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Abstract 
This thesis has been performed as a part of the Bachelor degree in Industrial Engi-
neering and Management at the School of Engineering in Jönköping. The thesis is 
written on behalf of Pallco AB, which is an engineering company that performs sub-
contracting, surface treatment, and assembly of components, mainly in steel and alu-
minium. The thesis focuses on identifying and analyzing the customer order fulfill-
ment process of three customers at Pallco AB. 
 

administrative work for each of the three customers. Furthermore, Lean thinking is 
following as a thread through the whole thesis. A comprehensive survey has been 

deeper analysis of the administrative processes has then been made by value stream 
mapping and analysis, which shows how Lean can be applied through administration. 
Suggestions of key performance indicators linked to Lean are associated with the or-
der flow. The information of the thesis has been gained through interviews with rele-
vant personnel at Pallco AB. 
 
The current situation for Pallco AB is that they carry out an unspecified amount of 
work and service for different customers without taking extra cost. The analysis and 
the result of the thesis show that there is one specific customer who is often given 
priority. Special and urgent orders are accepted, and often given priority over others. 
The result shows that about 45 percent of the identified administrative time of the 
customer order fulfillment process is applied on this priority customer. Characteristic 
examples of the other customers are that duplication of work is performed by Pallco 

s-
tem. 
 
Improvement and suggestions for further work of the customer order fulfillment proc-
ess are given as a result of the thesis. The main suggestions are to further identify the 
extra service for the priority customer, and to further work with Lean administration 
through value stream mapping and key performance indicators linked to Lean. 
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Sammanfattning 
Examensarbetet har utförts som en del av högskoleingenjörsutbildningen Industriell 
organisation och ekonomi, logistik och ledning, vid Tekniska Högskolan i Jönköping. 
Rapporten är skriven på uppdrag av Pallco AB. Företaget är ett verkstadsföretag som 
utför legotillverkning, ytbehandling och montering av komponenter, främst i stål och 
aluminium. Examensarbetet har sitt fokus på att kartlägga och analysera Pallco AB:s 
kundorderuppfyllelseprocess för tre stora kundgrupper.   
 
Att urskilja tidsskillnader i företagets administrativa arbete för respektive kundgrupp 
och vad dessa beror på är det huvudsakliga målet med arbetet. Dessutom följer lean-
tänket med som en röd tråd genom hela examensarbetet. Större förståelse för företa-
gets processer gällande ordergången har fåtts genom att en övergripande kartläggning 
har gjorts. Därefter har en djupare analys av de administrativa processerna genomförts 
med hjälp av värdeflödeskartläggning och analys, vilket visar på hur lean i administra-
tionen kan tillämpas. Även förslag på lean-nyckeltal kopplat till orderflödet har givits. 
Examensarbetets information har främst erhållits genom intervjuer med berörd perso-
nal på Pallco AB.  
 
I dagsläget lägger Pallco AB ner varierande mängd arbete och service på olika kunder 
utan att ta något extra betalt för det. Examensarbetets analys och resultat visar att det 
specifikt är en kund som prioriteras, mycket genom att special- och akutorder accepte-
ras samt att kundens order ofta ges förtur. Resultatet visar att omkring 45% av den 
kartlagda administrativa tiden i kundorderuppfyllelseprocessen läggs på denna kund. 
För andra kunder är utmärkande drag exempelvis att dubbelarbete utförs av Pallco AB 
i form av rapportering av information i kundens affärssystem. 
 
I resultatet ges dessutom förbättringsförslag samt förslag på fortsatt arbete för kund-
orderuppfyllelseprocessen. De främsta förslagen handlar om att vidare kartlägga den 
prioriterade kundens extra service samt att arbeta vidare med lean administration ge-
nom fortsatt arbete med värdeflödeskartläggning och lean-nyckeltal. 
 

Nyckelord 
Kundorderuppfyllelseprocess 
lean administration 
lean-nyckeltal 
logistik 
processer 
processkartläggning 
värdeflöde 
värdeflödeskartläggning  
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1 Inledning 
Denna rapport är en del i det avslutande examensarbetet i högskoleingenjörsutbild-
ningen inom Industriell organisation och ekonomi vid Tekniska Högskolan i Jönkö-
ping. Utbildningens inriktning är industriell organisation och ekonomi, vilket ligger 
till grund för arbetets fokus. Rapporten är skriven på C-nivå. Examensarbetet innebär 
en kartläggning och analys av de administrativa processerna på företaget Pallco AB, 
från order till leverans. 
 

1.1 Problembeskrivning 
Då Pallco AB är ett tillverkande företag har mycket av deras fokus lagts på produk-
tionen, där processer är kartlagda och ett lean-tänk delvis har implementerats. Företa-
get är nu intresserat av att utveckla sin processkartläggning samt sitt lean-tänkande 
genom att även involvera administrationen.  

Pallco AB är indelat i två affärsområden, Pallco Nord och Pallco Syd. Vidare kommer 
endast Pallco Nord att behandlas i examensarbetet, fortsättningsvis kallat Pallco. Fö-
retaget kan delas in i tre kunder/kundgrupper; kund A, kund B samt kundgrupp C, där 
kund A och kund B är två av företagets större kunder medan kundgrupp C innefattar 
företagets alla övriga kunder tillsammans. Mellan dessa kunder/denna kundgrupp 
finns skillnader som gör det svårt att skilja ut hur stora kostnader vardera 
kund/kundgrupp ska belastas med. Skillnaderna dem emellan gör att de kräver olika 
administrativa arbeten från Pallco och detta är i dagsläget inte kartlagt. I och med att 
kunderna/kundgruppen är olika och kräver olika mycket av administrationen vill Pall-
co få fram vilken kund/kundgrupp som bör bära vilken kostnad. Då Pallco funderar i 
banor kring ett nytt kalkyleringssystem önskas att dessa skillnader kartläggs. Genom 
att få fram detta ska företaget lättare kunna kalkylera kundgruppernas respektive kost-
nader och därmed få fram en rättvisare bild av hur mycket Pallco kan ta betalt av re-
spektive kund/kundgrupp.  

Examensarbetet kommer med bakgrund av detta att innefatta kartläggning och analys 
av de administrativa processerna i företagets kundorderuppfyllelseprocess, från order 
till leverans. Kartläggningen ska ske utifrån Pallcos tre kunder/kundgrupper och be-
skriva nuläget på företaget. Utifrån kartläggningen kommer en analys att göras, detta 
för att få fram hur stor del av tiden som läggs på respektive kundgrupp i respektive 
administrativ process och därmed få fram hur kostnaderna ska fördelas mellan grup-
perna. Dessutom kartläggs och analyseras gruppernas skillnader djupare. Analysen 
ska sedan kompletteras med förslag på nyckeltal, kopplade till lean, som även de kan 
ligga till grund för ett nytt kalkyleringssystem på företaget.  

1.2 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att identifiera, kartlägga och analysera den administrati-
va orderuppfyllelseprocessen från kundorder till leverans för tre utvalda kun-
der/kundgrupper. Detta ska i framtiden ligga till grund för ett nytt kalkyleringssystem 
för uppdragsgivaren Pallco. 
 
Målen är att: 
 Presentera hur stor del av tiden som läggs på respektive kund/kundgrupp i respekti-
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ve process samt att fånga skillnader mellan de utvalda grupperna. På så vis genereras 
ett underlag för en rättvis kostnadsfördelning kunderna/kundgrupperna emellan. 
 Visa på hur lean kan tillämpas i administrationen. 
 Ge förslag på lämpliga nyckeltal kopplade till lean. 
 Generera förslag på förbättringar som kan göras i kundorderuppfyllelseprocessen. 

 

1.3 Avgränsningar 
Pallco har både tillverkning mot order och tillverkning mot lager. För att arbetets om-
fattning ska vara rimligt i förhållande till tidsplanen har författarna valt att avgränsa 
till att endast studera tillverkning mot order, det vill säga kundorderuppfyllelseproces-
sen. 
 
Arbetet är också avgränsat till att endast studera de standardprodukter som Pallco till-
verkar och bortse från de nya produkter som tas fram av företaget tillsammans med 
kunden.  
 
I nulägesbeskrivningen görs en övergripande kartläggning av Pallco där både produk-
tionens och administrationens processer tas med. Detta görs för att få en helhetsbild 
av företaget. Vidare kommer endast de administrativa processerna att behandlas i ana-
lysdelen, då tiden som finns till förfogande för detta arbete inte räcker till för analys 
av både produktion och administration. 
 
Pallco består som tidigare nämnts av Pallco Nord och Pallco Syd. Efter företagets 
önskan kommer endast Pallco Nord att behandlas i detta arbete. 
 

1.4 Disposition 
Rapporten är uppbyggd efter Tekniska Högskolan i Jönköpings mall för examens-
arbeten och är indelad i sju avsnitt; inledning, metod, teoretisk bakgrund, nuläges-
beskrivning, resultat och nulägesanalys samt diskussion och slutsatser. 
 
Det inledande kapitlet beskriver företaget för att ge en bild av i vilken verksamhet 
som examensarbetet har genomförts. Efter det presenteras en problembeskrivning, 
vilket ska ge läsaren en inblick i vad examensarbetet har baserats på. Vidare följer 
arbetets syfte och mål samt vilka avgränsningar som gjorts. 
 
Metodavsnittet beskriver hur arbetet har genomförts. Här finns information om ana-
lysmetoder, intervjumetoder samt litteraturstudier. Därefter följer teoretisk bakgrund, 
vilken baseras på litteraturstudier inom ämnesområdet. 
 
För att få en god överblick av Pallco redogörs i nulägesbeskrivning företagets verk-
samhet ur ett helikopterperspektiv. I huvudsak klargörs övergripande företagets pro-
cesser, från order till leverans.  
 
Under resultat och nulägesanalys kompletteras processkartläggningen med en värde-
flödeskartläggning över de administrativa processerna som sedan analyseras. Detta för 
att få fram fakta om skillnader och tidsfördelning kundgrupperna sinsemellan. Dess-
utom tydliggörs var förbättringsbehov finns. 
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Slutligen sammanfattas och diskuteras metodval samt nulägesanalys och resultat. Re-
sultatdiskussionen belyser kundgruppernas tidsskillnader närmare. Dessutom ges här 
förslag på förbättringar samt förslag på fortsatt arbete utifrån vad analysen visar. 
Lämpliga nyckeltal kopplade till lean produktion samt hur lean kan tillämpas i admi-
nistrativa processer diskuteras också. Därefter ges författarnas slutsatser gällande ex-
amensarbetet. Avslutningsvis behandlas referenser, sökord samt bilagor. Referens-
hanteringen är utförd enligt Harvardsystemet. 
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2 Metod 
För att uppnå syftet med rapporten och nå ett trovärdigt resultat har metodval diskute-
rats med handledare både på Tekniska Högskolan i Jönköping och på Pallco. Först har 
en litteraturstudie genomförts för att få ökad kännedom inom logistikämnet som be-
handlas i arbetet. Därefter har kvalitativa och kvantitativa metoder använts. 
 
Principen med kvantitativa undersökningar är att mätningen ska grunda sig på lik-
värdiga och jämförbara uppgifter (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2008). Denna metod 
leder till siffermässiga observationer eller omvandlas till sådana (Backman, 1998). 
Kvantitativa metoder utgår från empiri samt analys och insamling av kvantitativa me-
toder sker genom enkäter, mätningar och databaser (Eriksson & Wiederheim-Paul, 
2008). 
 
En kvalitativ undersökning tittar på ett mönster i ett komplext sammanhang, exempel-
vis studeras värderingar och beslut (Eriksson & Wiederheim-Paul, 2008). Denna me-
tod kännetecknas av att den inte använder sig av siffror eller tal (Backman, 1998). 
Insamling av kvalitativa metoder sker genom intervjuer, observationer och databaser 
(Eriksson & Wiederheim-Paul, 2008). 
 
Som kvalitativa metoder har egna observationer, intervjuer samt öppna samtal an-
vänts, vilka i sin tur har möjliggjort för användning av processkartläggning som me-
tod. De kvalitativa metoderna har sedan möjliggjort kvantitativa studier i form av vär-
deflödeskartläggning samt värdeflödesanalys. Kombinationen av metoder har bidragit 
till en högre trovärdighet och har styrkt fakta. Som kvantitativ metod kan även tids-
studier användas. Detta har dock valts bort då det anses svårt att under arbetets tidsbe-
gränsning göra korrekta och pålitliga mätningar av administrativt arbetet på företaget.  

 
Tack vare tillgång till eget kontor på Pallco har arbetet underlättats. Arbetet har ge-
nomförts effektivt eftersom frågor och problem som har uppkommit har kunnat lösas 
direkt.  
 

2.1 Litteraturstudier 
Studier inom det aktuella ämnesområdet har genomförts för att få en bra grund till 
examensarbetet. Litteratur som har använts är kurslitteratur från kurser i examens-
arbetets ämnen samt av handledaren från högskolan föreslagen litteratur. Utöver detta 
har litteratursökning i databaser på högskolans bibliotek gjorts och information har 
även erhållits från Pallco. 
 
Den studerade litteraturen ligger till grund för den teoretiska bakgrunden och utgör 
därmed även en indirekt grund för process- och värdeflödeskartläggningarna, värde-
flödesanalysen och arbetet i stort. 
 

2.2 Intervjuer 
Intervjuerna har genomförts i semistrukturerad form. Detta innebär att förutbestämda 
frågor (se Bilaga 1, Bilaga 2 och Bilaga 3) har fungerat som ram för intervjuerna för 
att sedan ha kompletterats med följdfrågor utefter svaren som givits. För att ta tillvara 
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på informationen som fåtts från intervjuer på bästa sätt har en av författarna intervjuat 
medan den andra har fört anteckningar. För att få en bild av hur stor del av arbetstiden 
som personalen lägger på respektive kundgrupp, samt för att kunna kartlägga de ad-
ministrativa processerna, har intervjuer gjorts med berörda på logistik-, produktions- 
och godsavdelningen. Sammanlagt har 13 personer intervjuats på företaget, vilka är 
samtliga anställda på ovan nämnda avdelningar. Vid första intervjutillfället intervjua-
des all personal på logistik- och godsavdelningen samt produktionsledarna. Fokus vid 
dessa intervjuer låg på vardera persons övergripande arbetsuppgifter samt tidsupp-
skattningar mellan de berörda kunderna/kundgruppen. Vid andra intervjutillfället in-
tervjuades en person på logistikavdelningen samt två personer på godsavdelningen, 
vilka främst arbetar med kunderna/kundgruppen. Fokus låg då på mer detaljerade 
tidsuppskattningar för olika aktiviteter i kundorderuppfyllelseprocessen. 
 
Ekonomiansvarig har intervjuats gällande vilka nyckeltal som i nuläget anses som 
viktigast och mest använda. 
 
