre container man hittar vid 
foten av masten eller på hustaket. 

Konsumenterna förväntar sig av operatörerna att det nät de använder täcker alla områden 
de kan tänkas befinna sig inom ett lands gränser. Det är aldrig acceptabelt hos 
användaren att ett samtal bryts för att täckning ej finns. Idag är näten så pass utbyggda i 
Sverige att det är få 
platser som detta sker på. 
För att få användare till 
ett helt nytt nät är det 
snabb utrullning av nätet 
som gäller samt ett utbud 
av tjänster att använda. 
Vid en sådan snabb 
utbyggnad är det viktigt 
att installation av 
utrustning går smärtfritt.  

En utbyggnad kan ske på 
olika sätt. Antingen kan 
utrustning installeras på 
plats i en container eller 
annat utrymmer eller så 
kan operatören köpa en Figur 1-1: Site under uppresning. 
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färdig lösning som kan ställas på plats och kopplas upp mot mast och resterande nät. En 
sådan lösning erbjuder LM Ericsson sina kunder och produktionsenheten i Katrineholm, 
NPC Katrineholm, producerar denna lösning. 

1.1 Problemformulering
För att ett effektivt arbete skall kunna bedrivas på alla nivåer krävs ett korrekt uppsatt 
flöde och dokumentation som beskriver alla ingående delar. Hur skall detta flöde se ut 
samt de relaterade problemen lösas? 

1.2 Syfte
Syftet med detta arbete är att ur ett logistiskt perspektiv klargöra det nya flödets utseende 
och få följande som resultat: 

Förbättra effektiviteten och därmed spara pengar och korta ner ledtid med 
drygt en vecka. 
Bättre utnyttjande av förråds- och produktionsyta. 
Minska riskerna för dubbletter av inköpsordrar. 
Ha bättre kontroll över materialflödet. 
Kundorderstyrt material- och orderflöde. 
Ansvaret lagt hos ett NPC, en kontakt. 
Inga missförstånd i hanteringen av en order genom flödet genom en 
reducering av antalet gränssnitt. 
Tydligare ansvarsfördelning och processer. 
Tydligare kommunikationskanaler. 
Tydliga ansvarsområden och arbetsuppgifter för respektive roll. Dessa skall 
finnas dokumenterade för bevaring av kunskapen och inte vara beroende av 
enstaka individer. 

Detta skall åstadkommas genom att genomföra följande: 

Processbilder
Processbeskrivningar för 

Orderhantering
Materialförsörjning 
Fysisk materialhantering  

Lösa problem knutna till inköpsordrar och materialleveranser 
Lösa problem knutna till produktionen och orderhanteringen 
Framtagande av 

Rollbeskrivningar och ansvarsfördelning 
Arbetsinstruktioner för order- och materialhantering 
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1.3 Avgränsningar
En avgränsning har fått göras till NPC Katrineholm och den dela av arbetsuppgifterna 
hos CL som berör NPC Katrineholm. Vissa stickspår har dock gjorts utanför denna 
avgränsning för att kunna lösa vissa problem. 

1.4 Metodredovisning
Ett utredande/undersökande arbetssätt har använts där problemkällor har sökts upp och 
därefter sökt finna bästa möjliga lösning. Vissa områden har ej varit problem i sig men 
varit av betydande karaktär och även där har sökande efter en bästa lösning genomförts. 

En förståelse för det nuvarande flödet har varit av stor betydelse för att kunna föra arbetet 
framåt. 
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1.5 Rapportens disposition 

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapital 11

Kapitel 12

Beskrivning av Ericssons och flödets organisation.

Problemformulering, syfte, avgränsningar och metod.

Problematikens och verksamhetens bakgrund samt 
produktinfo.

Teknologisk bakgrund för Swesite-konceptet.

Om den genomgågna arbetsprocessen.

Problemområden och lösningar.

Resultat som uppnåtts och förändringar som tagits fram.

Om den utförda pilotordern.

Analys av resultat och förändringar.

Diskussion om arbetet.

En förklaring till förkortningar använda i 
rapporten.

Appendix.
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Kapitel 2 - Bakgrund 

2 Bakgrund
LM Ericsson är idag ett av de större multiinternationella företagen inom data- och 
telekomindustrin. Man tillgodoser marknadens behov av produkter för allt från kärnnäten 
till utrustning för hemmens möjlighet till bredbandsuppkoppling. Man erbjuder även 
marknaden en portfölj av tjänster av olika slag. Ericsson har idag kvar ett fåtal 
produktionsenheter inom Sveriges gränser och efter den relativt nyligen (februari 2005) 
annonserade nedläggningen av NPC Nynäshamn blir dessa enheter färre. 
Produktionskapaciteten koncentreras till ett fåtal enheter såsom följande: 

NPC Katrineholm 
NPC Gävle 
NPC Kumla 
Core Production Stockholm 

NPC Katrineholm är en produktionsenhet i affärsenheten Systems inom Ericsson AB (se 
avsnitt 2 för organisationsbeskrivning). I Katrineholm har produktion skett sedan 1946 
med diverse produkter, bland annat AXE i två omgångar. Idag producerar man utrustning 
för kärnnäten. Man är självförsörjande på en viss del av de ingående kretskorten och man 
har prototypverksamhet. Efter det beslut som togs av ledningen för Ericsson i mitten av 
februari 2005 så kommer en del av produktportföljen från NPC Nynäshamn att hamna i 
Katrineholm. 

2.1 Produkter
De flesta av produkterna som NPC Katrineholm ansvarar för är sådan utrustning den 
vanliga konsumenten aldrig ser. Det handlar om sådan utrustning som ger användarna 
tillgång till näten och olika kommunikationssätt (data, video och tal) och tjänster. De 
största produkterna är följande: 

AXE: Den vanligaste telefonväxeln för det fasta näter. Kopplar idag cirka 250 
miljoner abbonenter i 135 länder. Två varianter av AXE-växeln som NPC 
Katrineholm producerar är AXE Local och AXE Translocal där Local är till för 
att koppla abbonenter och Translocal för överföring av trafik uppåt i näten som 
kan vara internationella samtal eller transport av samtal mellan lokala växlar.
AXD: AXD är en växel för ATM-nät. Den är kompakt och är linjärt skalbar, 
vilket betyder att den är liten till formatet för vad den klarar av och kan 
uppgraderas från 10Gbit/s upp till 160 Gbit/s under drift.. 
MGw: Media Gateway (MGw) är en produkt som länkar ihop olika nätverk och 
kan konvertera tal och data efter behov. Den kan återfinnas i bland annat 
WCDMA-nät där den agerar brygga mellan kärnnätet och accessnätet. 
RXI: RXI är en router med ändamål att sammankoppla flertalet nätverk till ett 
baserat på IP. Den samlar in information om de olika näten och baserar sina 
beslut om vart datapaketen skall skickas på denna information. Den har kapacitet 
att hantera realtidstjänster i trådlösa nät och hanterar data-, video- och taltrafik 
Prioriterar bland trafiken beroende på typ av paket som skickas. Kan integreras i 
både GSM- och WCDMA-nät. 
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TSP: Återfinns i mobilnäten som server eller kontrollnoder. Ofta agerar den HLR 
(Home Location Register) som innehåller database över mobiloperatörerns 
abbonenter men kan även agera nod för betalning och behörighetsadministration. 
Fungerar för både 2G-, 3G- och IP-nät. 
ViG: ViG är en produkt som öppnar för videotelefoni mellan kretskopplade 
WCDMA-terminaler och IP-baserade terminaler. Det ViG gör är att den kopplat 
ihop IP-nät med mobiloperatörernas WCDMA-nät. 

2.1.1 Swesite
Swesite1 är ett koncept framtaget av Ericsson för att kunna erbjuda kunden en komplett 
lösning för en radiobasstation eller växel (se avsnitt 2.2). När dessa levereras till kund är 
de färdiga att ställas ut på site och tas i drift efter viss installation av mast och koppling 
till resterande nät. Kunden skall alltså inte behöva tänka på testning eller 
materialanskaffning mer än till site. På det sättet kan kunden hålla nere kostnader och 
tidsåtgång.

Mast
Radiolänk Logistik

Container
Radio

Radiolänk
Testning

Swesite-etablering
DriftsättningEtt leveransobjekt

Fundament
Container

Mast
Radio

Testning
Driftsättning

Arbete på site

Arbete på site

Konventionell metod

Swesite-metod

Hos Swesite-fabrik

Underleverantörer

Lo
gi

st
ik

Figur 2-1: Konventionell- och Swesite-metod. 

De containerformat som används kan generellt delas in i två stycken kategorier, E- och 
D-klass där D-klassen är bredare. E-klassen har en sådan bredd att dessa containrar kan 
fraktas i 40-fots transportcontainrar (rymmer sex stycken E7 eller 8 stycken E5) som 
används vid till exempel sjöfrakt.  

1 Swesite är ett av Ericsson registrerat varumärke. Dock använder man ej längre detta utan 
benämner det hela för shelter.
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De storlekar på containrar som mestadels används är av modellerna E7, D10 och 20 fot 
långa containrar. 

Notera att bredd och höjd på dessa varianten är 
densamma, 6 fot höga och cirka 7,5 fot höga. Det 
finns andra varianter men dessa är mycket sällsynta. 
Materialet som används är antingen stål eller 
lättviktsmaterial. 

De två sorters lösningar av detta slag som produceras 
hos NPC Katrineholm är följande: 

Radioshelters: Radiobasstationer i stål- eller 
lättviktscontainrar i E7 eller D10 modeller  

Switching: Växlar i containerformat D10 eller 
20 fot. Vanligt förekommande med 2 stycken 
20-fots containrar som innehåller en växel 
tillsammans. Det finns dock en kompakt 
variant som Ericsson Response (se avsnitt 7)
använder sig av som är av E7-typ med en 
lägre höjd. Figur 2-2: En E7-container placerad på 

ett hustak. 

Båda sorter går under 
benämningen shelter och 
tillverkningen av dessa är 
kundorderstyrd. En kundorder 
kan innehålla allt från ett fåtal 
radioshelters till flera tiotal 
eller en växel eller en 
kombination. Innehållet och 
typ av er styrs av kundens 
önskemål. Tillverkningstiden 
varierar från 20 till 40 timmar 
per radioshelter och upp emot 
500 timmar för en växel.  

2.1.2 Historik
Den nuvarande verksamheten 
är ej gammal i NPC 
Katrineholms regi. Som den ser 
ut idag har den existerat i 
endast cirka 3 år. Innan 
genomfördes två projekt med 
inriktning trial-system. 