Intervjufrågorna har baserats på och sammanställts utifrån de observationer och öppna 
samtal som gjorts. Intervjufrågorna berör främst avdelningens respektive personalens 
arbetsuppgifter samt hur dessa berör kund A, kund B respektive kundgrupp C samt 
frågor om orderflödet. Frågorna redovisas i Bilaga 1, Bilaga 2 och Bilaga 3. 
 

2.3 Egna observationer 
Observationer har utförts på Pallco för att tillsammans med intervjuer få en över-
gripande bild av företaget och för att kunna kartlägga de administrativa processerna. 
Observationer har främst utförts på logistik- och godsavdelningen men även på pro-
duktionsavdelningen. Tillvägagångssättet har varit rundvandringar samt observationer 
av anställdas arbetsuppgifter. Anledningen till fokuseringen på dessa avdelningar är 
att kundorderuppfyllelseprocessen främst berör dem. Observationerna gjordes också 
för att bidra till att kunna uppskatta hur mycket administrativ tid som personalen läg-
ger på respektive kundgrupp. 
 

2.4 Kartläggning och analys 
För att på bästa sätt få en helhets- och nulägesbild av företaget har processkart-
läggning och värdeflödeskartläggning gjorts. Dessa har sedan kompletterats med en 
värdeflödesanalys. 
 
Process- och värdeflödeskartläggning av Pallcos nuläge har genomförts med hjälp av, 
som tidigare nämnts, intervjuer och observationer. Processerna har då klarlagts och 
tidsuppskattningar gjorts, allt för att få en så bra bild av nuläget som möjligt. 

2.4.1 Processkartläggning 

Processkartläggningen har gjorts på Pallcos logistik-, produktions- samt godsavdel-
ning för att få en övergripande bild av hur företagets nuvarande processer ser ut. Valet 
av kartlagda avdelningar baseras på att kundorderuppfyllelseprocessen främst berör 
dessa. Kartläggning har även utgjort en grund till fortsatt analys och förbättring av 
företagets processer.  
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2.4.2 Värdeflödeskartläggning 

För att få en djupare kunskap och förståelse av hur företagets nuvarande administra-
tiva processer ser ut har även värdeflödeskartläggning över logistik- och utlastnings-
avdelningen gjorts. Valet av avdelningar grundas på att dessa främst berör det admi-
nistrativa flödet. Värdeflödeskartläggningen kompletterar processkartläggningen med 
information om bland annat processtid, ledtid och förbättringsbehov som synliggörs.  

2.4.3 Värdeflödesanalys  

I värdeflödesanalysen har en ytterligare fördjupande undersökning gjorts av de admi-
nistrativa processerna på Pallco. Analysen har möjliggjort identifiering av värde och 
slöseri i processerna, detta för att få fram och generera förbättringsförslag åt företaget. 
Analysen har dessutom gett en bild av vilka tider som läggs på respektive kund. 
 

2.5 Öppna samtal 
Kontinuerligt under examensarbetets gång har möjlighet till spontana frågor och dis-
kussioner funnits. Detta har möjliggjort snabba svar och varit till stor hjälp för att få 
en bättre förståelse för sammanhang. Öppna samtal med handledaren på Pallco har 
bidragit till bra vägledning till första kontakten med andra nyckelpersoner på företa-
get. 
 

2.6 Reliabilitet 
Reliabilitet är ett uttryck för hur mätinstrument ska ge tillförlitliga resultat av en un-
dersökning (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008). Med reliabilitet menas att en un-
dersökning är stabil och inte är utsatt för slumpmässiga variationer. Till exempel ska 
en mätning vid en specifik tidpunkt ge samma resultat vid en förnyad mätning (Trost 
& Hultåker, 2007). Med andra ord eftersträvas en pålitlig undersökning med ett resul-
tat som mäter det som är av intresse (Jacobsen, 2002). 
 

2.7 Validitet 
Validitet är ett viktigt krav vid undersökning. Validitet betyder giltighet och tradi-
tionellt menas att det är ett instrument eller en fråga som ska mäta det den är avsedd 
att mäta (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2008; Trost & Hultåker, 2007). Validitet 
innebär att det som har undersökts på några få även ska gälla för flera (Jacobsen, 
2002). Om reliabiliteten missuppfattas påverkas även validiteten. Däremot kan vali-
diteten vara låg men reliabiliteten fortfarande hög (Trost & Hultåker, 2007). 
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3 Teoretisk bakgrund 
I detta kapitel presenteras den litteraturstudie som har gjorts som en del i 
examensarbetet. Syftet med arbetets teoridel är att belysa de delar inom logistik-
området som behandlas i examensarbetet samt att läsaren ska få en bredare förståelse 
för ämnet. Kapitlet inleds med en kortare beskrivning av logistikens historia och bety-
delse. Vidare behandlas kundorderpunkt och kundorderuppfyllelseprocess, vilka har 
en central roll i arbetet. Processer och processkartläggning beskrivs sedan för att via 
lean thinking och lean produktion leda vidare till förklaring av värdeflödeskartlägg-
ning, och värdeflödesanalys.  
 

3.1 Logistik 
Ordet logistik användes redan för flera hundra år sedan men det var först på 1960-talet 
som det började användas inom näringslivet. Villkoren började då bli hårdare och 
konkurrensen om kunderna ökade. Detta väckte ett intresse av att sänka sina logistik-
kostnader som då berörde kostnader för transporter, lagring och hantering. Under åren 
har logistikens fokus breddats och idag är kostnader, kapitalbindning, flexibilitet, tid 
och leveransservice viktiga områden inom logistik. (Aronsson, Ekdahl & Oskarsson, 
2004) 
 
Enligt Ericsson (citerad i Bjørnland, Persson, Virum & Hultkrantz, 2003, s. 13) är den 
klassiska definitionen av logistik  är de synsätt 
och principer som man lägger som grund för att planlägga, utveckla, organisera, sam-

 
 
Att skapa tids- och platsnytta där målet är att de berörda verksamheterna ska se till att 
material och produkter finns på rätt plats i rätt tid är en viktig del av begreppet logistik 
(Jonsson & Mattsson, 2008; Aronsson et al., 2004). Krav som kunder kan ställa är att 
produktkostnaden ska vara låg och att leveransen ska ske i tid, på rätt plats och inne-
hålla rätt produkt. Detta är krav som kan vara svåra för företag att uppnå och för att 
klara dessa krav krävs samarbete mellan distribution, produktion och materialförsörj-
ning. Logistik kan alltså innebära dels planering och genomförande men också att 
kontrollera att resultatet blir som önskat. (Aronsson et al., 2004) 
 
För företag är det viktigt att ha ett bredare perspektiv på ett logistiksystem än endast 
det egna företaget. Det finns ofta olika beroenderelationer mellan kunder och leve-
rantörer och ett starkt samarbete kan uppnås om hänsyn tas till mer än bara det egna 
företaget. (Jonsson & Mattsson, 2008) 
 
Logistik syftar enligt Jonsson och Mattsson (2008) även till att ge ekonomiska kost-
nadsfördelar och därigenom öka lönsamheten för det enskilda företaget. Två av logis-
tikens effektivitetsvariabler är logistikkostnader och kapitalbindning. En strävan är att 
uppnå en balans mellan dessa två mot de övriga logistiska målen. Logistikkostnader är 
de kostnader som kan hänföras till de logistiska aktiviteterna. Jonsson och Mattsson 
bryter ned de totala logistikkostnaderna i följande kostnadstyper: 
 

 Transport- och hanteringskostnader 
 Emballeringskostnader 
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 Lagerhållningskostnader 
 Administrativa kostnader 
 Orderkostnader 
 Kapacitetsrelaterade kostnader 
 Brist- och förseningskostnader 
 Miljökostnader 

 
De kostnader som detta arbete kommer att behandla är främst de administrativa kost-
naderna. 

3.1.1 Administrativa kostnader 

Administrativa kostnader är de kostnader som har ett samband med den långsiktiga 
planeringen och den operativa styrningen av materialflöden. Exempelvis är det kost-
nader för administrativ personal, orderbehandling, planering och lagerredovis-
ning.(Jonsson & Mattsson, 2008) 
 

3.2 Kundorderpunkt 
Ett centralt begrepp inom logistiken är kundorderpunkt (KOP). KOP innebär enligt 
Jonsson och Mattsson (2008) den punkt där produktens tillverkning och leverans be-
stäms utifrån kundorder. Det vill säga den position i förädlingskedjan där kundorder 
kopplas till en specifik artikel (Olhager, 2000). I ett tillverkande företag beskrivs pro-
dukter på tre olika sätt; som standardprodukter, som mer eller mindre kundorderspeci-
fika produkter samt som kundspecifika produkter. Detta beroende på till vilken grad 
produktframtagningen kundorderstyrs. Produktkategoriernas skillnader hör ihop med 
var KOP finns. I KOP lagerläggs vanligtvis artiklar på underliggande artikelnivåer. 
Dessa artiklar lagerstyrs av prognoser och baseras på förväntade framtida behov. 
(Jonsson & Mattsson, 2008)  
 
Det är förhållandet mellan genomloppstid och leveranstid som avgör om företaget kan 
invänta att produktion utförs tills dess att kundorder erhålls, eller om produktion mås-
te ske baserat på prognos. Genomloppstid är den totala tiden som är kopplad till pro-
duktionen av en produkt och kan delas in i olika ledtider, exempelvis inköpsledtid, 
produktionsledtid och lagerledtid. Om leveranstiden överstiger genomloppstiden kan 
inköp, tillverkning och montering ske mot kundorder medan delar av produktions-
aktiviteterna måste göras i förväg om leveranstiden istället är kortare än genomlopps-
tiden. En senare KOP medför kortare leveranstider. Dock ökar prognostiserings-
behovet av efterfrågan då den konstaterade vetskapen om kundorderna minskar. (Ol-
hager, 2000)  
 
Med avseende på var KOP är placerad i produktstrukturerna kan fem typer av företag 
urskiljas. Dessa är; konstruktion mot kundorder, tillverkning mot kundorder, monte-
ring mot kundorder, tillverkning mot plan samt tillverkning mot lager. (Jonsson & 
Mattsson, 2008) 
 
Tillverkning mot kundorder, ofta kallat make-to-order (MTO), innebär att företagets 
produkter vanligtvis är konstruerade och tillverkningsförberedda innan kundorder 
erhålls. Stor del av materialanskaffning samt tillverkning av halvfabrikat och detaljer, 
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vilka inte innebär någon direkt tillverkning, görs utan någon koppling till kundorder. 
Däremot utförs all montering och sluttillverkning, samt viss materialanskaffning från 
externa leverantörer, direkt mot kundorder (Jonsson & Mattsson, 2008), se Figur 3.1. 
 
Tillverkning mot lager, ofta kallat make-to-stock (MTS), innebär att kundorder-
punkten ligger efter slutproduktsnivå (Jonsson & Mattsson, 2008). Oftast innebär det-
ta att KOP ligger i färdigvarulagret varifrån successiva uttag för leveranser görs och 
även direktleveranser kan ske (Olhager, 2000). Dessa produkters inköp styrs av pro-
gnoser och är oftast standardprodukter med hög försäljningsvolym som lagerhålls i 
väntan på kundorder (Jonsson & Mattsson, 2008), se Figur 3.1.  
 

 
Figur 3.1 Kundorderpunkt 

Krävs det omedelbara leveranser av marknaden är tillverkning mot lager det självklara 
valet. (Olhager, 2000) 

3.2.1 Kundorderuppfyllelseprocessen 

Kundorderuppfyllelseprocesser är den order- och leveransprocess som förenar det 
egna företaget med kunden och de ser olika ut beroende på var KOP befinner sig i 
processen (Aronsson et al., 2004). Kundorderuppfyllelseprocessen inkluderar den 
delen av efterfrågan som är känd. En kundorder är en förbindelse från kund om att vid 
en viss tidpunkt köpa en viss kvantitet av företagets produkter. Detta hanteras sedan 
som känd information om framtida efterfrågan. (Jonsson & Mattsson, 2008)  
 
En förenklad bild av kundorderuppfyllelseprocessen för standardprodukter där både 
informations- och materialflöden, från behov till leverans, förekommer visas i Figur 
3.2 

MTS MTO

K
O
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Figur 3.2 Kundorderuppfyllelseprocessen (Jonsson & Mattsson, 2008, egen bearbet-
ning) 

 
Första steget i kundorderuppfyllelseprocessen gällande standardprodukter är en för-
frågan av kundbehovet som resulterar i en kundorder hos leverantören. Förfrågan kan 
till exempel avse pris och leveranstidpunkt. Därefter bekräftas ordern av leverantören 
genom att en orderbekräftelse skickas tillbaka till kund. I vissa fall förkommer istället 
tyst accept, vilket innebär att kundordern automatiskt uppfattas som bekräftad om 
leverantören inte hör av sig inom en viss utsatt tid. (Jonsson & Mattsson, 2008) 
 
Beroende på om kundordern avser artiklar som finns i lager eller om kundordern avser 
produkter som ska tillverkas skapas tillverkningsorder eller skrivs plocklistor ut med 
angivna kvantiteter samt angiven leveranstidpunkt. När produkterna sedan har tillver-
kats eller plockats från lager går de vidare för packning och avsändning. I samband 
med avsändning skickar leverantören en leveransavisering som meddelar kund att 
leverans är på väg. (Jonsson & Mattsson, 2008) 
 

3.3 Processer 
Enligt Carlsson, Palo, Hansson, Bergbom och Carlsson (2005), s 7. är definitionen av 
en process i-
erad början och en väl definierat slut. Det måste alltid vara klart definierat vad proces-
sen skall ta emot, vad den skall åstadkomma, hur det skall ske samt vilka de förvänta-

 
  
Processer kan behandlas på flera olika sätt. I detta examensarbete har författarna valt 
att utgå ifrån Carlsson et al., (2005). En process består, som tidigare nämns, av en 
serie av aktiviteter som tillsammans utgör helheten, se Figur 3.3. Helheten delas där-
efter upp i delprocesser som består av ett antal aktiviteter. Aktiviteterna i sin tur består 
av ett antal delaktiviteter. Huvudprocesser är de processer som beskriver kärnverk-

Leverantör K undKundbehov

Förfrågan

Kundorder

Packning
Avsändning

Orderbekräftelse

Leveransavisering

Leverans

Faktura

Montering Plockning
Tillverkning i lager
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samheten, det vill säga företagets syfte. Stödjande processer är de processer som är av 
stor vikt för att stödja huvudprocessen. För att förstå processen måste sambanden mel-
lan de ingående aktiviteterna begripas. Det är sambanden som utgör processens nyck-
el. (Carlsson et al., 2005) 
 

  
Figur 3.3 Process och delprocess (Carlsson et al., 2005) 

3.3.1 Helhetssyn 

En process kan vara funktionsöverskridande och omfatta flera aktiviteter, både opera-
tiva och administrativa. Det är viktigt att processer inte är för korta då det mellan 
funktioner finns en integrerande roll som innebär en stor vinst. (Aronsson et al., 2004)  
 
En process är vanligtvis horisontell, vilket innebär att den skär igenom både organisa-
tion och funktion. Att se helheten och förstå även de delar av processen som inte di-
rekt berör den enskilda personen är av stor vikt då övriga delar oftast har en stor indi-
rekt påverkan. (Carlsson et al., 2005) 

3.3.2 Tillför kundvärde 

Alla processer har en kund, extern eller intern. Ett kundperspektiv innebär att det är 
kundens behov som startar processen och som därför alltid måste definieras. Det är 
också kundens behov som ska uppfyllas och tillfredsställas, vilket innebär processens 
slut. För kunden är det viktiga resultatet som fås ut av processerna, vad som görs samt 
hur det görs. Genom att identifiera verksamhetens processer kan organisationen an-
passas efter det som verkligen sker i verksamheten och samtidigt tydliggöra vad som 
skapar just kundvärde. Att identifiera de aktiviteter som inte tillför kundvärde, för att 
försöka eliminera dessa, utgör ett effektivt sätt att få verksamheten framgångsrik. 
(Carlsson et al., 2005) 

3.3.3 Möjliggör framgångsrika förändringar 

För att kunna genomföra framgångsrika förändringar är en på företaget överens-
kommen, väl kartlagd bild av verkligheten en förutsättning. Det är först då vetskapen 
om vad som behöver förändras infinner sig och förändringar kan genomföras. Att ar-

Process

Delprocess
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beta med processer innebär en ständig rörelse mot förbättringar. Analyser av proces-
ser ger vetskap om vad som bör förbättras för att verksamheten ska bli bättre, för att 
sedan bli ännu bättre och så vidare. Detta gör att b
integreras som en naturlig del i en processverksamhet. (Carlsson et al., 2005) 

3.3.4 Kan mätas 

Kartlagda processer används för att identifiera vad som ska mätas samt för att ta fram 
relevanta mått. Genom att mäta processen kan verksamhetens förmåga att uppfylla 
kundens krav, behov och förväntningar utvärderas. Mätandet ger kunskap om hur pro-
cesserna fungerar och skapar förutsättningar för att göra saker på rätt sätt. Genom att 
utvärdera och mäta skapas fakta om det upplevda. (Carlsson et al., 2005) 
 

3.4 Processkartläggning 
För att kunna uppfylla definitionen av vad en process är kartläggs de. Huvudsyftet 
med en processkartläggning är att förmedla en tydlig bild av verksamheten och där-
med bidra till en kartlagd process som kan förstås av alla. Symboler ska därför vara 
enkla i en processkartläggning. Symbolerna i Figur 3.4 visar de delar som en process 
främst består av. (Carlsson et al., 2005) 
 

 
Figur 3.4 Processkartläggningens symboler (Carlsson et al., 2005) 

 
Vid en processkartläggning är det första som görs att definiera start och mål. Därefter 
ska processens aktiviteter beskrivas för att placeras i ett korrekt flöde. När aktivite-
terna är på plats ska det som driver processen definieras. Därefter placeras värde-
objektet ut, vilkets status definieras för varje aktivitet. (Carlsson et al., 2005) 
 

A ktivitet
En aktivitet är det som händer i en 

process och utgör processens stomme.

D rivobjekt
Drivobjekt driver det som sker i processen. 

Det kan exempelvis vara en order. 

V ärdeobjekt
Värdeobjekt är något som flödar 

genom en process och tillförs värde.
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3.5 Lean thinking 
I en processbaserad verksamhet är konceptet lean thinking att rekommendera. Lean 
thinking handlar om jämna processflöden och att bara göra de aktiviteter som tillför 
värde för kunden Vid arbetet med examensarbetet har lean thinking
fungerat som utgångspunkt.  
 

1. Value/Värde 
2. Value Stream/Värdeflöde 
3. Flow/Flöde 
4. Pull/Behovssug 
5. Perfection/Perfektion 

Dessa fem principer har ett fokus på hela försörjningskedjan. Value är det mest cen-
trala inom lean och bestäms alltid utifrån kundens synvinkel. Värdet av en produkt 
eller tjänst kan bara vara lika högt som kundens tillfredsställelse. Kunderna kommer 
endast att vara beredda att betala ett rimligt pris om deras krav uppfylls, vilket kräver 
att du känner dina kunder. Här kartläggs företagets marknad och kunder. Value stream 
fokuserar på värdeadderande aktiviteter och går ut på att processer identifieras för 
varje produkt- eller kundgrupp. Här kartläggs och analyseras produkters eller kund-
gruppers processer för att se vilka aktiviteter som är nödvändiga . Identifiering av 
processer möjliggör för att sedan kunna eliminera aktiviteter som inte tillför värde, det 
vill säga slöseri. F low innebär att flöde i de återstående stegen ska skapas genom att 
kontinuerliga processer organiseras.  Principen medför att genomloppstider och lager 
minskar samtidigt som befintlig kapacitet används optimalt. Slöserier elimineras.  Pull 
innebär att designa och producera det som kunden vill ha, endast när kunden vill ha 
det. På så vis undviks överproduktion och produktionsbrist. Perfection innebär förfi-
ning och eftersträvan av perfektion gällande försörjningsprocessen  att alltid se efter 
förbättringsmöjligheter. Här kartläggs hur företagets styrs, planeras och organiseras. 
(Wiegand & Franck, 2006) 
 

3.6 Lean produktion 
Inom lean thinking är lean produktion det mest kända konceptet. Den grundläggande 
idén med lean produktion, fortsättningsvis kallat lean, är att maximera kundvärde och 
samtidigt minimera slöserier. Med andra ord innebär lean att skapa mer värde för 
kunden med färre resurser. En lean-anpassad organisation sätter kunden i centrum och 
bör fokusera på de för kunden viktigaste processerna för att kunna öka kundvärdet.  
Det optimala är att kunna ge ett värde som kunden vill ha genom en värdeskapande 
process som inte har några slöserier. För att uppnå detta ändras företagets fokus från 
att optimera separata tekniker, tillgångar och vertikala avdelningar, till att istället fo-
kusera på att optimera flödet av produkter och tjänster. Detta sker genom hela värde-
flödet som går horisontellt genom teknik, tillgångar, avdelningar och slutligen till 
kunder. (Lean Enterprise Institute, 2010) 
 
Värdehöjande aktiviteter är aktiviteter som utför arbete till förmån för kunden. Infor-
mation och material bearbetas på ett sätt som tillför värde för kunden och som kunden 
är villig att betala för (Wiegand& Franck, 2006). Aktiviteter som inte direkt tillför 
värde för kunden men som är nödvändiga som förberedelse eller uppföljning kallas 
icke-värdeadderande aktiviteter och typiska exempel är lagra, flytta och kontroller 
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(Ljungberg & Larsson, 2001). Överflödiga aktiviteter är däremot en form av slöseri. 
Dessa kräver tid, utrymme eller material utan att bidra med värde på något sätt och 
utan att vara efterfrågat av kunden. (Wiegand& Franck, 2006) 
 
Liker (2009) tar upp sju huvudtyper av slöserier inom affärs- och produktionsproces-
ser som företaget Toyota, med Taiichi Ohno i spetsen, har varit med och identifierat. 
Liker har själv valt att ta med en åttonde typ av slöseri. De åtta slöserierna är överpro-
duktion, väntan, onödiga transporter eller rörelser, överarbetning eller felbearbetning, 
överlager, onödiga arbetsmoment, defekter och outnyttjad kreativitet hos anställda. 
Målen som försöks uppnå med att minimera de slöserierna är att reducera ledtider och 
att få ett bättre utnyttjande av resurser (Srinivasan, 2004). 
 
Genom att eliminera slöserier genom hela värdeflödet, istället för vid isolerade punk-
ter, minskar resursbehoven. Bland annat bildas processer som kräver mindre mänsk-
liga resurser, mindre utrymme, mindre kapital samt mindre tidsåtgång för att tillverka 
produkter. Dessutom kantjänster utföras till betydligt lägre kostnader och med färre 
fel jämfört med traditionella synsätt. Företag får möjlighet att tillmötesgå kundens 
förändrade önskemål tack vare hög variation, hög kvalitet, låg kostnad och med 
mycket snabba genomloppstider. Dessutom blir informationshanteringen mycket enk-
lare och mer exakt. (Lean Enterprise Institute, 2010) 

3.6.1 Lean administration 

En vanlig missuppfattning är att lean endast är anpassad för tillverkningsindustrin. 
Detta stämmer inte, lean kan användas i alla företag och alla processer. Lean är inte en 
metod utan ett sätt att tänka och agera för hela organisationen. (Lean Enterprise Insti-
tute, 2010) 
 
Företag i alla branscher och tjänster, inklusive sjukvård och myndigheter, utgår ifrån 
principerna inom lean som ett sätt att tänka och agera. Många organisationer väljer att 

Toyo -förändring används ofta för 
att karaktärisera ett företag som går från ett traditionellt synsätt till lean-tänk. Det krä-
ver en totalförändring av hur ett företag bedriver sin verksamhet. (Lean Enterprise 
Institute, 2010) 
 
Fördelar som nås med att arbeta med lean administration är bland andra minskning av 
slöseri, kortare genomloppstider, förbättrad kvalitet på processer och kostnadstranspa-
rens genom att kostnaderna kan bli fördelade. Detta i sin tur ger effekter som mins-
kade kostnader, minskad komplexitet, ökad öppenhet och bättre tillförlitlighet för be-
räkningar. (Wiegand& Franck, 2006) 
 

3.7 Värdeflödeskartläggning 
Värdeflödeskartläggning är ett beprövat lean-verktyg som har sitt ursprung i tillverk-
ningsindustrin, men lämpar sig även för administrativa affärsområden (Wiegand & 
Franck, 2006). Värdeflöde är alla aktiviteter som är nödvändiga för att kunna förädla 
en produkt eller tjänst, både de aktiviteter som skapar mervärde och de som inte gör 
det (Rother & Shook, 2004). Vid användning av värdeflödeskartläggning ges en bild 
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av hur ett företags arbete är organiserat och hur informations- och materialflödet ser ut 
genom verksamheten. Detta görs genom att dokumentera, mäta och analysera en stor 
andel sammanhängande aktiviteter. Värdeflödeskartläggning är också en metod för att 
identifiera möjligheter att öka värde, eliminera slöseri och förbättra flödet. (Keyte & 
Locher, 2008) 
 
Det är vanligt att använda sig av värdeflödeskartläggning inom produktionsområdet. 
Vad som upplevs som svårare är att använda värdeflödeskartläggning inom administ-
rativa områden. En anledning till att intresset har ökat kan vara att många företag har 
stött på svårigheter med problemlösning och informationsstyrning inom detta område. 
De finns även svårigheter att skilja på vad som är värde och vad som är slöserier samt 
problem med att införa förbättringar. (Keyte & Locher, 2008) 
 
Inom icke tillverkande områden utgörs materialflödet av den faktiska ström uppgifter 
av papper och elektroniska uppgifter som behövs för tjänsten. Eftersom informations-
flödet i en administration oftast inte är väl utarbetat är det vanligt att det är ostrukture-
rat och att ordningsföljden inte är välkänd. Detta leder till att det är svårare att identi-
fiera och kartlägga informationsflöden samt att de ofta stöder flera olika värdeflöden 
vilket försvårar kartläggning och dokumentering inom varje enskilt värdeflöde. På 
företag är det vanligt att administrativa avdelningar inte ser sambandet dem emellan, 
vilket försvårar förståelsen av nya idéer. (Keyte & Locher, 2008) 

3.7.1 Kartläggningens steg 

Värdeflödeskartläggning är en grund för företag att kunna fortsätta att införa och driva 
nya värdeflöden. Det finns ett antal steg som en värdeflödeskartläggning består av. 
(Keyte & Locher, 2008) 

3.7.1.1 Välj produktfamilj/Analysera företagsstrukturen 
Innan starten med värdeflödeskartläggning är det viktigt att identifiera och fokusera 
på en produktgrupp, det vill säga produkter som genom flödet går igenom samma 
processer och utrustning (Rother & Shook, 2004). Utifrån det innefattar varje kart-
läggning en ny utformning och en arbetsplan för produktgruppen. Inom lean admi-
nistration handlar det dock snarare om att analysera företaget affärsprocesser och bry-
ta ner dem i delprocesser och aktiviteter. Detta möjliggör eliminering av överflödiga 
uppgifter samtidigt som värdeadderande uppgifter förstärks. (Wiegand & Franck, 
2006) 

3.7.1.2 Det aktuella tillståndet 
När produktgruppen eller affärsprocesserna är identifierad är första steget att rita upp 
en karta över ett aktuellt tillstånd. Nulägeskartan ska visa hur företagets arbete är or-
ganiserat och fortskrider. Kartritningen görs parallellt med att information samlas in. 
Att bara rita upp en nulägeskarta ger inga lösningar utan syftet är istället att, till-
sammans med informationsinsamlingen, kunna ge förslag på ett framtida, bättre till-
stånd. Vid arbete med det aktuella tillståndet är det bra att samtidigt ha framtida för-
bättringar som kan göras i åtanke. (Keyte & Locher, 2008; Rother & Shook, 2004)  
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Det aktuella tillståndet bryts ner i separata enheter som detaljerat beskriver pro-
cesserna och utgör sedan standarden för hur arbetsmomenten ska genomföras (Wie-
gand & Franck, 2006). 

3.7.1.3 Det framtida tillståndet 
När det aktuella tillståndet stämmer överens med verkligheten påbörjas en kartritning 
över det önskade framtida tillståndet (Keyte & Locher, 2008). Enheter sätts ihop för 
att forma individuella produkter och tjänster (Wiegand & Franck, 2006). Kart-
ritningen riktar in sig på hur en förändring ska göras mot en ny utformning av värde-
flödet och genom upprepade arbetssätt skapas ständiga förbättringar som är nödvän-
diga. Vid kartritning av det framtida tillståndet är det vanligt att tankar och ifråga-
sättande av den aktuella strukturen i värdeflödet uppstår. Det förekommer också att 
mer information behöver samlas in under tiden arbetet med framtidskartan görs. (Key-
te & Locher, 2008, Rother & Shook, 2004)  
 
Det är viktigt att ta beslut om inom vilken tidsram som kartläggningen ska genomfö-
ras. Ju längre tidsram, desto fler förändringar kan ett företag genomföra i framtiden. 
En lagom tidsram är tre till sex månader. (Keyte & Locher, 2008) 

3.7.1.4 Handlingsplan/implementering 
Keyte och Locher (2008) menar att utveckla en detaljerad handlingsplan är det sista 
och viktigaste steget i värdeflödeskartläggningen. Det viktigaste är att praktiskt kunna 
införa handlingsplanen för företaget, kartorna som ritas är bara verktyg. En hand-
lingsplan består av att beskriva nödvändiga förbättringsprojekt för att kunna uppnå det 
framtida tillståndet. Handlingsplanerna ska leda till att de nya processerna integreras i 
den dagliga verksamheten samt att ständiga förbättringar blir företagets ständiga föl-
jeslagare (Wiegand & Franck, 2006). 
 