Figur 2-3: Exempel på planlösning i en switching-site. 
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2.1.2.1 GPRS Trial Systems 
Den första shelterverksamheten 
drogs igång 1999. GPRS var på 
modet och på väg att 
implementeras i operatörernas 
nät. Det var fortfarande på ett 
tidigt stadium och behov av 
trial-system var stort för att 
visa potentiella och befintliga 
kunder GPRS-tekniken och för 
att dessa skulle få en chans att 
utvärdera tekniken innan ett 
beslut om fortsatt satsning 
skulle tas.

Figur 2-4: Exempel på planlösning i en switching-site. 

Figur 2-5: 20-fotscontainers 

Denna verksamhet byggde på 20
GSM-näten. Man producerade denna produkt fram till 2001. 

-fotscontainrar innehållandes switching-utrustning för 

2.1.2.2 UMTS Trial Systems 
ed GPRS-systemen drog man senare under 2001 

ystemen bestod av två stycken 20 fot stora 

2.1.2.3 Nuvarande verksamhet 
 genom en TPI 

Efter att man avslutat verksamheten m
igång verksamheten runt trial-system för 
UMTS/WCDMA-nät igång. Meningen med dessa 
system var att kunderna kunde förbereda för en tidig 
lansering av deras UMTS-nät, bygga upp kompetens 
både hos kund och hos de lokala Ericsson-bolagen. 
Samtidigt som dessa producerades baserade på 
kundorder fick personal från Ericsson-bolag och 
kunder besöka verksamheten och delta i produktion. 

S
containrar, ena innehållandes en O&M-del (Operation 
& Maintenance).

Den verksamhet man har idag blev
(Transfer Product Introduction) flyttad från Järfälla 
till Katrienholm våren 2002. När verksamheten var 
placerad i Järfälla existerade ett PDU (Product
Development Unit) som tog hand om utvecklingen av 
produkten samt teknisk support. I samband med TPI:n 
lades den verksamheten ned och vissa funktion 
upptogs av  BUGS då ett antal personer från PDU 
flyttade till den enheten (se avsnitt 4.1).

Figur 2-6: En E7-container i stål 
med en fritt stående mast. 
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Tills idag har flödet under dessa tre år sett mer eller 

en nuvarande verksamheten är mer varierande än de 

2.1.3 Ericsson Response 
ed containerbaserade 

mmunikation för att underlätta 

r

rogrammet ger sig ej ut på egen hand 

ed denna verksamhet 
r att använda Ericssons teknologi, 

mindre likadant ut. Vissa systemförändringar (byte av 
inköpsordersystem genomfördes 2003 enligt centrala 
direktiv) för har skett men förutom det har det 
fungerat på samma sätt och inte utvecklats vidare 
mycket.

D
projekt man genomfört. Kunderna får själva 
bestämma vilket utrustning som skall ingå och vad för 
teknik som skall användas (GSM, CDMA etc.). Det är 
sällan en container är lik en annan, förekommer då en 
och samma kund köper flera eller återkommer med 
ytterliggare beställningar som fallet varit hittills. Man 
säljer till kunder världen över och ibland innebär 
verksamheten resor för de anställda för slutlig 
installation när systemet står på site och 
ingångsättande av systemet. 

Värt att ta upp i samband m
lösningar för radiobasstationer och växlar är 
Ericssons prisade program infrastrukturhjälp till 
katastrofområden [4]. Man ställer upp med utrustning 
och personal för att förse ett område som drabbats av 
någon form av katastrof (natur- eller humanitär 
katastrof) med en fungerande infrastruktur för teleko
räddnings- och hjälparbetet. Man 
arbetar i ett nära samarbete med 
International Federation of Red Cross 
and Red Crescent Societies (IFRC) 
samt Förenta Nationernas olika 
hjälpp ogram, till exempel World Food 
Program.

Figur 2-7: En av switchingcontainrarna 
tillhörande Ericsson Response. 

P
när det sker något runt om i världen. 
En officiell förfrågan skall komma från 
FN eller IFRC om hjälp, och först då 
ser man till att personal och utrustning 
skickas till det aktuella området. 

Målet man har m
ä
resurser och lösningar för att kunna 
hjälpa personer i nöd. För detta har 

Figur 2-8: Planlösning av en Mini GSM. 
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programmet blivit belönat med pris för bästa mobilanvändning i krissituation vid både 
2003 och 2005 års upplaga av 3GSM-mässan i Cannes. Man vann detta pris även för tre 
år sedan.

- Vår oberoende jury anser att Ericsson Response i högsta grad är proaktiv i 
katastrofsituationer. Motivet är också beundransvärt - ett genuint socialt ansvarstagande, 
säger GSM-direktören Mark Smith i ett uttalande. [5]

2.1.3.1 Personal 
Inom Response-programmet har man ett ytterliggare program för att rekrytera personal, 
Ericsson Response Volunteer (ERV). All personal som hjälper till vid aktioner runt om i 
världen är frivilliga Ericsson-anställda. Response har en mindre stab av fast anställde som 
administrerar och koordinerar arbetet men förutom dessa förlitar man sig på anställda 
runt om i koncernen som är villiga att hjälpa till. Detta är ett arbete som sker vid sidan av 
det normala arbeta en anställd har. Totalt sett är det tänkt att det skall finnas 150 till 200 
frivilliga runt om i världen redo att rycka ut. 

2.1.3.2 Utrustning 
Den utrustning som används av Ericsson Response består av switchingcontainrar men 
inte i det vanliga format om 20 fot utan i 7-fotscontainrar, dock med en lägre höjd. De går 
under benämningen ”Mini GSM”. Dessa finns utplacerade på ett par olika platser i 
världen redo att rycka ut vid behov. Under tiden för detta arbete kom en beställning från 
Response-programmet på ytterliggare shelters. Dessa var E7:or med fullhöjd. 

För att ha möjlighet att kommunicera med omvärlden vid aktioner i katastrofområden 
kopplas det nät man ställer i ordning upp mot satellit för att kunna koppla det temporära 
nätet mot ett PSTN. För satellituppkopplingen använder man sig av antingen Telia 
Mobile eller Turkcell. Vid katastrofer skadas oftast infrastrukturen för 
telekommunikation vilket innebär att i många fall är satellit den enda lösningen för 
kommunikation med omvärlden. 

Tekniken som används är GSM-teknik, förutom vid satellitkommunikation. Vid 
flodvågskatastrofen ställde SonyEricsson upp med 1500 telefoner av modellen K500 som 
skänktes till programmet som sedan delades ut till hjälporganisationer. 

2.1.3.3 Aktioner
Man har genom årens lopp deltagit i många aktioner vid katastrofer. Man har deltagit vid 
hjälp- och räddningsarbetet efter till exempel 

Tsunamikatastrofen, Indonesien och Sri Lanka (2005) 
Jordbävningen i Bam, Iran (december 2003 – januari 2004) 
Orkanerna Ivan och Jeanne i Karibien (2004) 
Hjälparbete efter striderna i Afghanistan (2002) 
Upprätthållning av mobilnäten efter terrorattacken i New York (2001) 

20



Kapitel 2 - Bakgrund 

Den senaste aktionen var efter flodvågskatastrofen i Sydostasien den 26 december 2004. 
Man fanns på plats i Indonesien i början av 2005 och underlättade räddningsarbetet med 
att ge hjälporganisationer tillgång till mobiltelefoni. Man är ofta snabbt på plats då man 
står i ständig beredskap och skall kunna vara på väg inom 24 timmar. 

2.1.3.4 Nordpolen 
Vid sidan av deltagandet i 
hjälparbetet vid katastrofer så 
ställer Ericsson Response även 
upp i forskningssyfte. Under 2004 
utfördes en expedition, Arctic
Coring Expedition (ACEX) till 
Nordpolen med tre stycken 
isbrytare, däribland svenska Oden 
[6], varav ett fartyg skall borra 
och två agera enbart isbrytare. 
Denna expedition anordnades av 
den europeiska delen av 
Integrated Ocean Drilling 

Program (IODP) med hjälp av 
Swedish Polar Research 
Secretariat (SPRS). ACEX kom 

med en förfrågan till Ericsson Response om hjälp med kommunikationsutrustning för att 
kunna upprätthålla kommunikation mellan de tre fartygen då expeditionen är komplex.  

Figur 2-9: Response-container ombord på isbrytaren Oden. 

Response-programmet ställde upp med en GSM-container och personal från ERV för att 
upprätthålla och underhålla systemet. Detta gjordes för att forskare och besättning på de 
tre fartygen skulle kunna hålla kontakt med varandra under resans gång på ett enklare och 
smidigare sätt än tidigare då man använt VHF/UHF-radio och satellittelefon för 
kommunikation. 

2.2 Orderflöde
För att finnas nära kunderna har Ericsson lokala bolag i många länder, dessa kallas helt 
enkelt för lokalbolag, Local Company (LC). Order som dessa bolag får in från kund 
förmedlas vidare till ett marknadsbolag, Market Unit (MU), som ansvarar för ett större 
geografiskt område än ett enstaka land. 

21



Kapitel 2 - Bakgrund 
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Figur 2-10: Market Unit och Local Company 

MU skriver kontrakt med kunden och skickar sedan order på de önskade produkterna till 
ett ”Customer Logistics”-kontor som delar upp ordern, om nödvändigt, i respektive 
produkt och skapar en inköpsorder för varje produkt och lägger ut ordrarna till respektive 
ansvarig fabrik för tillverkning. 

I nuläget i shelterflödet så meddelar CL Kista NPC Katrineholm att en order har kommit 
in och att material har börjat beställas och förser NPC med nödvändig information för att 
förberedelser för den kommande ordern skall kunna genomföras. Ofta kommer en 
förvarning om att en order är på väg när CL får information att en order väntas. 
Kundkontakten hanterar CL och NPC rapporterar enbart till CL. 

Om teknisk support behövs så skall kunden vända sig till MU som i sin tur kan vända sig 
till BUGS (Business Unit Global Services). BUGS kan hjälpa till innan kunden lagt sin 
order för att specificera vilket material som kunden behöver ha för att få ett fungerande 
system efter deras krav. 
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2.2.1 Kommunikationskanaler 
Före arbetets början var kommunikationskanalerna mellan de inblandade parterna ej 
organiserade. Ingen part följde de kanaler som var sagda att användas, att inga genvägar 
fick tas och så vidare. Detta ledde till förvirring när olika informationer om samma sak 
kom från flera håll. Information om en order kunde komma från BUGS istället för att det 
ansvariga MU informerade CL. 

BUGS

DM

MU Kund

NPC

Figur 2-11: Kommunikationskanalerna innan det förändrade flödet 

I samband med arbetet med att det nya flödet var mer eller mindre färdigt avhandlades ett 
möte i februari 2005 mellan representanter från NPC och CL för att få alla inblandade på 
samma spår. Flödet godkändes av CL och en diskussion om kommunikationskanalerna
togs upp. I det förgångna har mycket förvirring skett då kommunikationskanalerna ej 
varit tydliga. Vid detta möte bestämdes det att man skulle arbeta på att få alla inblandade 
parter att använda de kanaler som var tänkta att användas och förtydliga att inga genvägar 
får tas. Representanterna från CL tog på sig ansvaret för att kommunicera ut detta 
klargörande.
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BUGS

CL

MU Kund

NPC

Figur 2-12: Kommunikationskanalerna efter att flödet förändrats. 