Genom att följa dessa fyra steg skapas nödvändig öppenhet som medför kvalitets-
säkring genom att alla är medvetna om vad som behöver göras samt hur. Dessutom 
kan företaget arbeta mer effektivt, vilket i sin tur leder till snabb kostnadseffektivitet. 
Processenheterna kan sedan användas till att skapa variationer av olika tjänster. Detta 
möjliggör både ett större utbud av tjänster samt möjlighet till att skräddarsy erbjudan-
den utefter kunders specifika önskemål. (Wiegand & Franck, 2006) 

3.7.2 Kartläggningens symboler 

Vid kartläggning av det aktuella tillståndet och det framtida tillståndet används sym-
boler som representerar olika processer och flöden. Figur 3.5, Figur 3.6 och Figur 3.7 
visar ett urval av symboler och dess beskrivningar. 
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Figur 3.5 Symboler (Rother & Shook, 2004; Wiegand & Franck, 2006) 

 

 
Figur 3.6 Symboler (Rother & Shook, 2004; Wiegand & Franck, 2006) 

Processruta
Namnet på processen skrivs överst i rutan. 

Symbolen till vänster anger x antal operatörer 
processen har och symbolen till höger anger y antal 

aktiviteter som finns i processen.

K und
Kunden är de som triggar igång och är 

mottagare av processen. 

L ager
Visar storlek och tid 

av lager.
x order
y dagar

x y

Fysiskt informationsf löde
Kan exempelvis vara en tillverkningsorder

eller en leveransplan.

E lektroniskt informationsf löde
Kan ske exempelvis via elektroniskt 

informationsutbyte (EDI), datorer och internet.

Materialf löde
Ger information om hur materialets flöde ser ut.
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Figur 3.7 Symboler (Rother & Shook, 2004; Wiegand & Franck, 2006; LuTh,(2010) 

3.7.3 Information I processrutor 

Ett viktigt steg i värdeflödeskartläggningen är bedömningen av processteg, gränssnitt 
och informationsflöden. För att kunna göra bedömningar behövs rätt information om 
gränssnitten. Följande punkter är information som kan finnas med i en processruta. 
Förkortningarna är baserade på de engelska ursprungsorden. 

 Processtid (PT) är den tid som behövs för att endast utföra en uppgift, utan av-
brott eller förseningar.  

 Övergångstid (TT) är den tid det tar för en order eller en förfrågan att ta sig 
från en plats till nästa. Detta omfattar väntan, innehav av order och transport-
tid. Det kan exempelvis vara vardagliga arbetssituationer som att telefoner 
ringer och kollegor vill ställa en fråga. 

 Systemtid (ST) innefattar väntetider som kan uppstå i IT-system när medar-
betare är tvungna att vänta på resultatet av komplicerade frågor i databasen.  

 Arbetstid (WT) är den arbetstid där en tjänst skapas, till exempel när en servi-
ceelektriker reparerar en hiss.  

 Betvivlingskvot (QQ) innehåller en tidskomponent som är kopplad till då ett 
problem uppstår, det vill säga hur lång tid det tar att hantera problemet. QQ ut-
trycks i procent och i fråga om den tid det tar. (Wiegand & Franck, 2006) 
 

3.8 Värdeflödesanalys 
Efter genomförd värdeflödeskartläggning bör en analys av värdeflödet göras. Detta 
innebär att bland annat en tidslinje som inkluderar aktiv processtid och total ledtid tas 
fram och placeras under värdeflödeskartan. Det är på så vis som värdeflödets värde-

Kaizen-insats
Används för att belysa ställen där det finns 

förbättringsbehov  i värdeflödet.

T idslinje
Löper längs hela värdeflödeskartan och 

visar cykel- och väntetider.

A nnan information
Används för övrig information som kan komma till 

användning i värdeflödeskartläggning

Ställtid

Dagsorder
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skapande tid blir synlig i relation till total tid som läggs ned i processen. (Rother & 
Shook, 2004) 
 
Enligt Keyte och Locher (2008) bör reflektion över kartläggningen göras. Förslag på 
frågeställningar som bör reflekteras och analyseras är: Vad är det som visas i värde-
flödeskartan? Var bildas köer av information eller material? Finns det tecken på att 

emot? Var saknas det standardiserat arbete, det vill säga ställen där personal utför 
samma arbete på olika sätt?  
 
Det är tack vare analys och reflektion av kartläggningen som utformningen av ett vär-
deflöde kan förbättras (Keyte & Locher, 2008). 
 

3.9 Nyckeltal 
Förbättrade värdeflöden kan även nås genom att arbeta effektivt med nyckeltal. Nyck-
eltal kopplade till lean ligger i linje med värdeflöden och är dessutom ytterligare ett 
sätt att implementera lean i administrationen. Nyckeltal används för finansiell analys 
för att kunna ställa en finansiell diagnos på företaget (Skärvad & Olsson, 2008). Ned-
an kommer först klassiska, ekonomiska nyckeltal att presenteras och därefter redogörs 
för nyckeltal enligt lean-redovisning.  

3.9.1 Ekonomiska nyckeltal/Traditionell redovisning 

Enligt Ax, Johansson och Kullvén (2005) ligger fokus i traditionell redovisning på att 
uppfylla standardmål. Uppstår en avvikelse analyseras denna för att se var den har 
uppkommit, orsakerna till uppkomsten samt vem som bär ansvaret. Det ekonomiska 
ansvaret delas upp i kostnadsenheter som i sin tur kan delas upp i kostnadsställen. Det 
är dessa kostnadsställen som sedan analyseras gällande hur väl de uppnår standard. 

3.9.1.1 Räntabilitet 

Räntabilitet handlar om företagets lönsamhet. Lönsamhet är företagets resultat ställt i 
relation till något, i detta fall i relation till kapitalet. Räntabiliteten visar om företagets 
vinst är tillfredsställande i förhållande till det kapital som det arbetas med i företaget. 
(Skärvad & Olsson, 2008) 

3.9.1.2 Likviditet 

Likviditet behandlar företagets kortsiktiga betalningsförmåga och visar om företaget 
klarar av att betala de skulder som förfaller till betalning under det närmaste året. En 
vanlig anledning till att företag går omkull är dålig likviditet, vilket gör en noggrann 
analys viktig. (Skärvad & Olsson, 2008) 

3.9.1.3 Soliditet 

Ett företags soliditet visar dess betalningsförmåga på längre sikt, dess kapitalstyrka. 
Även företagets motståndskraft mot förluster analyseras i och med mätning av solidi-
tet. Soliditeten är enligt grundregel bättre ju större andel eget kapital som finansierar 
verksamheten. (Skärvad & Olsson, 2008) 
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Traditionell redovisning har ett antal grundläggande brister som snarare hindrar än 
hjälper beslutsfattande. Den fokuserar på att maximera avkastningen genom att mini-
mera kostnader och förbättra den lokala effektiviteten. Detta görs främst för att mins-
ka beroende genom att införa lokala buffertar i hela systemet. Denna utgångspunkt 
medför att företaget arbetar för en viss önskad lagernivå snarare än för att minska den 
samt att resultatet förbättras när företaget lagerlägger. (Srinivasan, 2004) 

3.9.2 Nyckeltal enligt lean/Lean-redovisning 

Enligt Maskell och Baggaley (2003), vars fakta kapitel 3.9.2 baseras på, fungerar det 
inte att använda traditionella redovisningssystem i företag som bedriver lean-
tänkande, då de står i konflikt med varandra. Exempelvis motiverar det traditionella 
redovisningssystemet till att köra stora partistorlekar och använda standardkostnader 
för att nå stordriftsfördelar, vilket tenderar att leda till överproduktion. Lean-tänket 
förespråkar däremot enstycksflöde för att maximera produktionsflödet samt för att 
tillverka produkter endast utefter kundens behov. Lean-redovisningens mål är att max-
imera avkastningen genom eliminering av slöseri istället för att uppnå maximal lokal 
effektivitet genom exempelvis lagerläggning. Även onödigt arbete i form av ihopsam-
lande och analyserande av stora mängder data görs i den traditionella redovisningen. 
Görs detta vid arbete med lean produktion innebär det än mer rapportering då lean 
produktion arbetar med mindre partistorlekar. Lean-redovisning frigör tid för ekono-
mipersonalen till att arbeta med lean-förbättringar. 
 
Maskell och Baggaley anger att fördelarna med lean-redovisning är att den ger infor-
mation för att fatta bättre lean-beslut, som i sin tur leder till förbättrade intäkter och 
lönsamhet. Lean-redovisning minskar tid, kostnader samt slöserier genom att elimine-
ra onödiga transaktioner och system. Dessutom identifieras de potentiella ekonomiska 
fördelarna som initiativ till förbättringar inom lean ger. Kundvärde fokuseras direkt 
genom att prestationsmätningar kopplas till vad som påverkar värdeskapandet posi-
tivt. 
 
Nyckeltal enligt lean kan enligt Maskell och Baggaley delas in i tre nivåer utefter 
lean-redovisningens mognadsprocess som ligger parallellt med mognadsprocessen för 
lean produktion. 

3.9.2.1 Nivå 1 
Mognadsprocessens första nivån handlar om att komma igång med lean-redovisning 
och innebär att företaget har börjat införa lean produktion i produktionsceller. Lean 
produktion kännetecknas bland annat av att företaget har fungerande produktionscel-
ler, omfattande utbildning gällande lean-principer och jobbar utefter standardiserat 
arbete. Lean-redovisningen ska finna åtgärder genom prestationsmått kopplade till 
lean i företagets produktionsceller, beräkna de ekonomiska effekterna av lean-
förbättringar och identifiera företagets viktigaste värdeflöden. På nivå ett handlar det 
om att uppnå en bra prestanda inom cellerna. Syftet med lean-nyckeltalen är att hjälpa 
varje team att tillverka sina produkter inom utsatt takttid. Fokus ligger på flöde, stan-
dardiserat arbete samt dragande system. Dragande system återspeglar kundbehovet 
genom att enbart de artiklar och komponenter som behövs vid nästkommande arbets-
moment fylls på (Liker, 2009). Nyckeltal på denna nivå rapporteras vanligtvis per 
timma eller per dag och är enligt Maskell och Baggaley: 
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Löpande produktionsrapportering 

Löpande produktionsrapportering är det mest grundläggande nyckeltal inom lean. 
Talet spårar produktionscellers förmåga att nå upp till den fastställda takttiden. Takt-
tiden är satt utifrån en förbestämd cykeltid för tillverkade produkter med kundens 
efterfråga som utgångspunkt. Den löpande produktionsrapporterings uppsatta mål och 
uppföljning kan oftast följas via whiteboards som står placerade i vardera pro-
duktionscell. I slutet av varje timma skrivs den aktuella och uppnådda kvantiteten upp 
för att sedan räknas samman i slutet av varje skift. Det finns tre fördelar med att an-
vända löpande produktionsrapportering: 

 Nyckeltalet håller personalen fokuserad på att åstadkomma den output av pro-
dukter som kunden efterfrågar. 

 Snabb återkoppling ges när problem uppstår i cellen. 

 Data om problem samlas in över tid, vilket gör att studier om dessa kan göras 
samt att problemen kan rättas till permanent. 

 

 som används för att övervaka 
om celler tillverkar produkter rätt från första början och visar cellernas effektivitet av 
dess standardiserade arbete. När en cell designas specificeras exakt hur tillverkningen 
ska gå till, samtidigt som det fysiska flödet av produkter definieras.  Tillsammans 
förmedlar detta en exakt sekvens och en exakt tid gällande produktionsprocessen. 
Syftet med att använda FGG är främst att: 

 Försäkra sig om att produkterna görs korrekt. 

 Försäkra sig om att produkterna görs inom cellens utsatta cykeltid. 
 
Detta medför att produkterna görs rätt första gången de går igenom produktionscellen 
vilket i sin tur minskar skrot, reparationer och omarbete. 
 
FGG mäts i procent och datan som används för att få fram talet samlas in av pro-
duktionscellernas personal genom övervakning av den egna produktionsprocessen.  
 
FGG = (Totalt antal producerade enheter  omarbete)/ Totalt antal producerade en-
heter.  
 
Vardera arbetsstation som finns inom en produktionscell kan mätas för sig för att se-
dan multipliceras med varandra för att få fram en total procentsats. 

PIA-mot-SPIA 

PIA-mot-SPIA visar lagernivåerna inom celler och mäter deras framgång gällande 
dragande system. PIA betyder produkter i arbete och mäts samt jämförs med SPIA, 
standard-PIA, som visar den förväntade mängden PIA. Om PIA alltid är densamma 
som SPIA fungerar det dragande systemet som det ska, medan om PIA oftast är 
mycket högre eller lägre än SPIA innebär att systemet inte fungerar som det ska. 
 
Nyckeltalet räknas ut genom att dividera PIA med SPIA. 
 
PIA-mot-SPIA = PIA / SPIA 
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TAK 

TAK står för tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutfall. TAK riktar sig 
till maskiner i produktionsceller, jämfört med de tre föregående nyckeltalen som riktar 
sig till personalen. Nyckeltalet visar en kombination av maskinens förmåga att produ-
cera produkter i tid, till rätt kvalitet och synliggör samtidigt anledningar till varför 
problem uppstår. Rekommendationen är att till en början införa TAK på ett fåtal ma-
skiner då det tar tid att spåra och mäta både driftsstopp, produktionstakt och första 
gången genom. Viktigast är att mäta TAK-talet för produktionscellens flaskhals, då 
det är den maskinen som bestämmer flödet och cykeltiden i hela cellen. Om flask-
halsmaskinen inte fungerar effektivt påverkar det hela cellen negativt.  
 
För att räkna fram ett TAK-tal multipliceras tillgänglighet, anläggningsutnyttjande 
och kvalitetsutfall med varandra och uttrycks som en procentsats. 
 
TAK = Tillgänglighet x anläggningsutnyttjande x kvalitetsutfall 
 
Tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och kvalitetsutfall räknas i sin tur ut genom att: 
 
Tillgänglighet = (Total tillgänglig tid - stopptid) / Total tillgänglig tid  
 
Anläggningsutnyttjande = Verklig produktionstakt / Planerad produktionstakt 
 
Kvalitetsutfall = (Verklig produktionstakt  antalet kasserade) / verklig produktions-
takt 

3.9.2.2 Nivå 2 
Vid mognadsprocessens andra nivå har företaget nått utbredd lean produktion och 
ledning sker genom värdeflöden. Lean produktion kännetecknas bland annat av att lag 
som arbetar med ständiga förbättringar är etablerade och tränade, att produktionen 
leds och styrs per värdeflöde samt att PIA (produkter i arbete) och färdigvarulager är 
genomgående relativt låga. Lean-redovisningen ska finna åtgärder genom att värde-
flödeskalkylering ersätter standardkalkylering,  att nyckletal och kostnadsinformation 
för värdeflöden ständigt driver förbättringar samt att ekonomisk planering integreras 
med sälj- och verksamhetsplanering. Nyckeltalen på nivå två anger vilka mätningar 
som behövs för att mäta värdeflödet i sin helhet och se hur resultatmålen uppnås. 
Nyckeltalen redovisas vanligen vecka för vecka på denna nivå och är enligt Maskell 
och Baggaley: 

Omsättning per anställd 

Omsättning per anställd handlar om företagets totala försäljning under en viss period 
fördelat på antalet anställda. Det är nödvändigt att identifiera försäljningsorder eller 
produkter associerade med värdeflödet samt att antalet anställda hänvisar till alla de 
som arbetar i värdeflödet. 

Leveransprecision 

Leveransprecision belyser i vilken utsträckning leveranser sker vid de med kunden 
överenskomna leveranstidpunkterna. Talet är ett bra generellt mått som mäter nivån 
av kontroll i värdeflödet. Är värdeflödet under kontroll har företaget en hög leverans-
precision och vise versa. Leveransprecision kan mätas på flera sätt men det mest bin-
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dande sättet är att mäta antalet kompletta levererade order mot kundens efterfrågade 
leveransdatum. I enighet med lean betraktas även order som levereras tidigare än ut-
satt datum som ej i rätt tid. 

Genomloppstid  

Genomloppstid (GLT) är flödet av material genom värdeflödet. GLT är den tid det tar 
att konvertera råmaterial till färdiga produkter, det vill säga den totala tiden som det 
tar för råmaterial eller en komponent att gå från inleverans, genom produktionen fram 
till utleverans. Nyckeltalet räknas ut genom att räkna det totala lagret i värdeflödet 
och dividera det med det genomsnittliga antalet produkter som levereras. 
 
GLT = (Råmaterial + PIA + Färdigvarulager) / (Levererade produkter aktuell vecka  / 
antalet veckotimmar) 

 

Första gången genom (FGG) på nivå två innebär att alla FGG för värdeflödets pro-
duktionsceller multipliceras samman. Även FGG för icke producerande celler kan 
räknas in. 

Genomsnittlig styckkostnad 

Genomsnittlig styckkostnad ses ofta som en viktig indikator för värdeflödeprocesser-
nas förbättringar i stort. Nyckeltalet räknas ut genom att slå samman värdeflödets alla 
kostnader för en vecka och dividera det med antalet levererade enheter till kund för 
samma vecka. 

Utestående kundfordringar 

Utestående kundfordringar är ett viktigt och vanligt använt nyckeltal för att mäta med 
vilken hastighet som pengar kommer in från kunder, det vill säga pengaflödet och 
visar samtidigt kundernas nöjdhet i och med att utebliven betalning ofta är en reaktion 
på missnöjdhet. 
 
Utestående kundfordringar = Kundfordringar / Dagsförsäljning 

3.9.2.3 Nivå 3 
Mognadsprocessens tredje nivå innebär att företaget är en lean-verksamhet. Lean pro-
duktion kännetecknas bland annat av att lean-tänket tillämpas i hela organisationen, 
omfattande samarbete med kunder och leverantörer sker samt att ständiga förbättring-
ar har blivit ett sätt att leva. Lean-redovisningen ska finna åtgärder genom värdeflö-
deskartläggning och värdeflödeskalkyler även omfattar leverantörer och kunder, att de 
flesta anskaffnings- och lagerstyrningsprocesser kan elimineras då material dagligen 
dras fram och betalas löpande samt att de flesta bokföringsaktiviteterna som är rutin-
mässiga är automatiserade eller outsourcade (företaget låter ett annat företag sköta 
aktiviteterna). Nyckeltal på denna nivå är enligt Maskell och Baggaley omsättnings-
tillväxt, rörelseresultat före avskrivning, omsättning per anställd, leveransprecision 
och kundtillfredsställelse. Dessa tal är alla mycket övergripande tal för verksamheter i 
stort och därmed även mycket vanligt förekommande även i icke lean-specifika verk-
samheter.  
 
Kundtillfredsställelse innebär mätning av kundnöjdhet görs genom att få nyckeltalet 
från kunderna själva, inte internt från försändelserna. Kunderna bör tillfrågas om kva-
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litet, kostnader och leveranser, men även om så kallade mjuka nyckeltal så som till-
förlitlighet och ansvarstagande. (Bicheno, 2009) 
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4 Resultat 
I resultatkapitlet presenteras först en nulägesbeskrivning med hjälp av bland annat 
processkartläggning. Vidare analyseras nuläget genom värdeflödeskartläggningar och 
analys av dessa.  
 

4.1 Nulägesbeskrivning 
För att få en bättre förståelse för Pallco och dess position på marknaden presenteras 
här företaget i stort. Därefter presenteras de aktörer och produkter som företaget arbe-
tar med. En processkartläggning av nuläget har genomförts för att få en helhetsbild 
och förståelse för kundorderuppfyllelseprocessen. Orderflödet som kartläggs startar i 
logistikavdelningen och går därefter vidare till produktion för att slutligen passera 
igenom godsavdelningen för utleverans. 

4.1.1 Företagsbeskrivning 

Pallcos verksamhet är uppdelad i två produktområden; aluminium och stål (Pallco 
fakta, 2010). Företaget är ett verkstadsföretag som utför legotillverkning, ytbehand-
ling och montering av komponenter. Pallco är en renodlad och specialiserad underle-
verantör som tillverkar komponenter till i huvudsak möbel-, fordons- och elektronik-
industrin. (Pallco A, 2010; Pallco fakta, 2010) 
 
Pallco startades 1949 av Henning Andersson och har sedan starten varit lokaliserat i 
Ekenässjön som ligger utanför Vetlanda (Figur 4.1). Till en början bestod tillverk-
ningen främst av ståldetaljer och då till huvudsak i form av pallar och containrar, var-
av Pallco har fått sitt namn. På 1970- och 80-talet blev Lennart Thompsson delägare 
och sedermera ensam ägare och i samband med detta blev även aluminium en viktig 
del av tillverkningen på Pallco. I slutet av 1990-talet skedde ett generationsskifte då 
syskonen Monica, Thomas och Richard Thompsson tog över. (Pallco B, 2010; Pallco 
fakta, 2010)  
 

 
Figur 4.1 Vy över Pallco AB (Pallco fakta, 2010) 

Sedan 2006 ägs Pallco av Polstiernan Industri som även äger företaget R-man AB, 
vilka tillverkar komplexa rörkonstruktioner (Pallco B, 2010; R-man, 2010). Pallco har 
även två vilande bolag, Ryli försäljning och Pallco Materialhantering, se Figur 4.1 
(Pallco B, 2010; M. Olson, personlig kommunikation, 16 februari, 2010).  
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Figur 4.1 Koncernstruktur på Pallco (M. Olson, personlig kommunikation, 16 feb-
ruari, 2010) 

 

kunder. Med hög tekniknivå och god idérikedom erbjuds kunderna en stark partner 
 

 
Företaget har cirka 160 anställda och hade 2008 en omsättning på 525 miljoner SEK. 
Fabriksytan har en storlek på 35 000 m2. Sedan 1996 är Pallco certifierat enligt ISO 
9001 och har ISO 14000 som miljöledningssystem. (Pallco fakta, 2010) 
 
Figur 4.2 visar ett organisationsschema över Pallco och den röda ringen markerar vart 
examensarbetet främst har utförts. 
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Figur 4.2 Organisationsschema över Pallco (Pallco D , 2010) 
 

4.1.2 Kunder 

Enligt lean thinking value, som presenterades i teorin, är det av stor 
vikt att känna sin kund. Samarbetet med kunder är ofta omfattande med integrerade 
informationssystem och specifika logistiklösningar (Pallco B, 2010). Pallco är i enlig-
het med deras affärsidé ofta med i utvecklingsprojekt tillsammans med kunden för att 
finna de mest rationella lösningarna vad avser logistik, tillverkning, materialval med 
mera. Pallcos kunder finns som nämnts inom produktområdena aluminium samt stål. 
Inom produktområdet aluminium finns kunderna främst bland aluminiumprofil-

VD

Affärs/teknik-
utveckling

Inköp
PersonalKvalitet/Miljö

IT Ekonomi

Affärsområde 
SYD

Affärsområde 
NORD

Vice VD 
Admin/IT

Verktyg/Special

Reparation/ 
Underhåll

Produktions-
teknik

Produktion

Gods

ProduktionLogistik

Produktion SYD

Svets

LogistikVerkstad

Produktion 
NORD

Gods

Lack

Aluminium

Montering



Resultat 

 
30 

 

tillverkare samt i annan industri som använder aluminium, plåt eller profiler. Kunder-
na inom stål återfinns inom möbel- och byggbranschen samt inom elektronik- och 
vitvaruindustrin. (Pallco aluminium, 2010)  
 
Energibranschen är en växande kund för företaget. Pallcos två största kunder, kund A 
och kund B, stod 2009 tillsammans för 61 % av Pallcos omsättning (M. Olson, per-
sonlig kommunikation, 29 mars, 2010). 
 

4.1.3 Produkter 

Inom produktområdet aluminium utförs bland annat bearbetning genom kapning, 
fräsning, bockning och stansning (Pallco aluminium, 2010). Inom produktområdet stål 
utförs bland annat pressning, kapning och svetsning (Pallco stål, 2010). 
 
En viktig del i produktionsprocessen är pulverlackering där företaget har en av landets 
mest moderna anläggningar som kan lackera upp till fyra olika färger samtidigt (Pall-
co stål, 2010). 
 
Pallco utför främst legoarbeten med tillverkning av allt ifrån enstaka rör och plåtar till 
profildetaljer som sedan ska kompletteras hos kunden för att bli slutprodukt. Figur 4.3 
visar ett urval av detaljer som Pallco tillverkar. Utöver ett helhetsansvar för en hel 
produktionsprocess kan företaget även tillhandahålla med montering och paketering. 
Detta medför kompletta, färdigmonterade och paketerade produkter, klara att gå direkt 
till kund. (Pallco produkter, 2010) 
 

 
Figur 4.3 E tt urval av detaljer som Pallco tillverkar (Pallco E , 2010) 

 
Möbelindustrin är företagets främsta kund, där komponenter till kontorsmöbler i form 
av arbetsstolar, arbetsbord och skärmväggar tillhör den största andelen produkter 
(Pallco produkter, 2010). Figur 4.4 ger en tydligare bild av vilka delar på en kontors-
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möbel som Pallco tillverkar. Till exempel tillverkas de svarta delarna på kontors-
stolarna som syns på bilden. Även de vita delarna på skärmväggarna på bilden är de-
taljer som Pallco gör. 

 
Figur 4.4 Förtydligande över detaljer som Pallco tillverkar inom kontorsmöbel-
branschen (Pallco F , 2010) 

 
Pallco producerar även stål- och plåtkomponenter till braskaminer, såsom askhus och 
handtag (se Figur 4.5). Nytt för Pallco är även tillverkning av sjukhussängar. (M. Ol-
son, personlig kommunikation, 29 mars, 2010) 
 

 
Figur 4.5 Braskamin som Pallco tillverkar komponenter till (Pallco nyheter, 2010) 
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4.1.4 Leverantörer 

Största delen av Pallcos leverantörer är svenska men företaget har också leverantörer 
från andra länder som till exempel Kina och Tyskland (M. Olson, personlig kommu-
nikation, 29 mars, 2010). Vid val av leverantörer beaktas miljöaspekter. Det innebär 
att Pallco väljer miljövänliga alternativ före andra, förutsatt att de motsvarar nödvän-
diga kvalitets- och lönsamhetskrav. (Pallco miljö, 2010) 

4.1.5 Konkurrenter 

Pallcos främsta konkurrenter finns inom kontorsmöbelbranschen. Dessutom är stål-
leverantörer, mekaniska verkstäder och underleverantörer till Pallcos kunder som ock-
så tillverkar liknande produkter stora konkurrenter. (M. Olson, personlig kom-
munikation, 29 mars, 2010) 

4.1.6 Processkartor av nuläget 

Nedan beskrivs Pallcos nuläge i form av processkartor, där en huvudprocess av kund-
orderuppfyllelseprocessen (se Figur 4.6) bryts ned i delprocesser. I Figur 4.7 har för-
fattarna valt att dela upp och namnge processerna till före produktion, inköp och pro-
duktion samt efter produktion. Då examensarbetets syfte är att kartlägga orderuppfyl-
lelseprocessen, från kundorder till leverans, kartläggs endast aktiviteterna som sker 
efter kundorderpunkten. Processkartläggningen har genomförts med hjälp av intervju-
er med berörd personal på respektive avdelning som ordern berör, samt genom egna 
observationer av orderarbetet. Kvadraterna som inkluderas i kartläggningen symboli-
serar ordern som går genom processen och fungerar här som ett kombinerat värde- 
och drivobjekt, se Figur 3.4. Kundordern följer med genom hela orderuppfyllelsepro-
cessen. I inköp och produktion förekommer även inköpsorder och/ eller tillverknings-
order. 
 

 
Figur 4.6 Övergripande processkarta  

 
Processen före produktion startas alltid av kunden som skickar en order till Pallco. 
Företaget har två olika benämningar på order; standardorder och nya order. Standard-
order är order vars innehåll är återkommande för Pallco och nya order är order med 
innehåll som aldrig tidigare har behandlats av Pallco. Standardorder tas emot av logis-
tikavdelningen medan nya order går via säljavdelningen. För att få en bra bild av pro-
cessen har en avgränsning gjorts till att endast studera Pallcos standardorder.  
 
I före produktion tas order emot, bereds och frisläpps för tillverkning. Därifrån gene-
reras körplaner och oberoende av om inköp av material behöver göras för att tillverk-
ning ska kunna ske eller inte övergår processen till inköp och produktion. Om material 
redan finns i det som Pallco benämner säkerhetslager, vilket bland annat är material 
som sparas sedan tidigare produktion, skickas information om att starta tillverkningen. 
Behöver däremot inköp göras skickas en inköpsorder till berörda leverantörer som ger 
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information tillbaka, det vill säga bekräftar inköpsorder. I Pallcos affärssystem Moni-
tor kan sedan produktionsavdelningen se när materialet har anlänt till avdelningen för 
inleverans och tillverkning kan starta. Standardgången för en order i produktion är att 
det planeras in en buffertdag mellan varje operation. Detta görs för att ha möjlighet till 
flexibilitet vid behov. Efter det att produkterna är färdigtillverkade tar efter produk-
tion över processen för att leverera till kund. 