2.3 Materialflöde
När en skriftlig order nått CL innehållandes en lista över önskat innehåll (artikelnummer, 
antal och beskrivning) skapas ett projekt i orderhanteringsystemet (CBS) där allt önskat 
material läggs upp. Härifrån skapas sedan inköpsordrar som skickas ut till leverantörerna. 
När detta är klart skickas en lista över allt material till NPC. I nuläget har inte NPC 
möjlighet att göra sin röst hörd gällande hur stor mängd material som är önskvärd vid 
vilket tillfälle. Detta har inneburit problem då ordrar har innehållit fler shelters än NPC 
har planerat att producera åt gången. Även hanteringsmässigt har det inneburit problem 
med lageryta och kontrollen över materialet. 
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Customer Customer Logistics
Sales Operation NPC Katrineholm

Supplier
shelter material

Supplier
site material

Supplier
shelter material

Supplier
shelter material

Supplier
shelter material

Customer Contract owner (MU/
KAM)

Production 1st Tier Supplier

Figur 2-13: Materialflöde från leverantörer. 

Inköpsordrar på material kan skickas till leverantör antingen via fax, e-post eller EDI-
koppling (Electronic Data Interchange). När EDI används får leverantören den 
information som behövs för att kunna leverera ordern genom att man i Ericssons 
inköpsordersystem skickar iväg ordern elektroniskt. En sådan koppling finns ej mot alla 
leverantörer utan enbart mot större leverantörer. 

Det har varit mycket jagande av material som ej dykt upp då man ej haft bra kontroll över 
leveranserna. Anledningen är att man ej ansvarat för materialbeställningarna och inte haft 
kontakten med leverantörerna för att säkerställa att leveranserna kommer som de skall. 
Man har hela tiden fått gå via den CLM (Customer Logistics Manager) som varit 
ansvarig vilket har dragit ut på tiden. 

2.4 Beslut
För att förbättra flödet på en rad punkter och för att NPC skulle få mer ansvar över 
ordrarna och på det sättet kunna produktionsplanera på ett bättre sätt togs ett gemensamt 
beslut mellan CL och NPC att en förändring av flödet skulle till. En förstudie gjordes 
under våren 2004 som visade på förbättringspunkter och besparingspotential. Dock hände 
inte mycket mer efter detta och man fortsatte det dagliga arbetet på inarbetat vis. Ingen 
tog tag i förändringsarbetet till hösten 2004 då man hade för avsikt att komma igång med 
arbetet. Vissa nyckelpersoner drogs sig ur och arbetet avstannade återigen.

Vid förfrågning från min sida om möjlig uppgift till ett examensarbete dök detta flöde 
upp återigen. Ett beslut togs att jag skulle få arbeta med att förändra flödet efter 
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önskemålen samt att reda ut eventuella omkringliggande problem. Gensvaret var positivt 
från både NPC och CL och arbetet sattes igång under november 2004. 

2.5 Transfer
En ögonblicklig övergång till ett förbättrat flöde är ej möjligt då det är flera delar som 
skall passa in i varandra. Ett test i enbar systemmiljö var planerat att genomföras på ett 
tidigt stadium men kom aldrig att bli genomfört på grund av en rad olika orsaker. Istället 
bestämdes det att en skarp order skall användas som pilotorder för att undersöka om ett 
framarbetat förbättrat flöde fungerar mer tillfredställande och se om alla problem blivit 
lösta.

Den order som kom att pekas ut som pilot var av mindre storlek (se avsnitt 8). 
Innehållsmässigt var det lite material (fyra stycken containrar innehållandes en 
radiobasstation var) och inte mycket arbete med att skapa inköpsordrar var nödvändigt. 
För att prova det nya flödet och ansvarsfördelningen var ordern tillräcklig. 
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3 Topologi & arkitektur 
Ett mobilnät är uppbyggt enligt figur 3.1 oberoende på vilken teknik som används, 
topologin är densamma. 

RAN/RNC 
(Switching)

RBS (Shelter)

RBS (Shelter)

RBS (Shelter)

RBS (Shelter)
Core Network

PSTN

Figur 3-1: Ett mobilnäts topologi 
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3.1 RBS
En RBS (Radio Base Station) hanterar 
transmission och mottagning till terminal. Det 
är dessa vi kan se i vår omgivning som master 
och tillhörande container innehållandes den 
utrustning som behövs. 

En RBS hanterar en cell var som har formen 
av en hexagon. Anledningen till detta är att 
man får ut maximal täckning genom att inga 
områden överlappas som vid användande av 
cirkulära områden. 

3.2 RNC/RAN  
RNC/RNA (Radio Network Controller
(WCDMA)/Radio Access Network (GSM)) är 
spindeln i nätet, växeln. Växeln håller reda på 
flertalet RBS:er och get användarna tillgång 
till tjänster de efterfrågar som finns att tillgå i nätet. En växel är kopplad mot kärnnätet 
som i sin tur är kopplat mot det fasta telefonnätet. 

RBS

Figur 3-2: Celler och RBS-placering. 

3.3 Site-typer
Det finns ett antal olika typer av siter beroende på vart de skall vara utplacerade. 

3.3.1 Stadsmiljö

Figur 3-3: Typer av siter i stadsmiljö. 
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3.3.2 Öppna ytor 

Figur 3-4: Typer av siter för öppna ytor. 
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4 Organisation
För att få ett sammanhang över hur de olika delarna inom LM Ericsson som benämns i 
denna rapport förhåller sig till varandra, är en genomgång av organisationen på sin plats. 
LM Ericsson består idag av fem stycken bolag som är följande: 

Ericsson AB 
Ericsson Test Environments 
Ericsson Microwave Systems 
Ericsson Network Technologies 
Ericsson Power Modules 

Ericsson AB är det av företagen som verksamheten detta arbete handlar återfinns inom.  

4.1 Ericsson AB 
Ericsson AB (EAB) [3] skapades för ett par år sedan när man slog samman ett antal bolag 
till ett. EAB innehåller den största delen av verksamheten men ett fåtal bolag finns kvar 
utanför denna sfär. Det är bolag som: 

EAB är till stor del uppbyggt av affärsenheter (Business Units, BU) och marknadsbolag 
(Market Units, MU) men innehåller även Ericssons forskning och utveckling och enheter 
för större kundkonton. Ett BU har ansvaret för ett visst område i produkt- och 
tjänsteportföljen Ericsson erbjuder sina kunder. 
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Ericsson AB

Business Units
 (BU)

Market Units
 (MU) (24 st)

Access
 (BUAC)

Systems
 (BUSY)

Mobile Systems
CDMA (BMOC)

Transmission &
Transport 

Networks (BTTN)

Global Services
 (BUGS)

Enterprise
(BEES)

Mobile Platforms
 (EMP)

Research & 
Development 

Figur 4-1: Ericsson AB:s organisation. 

CL och NPC ingår i enheten Business Unit Systems (BUSY) som vidare är indelat i ett 
antal segment med olika ansvarsområden. Mer specifikt så ingår CL och NPC i Supply 
och inom den enheten återfinns NPC i Mobile Core & Wireline Inbound och CL i 
Outbound. Det som menas med Outbound är ut mot kund, medan Inbound intern 
försörjning. CL har sällan direkt kontakt med slutkund utan kontakten sker med det MU 
som slutkunden vänt sig till. därav den interna försörjningen. 
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Mobile Core

Wireline

Sales

Portfolio & 
System Releases

Service Layer

IMS Program

Supply

Sourcing

Business Unit
Systems

Mobile Core & 
Wireline Inbound Outbound  

NPC Katrineholm CL Ericsson 
Response

Figur 4-2: Affärsenheten Systems (BUSY) organisation. 
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4.2 Shelter
Organisationen inom shelterflödet ser i stort sett ut enligt figuren nedan. Kontakten 
mellan CL och NPC skall i första hand hanteras av CLM och OP (Order Planner) men 
viss kontakt sker även mellan andra delar av NPC och CL. 

Information som skickas från CL når oftast inte bara OP vid den tidpunkten utan skickas 
till fler, som till exempel logistikkoordinator (LgC) och produktionsledare (PL). 

CLM

Order

OPLC

PM

PL

MH

CLM: Customer Logistics Manager
OP: Order Planner
LC: Logistical Coordinator
PL: Production Leader
PM: Product Manager
MH: Material Handler

NPC

CL

Figur 4-3: Organisationen i shelterflödet. 
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4.3 CAT Huddinge 
Företaget CAT Logistics, som ingår i koncernen Caterpillar, äger och driver en lagerlokal 
i Huddinge där Ericsson hyr yta. Detta lager agerar samlingspunkt för material som skall 
utomlands och för ordrar som innehåller material från flertalet leverantörer. 

CAT Huddinge

Lev.

Lev.

Lev.

Lev. Lev.

Lev.

Slutkund / Site

Figur 4-4: Flöde hos CAT Huddinge. 

En del material som beställs till en containerorder (material till site, till exempel master) 
ser aldrig NPC, utan det hamnar på CAT i väntan på att containern skall bli 
färdigproducerad. När containern är färdig transporteras den till Huddinge och allt 
material samlas för vidare transport till kund. 
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5 Arbetsprocess

5.1 Informationsinsamlande 
Insamlande av information av den nuvarande situationen genomfördes dels genom samtal 
med inblandade personer såsom orderplanör, logistikkoordinator, produktionsledare, 
produktionspersonal samt CLM, genom medverkande i det dagliga arbetet och samtal 
med leverantörer. Från detta skapades en problembild för fortsatt arbete. De nämnda 
personernas synpunkter och idéer om förbättringar och förändringar har sparats och tagits 
hänsyn till i arbetet. 

En avstämning har skett på veckobasis med de berörda på NPC där en genomgång av 
progressen i arbetet gavs samt insamlande av synpunkter och idéer. 

5.2 Förståelse av nuvarande flöde 
Det finns idag inget klart definierat för hur dagens flöde ser ut. Det gällde från start att få 
en god bild över flödet för att kunna utröna problempunkter och se vad som behöver 
förändras. Det har visat sig att även den berörda personalen ansåg det nuvarande flödet ej 
vara strukturerat och tydligt. 

Flödet är i stora drag följande:
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Order till CL som 
vidarebefordrar denna 
till NPC för kännedom.

CL lägger beställning 
på containrar och 

planerar övrigt material 
efter leveransdatum på 

containrarna.

NPC 
produktionsplanerar 

utefter önskade 
leveransdatum och 

beläggning i produktion 
och rapporterar detta 

till CL.