4.1.6.1 Processkarta före produktion 
Före produktion utförs inom logistikavdelningen och när order tagits emot analyseras 
dess ledtider för att därefter beredas, se Figur 4.7 
 

 
Figur 4.7 Processkarta före produktion  

 
Nästa steg i processen är att en nettobehovskörning görs som genererar behov på arti-
kelnivå. Nettobehovsberäkning är en metod för planering av materialbehov som tar 
hänsyn till aktuellt lager för varje artikel på de olika nivåerna (Plan A, 2010). Vid 
nettobehovskörning läses det av om efterfrågade artiklar finns i Pallcos såkallade sä-
kerhetslager eller om de behöver tillverkas. Efter nettobehovskörningen frisläpps, som 
tidigare nämnts, tillverkningsorder oavsett om material finns eller behöver köpas in. 
Behöver materialinköp göras frisläpps även inköpsorder i före produktion. Tillverk-
ningsorder som frisläpps ska generellt sett vara klara för leverans två veckor senare. 
  
Efter det att tillverkningsordern är klar för tillverkning övergår arbetet i före produk-
tion till bevakning av ordern. Den aktiva bevakningen börjar ske först när ordern bör-
jar närma sig det angivna leveransdatumet. För att begränsa examensarbetet till en 
rimlig storlek kommer detta inte att behandlas mer djupgående. 

4.1.6.2 Processkartor inköp och produktion 
Inköp och produktion består av två olika kartor, en som visar inleveransprocessen, 
som är en del av inköp, och en karta med produktionsprocessen.  

 
Figur 4.8 Processkarta inleverans 

 
Alla Pallcos in- och utleveranser sker via godsavdelningen. Vid inleverans (se Figur 
4.8) kontrolleras det mottagna godset och därefter rapporteras saldon in i Monitor. 
Upptäcks fel och reklamation behöver göras kontaktas istället kvalitetsavdelningen 
och reklamation görs. Efter det att rapportering av saldon har gjorts skrivs pallflaggor 
ut som sätts på pallen där information om exempelvis artikelnummer och antal 
pro-dukter finns. Godset placeras på angiven eller annan plats där det sedan hämtas 
för produktion eller för att ställas i det av Pallco kallat säkerhetslager. 
 
Vid kartläggning av produktion har en produktgrupp valts ut för att studeras. Produk-
tionsavdelningen på Pallco är relativt nybyggd där dess layout har anpassats efter pro-
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cessflödet. Figur 4.9 visar en överblick av Pallcos produktionslayout. Produktgruppen 
som har valts att studeras innehåller flera olika detaljer som bearbetas för att sedan 
svetsas samman, lackas och packas till en färdig produkt. 

 
Figur 4.9 Layout över Pallcos produktionsavdelning (Pallco G , 2010) 

 
Produktion, se Figur 4.10, startar med att material till produktens olika delar kommer 
till verkstadsavdelningen där de kapas. Vid kapen bearbetas stora plåtrullar, därefter 
förflyttas detaljerna till olika maskiner beroende på hur de ska bearbetas vidare. Vissa 
detaljer går till hålslagningsmaskinen som utför hålslagning och en del förflyttas till 
en maskin som gör en nedkragning på en hålbild. Samtidigt kommer inköpt material 
till monteringsavdelningen där de monteras ihop. När dessa moment är gjorda trans-
porteras alla detaljer till svetsavdelningen och automatsvetsen. Denna produktgrupp 
använder endast automatsvets. Manuell svets, som annars är ett vanligt moment, ut-
förs inte. Vid automatsvetsen svetsas alla delar till produkten ihop. Vid robotsvetsen 
ser personalen på en skärm vilka delar som ska svetsas ihop och dessa tas fram från 
ett mellanlager av en truckförare. När produkten har svetsats ihop transporteras den på 
pallar till ett mellanlager innan lackavdelningen. 
 

 
Figur 4.10 Processkarta produktion 
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Produkten lackeras vanligtvis i en av två färger som alltid körs på lackavdelningen. 
När lackavdelningen tar pallen från mellanlagret finns en pallflagga på som visar vil-
ket antal, vilken färg och i vilket program som produkten ska köras. Lackeringspro-
cessen är helautomatiserad bortsett från av- och påplockning som sker manuellt av 
personalen. Anläggningen manövreras av en dator där inställningar av program görs 
beroende på vilken produkt som körs.  
 

 
Figur 4.11 Bearbetningen och lackning av aluminiumprofiler (Pallco aluminium, 
2010; Pallco stål, 2010) 

 
Lackeringsprocessen startar med att produkterna hängs upp på krokar (se Figur 4.11) 
som sedan transporteras via en räls i taket in i ett buffertlager. Buffertlagret är till för 
att hela tiden hålla igång anläggningen, då lackavdelningen utgör tillverkningens 
flaskhals. Efter buffertlager förbehandlas produkterna. Förbehandlingen består bland 
annat av avfettning, tvätt och tork. Vidare appliceras pulver på produkterna i olika 
färger beroende på vilket program produkten är inställd på. Därefter härdas de i en 
härdugn i 190°C i 10-20 minuter. Efter härdugnen kyls produkterna ned, plockas ned 
av personal vid avplockningen och packas till slut i rätt pall. Lackavdelningen är en 
sluten process som har ett eget reningsverk, vilket medför att avdelningen inte har 
några utsläpp. 

4.1.6.3 Processkarta efter produktion 
Efter inköp och produktion placeras pallarna med tillverkade produkter på angiven 
eller annan plats för utleverans. 

 
Figur 4.12 Processkarta efter produktion 

 
E fter produktion utförs inom utlastningsavdelningen (se Figur 4.12) och startar med 
att orderstockslistor skrivs ut som visar vad som ska plockas och ställas i ordning för 
leverans. Utöver att plocka och ställa i ordning produkter kollas det att de passar in 
höjd- och viktmässigt på lastbilen. Stort informationsutbyte sker här med logistikav-
delningen för att se vilka produkter och vilka kunder som måste prioriteras. Det kan 
under dagen exempelvis tillkomma att en produkt måste gå med lastbilen, vilket leder 
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till att utlastningsavdelningen planerar om och ställer pallar i rätt ordning. Därefter 
görs oftast emballering av produkter samt följesedlar skrivs. Följesedlarna måste redi-
geras av personalen utefter vad som har kunnat plockas för leverans med tanke på 
vilka produkter som är färdigproducerade och finns tillgängliga. Det är inte alltid att 
produkter hinner produceras i tid, varför det krävs en manuell redigering av följesed-
lar. Efter det att följesedlar är skrivna sker olika moment beroende på kund. 
 
Gällande kund A faxas följesedeln till företaget. Kund A hämtar sina leveranser med 
egen bil och sköter dessutom pålastningen själva. När det gäller kund B ska all in-
for-mation om deras leveranser även rapporteras in i kundens egna affärssystem av 
Pallco. Därefter kommer kundens anlitade bilar för att hämta leveranserna. Pålastning 
på dessa lastbilar görs sedan av Pallcos personal på utlastningsavdelningen. Efter det 
att kundgrupp C:s följesedlar är skrivna bokas lastbil av Pallco. Pålastning av kund-
grupp C g-

inte hinner bli färdigt till avgångstid, använder sig Pallco av en närbelägen budfirma 
som då kör direkt till kund. 
 
Mellan före produktion, inköp och produktion och efter produktion utbyts även myck-
et information. Prioriteringar görs av före produktion utefter kundernas order. Detta 
meddelas sedan vidare till inköp och produktion för att de ska tillverka de prioriterade 
produkterna i första hand och till efter produktion för att de ska plocka och lasta prio-
riterade produkter i första hand. 

4.1.7 Nyckeltal 

I dagsläget använder sig Pallco främst av nyckeltal inom den klassiska redovisningen 
såsom olika räntabilitetsmått, likviditet och soliditet. Skuldsättningsgrad, kapitalom-
sättningshastighet, varulageromsättning och omsättning per anställd är också exempel 
på nyckeltal som företaget använder sig utav. Alla dessa mått gäller hela företaget 
samt hela året och jämförs med andra liknande företag. Nyckeltal som är mer specifi-
ka för Pallco och som inte jämförs med konkurrenter på samma sätt är förädlingsvärde 
per timma och E-faktor, vilket är kopplat till företagets arbete med lean. (M. Olson, 
personlig kommunikation, 20 april, 2010) 
 
Förädlingsvärde per timma räknas ut genom företagets omsättning minskat med direkt 
material som sedan divideras med antalet produktionstimmar. Även förädlingsvärde i 
relation till total lön används som ett nyckeltal på företaget. (M. Olson, personlig 
kommunikation, 20 april, 2010) 
 
E-faktor är ett effektivitetstal som visar relationen mellan kalkylerad använd tid och 
verklig använd tid. Detta tal används i mindre grupper och följs upp varje vecka. (M. 
Olson, personlig kommunikation, 20 april, 2010) 
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4.2 Nulägesanalys 
Enligt lean thinking:s princip value stream ska kundgruppers processer identifieras 
med fokus på värdeadderande aktiviteter. På så vis möjliggörs också eliminering av 
slöserier. Detta görs nedan i form av värdeflödeskartläggningar och värdeflödes-
analyser. I examensarbetets analys behandlas Pallcos administrativa processer, vilka 
har kartlagts i nulägesbeskrivningen och där delats in i processer som behandlar flödet 
före produktion, inköp och produktion samt efter produktion, se Figur 4.13. Detta 
innebär att det är logistikavdelningens och godsavdelningens, här i form av utlast-
ningens, processer som analyseras djupare med hjälp av värdeflödeskartläggning och 
värdeflödesanalys. Utlastningens processer innehåller dock både processer innehål-
lande informationsflöden (administrativa processer) och processer innehållande mate-
rialflöden, varför båda kommer att behandlas för att värdeflödet ska kunna följas. 
Själva inköps- och produktionsprocessen analyseras inte vidare. Inleveranser utförs på 
samma avdelning som företagets utleveranser men kommer här inte att behandlas vi-
dare. Nulägesanalysen grundas på intervjuer med personal på logistik- och utleve-
ransavdelningen och kompletteras med författarnas egna tankar, idéer och åsikter i 
nästkommande kapitel. Värdeflödeskartornas beräkningar är gjorda på antalet order-
rader och utifrån verksamhetstid beräknad på 230 dagar per år, med åttatimmars ar-
betsdagar. För att tydliggöra informationen i värdeflödeskartorna finns de i större 
format som bilagor, se Bilaga 4, Bilaga 5, Bilaga 6, Bilaga 7, Bilaga 8 samt Bilaga 9. 
 

 
Figur 4.13 Nulägesanalysens upplägg 
 
Resultat och nulägesanalys har författarna valt att dela upp utefter respektive 
kund/kundgrupp då deras skillnader är av intresse för Pallco. 

4.2.1 Kund A 

Kund A är Pallcos största kund och år 2009 genererade de 7 100 stycken orderrader 
utav Pallcos totala antal på 11 023 stycken. 

4.2.1.1 Före produktion 
Figur 4.14 visar värdeflödet för kund A gällande före produktion, som utförs inom 
logistikavdelningen. Det är främst en person som arbetar med kund A:s order, men 
annan personal kan täcka upp arbetsuppgifter om det skulle behövas.  
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Figur 4.14 Värdeflödeskarta före produktion, kund A 

 
Processen börjar, som tidigare visas, med att order tas emot. Order från kund A kom-
mer främst in via EDI, men i specialfall faxas de till Pallco. EDI är en förkortning 
som står för elektroniskt informationsutbyte (Electric Data Interchange) och betyder 
att data överförs från ett datasystem till ett annat i ett förutbestämt och strukturerat 
format (Jonsson & Mattsson, 2008; Tullverket, 2010).  Med EDI ska det mottagande 
systemet kunna tolka och bearbeta informationen automatiskt vilket medför att ingen 
aktivitet utförs av personalen vid ordermottagning via EDI. Efter ordermottagning 
ligger kund A:s 
ses som en form av kö av order som väntar på att nästa aktivitet ska starta.. Orderbe-
redningen för standardorder sker genom ett fåtal knapptryck på datorn och tar cirka en 
halv minut. Ingen analys av ledtid behöver göras för dessa order utan de läggs direkt 
efter önskad ledtid. Därefter hamnar orderna återigen i orderlager för att invänta en 
nettobehovskörning. Nettobehovskörningen körs varje natt och ibland även på dagen. 
Väntan på körning blir därför olika men med en standardtid på cirka 12 timmar.  Själ-
va nettobehovskörningen i sig tar cirka 15 minuter, varav kund A upptar knappt tio 
minuter av dem. Efter det att nettobehovskörningen är genomförd hamnar order i la-
ger på nytt där de ligger i en till två dagar innan de frisläpps för tillverkning, då order 
frisläpps cirka tre gånger i veckan. Frisläppning av tillverkningsorder innehåller två 
aktiviteter. Först avgörs det artikel för artikel vilka som ska frisläppas, därefter görs 
samma sak på nedbruten artikelnivå. Sammanlagt tar det ungefär två timmar att gå 
igenom vilka av alla kundorder som ska frisläppas och kund A:s order står för cirka 
65 % av tiden. 
 
Efter frisläppning av tillverkningsorder genereras som tidigare nämnts en körplan. 
Härefter går ordern in i inköp och produktion, varför värdeflödeskartläggning av dessa 
processer inte görs i detta examensarbete (se Figur 4.13). Alternativen är dock att till-
verkning kan starta direkt eller att inköp av material behöver göras. Frisläppning av 
inköpsorder görs en gång i veckan och tar cirka 30 minuter att genomföra gemensamt 
för alla kunder. Tiden som läggs på kund A:s order är emellertid mycket liten då det 
mesta inköp som behövs för att tillverka kund A:s order sker mot prognos. Att inköp 
görs mot prognos beror på att det mesta materialet består av långlängder som först ska 
kapas för att sedan bearbetas vidare. Dessutom är kund A bra på att ge säkra progno-
ser. Vid frisläppning av inköpsorder gås först de orderförslag som finns igenom och 
vill Pallco göra inköpet som Monitor föreslår frisläpps ordern. Därefter skrivs inköps-
order ut för att arkiveras i minst två år samt att leverantören mejlas. Efter en till tre 
dagar får Pallco ett ordererkännande från leverantören, Pallco kollar att allt stämmer 
och därefter kan leverans ske.  
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Utmärkande för kund A är att de i många fall specialbehandlas, vilket symboliseras av 
kaizen-insatsen i värdeflödeskartan och innebär att förbättringsmöjligheter finns. Spe-
cialbehandlingen innebär främst att kunden skickar ovanligt många specialorder inne-
hållande specialartiklar som kräver mycket arbete i förhållande till små kvantiteter, 
vilket därmed genererar liten lönsamhet för Pallco. Av totalt 7 100 orderrader var år 
2009 330 stycken specialorder. Då examensarbetets värdeflödeskartläggning har av-
gränsats till att endast behandla standardorder syns ej dessa specialorder i Figur 4.14. 
Dock ser flödet ut på näst intill samma sätt. Det som skiljer specialorder från stan-
dardorder är att de måste gå via sälj- och teknikavdelningen för analys av ledtider. 
Detta innebär att extraarbetet krävs då analys av ledtider för specialorder ofta tar lång 
tid att genomföra. Sälj- och teknikavdelningen avgör om specialordern först och 
främst är möjlig att genomföra samt prissätter den. Detta tar tid då kunden kräver att 
de extra kostnader som specialordern innebär ska vara inräknade i styckpriset istället 
för att vara en tilläggskostnad. Här arbetar Pallco redan nu med att få kund A att gå 
med på att endast en tilläggskostnad ska behövas räknas ut. Det är främst den admi-
nistrativa tiden som läggs på specialorder som är utmärkande i jämförelse med stan-
dardorder. 
 
Möjligheten till accepterande av akutorder är också specifikt för kund A. Kunden kan 
höra av sig till Pallco för att kräva extra snabba leveranser då de av någon anledning 
har hamnat i ett brådskande tillstånd.  Detta medför att beredningsarbetet av order tar 
längre tid då omplaneringar måste göras för att Pallco ska kunna tillgodose de nya, 
akuta order som kunden vill ha skickade. Inte heller akutorder ryms inom värde-
flödeskartläggningens gränser men stegen i flödet blir desamma. Tidsfaktorn är det 
som påverkas i form av att bereda order då tar längre tid. 
 
Det är också av stor vikt för Pallco att kund A:s leveranser aldrig blir restnoterade. 
Bevakning sker därför mot kund A:s egna lagersystem där logistikavdelningen går 
igenom artikel för artikel och räknar ut vilka som måste prioriteras och därmed gå 
med leveransen samma eller nästkommande dag. Detta medför att kunden sällan blir 
utan produkter men samtidigt att det tar tid för Pallco. Bevakningen av dessa artiklar 
sker varje morgon och kan ta allt från några minuter till flera timmar. Därefter medde-
las godsavdelningen gällande vilka produkter de först och främst ska plocka. Är pro-
dukterna inte färdigtillverkade meddelas även produktionsavdelningen. Främst berörs 
lackavdelningen av detta, vilken oftast är produkternas sista operation. Lackavdel-
ningen har, som tidigare nämnts, ett större mellanlager före sig och kan om rätt pro-
dukter finns på plats hinna producera önskade produkter inom utsatt tid.  

4.2.1.2 Efter produktion 
Värdeflödet för kund A efter produktion, som utförs på utlastningsavdelningen, visas i 
Figur 4.15. E fter produktion tar vid då tillverkningen av en produkt är genomförd (in-
köp och produktion).  Gällande kund A har Pallco en heltidsanställd som endast arbe-
tar med deras utleveranser.  
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Figur 4.15 Värdeflödeskarta efter produktion, kund A 

 
Produktionen avslutas, som tidigare kapitel visar, vanligtvis med lackering varför 
lackavdelningen är de som överlämnar materialet för utlastning. När produkterna 
kommer till utlastningen ligger de i genomsnitt i lager cirka en till en och en halv da-
gar innan de plockas för utleverans. Utleveranser startar med att orderstockslistor 
skrivs ut och informationen i orderlistorna fås av logistikavdelningen som för in upp-
gifterna i Monitor när de har behandlat en order. Denna uppgift tar cirka 40 minuter 
att utföra och därefter plockas leveransen av produkter ihop. Att plocka leveranser 
innehåller både administrativt och materiellt arbete. Själva hopplockandet av leveran-
ser tar cirka fyra timmar att utföra. Samtidigt som leveransen plockas görs även em-
ballering. Detta arbete består till största delen av att banda och plasta pallar. Dessutom 
sker parallellt med plockning av leveranser placering av färdigproducerade artiklar till 
rätt hyllplatser och flyttning av befintliga artiklar mellan hyllorna. Att de som arbetar 
med utlastning och utleveranser även måste arbeta med att flytta runt en hel del mate-
rial för att allt ska kunna kommas åt och få plats beror på godsavdelningens trånga 
utrymme och kan ses som slöseri, därav kaizen-insatsen som visar på att förbättrings-
behov finns. Emballering och förflyttning av produkter tar ungefär en timme att utfö-
ra.  
 
När leveransen är färdigplockad ligger produkterna i lager, det vill säga att de ligger 
och väntar på att bli lastade och utlevererade, i ungefär 30 minuter innan lastbilen 
kommer för lastning och utleverans. Utlastningen vet när lastbilen planerar att komma 
då kund A som tidigare nämnts kör med egna bilar och detta utefter ett fastställt 
schema.  
 
Efter att en leverans är färdigplockad skrivs en slutgiltig följesedel ut. Denna process 
tar cirka 50 minuter och innebär två steg: först kollas det manuellt vilka artiklar på 
listan som gick med lastbilen, därefter förs detta in i Monitor och den nya listan skrivs 
ut. När den slutgiltiga följesedeln är utskriven faxas den till kund A och denna uppgift 
tar omkring fem minuter. Tack vare att Pallco faxar listan kan kunden börja förbereda 
arbetet gällande mottagandet av leveransen innan deras lastbil kommer fram. Detta är 
en förmån som betyder väldigt mycket för kunden utan att det tar någon särskild extra 
tid för Pallco att utföra. 
 
I kund A:s utleveranser kommer normalt 75-80 % av artiklarna med som beräknat. 
Även om artiklar blir försenade enligt orderstockslistorna kommer de oftast i tid till 
kunden. Detta tack vare att utlastningen för kund A plockar dagens sändningar plus 
två dagar framåt, vilket medför att de alltid har en viss flexibilitet. Pallco håller en hög 
leveranssäkerhet till kund A, 96-97% av artiklarna levereras i tid. Även transport-
skador till kunden är väldigt få, näst intill obefintliga. Mycket tack vare att utlast-
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ningen har ett bra samarbete med två återkommande chaufförer som kör kundens last-
bil.  Eftersom det alltid är samma personer som kör får de en nära relation med Pall-
cos utlastningspersonal. Dessutom har den på Pallco ansvarige personalen för kund A 
lång erfarenhet av både utlastning och lastbilskörning. 

4.2.1.3 Analys av tidslinjer 

I före produktion uppskattas den totala ledtiden i värdeflödet till tre dagar och den 
värdeskapande processtiden till 87,6 minuter, vilket visar att den värdeskapande tiden 
är 6,1%. Att den värdeskapande tiden är låg beror främst på de så kallade orderlager 
som uppstår av att order får vänta på att nästkommande aktivitet ska utföras.  
 
I efter produktion uppskattas den totala ledtiden i värdeflödet till i snitt 1,31 dagar och 
den värdeskapande processtiden till 385 minuter, det vill säga cirka sex och en halv 
timmar. Den värdeskapande tiden upptar därmed 61,2%. Att siffran är hög beror 
främst på att produkterna inte befinner sig länge i lager innan de plockas och efter att 
de har plockats. Att Pallco har en person som endast arbetar med kund A:s order kan 
också påverka resultatet. 
 
Totalt för kund A:s kartlagda värdeflöden har Pallco en värdeadderande tid på 32,8 %. 
Detta innebär att kund A bör de vara villiga att betala för 32,8% av den tid som Pallco 
totalt lägger på kunden. 

4.2.2 Kund B 

För kund B tillverkar Pallco endast mot kundorder på grund av att kunden själv står 
för materialet som ska bearbetas av Pallco. Kund B levererar själv sitt material till 
Pallco där de vidareförädlas för att sedan hämtas av kunden igen. Ytterligare en an-
ledning till att tillverkning endast sker mot kundorder är att kund B inte kan ge några 
säkra prognoser, till skillnad från kund A. Kund B är Pallcos näst största kund, vilken 
år 2009 genererade 836 stycken order och även lika många orderrader då kunden all-
tid skickar en order per artikel.  

4.2.2.1 Före produktion 
Figur 4.16 visar värdeflödet för kund B före produktion. Även kund B:s order behand-
las främst av en person på Pallco, men arbetet kan täckas upp av andra om det skulle 
behövas.  
 

 
Figur 4.16 Värdeflödeskarta före produktion, kund B 

 
Processen före produktion för kund B startar med att en inköpsrapport skickas till 
Pallco. Aktuell dag ges en inköpsrapport som visar vad kunden planerar att beställa 
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nästkommande dag samt beställningarnas önskade ledtider. När rapporten anländer till 
Pallco gås den igenom för att se vilka order Pallco kan acceptera rakt av eller om det 
måste förhandlas om till exempel ledtider. Om Pallco inte hör av sig till kund B om 
något som gäller inköpsrapporten innan klockan tolv samma dag som den anlände 
betyder det att rapportens order accepteras. Är det däremot något i rapporten som 
Pallco vill ändra på meddelas kunden genom att företaget rapporterar in önskade änd-
ringar direkt i kundens affärssystem.  Även detta måste göras innan klockan tolv den 
dagen rapporten anländer. Detta är ett arbete som innebär merarbete för Pallco i jäm-
förelse med övriga kunder, varav kaizen-insatsens placering i värdeflödeskartan. Var-
je dag läggs i snitt cirka 20 minuter på att utföra just detta moment. Det är även av 
mycket stor vikt att detta görs varje dag i och med att orörda inköpsrapporter är lika 
med accepterade order. 
 
Dagen därpå skickar kund B sina order till sin egna skrivare som finns på logistik-
avdelningen på Pallco. Orderlagertiden blir densamma som för kund A innan order 
börjar beredas. Beredning av kund B:s order tar ungefär två minuter per order, enligt 
beräkning ger det ett snitt på cirka 15 minuter. Även de två nästkommande order-
lagerpunkterna innebär lika lång lagertid som för kund A. Likaså går nettobehovs-
körningen och frisläppningen av tillverkningsorder till på samma sätt, det är enbart 
antalet orderrader som påverkar tiden på frisläppningsarbetet.  
 
Efter det att tillverkningsorder är frisläppt och körplaner har genererats behöver Pallco 
näst intill aldrig stå för några materialinköp för kund B:s tillverkning. Detta beror på, 
som tidigare nämnts, att kunden genom hela orderuppfyllelseprocessen står för allt 
material själv. 

4.2.2.2 Efter produktion 
Figur 4.17 visar värdeflödet för kund B gällande efter produktion, som tidigare 
nämnts är lika med avdelningen för utlastning och därmed även inkluderar en del ma-
terialflöde. Kund B och C har tillsammans en heltidsanställd på Pallco som arbetar 
med deras utleveranser.  
 

 
Figur 4.17 Värdeflödeskarta efter produktion, kund B 

 
Produkterna som ska utlevereras till kund B ligger i lager i snitt ett dygn innan de 
plockas för leverans. Första processen, att orderstockslistor skrivs ut, tar omkring en 
minut att genomföra för att sedan övergå till plockning av leveranser. Själva plock-
ningen upptar cirka en tredjedel av tiden. Här plockas dagens sändningar plus fem 
dagar framåt. Enligt orderstockslistorna kommer ungefär 80 % av kund B:s leveranser 
med som de ska men i slutändan kommer näst intill allt i tid till kunden. För kund B:s 
räkning utförs inget övrigt arbete i form av emballering och bandning då kunden själ-
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va står för pallar som inte är i behov av detta. Parallellt med plockningen av leveran-
ser sker även här förflyttning av produkter. 
 
Efter plockning av leveranser skrivs följesedlar som, precis som för kund A, redigeras 
utefter vad som har kunnat plockas. Informationen rapporteras sedan in i kund B:s 
affärssystem. Därefter kommer kundens bilar som de anlitar själva för att hämta leve-
ranserna, vilket sker två gånger dagligen. När bilen anländer till Pallco är det dock 
Pallcos personal som utför lastningen. I snitt ligger plockade leveranser fyra timmar 
innan de hämtas för utleverans. Kund B:s värdeflöde för efter produktion gås igenom 
en gång per dag. 

4.2.2.3 Analys av tidslinjer 

I före produktion uppskattas den totala ledtiden i värdeflödet till fyra dagar och den 
värdeskapande processtiden till 46,1 minuter, vilket visar att den värdeskapande tiden 
är enbart 2,4%. Att den värdeskapande tiden är låg beror även här främst på de så kal-
lade orderlager som uppstår av att order får vänta på att nästkommande aktivitet ska 
utföras. 
 
I efter produktion uppskattas den totala ledtiden i värdeflödet till i snitt en dag och den 
värdeskapande processtiden till 81 minuter, det vill säga cirka sex och en halv timmar. 
Den värdeskapande tiden upptar därmed 11,3%. Totalt för kund B:s kartlagda värde-
flöden har Pallco en värdeadderande tid på cirka 6,7%. Detta innebär att kund B bör 
de vara villiga att betala för 6,7% av den tid som Pallco totalt lägger på kunden.  

4.2.3 Kundgrupp C 

Kundgrupp C är som nämnts tidigare en kundgrupp som omfattar Pallcos övriga kun-
der gemensamt. År 2009 bidrog kundgrupp C med 3087 stycken orderrader.  

4.2.3.1 Före produktion 
Figur 4.18 visar kundgrupp C:s värdeflöde för processerna före produktion. Som visas 
skiljer sig värdeflödeskartan inte nämnvärt jämfört med kund A och B. Det som 
främst utmärker kundgrupp C är att dess ledtider analyseras innan de fastställs samt 
att ledtiderna ofta är längre än för kund A och B. Ledtidsanalysen innebär att Pallco 
kollar av att de har ledig maskintid, tillgängligt material samt ledig personal som kla-
rar av att tillverka ordern inom önskad ledtid, eller om tiden måste förlängas. Detta 
medför att beredningsarbetet tar längre tid och att kunden får vänta längre innan Pall-
co accepterar deras order. Tidsåtgången för ledtidsanalyser skiljer sig mycket åt från 
gång till gång varför det har upplevts som omöjligt att uppskatta tiden. 
 

 
Figur 4.18 Värdeflödeskarta före produktion, kundgrupp C 
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Kundgrupp C:s order tas emot både via mejl och fax samt av både logistikavdelningen 
och säljavdelningen. Att order kan anlända till Pallco på flera olika sätt gör att de ris-
kerar att tappas bort. Är den personen som mottagit en viss order av någon anledning 
borta från arbetet ett tag är det ingen annan som vet vilka order han eller hon har fått 
och därmed vet ingen att det finns arbete som borde behandlas. På så vis kan bort-
glömda order uppstå, vilket påverkar kunden negativt. 