När material anlänt till 
NPC märks det upp 

och utredning av 
ordertillhörighet sker.

Tillverkning sker.

När containrarna är 
färdiga i produktion 

lämnas en kollirapport 
till CL som ordnar 

transport.

Transport till site.

Figur 5-1: Nuvarande orderflöde 

Vid beställning av material har NPC ingen möjlighet att påverka leveransdatum och 
takten av leveranser från varje enskild leverantör. En uppritad processbild återfinns som 
bilaga 1. 

5.3 Processbeskrivning 
De bilder som skapats för processerna är länkade till de dokument som processen berör så 
att man på ett enkelt sätt kan hitta arbetsbeskrivningar för de enskilda momenten i 
processen.

5.3.1 Fysisk hantering av material 
Den fysiska materialhanteringen har hittills gjorts på känn. Ingen processbeskrivning 
finns som tar upp tillvägagångssätt och arbetsmetoder. NPC vill förenkla detta arbeta och  
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5.3.2 Orderhantering
För att få ett standardiserat arbetssätt vid orderhanteringen krävs en dokumenterad 
processbeskrivning som på ett tydligt sätt tar upp varje moment i orderhanteringen. 
Denna beskrivning är i stort sett den arbetsbeskrivning som skapas för rollen som 
orderplanör.

5.3.3 Rollbeskrivning 
För att klargöra de ansvarsområden och arbetsuppgifter respektive roll inom 
containerflödet krävs en rollbeskrivning för varje roll innehållandes ramar för ansvar 
samt arbetsuppgifter.  

5.3.4 Arbetsinstruktioner 
Instruktioner för hur arbetet skall genomföras för de olika rollerna är en bra säkerhet för 
att kunskapen finns bevarad. Utan sådana instruktioner kan det uppstå problem vid 
frånvaro av ordinarie personal. 

Det är främst instruktioner för orderhantering som behöver skapas. Orderhanteringen är 
av sådant slag att den inte kan ligga i dvala om ansvarig person skulle vara frånvarande 
av någon anledning. Andra personer skall kunna gå in och temporärt ta över 
arbetsuppgiften och för att ha möjlighet att göra detta behövs utförliga arbetsinstruktioner 
att förlita sig på. För övriga produkter som hanteras hos NPC är det ett gemensamt flöde 
men shelterverksamheten skiljer sig så pass mycket att dessa instruktioner ej kan 
appliceras här. 

Materialhanteringen är av ett enklare slag och är inte beroende av systemkunskaper. Trots 
detta är det viktigt med instruktioner även hör för att ersättare av frånvarande personal 
skall kunna ta över på ett lätt och smidigt sätt. 

Instruktionerna skall gå igenom alla moment i de olika delarna inom respektive roll på ett 
tydligt och lättförståeligt sätt. 

5.4 Dokumentering
I sann Ericsson-anda skall alla processer, arbetsinstruktioner och rollbeskrivningar 
dokumenteras väl enligt de standarder och mallar som finns inom Ericsson. Tanken är att 
allt skall vara väl dokumenterat för att kunskapen skall kunna föras vidare på ett enkelt 
sätt och vara tillgänglig för alla. Dokumenten skall bli godkända och sedan bli placerade i 
Ericssons bibliotek som är tillgängligt för anställda inom Ericsson via intranätet. Kopior 
av dokumenten finns ofta mer lättillgängliga inom avdelningar som har nytta av 
dokumenten. 

De framtagna processbilderna skall publiceras på intranätet samt arkiveras i det 
elektroniska biblioteket. Dessa skall även bli länkade till diverse dokument som beskriver 
de enskilda momenten i processerna. 
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6 Problemområden och lösningsförslag 
Det visade sig genom samtal och medverkande i det dagliga arbetet att en rad problem 
existerade som ingen tagit tag i på allvar. Ett försök att reda ut dessa var passande för 
detta arbete. Det visade sig dock att antalet problem inte var stort, dock var problemen av 
större och mycket betydande karaktär. 

6.1 Problembeskrivning

6.1.1 Leveransadress
Det finns en viss problematik med att beställt material från ett par leverantörer ej 
levereras till NPC Katrineholm utan till CAT Huddinge (se avsnitt 2.3). Det gällde främst 
material från Supplier A, Supplier B och Supplier C. Anledningen till problematiken 
skiljer sig till en viss del. När material väl har hamnat i Huddinge tar det ytterliggare ett 
par dagar innan materialet befinner sig i Katrineholm, detta på grund av att avrop måste 
ske och det skall bokas en ny transport. 

6.1.1.1 Supplier A 
Beställt material levereras till CAT Huddinge istället för till NPC vilket innebär extra 
arbete för OP på NPC. 

6.1.1.2 Supplier B 
Samma problematik som för Supplier A gäller för Supplier B, materialet levereras till 
CAT Huddinge istället för direkt till NPC. 

6.1.1.3 Supplier C 
För inköpsordrar lagda mot Supplier C finns det två stycken alternativ för vad som kan 
ske med det beställda materialet: 

Står kvar på kaj 
Levereras till CAT Huddinge 

6.1.2 Godsmärkning 
I nuläget är det så att material som anländer till NPC Katrineholm skiljs åt om det skall 
till shelterverksamheten eller övrig produktion genom att det till övrig produktion är 
inköpt gentemot ett fem-stävigt nummer (börjar på F, till exempel F1234) medan material 
till containrar har andra nummer. För reda ut till vilken order materialet tillhör får NPC i 
de flesta fall jämföra ordernummer med listor på inköpt material och även genom 
konversation via e-post och telefon med ägaren av inköpsordern. 

När en inköpsorder skapas finns det möjlighet att lägga till önskad godsmärkning. Denna 
kommer med på den papperskopia som i de flesta fall skickas till leverantör. Dock är det 
ej utmärkt att just den text man skrivit in är godsmärkningen, vilket ej tydliggör för 
leverantören att man vill ha godset märkt. I de fall där leverantören får inköpsorden på 
elektronisk väg syns inte alltid all information man önskar. 
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6.1.3 Materialhantering 
Under en lång tid var den fysiska materialhanteringen ej under kontroll. Material till flera 
ordrar stod gemensamt utan att vara uppmärkt. Det lånades material ordrar emellan utan 
kontroll över vad som lånats. Dock hade denna problematik delvis lösts sig en kort tid 
innan detta arbete påbörjades, genom att NPC utsåg en person att enbart hantera material 
till shelterverksamheten. Denna person märker upp allt material som anlänt till fabriken 
med ordertillhörighet och sorterar upp materialet efter densamma. Denna lösning gav 
som resultat att NPC fick bättre kontroll över den stora mängd material det handlar om. 

I det nuvarande flödet har material beställts till alla från kunden beställda containers, man 
har alltså fått material för till exempel 20 containrar men enbart 4 skall produceras i taget.  
Innebörden av detta är att en stor mängd material har fått lagrats i väntan på produktion 
vilket medför utrymmesbrist och materialhanteringsproblem. 

6.1.4 Ankomstrapportering 
Ankomstrapportering av material till shelterverksamheten har ej skett hos NPC. Det har 
varit nödvändigt systemmässigt för att kunna slutföra en order att denna del i arbetet har 
genomförts. Uppgiften har hittills fallit på den CLM på CL som har ansvarat för ordern 
och denna person har i många fall gjort ankomstrapportering i tron att materialet anlänt 
när ordern skall levereras. 

6.1.5 Behörigheter och ID 
Ett system och flertal verktyg används i det dagliga arbetet för olika ändamål. Dessa är 
som följer: 

System för orderhantering och inköp, CBS 
System för produktionsplanering, OMS 
Verktyg för orderinfo, OIT 
Verktyg för orderstatus (vart i kedjan befinner sig en specifik order, 
bygg/test/packning), TOWE 
Verktyg för spårning av kolli, ELIZA 
Verktyg för produktinfo (beskrivningar, revisionsläge, ingående material etc.), 
PRIM

Utöver dessa behörigheter behövdes vissa personspecifika ID införskaffas till följande 
system: 

CBS

För alla dessa saknades från början rätt behörigheter eller så fanns inga behörigheter 
överhuvudtaget. Tillgång till dessa system och verktyg var nödvändiga för att kunna 
utföra obligatoriska moment i arbetet. Vissa behörigheter är individuella och vissa har 
NPC fått en gemensam som då används på flera olika avdelningar. 
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6.1.6 Start och stopp 
Vid en ny order behöver NPC viss information för att kunna genomföra förberedelserna 
för den nya ordern och planera in ordern i produktionen. I dagsläget fås informationen via 
e-post eller telefon och är sällan samlad eller komplett. 

När ordern sedan är levererad händer det att material står kvar hos NPC som ej skall 
transporteras till kund och det kan finnas frågor öppna som behöver besvaras. 

6.1.7 Förbrukningsmaterial 
Till varje order åtgår ett visst material som går under benämningen förbrukningsmaterial. 
Det är till exempel kabel och kabelrännor. MH har beställt detta till ett mindre lager man 
hållit inom produktionen och som man sedan tagit ifrån till varje order. Detta har medfört 
en stor mängd extra arbete då kostnader hamnar fel och måste i efterhand styras om till 
rätt konto. 

6.1.8 Krav och synvinklar 
Då flödet involverar flera enheter inom Ericsson som arbetar med olika ansvarsområden 
fanns det olika krav och föreställningar om hur flödet skall se ut. Man såg saker och ting 
ur olika synvinklar och olika krav ställdes. 

6.2 Problemlösning

6.2.1 Leveransadress

6.2.1.1 Supplier A 
Efter att ha fått ett svar från Supplier A och en fråga om varför NPC inte använder det 
befintliga kundnumret som finns för siten så kom jag fram till att en genomgång av äldre 
redan lagda ordrar var nödvändig. Denna gjordes för att kunna utröna om problemet 
ligger i orderläggningen eller hanteringen av orden hos leverantören. 

6.2.1.2 Supplier B 
Genom samtal med personer på ordermottagningen hos Supplier B framkom att de 
skickar med den önskade leveransdressen som getts vid orderläggningen vidare till 
Supplier B men där brister det. Supplier B levererar stor mängd material till CAT 
Huddinge och av någon okänd anledning uppmärksammas inte den önskade 
leveransadresen utan man låter det beställda materialet gå tillsammans med denna stora 
mängd till CAT. Problemet ligger alltså inte i systemet utan är av mänsklig natur. 

6.2.1.3 Supplier C 
En lösning på problemet med Supplier C kom efter samtal med en person på Supplier C 
som var insatt i shelterverksamheten sedan tidigare. En förklaring kunde ges till varför 
denna problematik fanns och hjälp med att komma till rätta gavs. 

6.2.2 Godsmärkning 
Ett ärende lades mot supporten för inköpsordersystemet att lägga till en rubrik där den 
godsmärkning man angett på inköpsordern placeras på den utskrivna ordern. Dock var 

40



Kapitel 6 – Problemområden och lösningsförslag 

detta av ej hög prioritet vilket ledde till att problemet kvarstod under lång tid. På sikt 
måste problemet lösas men det går att kringgå. 

6.2.3 Materialhantering 
Under tiden som detta arbete gjordes skedde förändringar inom lagerverksamheten. Den 
yta som användes för att lagra hemkommet material till shelterverksamheten var 
nödvändig för ordinarie lagerverksamhet. På grund av produktionen ej var i behov av 
hela den yta man disponerade togs det ett beslut produktionsledare och lageransvarig 
emellan att yta inne hos shelterverksamheten skulle tas i anspråk av lager till förvaring av 
material till ordrar. Parallellt med detta utsågs två personer att ansvara för detta material. 

6.2.4 Ankomstrapportering 
Genom att se hur ankomstrapportering har gått till hittills på CL har jag kunnat se vilka 
transaktioner och val i inköpsordersystemet som skall användas. Det är har bekräftats 
från CL:s superuser på inköpsordersystemet att just dessa transaktioner och val skall 
göras.

6.2.5 Behörigheter
Efter diskussioner med en instans för utfärdande av behörighet till verktyget för 
orderstatus fick NPC tillgång då man agerar förlängd arm åt CL. Detta verktyg var tänkt 
att enbart få användas av Outbound men dispens gavs. 

Övriga behörigheter har det ej varit några större svårigheter att införskaffa dock har det 
tagit tid. Behörighet för verktyget för orderinfo fanns redan hos NPC då det används i 
andra delar av verksamheten. 

6.2.6 Start och stopp 
Ett uppstartsmöte skall genomföras vid varje ny order där alla berörda parter från CL och 
NPC deltar. Här skall en förutbestämd lista av punkter gås igenom för att säkerställa att 
alla nödvändig information finns tillgänglig. 

Vid avslutandet av en order skall ett möte genomföras för att klargöra ödet för överblivet 
material samt avsluta öppna frågor. 

6.2.7 Förbrukningsmaterial 
NPC lägger själva upp det material som behöver beställas till varje order i det projekt 
som skapats för just den ordern, skapar inköpsorder och ser till att denna når 
leverantören.

6.2.8 Krav och synvinklar 
Problem som CL upplevde visade sig inte vara något problem. Genom samtal med 
personal på CL kunde saker och ting redas ut och klargöras båda sidors bild för att få ett 
flöde som passade alla bra. 
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7 Resultat

7.1 Förändringar 
Efter att ha undersökt de problem jag funnit framkom en rad förändringar som var i 
behov av att genomföras för att verksamheten skulle flyta på bättre. 

7.1.1 Leveransadress
Problemet med rätt leveransadress visade sig vara relativt enkelt att lösa. Under 
utredningen av problemet visade det sig att det i grund och botten var den mänskliga 
faktorn som var orsaken till att beställt material från flertalet leverantörer ej gick direkt 
till NPC utan hamnade i CAT Huddinge. I de flesta fallen var anledningen en felaktigt 
angiven leveransadress. 

7.1.1.1 Supplier A 
Det sades på ett tidigt stadium från Supplier A:s håll att leveransadressen var knuten till 
ett kundnummer. På sätt och vis stämmer detta, dock inte helt och hållet. Man ställde sig 
frågande till varför inte man använde det redan befintliga kundnumret som fanns för NPC
Katrineholm. Efter att ha gått igenom tidigare lagda ordrar visade det sig att man använt 
detta kundnummer men i de flesta fall angett en leveransadress för slutkund vilket då 
Supplier A noterade och skickade det beställda materialet till CAT Huddinge.  

Lösningen på problemet är således enkel, att man anger rätt leveransadress. 

Supplier

NPC 
Katrineholm CAT Huddinge

Leveransadress 
utanför Sverige

JaNej

Figur 7-1: Bestämning av leveransadress 
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7.1.1.2 Supplier B 
Trots att man vid skapandet av projektet, där man lagt upp allt ingående material på 
ordern, satt en variabel till det värde som motsvarar NPC Katrineholm så kvarstod 
problematiken. Anledningen var att som med Supplier A så är leveransadressen fel. 
Lösningen är densamma, att ange rätt leveransadress, inte slutkundens adress. 

7.1.1.3 Supplier C 
Den förändring som behövde komma till för att Supplier C skulle ha möjlighet att se NPC 
Katrineholm som leveransadress var att lägga upp ett val för detta. I nuläget fanns det 
enbart följande val: 

Håll materialet kvar på kaj i väntan på avrop 
Leverera till CAT Huddinge 

Det tredje alternativet som behövde skapas var leverans till NPC. Vilket val som görs 
från CL:s sida visas genom olika ”buyercodes”, så den lösning som fanns tillgänglig var 
att lägga upp ytterliggare en som visar för Supplier C att materialet skall levereras 
Katrineholm och inte står kvar eller levereras till CAT Huddinge. 

7.1.2 Godsmärkning 
Resultatet av den önskade förändringen på inköpsorderdokumentet har ej synts till. Då 
ärendet ej var av viktig karaktär var inte en snabb förändring att vänta, men 
förhoppningen var vid skapandet av ärendet att ändringen var så pass liten att den skulle 
bli snart avklarad. 

Ett alternativ till rubriken är att man manuellt vid skapande av inköpsordern skrivet till 
exempel ”Godsmärke: Shelter” för att tydliggöra att det handlar om önskad 
godsmärkning. Ytterliggare ett alternativ som nämnts var att lägga till en ”attention”-rad i 
leveransadressen där man angav ordertillhörighet. 

7.1.3 Materialhantering 
För att säkerställa en så effektivt materialhantering som möjligt beslutades det att 2 
personer fick ansvaret för material till shelterverksamheten. Samtidigt övertogs yta av 
lagerverksamheten från produktionen till att förvara material till respektive order. Ytor 
märktes upp med varje aktuell order och material tillhörande respektive order placerads 
på den tilldelade ytan. Detta ledde till att inget material mer än det för stunden 
nödvändiga fanns vid containrarna. Ansvaret för att ta fram det material som det fanns 
behov på under dagen låg på de utsedda materialhanterarna. Information gavs på 
morgonen från produktionen vilket material som behov fanns på.  

Följden av denna förändring blev att produktionspersonalen kan koncentrera sig på 
arbetet med att färdigställa ordrarna, materialet organiserat och placerat på en plats och 
att ett fåtal personer handhar materialet. 
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7.1.4 Ankomstrapportering 
Ankomstrapportering i inköpsordersystemet skall numer göras av NPC Katrineholm när 
materialet anlänt. Utsedda personer att göra detta moment blev samma personer som är 
utsedda att hanterar materialet.. Samma transaktioner och val som CL har använt skall 
användas.

Genom denna förändring behöver CL ej antaga att material som skall till NPC har 
ankommit utan kan lita på systemet. 

7.1.5 Behörigheter
Behörigheter till nämnda system och verktyg (se avsnitt 1.2.4) har skaffats till berörd 
personal. Varje instans för respektive system kontaktades och i de flesta fall var det inga 
svårigheter att få behörigheter utfärdade. Dock fanns det hinder till en början för 
verktyget för orderstatus men efter motivering utfärdades även denna behörighet. 

För att inte en person skall inneha behörigheterna ifall något händer denna person så 
beslutades det att dessa skulle finnas i ett dokument förvarat i en mapp på det 
gemensamma datalagringsutrymmet. Denna mapp har begränsad access vilket innebär att 
enbart de personer som har behov av behörigheterna samt närmaste chef har tillgång. 

7.1.6 Start och stopp 
Vid mötet mellan CL och NPC i februari beslutade man att en checklista skall skapas 
som skall gås igenom vid varje ny order. Detta för att man skall se till att till exempel all 
den information man behöver för att skapa nödvändig dokumentation finns, se till att allt 
nödvändigt material finns med i ordern och att NPC skall kunna vara med och bestämma 
leveransdatum på material direkt från början. 

7.1.7 Inköpsorder
Ansvaret för inköpsordrar flyttas från CLM på CL till OP på NPC. Det är nu upp till OP 
att skapa inköpsordrar och se till att dessa når leverantören samt att leveransbevaka. Det 
ligger även i ansvarsområdet för OP att när ett ordererkännande har getts, mata in detta i 
inköpsordersystemet. 

Skapandet av inköpsordrar samt inmatandet av ordererkännande finns beskrivet i det 
dokument för arbetsinstruktioner som tagits fram under arbetets gång och övning har 
getts tillsammans med personal på CL.  

7.1.7.1 Förbrukningsmaterial 
En lista med nödvändigt förbrukningsmaterial skapas av produktionspersonalen som 
sedan lämnar över denna till OP för orderläggning. Kostnaden för detta material hamnar 
direkt på projektet istället för att hamna på produktionens konto för att sedan styras om 
till projektet. 

7.1.8 Layout av produktion och lager 
Produktionsytan för containertillverkning var tidigare fördelad över två hallar med ingen 
utpekad lageryta. Material förvarades där plats fanns samt att en del material, främst 
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nyligen hemkommet, stod kvar i lagerbyggnaden, och ingen bättre sortering efter 
ordertillhörighet fanns. Dock märkes hemkommet material upp med projektnamn. 

Vid sidan om detta arbete föddes idéer om en förändring av planlösningen av 
shelterverksamhetens produktionsyta och lagerlokalen. Det blev beslutat att den yta som 
idag används i lagerlokalerna till att förvara material till shelterverksamheten skall flytta 
in till den yta som är markerad som lageryta i figur 5.2. Behovet av all den yta som står 
till förfogande för produktion finns ej men ett behov av den yta som upptogs av 
containermaterialet i lagerlokalerna fanns dock då en ombyggnad med fler 
patternosterverk (hyllsystem med roterande hyllplan) var planerade samt förberedelse för 
ökad materialmängd med tanke på flytten av produkter från NPC Nynäshamn, vilket 
ledde till detta beslut. 

Genom denna förändring kommer materialet närmare produktionen och produktionen får 
en renodlad lageryta för förvaring av material. För denna yta ansvarar de utpekade MH. 

Figur 7-2: Planlösning över containerproduktion och tillhörande lageryta 
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7.2 Dokument

7.2.1 Instruktioner 
Arbetsinstruktioner skapades utifrån befintliga dokument från CL. Dessa dokument var 
betydligt mer omfattande och tog upp moment som NPC ej har användning av, därav 
skapandet av ett nytt dokument, dock enbart för NPC bruk. De ursprungliga dokumenten 
var på engelska men det som skapats har översatts till svenska samt förtydligat vissa 
detaljer.

Detta dokument har kopplats till den process som skapats genom att vilken sektion i 
arbetsinstruktionen som tar upp ett visst moment har angetts i processbilden för att på ett 
enkelt sätt kunna hitta rätt. 

7.2.2 Process
Förutom en processbild över det nuvarande flödet så ritades två bilder som mer eller 
mindre visade samma sak men på olika sätt för olika ändamål. 

7.2.2.1 Nuvarande flöde 
En processbild över det nuvarande flödet ritades upp för att få en bild över hur det såg ut 
så att man skulle lättare kunna förstå problematiken. Denna processbild återfinns som 
bilaga 1. 

7.2.2.2 Processbild för nya flödet, intern 
En mer detaljerade processbild av det nya flödet skapades för internt bruk (NPC och CL) 
som visar när ansvaret går över mellan de två enheterna och mer detaljerat vad som skall 
utföras för NPC del. Denna processbild återfinns som bilaga 2. 

7.2.2.3 Processbild för nya flödet, extern 
Den processbild som är för externt bruk är inte lika detaljerad och tar upp vissa andra 
bitar i verksamheten såsom supportfunktionerna. Denna bild är tänkt att länkas till 
flertalet dokument som beskriver delar av verksamheten och visar hur till exempel 
kunddokumenten skall se ut och vilken information NPC behöver vid mottagandet av 
order. Denna processbild återfinns som bilaga 3. 

7.2.3 Rollbeskrivning 
Rollbeskrivningar existerar redan för de roller de inblandade har. Därför fanns det inte 
behov att skapa nya. 

7.3 Kommunikationskanaler
De kommunikationskanaler som NPC och CL kom överens om att använda tog personer 
från CL på sig att informera alla avdelningars CLM. Dock nådde information oss om att 
flertalet av de personer som behövde veta om detta ej hade mottagit informationen. 
Anledningen till detta kan vara att de ej utfört den uppgift de tog på sig att utföra eller att 
informationen har stannat hos personer i ledande positioner som sedan ej förmedlat den 
vidare som tänkt. 
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Efter att vi blivit varskodda om denna problematik bestämde vi oss för att göra en resa till 
CL Kista för ett möte med de ansvariga personerna och de berörda avdelningarnas chefer. 
Detta för att informera om det nya flödet och se till att informationen når avdelningarna. 
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8 Pilotorder
Vid arbetets början pratades det om att genomföra ett test i den testmiljö som finns i 
systemet för inköpsordrar. Det var då problem med den miljön vilket förhindrade ett 
genomförande av testet. Detta var tänkt att göras innan en skarp order togs hand om som 
pilotorder. 

I mitten av januari mottogs information på NPC av CL som sade att en order väntades 
från Cypern. Ordern var liten, bestod enbart av fyra stycken containrar varav tre stycken 
av typen E7 i stål och en D10. Materialmängden till dessa var minimal, enbart kraftskåp.

Ett besök gjordes hos ansvarig CLM på CL i Kista där NPC-personal fick prova att skapa 
inköpsordrar och skicka dessa till leverantörerna. Den arbetsinstruktion som skapats 
fanns med som referens och verifiering av att den stämde överens med verkligheten 
utfördes. Från och med denna tidpunkt följdes det nya flödet. 

Det uppstod dock vissa problem under tidens gång. Den leverantör av containrar som 
kunden önskade hade flyttat delar av sin verksamhet till Estland vilket medförde 
transportproblem. Enligt de leveransvillkor som Ericsson och leverantören hade kommit 
överens om var det Ericssons uppgift att se till att hämtning av containrar skedde (FCA). 
Transport av D10 från Vara där leverantören hade sin verksamhet i Sverige var inte ett 
problem då man på NPC tagit hand om detta tidigare genom avtal med lokal 
transportfirma, dock var det problem med hämtning av E7-containrarna i Estland, men 
den ansvariga CLM på CL löste problematiken och anordnade transport. 

Beställt material anlände som önskat men på grund av problemen med containrarna sköts 
leveransdatum av färdig produkt från NPC från mitten av april till slutet av april. Trots 
dessa problem fungerade det nya flödet tillfredsställande och de arbetsuppgifter som NPC 
tagit på sig att utföra, såsom ankomstrapportering och uppföljning av inköpsordrar, kunde 
utan problem genomföras. 

Med det lyckade resultatet i bagaget står nu NPC redo att ta hand om alla framtida ordrar 
som anländer till CL. Alla inblandade parter har det klart för sig arbetsfördelningen och 
ansvarsområden.  
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9 Diskussion

9.1 Liknande fall 
För att få en förståelse för om den framtagna lösningen var bra gjordes ett försök att hitta 
liknande fall för att se vad man kunde ha gjort annorlunda/bättre. Tyvärr var detta för 
unikt för att jag skulle hitta ett fall att relatera till. Det finns ingen kännedom om att en 
liknande verksamhet existerar. Detta innebär att en utvärdering av resultatet inte kan 
göras på ett sådant sätt att man haft referenser att gå till. Med den erfarenhet och kunskap 
som finns att tillgå har den bästa möjliga lösningen sökts inom de ramar som trots allt 
finns.

Personligen anser jag att med de begränsningar som fanns och den egenartade ”miljö” 
som finns inom Ericsson så går det inte att jämföra detta flöde med något liknande om 
man skulle finna ett sådant. Det närmsta man kan komma är att man tittar på de tjänster 
som andra företag erbjuder där man installerar utrustning i containrar på kunds begäran, 
dock ej med ett liknande materialflöde bakom sig. Ofta sker denna installation på site och 
kunden har skött materialbeställningar. 

9.2 Betydelse
Det nuvarande flödet har fungerat någorlunda då man inte haft en hög inläggning i 
produktionen, men skulle inläggningen öka så blir belastningen betydligt högre vilket kan 
innebära att man inte orkar med arbetsmässigt i hanteringen av material och order. Därför 
kunde man på ett tidigt stadium se att betydelsen av ett förändrat flöde och tydliggjorda 
roller och ansvarsfördelningar var stor för NPC Katrineholm. 

Personligen anser jag att betydelsen varierar i takt med inläggningen i produktionen. Vid 
låg beläggning finns tid att fortsätta på liknande sätt som det nuvarande flödet förespråkar 
(även om man nu försöker komma bort från det). Vid en hög beläggning ökar 
arbetsbelastningen och tiden måste fördelas på ett bättre sätt. Det blir då allt viktigare att 
ha mycket bra kontroll på ordrar och material. 

I och med att man gör denna förändring visar NPC Katrineholm att man har kapacitet och 
att man vill hantera mer ordrar. Man försöker visa upp sig i så många forum som möjligt 
för att möjliggöra fler affärskontakter vilket kan betyda en högre inläggning. Denna 
verksamhet har fram tills idag varit relativt anonym, flera instanser inom Ericsson har ej 
varit medveten om shelterverksamhetens existens. 

9.3 Ytterliggare order 
Vi ansåg trots att inte pilotordern var färdig för leverans och då inte hade genomgått det 
nya flödet helt och hållet att NPC var redo att ansvara för fler ordrar. Det hann dyka upp 
ett färre antal men på grund av att det nya flödet inte helt och hållet ej var kommunicerat 
till alla avdelningar på CL Kista fick NPC informationen om de nya ordrarna för sent. 

Det verkliga testet för det nya flödet är en order av typ switching. Detta beror på att 
materialmängden är så pass mycket mer omfattande och systemet mer avancerat att det 
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ställs högre krav för att hålla ordern samman med att se till att beställt material anländer i 
tid och att allt nödvändigt material beställs. 

9.4 Implementation
Implementationen av det förändrade flödet kunde ske betydligt smidigare än jag 
personligen hade trott vara möjligt. Det enda som på sätt och viss gick fel var att 
informationen om denna förändring ej spreds som tänkt och därmed färre möjligheter att 
testa flödet. Detta kunde åtgärdas och den förändrade ansvarsfördelningen tas i bruk. 

9.5 Leverantörsrelaterade problem 
Förutom de tre nämnda leverantörerna (Supplier A, B och C) förkommer problem även 
med andra leverantörer men av andra orsaker. Dessa problem kan vara att de finns 
upplagda i CBS för användning eller ej tillgänglig för den delen av CBS man arbetar 
inom. Sådana problem kan lösas men tar tid då det måste gå genom vissa finansiella 
instanser inom Ericsson. 

9.6 Tidsåtgång och byråkrati 
Förmodligen hade arbetet kunnat genomföras på en kortare tid om man hade vetat vart 
man skulle vända sig för att få till stånd lösningar på de problem vi kommit fram funnits. 
Samtidigt har vi vänt oss till personer som vi vetat haft kunskap om det nuvarande flödet 
och problematiken med detta och det har tagit tid att få svar. Detsamma gäller vissa 
leverantörer vi haft kontakt med för att samla information om hur de ser på problemen 

Nackdelen med ett så pass stort företag som Ericsson AB är att det tar tid att få till 
förändringar och veta vart man skall vända sig. Det är många instanser inblandade och 
som hanterar olika områden och inte helt tydligt vilken som hanterar vad. Vid flera 
tillfällen har man fått kontakta personer som förhoppningsvis kunnat leda en vidare till 
den instans man sökt. Detta har varit tidskrävande då det tagit tid att få svar från dessa 
personer och när man väl nått målet har det tagit lång tid att få ett svar på frågan vi 
behövde ställa. 

9.7 Redovisning av arbetsprogressen 
Att redovisa varje steg i arbetet tillför inte denna rapport något. Många problem kunde 
lösas på samma sätt och vissa var mer problematiska att hitta till rätt instans än att lösa 
själva problemet.  

9.8 Viljan att förändra 
Tyvärr anser jag det viktigt att påpeka att viljan av att förändra flödet inte kunde påvisas 
vara den bästa hos alla inblandade, speciellt hos CL Kista. Delvis kan jag förstå detta då 
arbetet med den önskade förändringen påbörjades för ett bra tag sedan och att det inte gav 
mycket resultat mer än en förstudie men samtidigt var det personer på CL som ledde 
arbetet så att mer eller mindre ge skulden på NPC att arbetet inte hade fortsatt var 
felaktigt. Dock kunde personal på NPC ha tagit mer initiativ för att föra arbetet framåt. 
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10 Ordlista
 A 

ACEX
Arctic Coring Expedition 

ATM
 Asynchronous Transfer mode 

 B 
BUGS

Business Unit Global Services 
BUSY
 Business Unit Systems 

 C 
CBS

Common Business Solution 
CDMA

Code Division Multiple Access 
CL

Customer Logistics 
CLM

Customer Logistics Manager 
 D 

DDU
Delivery Duty Unpaid 

 E 
EDI

Electronic Data Interchange 
ERV

Ericsson Response Volunteer 
 F 

FCA
 G 

GPRS
General Packet Radio Services 

GSM
Global System for Mobile 

 I 
IODP

Integrated Ocean Drilling Program 
IP

Internet Protocol 
 K 

KAM
Key Account Manager 
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 L 
LC
 Local Company 
LgC

Logistical Coordinator 
 M 

MH
Material Handler 

MU
Market Unit 

 N 

NPC
Node Production Center, tillverkningsenhet inom Ericsson. 

 O 
O&M

Operation & Maintenance 
OIT

Order Information Tool 
OMS

Order Management System 
OP

Order Planner 
  P 

PDU
Product Development Unit, utvecklingsenhet för produkter 

PL
Production Leader 

PM
Product Manager 

PSTN
Public Switched Telephone Network 

 R 
RAN

Radio Access Network (WCDMA/CDMA2000) 
RBS

Radio Base Station 
RNC

Radio Network Controller (GSM/CDMA) 
 S 

Site
 Geografisk plats där utrustning skall stå. 
SPRS

Swedish Polar Research Secretariat
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 T 
TPI

Transfer Product Introduction 
TSP

Telecom Server Platform 
 U 

UHF
Ultra High Frequency 

UMTS
Universal Mobile Telecommunications 

 V 
VHF

Very High Frequency 
ViG
 Video Generator 

 W 
WCDMA 

Wideband Code Division Multiple Access 
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11.1 Referenspersoner 
Marita Staaf  Logistical Coordinator, NPC Katrineholm 
Conny Pettersson Production Manager, NPC Katrineholm 
Conny Wåhlander Warehouse Manager, NPC Katrineholm 
Jens Ohlsson  Product Manager, NPC Katrineholm 
Gösta Lovén  Quality & Technical Coordinator, NPC Katrineholm 
Magnus Svensson Production Personel, NPC Katrineholm 
Joachim Liljeblad Warehouse Personal, NPC Katrineholm 
Mats Karlsson  Warehouse Personal, NPC Katrineholm 
Karin Dahl  Customer Logistics Manager, CL Kista 
Sven Wolmerud Customer Logistics Manager, CL Kista 
Peter Schwartz Customer Logistics Manager & CBS Superuser, CL Kista 

11.2 Litteratur
SAP, SAP Manual

11.3 Internet 
[1] Ericsson AB, Basic Concepts of WCDMA Radio Access Network,
http://www.ericsson.com/products/white_papers_pdf/e207_whitepaper_ny_k1.pdf (2005-
04-14)

[2] Regeringen, Om 3G,
http://www.regeringen.se/sb/d/2373/a/16366 (2005-04-13) 

[3] Ericsson AB, About Ericsson: Organization,
http://www.ericsson.com/about/organiz.shtml (2005-02-10) 

[4] Ericsson AB, About Ericsson: Ericsson Response Program,
http://www.ericsson.com/about/ericssonresponse/ (2005-04-02) 

[5] Ny Teknik, Ericsson fick pris för katastrofhjälp, http://www.nyteknik.se/art/39001
(2005-04-15)

[6] Ericsson Response, 
http://www.ericsson.com/about/ericssonresponse/pressroom/articles/press_poleposition_j
uly04.shtml (2005-04-15) 

54



Kapitel 12 – Appendix 

12 Appendix

Appendix 1: Nuvarande flöde 
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Appendix 1: Nuvarande flöde fortsättning 
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Appendix 2: Processbild, intern 
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Appendix 3: Processbild, extern 

58



Kapitel 12 – Appendix 

Appendix 4: Arbetsinstruktioner
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 Information 
Begränsad Intern 
ORDERHANTERING, 
SWESITE/SWITCHING 

2 (28)

Prepared (also subject responsible if other) No. 

Approved Checked Date Rev Reference 

PA4 File

1 Önskade leveransdatum 

Berörd personal: Orderplanör 

Gå in i CTC Cockpit (transaktion ZCTC) i CBS. Justera önskat leveransdatum 
på item i aktivitet. Releasa sedan aktiviteten. 
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Prepared (also subject responsible if other) No. 

Approved Checked Date Rev Reference 

PA4 File

Skapa inköpsordrar 

Berörd personal: Orderplanör 

Till en del leverantörer finns en EDI-koppling vilken ordern kan skickas på. 
Finns det ej en sådan koppling får man till exempel faxa inköpsordern. 

1.1 PRIM-material 

Markera alla artiklar (  ), klicka på .

Enstaka rader kan markeras om mer än en PO behövs skapas för samma 
leverantör, välj bara de nödvändiga artiklarna och klicka på ; välj 
sedan resterande artiklar och klicka på  igen. 

Separata PO:s skall skapas om farligt gods är valt (t.ex. för farligt och ej farligt 
gods).

Kolumnerna “PO” och “Item” skall be fyllda för alla artiklar markerade i 
Cockpit.1

1.2 Non-PRIM-material 

Material som ej finns i PRIM men som ingår i varje Swesite måste beställas 
av NPC Katrineholm. Offerter på sådant material lämnas över till NPC 
Katrineholm från Direct Market och inköpsorder läggs i CBS. 

1.2.1 Lägg upp material i projekt 

Transaktion: CJ20N 

Markera den aktivitet material skall läggas in under.  

                                                
1 Notera – alla meddelanden mottagna mellan klickandet på “PO Create” och det att PO-numret dyker upp i 
kolumnen “PO” måste undersökas. 
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Prepared (also subject responsible if other) No. 

Approved Checked Date Rev Reference 

PA4 File

Klicka på ”Component Overview” på högra sidan av bilden. 

Gå till fliken ”Purch.” 

Fyll i följande: 

Material: >>> 

Requirement quantity: önskad kvantitet 

Base unit: EA (each) 

Procurement: ZPR 

Sort string: SK (för Katrineholm), SH (för LPG Huddinge) 

Purchasing org.: 1184 

Purch. Group: Inköps-id (Mxx/Kxx/Zxx/Fxx etc.) 

Price: Enhetspris 

Price unit: 1 
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Prepared (also subject responsible if other) No. 

Approved Checked Date Rev Reference 

PA4 File

Currency: Vilken valuta som skall användas 

Vendor: Kundnumret 

Tryck sedan ”Enter”. 

Markera raden som skapats under aktiviteten.  

Gå till fliken ”General data” och ändra ”Storage Location” till K001 för NPC 
Katrineholm eller H001 för LPG Huddinge. ” 

”Requisition number” kan hittas på bilden ovan, vid ”Reservation” (i det här 
fallet 1170970/65). 

Välj fliken ”Long text”. Ställ dig på första raden i textfältet, tryck ”Enter” en 
gång (OBS! Måste vara en tom första rad)  och skriv sedan in artikelnummer 
och beskrivning. 
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PA4 File

Uppläggningen av en materialrad är nu klar. 

1.2.2 Skapa inköpsorder 

För att lägga en inköpsorder, gör på följande sätt: 

Transaktion: ME21N, ‘Create Purchase Order’ 

Document type: FB Flow control PO 

Välj manuellt leverantör (använde ME0M för att söka efter möjliga 
leverantörer).

Leverantör: Välj från “drop-down”-menyn ( ) (Om en leverantör ej finns 
upplagd under eget kundnummer, välj 200323 för One Time Vendor).

Vid header-nivår under , fyll i: 

Purchasing org:  1184 
Purch.group: Ange inköps-ID (Mxx/Kxx/Zxx/Fxx etc.) 
Company code: 2500 
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Prepared (also subject responsible if other) No. 

Approved Checked Date Rev Reference 

PA4 File

Under fliken , markera 

Sök efter inköpsrekvisision genom att använda “Document Overview”.   

För att öppna “Document overview”, klicka på .

Notera, när “Document Overview” är avslagen sager fliken 

.

Klicka på 

Klicka på “Purchase requisitions” i “drop-down”-listan.  
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PA4 File

(Purchase requisition number hittas i projektet (CJ20N)). 

 Only Open 

Plant: 1198 
Material: >>> 
Purchase requisition number: Aktuellt rekvisitionsnumret. 

(Utför)

Expandera inköpsrekvisitionen (PR) så att alla linjeelement I PR visas. Klicka 
på det önskade föremålet  och ‘drag & drop’ till .

Price
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Net price: Uppdatera för att reflekter det aktuella priset från leverantören. 

Plant & Storage location 

Kontrollera!

Plant: 1198 
Stor loc: H001 (Huddinge LPG) eller K001 (Katrineholm shelter) 

“Storage location” anger leveransadressen. 

Short text description (Non Prim) 

Uppdatera “Short text”-beskrivningen mot Non-PRIM-materialet – med 
beskrivningen adderad som “long text” mot nätverket. 

Denna beskrivning can hittas under fliken  i PO (artikeldetalj). R-läge 
är textfältet, 2:a raden i beskrivningen. 

Använd “copy & paste” 

Short text: Uppdatera beskrivningen mot “non-PRIM”-materialet. 

Notera, denna beskrivning kan inte vara längre än 40 tecken. 

Item texts 

Kontrollera artikeldetalj, fliken 

Om mer text behöver bli tillagd till PO:n, kan  bli tillagd på 
artikeldetaljnivå. Denna text kommer att synas efter varje artikel på en 
utskriven PO. 
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Prepared (also subject responsible if other) No. 

Approved Checked Date Rev Reference 

PA4 File

Leveransadress per artikel 

Leveransadressen kan ändras på artikeldetaljerna, flilen .

Adress: Ta bort adressnumret. 

Name: Fyll i kundnamn. 
Street: Adress 
Postal code/City: Postnummer (om det finns ett) och stad 
Country: Land 

Tryck Enter (två ganger om ett meddelande om ingen att ingen tidzon kunde 
bestämmas).

Kontrollera adressdetaljerna med  (Enter för att 
backa).

Gå vidare till nästa artikel tills alla artiklar har tagits hand om. 

Header texts 

Kontrollera huvuddetaljer, fliken 

Om en specific godsmärkning skall användas, lägg till texten I fältet “Goods 
marking”.
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PA4 File

Output

PO:s som innehåller “non-PRIM”-material skall inte bli skickad via EDI till 
leverantörer, istället skall de skrivas ut och faxas.  

Klicka på fliken  för att se “output”-typ.   

Output type: ZPO1 (ersätter NEU)2

Medium: 1 (skriv ut output) or 2 (fax) 

Enter

RADERA EXISTERANDE “OUTPUT”-TYP (OM BEHOV FINNS)

Välj “output”-typ och tryck 

 (Spara). 

Notera inköpsordernumret. 

Repetera processen för annat “non-PRIM”-material/leverantörer. 

1.3 Verifiera och uppdatera PO 

Klicka på PO-numret. 

Verifiera att ordertyp är FB  (hittas uppe till vänster på skärmen). 

                                                
2 Använd bara “output”-typ ZP01 för “non-PRIM” och tjänster. 
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PA4 File

Klicka på ändra läge för uppdatering ( ). Uppdatering före ivägsändning 
kan bara göras när sändning av PO:n är satt till 3, skickad med egen 
transaktion. 

Klicka på  och under fliken 

Purch.group: Ändra till din egen PO-grupp XXX.  

Under flikarna  och  kan mer info hittas. 

Text att läsa: ‘Goods Marking’, ‘Mode of Transport’, ‘Packing instructions’,
‘Site Plan ID’ 

I artikelvyn: Material, kvantitet, pris, fabric (“plant”), lagringsposition (“storage 
location”) kan här hittas.  

Intern leverantör: Inget pris. 
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PA4 File

På artikeldetaljvyn finns flera flikar med information: leveransadress, text, 
konfirmation, materialdata etc. 

Fakturaflik

Interna leverantörer: Fakturakvitto skall inte vara markerad. 

Externa leverantörer: Fakturakvitto skall vara markerad. 

Materialdataflik

Info: För FPP (Fixed product packages) skall komponenterna visas efter att 
man klickat på komponenternas icon på PO:n. 

Textflik

Klicka på  och på  och lägg till extra text. 

Gå till den korrekta artikeln med .

Dubbelklicka på rätt text och läs/lägg till text 

 Artikeltext: När det finns en grön bock efter artikeltext 
( ), och texten säger “Ericsson AB (EAB)
Attention LPG … or Attention LPG KH if shelte”’ kommer PO:n att 
levereras till projektlagret (HU or KH). 

 IPB-nummer 

 Assembly Text: 

 Free text 

 R-läge: För SM skall R-läge vara ifylld enligt det som var tillagt på 
nätverket. Om inget R-läge är ifyllt kommer det senaste läget att 
levereras.

 Tryck enter och spara ( ). Repetera för alla inköpsordrar skapade i 
Cockpit.

1.4 Skriv ut / skicka iväg PO 

Klicka på PO-numret I Cockpit 



 Information 
Begränsad Intern 
ORDERHANTERING, 
SWESITE/SWITCHING 

14 (28)

Prepared (also subject responsible if other) No. 

Approved Checked Date Rev Reference 

PA4 File

Klicka på .

Om statusen är gul för “output”, då har ingen sändning skett. 

“Output”-typ: ZNEU för EDI, ZPO1 för utskrift/fax, ZCRE pipe chain 
(“output”-typ skall vara automatiskt ifylld för alla leverantörer). 

Medium: 6 EDI, 1 utskrift, 2 fax 

 (Enter) 

Dubbelklicka på “Vendor” 

Välj “output”, tryck på 
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Logical destination: Välj skrivare (ingen Z) 

 Print immediately 

(Tillbaka)

Välj “output”, klicka på

Dispatch time: 4 (utskrift vid spara) 

(Vid användande av One Time Vendor kommer ett felmeddelande att visas, 
ignorera och stäng ner) 

Klicka på  (Bakåt) och sedan  (Spara). 
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2 Ordererkännande 

Berörd personal: Orderplanör 

M skall fyllas i med givet ordererkännande. 

2.1 Konfirmerande av PO 

Kolumnen ”CR” (konfirmation nödvändig) är ifylld med ett ”X” om materialet är 
markerat I systemet som relevant för confirmation, men konfirmation är 
nödvändigt för allt material, oavsett vad som visas i ”CR”-kolumnen. 

Automatiskt konfirmerande för interna leverantörer acknowledgement for 
Internal vendors 

2.1.1 NPC konfirmationstext 

NPC skall konfirmera inköpsordern (via Pipechain). NPC accessar 
artikeldetaljerna på PO:n, konfirmationsfliken och matar in leveransdatum i 
fältet ”Order acknowl.”.  

Konfirmation kommer att mottagas tillbaks in i Cockpit automatiskt, ett datum 
skall vara satt i kolumnen ”Acknowledge”. 

Användaren ser i Cockpit att en specifik artikel har status B3 (ej konfirmerad 
på önskat datum). Användaren kan då klicka på PO:n och kontrollera 
artikeltexten på PO:n och därmed få information om varför artikeln ej blev 
konfirmerad.

2.1.2 Automatisk konfirmation för externa EDI-leverantörer 

Konfirmation kommer att mottagas tillbaks in i Cockpit automatiskt, ett datum 
skall vara satt i kolumnen ”Acknowledge”. 

Mata in konfirmation för artikelrad automatiskt (externa non-EDI-leverantörer) 

Om PO-numret är känt, blir denna transaktion enklare för att konfirmera en 
PO innehållandes flera artiklar. 

Transaktion: ZMP2
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Välj Confirm Po Items (Standard)

 (Utför) 

Purchase Org: 1184 
Purchase Order Number: PO-nummer att konfirmera 
Confirmation Category: AB 
External Document: Konfirmationsnummer från leverantör 
Confirmation Date: Konfirmerat datum för leverans 

 (Utför) 

Om inga ändringar,  spara och klicka på 

Om ändringar måste göras
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1. Check box exclusion: En artikeln kommer inte bli konfirmerad om 
denna ruta är iklickad. 

2. External Document: Ändra nummer för en enstaka artikel om 
nödvändigt.

3. Conf. Date: Ändra konfirmeringsdatum för en enstaka artikel om 
nödvändigt.

Klicka på  (Spara) och sedan 

 (Tillbaka) 

2.1.3 Manuell konfirmering av PO (extern non-EDI-leverantör) 

Transaktion: ME22N, ‘Change PO’ 

På inköpsordern, klicka på  och välj fliken .
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Notera: Om Conf.control är tomt, välj 4002 och tryck Enter 

CC: AB
Delivery date: Bekräftat leveransdatum
Quantity: Bekräftad kvantitet
External doc: Lämnas tomt 

Klicka på  (nästa artikel) och repetera för alla artiklar på inköpsordern. 

 (Spara) 

När orderbekräftelse har mottagits för alla artiklar och om alla önskade datum 
inte har möts, då är det nödvändigt att ändra datum på vissa inköpsordrar så 
att allt material kommer att vara leveransklart vid samma tidpunkt, se sektion. 
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3 Skapa deliveries 

Berörd personal: Orderplanör 

3.1 Skapa avgående delivery 

Transaktion: CNS0 ‘Delivery from project: Selection initial screen’  

Project definition: Ange projektdefinition 
Network: Ange nätverk 
Material: Om material är angett, endast dessa kommer att ingå i delivery:t 

Klicka på 

‘Transfer organizational data’-fönster dyker upp. 
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Dubbelklicka på det korrekta säljdokumentet, ”Item” 000010. 

‘General data’-fönster dyker upp och följande behöver matas in: 

Shipping point: F830 (systemet kommer automatiskt bestämma den 
korrekta skeppningspunkten för varje delivery vid ett senare tillfälle) 
Planned gds mvt date: Ange datum när godset måste vara på sit/hos kund 
(Notera: detta datum kan ändras senare I detta steg, vilket är ok) 

CBS finner den aktuella skeppningspunkten för vart material. 

All annan data, ”ship-to-part” och organisationsdata skall vara default från 
nätverket.

“Delivery from project: Edit delivery items” 
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Notera: Om inga artiklar syns och all information är korrekt inmatat, baserat 
på valkriterierna finns det inga fler deliveries att skapa – alltså har alla 
deliveries skapats. 

Delivery date: Ange datum då godset måste vara på site / hos kund. 

 (Save) 3

Om meddelandet ‘Shipping from … not possible’ kommer upp, tryck bara 
Enter och deliveries skapas ändå (programmet som bestämmer 
skeppningspunkter utförs efter detta meddelande). 

Notera alla delivery-nummer. 

Notera:

 Om det finns några artiklar där PO:s saknas så kan dessa ej 
inkluderas i deliveries. 

 3LC AGOs syns ej. 

 Ett delivery för varje PO skapas. 

 If multiple shipping points, see Error! Reference source not found.

                                                
3 Notera: när man sparer som visas på “Delivery from project: Edit delivery items” kommer att allokera ett delivery-nummer. Ett 
separate delivery skapas för varje leverantör som material kommer ifrån.
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4 Hemkommet material 

Berörd personal: Förrådspersonal 

För att ha så bra kontroll över hemkommet material som möjligt och undvika 
ihopblandning av material till olika ordrar skall nedanstående instruktioner 
förljas. Detta arbete hanteras av lagerpersonalen. 

Det viktiga i hanteringen är att ej blanda material till olika projekt! 

4.1 Ankomstrapportering 

4.1.1 Goods receipt 

Transaktion: MIGO ”Goods Issue Purchase Order” 

Välj “Purchase order” i andra scroll-listan och ange inköpsordernumret I det 
gulmarkerade fältet. Se till att ”movement type” 101 är angett i rutan längst till 
höger. Tryck enter. Information om orderrader visas. 

Välj fliken ”Qty” i nedre delen. Ange hemkommen kvantitet och klicka i ”Item 
OK”. Tryck på  för att spara. 
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Materialet är nu ankomstrapporterat. 

4.1.2 Lagerflytt 

En lagerflytt skall göras på allt material som är skeppat mot en delivery och 
skall installeras i en container.  

4.1.2.1 Delivery-nummer 

Transaktion: ZCNS ”LP Deliveries pr. WBS Element” 

Ange EAB51-numret i Project Definition och tryck på  (Utför). 
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En lista över de delivieries som skapats för detta projekt dyker upp. 

4.1.2.2 Goods Movement 

Transaktion: ZM50 ”Automatic Transfer Posting” 

Ange delivery-nummer i ”Delivery” och tryck på  (Utför). Då dyker en lista 
upp med det delivery vi har angett. 

Marker rutan i början av raden och tryck på  (Post Goods movement). 

4.1.2.3 Post Goods Issue 

Transaktion: ZCNS 

Återgå till listan över deliveries för det önskade projektet. Dubbelklicka på det 
delivery vi vill ha. Hamnar nu på transaktion VL02N. 

Tryck på , kommer då tillbaks till ZCNS. 

Uppdatera listan. 
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Kolumnen GM skall nu innehålla ett ”C” för det delivery vi hanterat och är nu 
ankomstrapporterat.

4.2 Separation av material 

Separera sheltermaterial från övrigt material. 

4.3 Informera 

Informera orderplanör om ankommet material, lämna packspecifikationen i 
orderplanörs fack. 

4.4 Uppmärkning 

Om projektnamn saknas på godset, märk tydligt med projektnamn. 

4.5 Sortering 

Sortera material efter projekt. Placera material inom uppmärkt yta tillhörande 
projektet.

4.6 Tillverkning 

Produktionspersonal skall kontakta utsedd förrådspersonal vid behov av 
material. Förrådspersonal skall ta fram och vid behov packa upp materialet 
och föra det till produktionsytan. 
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5 Plock & pack 

Berörd personal: Avgående gods 

Avgående gods plockar och packar materialet. 
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6 Överlämning 

Berörd personal: Orderplanör, logistikkoordinator, produktionsledare, CLM 

Överlämning av orderansvar sker i samband med ett avslutningsmöte då 
genomgång av frågor rörande produktionen av ordern samt överblivet 
material skall gås igenom.  