4.2.3.2 Efter produktion 
Figur 4.19 visar det administrativa värdeflödet för kundgrupp C gällande efter pro-
duktion tillsammans med delar av materialflödet. Produkterna som ska utlevereras till 
kundgrupp C ligger också de i lager i allt mellan några sekunder till flera månader, 
men med ett snitt på ungefär en vecka innan de plockas för leverans.  
 
 

 
Figur 4.19 Värdeflödeskarta efter produktion, kundgrupp C  

 
Orderstockslistor skrivs ut, vilket tar cirka tio minuter. Plockning av leveranser görs 
sedan i kombination med att produkterna emballeras, vilket tillsammans tar cirka fyra 
timmar att genomföra. Även här flyttas produkter runt och in på hyllplatser för att 
personalen ska kunna komma åt det som ska med aktuell leverans. Följsedel skrivs 
sedan och därefter bokas lastbil. När det gäller kundgrupp C bokar som tidigare 
nämnts Pallco de lastbilar som ska utföra leveranserna. Vilken leverantör som bokas 
beror på om det är kunden eller Pallco som ska stå för frakten. Står Pallco för frakten 
bokas fraktbolaget Schenker via EDI, vilket tar max en minut. Om kunden står för 
frakten tar bokningen ungefär en kvart att genomföra. När bokad bil anländer till Pall-
co för lastning är det Pallcos personal som lastar och även här ligger de plockade leve-
ranserna i snitt fyra timmar och väntar på detta. För kundgrupp C gås värdeflödet efter 
produktion igenom i snitt fem gånger per dag och totalt lägger en person på utlast-
ningen omkring sex timmar per dag på kundgrupp C:s utleveranser. 

4.2.3.3 Analys av tidslinjer 
I före produktion uppskattas den totala ledtiden i värdeflödet till sju dagar. Dock har 
den värdeskapande processtiden har inte kunnat uppskattas av personalen då kund-
grupp C innehåller mycket varierande order. Komplikationerna medför att den värde-
adderande tiden i före produktion för kundgrupp C inte kan ges. 
 
I efter produktion uppskattas den totala ledtiden i värdeflödet till i snitt 5,5 dagar och 
den värdeskapande processtiden till 325 minuter, det vill säga cirka fem och en halv 
timmar. Den värdeskapande tiden upptar därmed 12,3%. Siffran är låg beroende på att 
produkterna befinner sig längre tid i lager innan de plockas. Antalet lagerdagar varie-
rar dock beroende på att siffrorna berör en grupp av kunder. 
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Den totala värdeadderande tiden för kundgrupp C:s kartlagda värdeflöden kan inte 
redovisas på grund av den icke uppskattade tiden i före produktion. 

4.2.4 Sammanfattning 

I stort består vardera kunds värdeflöden av liknande flöden, både när det gäller före 
produktion och efter produktion. Det som främst skiljer kunderna åt är kund A:s spe-
cial- och akutorder, vilka inte direkt syns i värdeflödeskartläggningen då det är stan-
dardorder som kartlagts.  
 
I före produktions värdeflödeskartor och värdeflödesanalys är det kundgrupp C:s ana-
lyser av ledtider som är utmärkande. Analysen tar upp en hel del tid men är så pass 
varierande att den inte har kunnat uppskattas. 
 
I efter produktions värdeflödeskartor och värdeflödesanalys är det kundernas olika 
sätt att få hem sina leveranser på som är den mest utmärkande skillnaden. Även lager-
tiden för produkter, innan de plockas för leverans, skiljer sig stort åt för kund A i jäm-
förelse med kund B och C. 
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5 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel diskuteras och utvärderas examensarbetets metodval och tillvägagångs-
sätt med hjälp av reliabilitets- och validitetsstudier. Därefter följer en resultatdiskus-
sion där utvärdering och diskussion av analyserande resultatet görs 
 

5.1 Metoddiskussion 
I examensarbetets metodstycke tas reliabilitet och validitet upp i form av teori. Detta 
är en bra grund för författarna att utvärdera metodval och genomförandet av examens-
arbetet då det behandlar såväl styrkor som svagheter. 

5.1.1 Reliabilitet 

Den teoretiska bakgrundens referenser ses som reliabla då det är primära och därmed 
tillförlitliga källor som har använts. De muntliga referenser som använts i arbetet, 
gällande nulägesbeskrivningen, bedöms även de som trovärdiga eftersom det är be-
rörd personal med goda kunskaper om både företaget och specifika arbetsuppgifter 
som intervjuats. Dock finns en risk att samma svar inte skulle ges om förändrade för-
utsättningar skulle uppstå. Samma muntliga referenser har även använts till nuläges-
analysen och anses då ha lägre reliabilitet på grund av att det är mycket uppskatt-
ningar av tider från personalens sida som har gjorts.  

5.1.2 Validitet 

Rapporten som helhet anses ha hög validitet då resultat och diskussion väl kopplas 
samman med examensarbetets syfte och mål, samt att rapporten grundar sig på väl-
kända och välanvända metoder. Det anses rimligt att använda samma tillvägagångssätt 
som detta examensarbete använder sig utav vid fortsatt kartläggning och analys av 
företagets övriga administrativa processer. Dock skulle det, om större tidsutrymme då 
gavs, vara positivt att genomföra tidsstudier samt att eventuellt jämföra resultatet med 
hur det ser ut på andra företag. Validiteten har under arbetets gång kontrollerats ge-
nom regelbunden uppföljning med handledare på både Pallco och Tekniska Högsko-
lan i Jönköping. 
 

5.2 Resultatdiskussion 
Först diskuteras Pallcos administrativa orderuppfyllelseprocess, från kundorder till 
leverans. Kundernas/kundgruppens skillnader avhandlas och förslag på förbättringar 
samt förslag på fortsatt arbete för Pallco ges. Därefter diskuteras och lämnas konkreta 
förslag på lean-nyckeltal att använda för företaget, kopplade till den kartlagda och 
analyserade kundorderuppfyllelseprocessen. 

5.2.1 Kundorderuppfyllelseprocess 

Perfection är enligt teorin lean thinking:s sista princip och handlar om att alltid se 
efter förbättringsförslag, vilket ges nedan. Främst är det dock principen value stream 
som ligger till grund för vad ovanstående princip leder fram till då arbetet fokuserar 
på att kartlägga och analyseras kunders/kundgruppers värdeflöden i kundorderuppfyl-
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lelseprocessen. På så vis har värdeadderande respektive icke-värdeadderande aktivite-
ter tydliggjorts, vilket ligger till grund för många förbättringsförslag. 
 
Baserat på de intervjuer som har genomförts på Pallco har en fördelning av den tid 
som läggs på respektive kund uppskattats. Att kundgrupp C ibland får stora siffror 
beror på att kundgruppen inkluderar Pallcos övriga kunder tillsammans. Resultatet i 
stort visar att ungefär 45% av tiden läggs på kund A, 15% på kund B och 40% på 
kundgrupp C. I före produktion flödet uppskattas det att omkring hälften av tiden an-
vänds för kund A:s räkning, 15% för kund B samt 35% för kundgrupp C. I flödet efter 
produktion förbrukas tiden till 35% på kund A, 15% på kund B och hälften av tiden på 
kundgrupp C. Detta visar att det är främst kund A som tar upp stora delar av Pallcos 
administrativa tid gällande orderuppfyllelseprocessen från kundorder till leverans. 
Nulägesanalysen visar dock enbart kundernas standardorder, varför det som utmärker 
kund A inte synliggörs lika tydligt i värdeflödeskartläggningen. 
 
Även analyserna av värdeflödeskartornas ledtider visar att kund A prioriteras i och 
med deras mycket kortare ledtider. Anledningen är att deras order inte ligger lika 
länge i lager som för kund B och kundgrupp C och gäller i både före produktion och 
efter produktion. Sammanlagt visar även tidslinjernas analyser att Pallco bör se över 
hur de kan minimera icke-värdeadderande tid som läggs på vardera kund/kundgrupp. 

5.2.1.1 Kund A 
Specialorder, akutorder samt prioriteringar gällande att inte restnotera leveranser för 
kund A medför att extra hög service utförs för kundens räkning utan att Pallco tar nå-
got extra betalt för det. I värdeflödeskartan för kund A:s före produktion, som ses i 
nulägesanalysen och i Bilaga 4, visas detta extraarbete i form av en så kallad kaizen-
insats, vilket enligt teorin är en symbol som belyser värdeflödets förbättringsbehov. 
Att Pallco godtar att hjälpa specifikt kund A med special- och akutorder har funnits 
med länge, varför kunden nu ser det som en självklarhet. Detta gör det svårt för Pallco 
att ändra sina rutiner och införa samma premisser för kund A som för alla andra. Det 
är för Pallco av stor vikt att behålla kunden och det är mycket möjligt att det är just 
Pallcos extraservice som gör att kund A väljer dem. Dock borde Pallco arbeta med att 
få kunden att förstå vilket mervärde företaget erbjuder med denna service. Pallco bör 
därmed kunna ta extra betalt i dessa fall, vilket även skulle leda till en mer rättvis 
kostnadsfördelning. Prioriterade order påverkar förutom produktionen dessutom efter 
produktion i och med att personalen behöver ändra ordning på tänkta och påbörjade 
plockade leveranser, se Bilaga 5. 
 
Något som författarna har kommit fram till under examensarbetets gång är att Pallco 
bör arbeta vidare med att studera hur mycket tid sälj- och teknikavdelningen lägger 
ner på specialorder från kund A. Teknikavdelningens ansvarar som sagt för att speci-
alberedningar görs samt att ritningar justeras för att stämma överens med kund A:s 
önskemål. Därefter sätter säljavdelningen ett pris på specialordern och skickar tillbaka 
ordern i retur till logistikavdelningen. Här är tidsåtgången för kund A stor då priset 
som sätts utöver standardpris ska, som tidigare nämnts, vara inräknat i styckpriset 
istället för att vara en tilläggskostnad. Detta är något som Pallco redan arbetar med för 
att få ändrat. Dessutom bör beräkningarna utöver själva tilläggskostnaderna för annor-
lunda produktion inkludera kostnaden för det extra administrativa arbete som behöver 
utföras. Som tidigare nämnts behandlar detta examensarbete endast standardorder. 
Därför tror författarna att det är en bra fortsättning för Pallco att vidare studera den 
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administrativa tidsåtgången för sälj- och teknikavdelningen, både för kund A:s speci-
alorder samt för alla kunders nya order. 
 
Ytterligare ett tydligt exempel på att kund A borde bära större kostnader är Pallcos 
hårda arbete för att kund A:s leveranser inte ska bli restnoterade. Mycket av detta ar-
bete sker genom att företaget sitter uppkopplat mot kundens lagersystem där Pallco 
kan se vilka produkter som behöver prioriteras för kundens räkning. Bevakningen av 
kund A:s lagersystem sker varje morgon och eftersom artikel för artikel gås igenom 
upptar arbetet en hel del tid, vilken varierar från dag till dag. Att Pallco utför denna 
bevakning medför att de bistår kund A med arbete som annars kunden själv hade varit 
tvungna att göra, för att sedan rapportera till Pallco. 

5.2.1.2 Kund B 
Författarna anser även att Pallco bör se över det mervärde som kund B får genom att 
logistikavdelningen registrerar informationen om inköpsrapporter direkt i kund B:s 
affärssystem. Detta visas i Bilaga 6 i form av en kaizen-insats. Dessutom rapporterar 
utlastningen kundens följesedlar direkt i kundens affärssystem, vilket visas i Bilaga 7. 
Denna rapportering är något som tar extra tid för avdelningarna och som underlättar 
avsevärt för kunden. Däremot tar inte Pallco någon merkostnad för arbetet vilket för-
fattarna anser att företaget skulle kunna göra. Även om det kan vara svårt att kräva en 
sådan sak när arbetssättet redan är implementerat bör det påtalas för kunden hur stor 
del av arbetet denna service innebär. Framförallt sparar denna service en stor del ar-
bete för kund B, eftersom de själva slipper att rapportera in informationen.  

5.2.1.3 Kundgrupp C 
Som tidigare nämnts i nulägesanalysen har Pallco problem med kundgrupp C:s order 
eftersom de kommer till Pallco på flera olika sätt. Detta innebär att förbättringsbehov 
finns, vilket syns i kundgruppens värdeflödeskarta före produktion i nulägesanalysen 
(Bilaga 8). Ett förslag, från intervjuade personer samt från författarna, för att lösa pro-
blemet är att en gemensam inbox för ordermejl bör skapas där alla som arbetar med 
orderarbete kan se alla order som kommer in. Var och en kan därifrån ta hand om de 
order som berör honom eller henne. På så sätt syns det även tydligt om det är någon 
order som inte blivit behandlad. Genom att ha en gemensam inbox som gås igenom 
dagligen undviks bortglömda order när exempelvis personal är borta från jobbet. 
Denna lösning kräver dock att kundgrupp C är villig att ändra sin ordersändning till 
enbart mejl istället för exempelvis fax eller post. Författarna tror dock inte att det 
skulle bli ett alltför stort problem med tanke på att denna lösning skulle innebära färre 
bortglömda order, vilket bör ses som positivt av kundgrupp C. Ett annat alternativ är 
att oavsett orderform införa en gemensam ordermottagning för att uppnå ovanstående 
fördelar. 

5.2.1.4 Övrigt 
Under examensarbetets gång har det framkommit att ett av utlastningens större pro-
blem är det trånga utrymmet. Förbättringsbehovet som finns här påverkar alla kunder, 
vilket tydliggörs i nulägesanalysen. Väldigt få produkter har bestämda platser på av-
delningen och detta medför svårigheter. I dagsläget vet personalen var de ska ställa 
pallarna och finna produkterna i och med att de har jobbat en längre tid på Pallco. 
Problem skulle dock uppstå om Pallco behöver anställa en ny medarbetare. För-
fattarna rekommenderar därför Pallco att arbeta fram bestämda placeringar i den ut-
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sträckning som det är möjligt. Dessutom bör dessa placeringar markeras ut och kopp-
las samman med en instruktion som kan vara till hjälp vid nyanställningar. Genom 
detta minskas dessutom utlastningens slöseri av tid som idag går åt till att förflytta 

 
 
Ytterligare ett förslag, som författarna lägger stor vikt vid, är att Pallco bör arbeta 
vidare med att utöka värdeflödeskartläggningen. I detta examensarbete har enbart ett 
nuvarande tillstånd kartlagts och analyserats. Nästa steg för företaget är att ta fram 
och kartlägga ett önskat framtida tillstånd som det sedan ska kunna arbetas mot. Att 
arbeta med detta minskar samtidigt den icke-värdeadderande tid som i dagsläget finns 
i Pallcos värdeflöden, vilket syns i analyserna av tidslinjer. Som nämns i teorin är 
detta ett naturligt steg i fortsättningsarbetet med lean administration. 
 
Under arbetet med nulägesanalysen har även förslag på förbättringar hittats som indi-
rekt rör kartlagda värdeflöden. Till exempel har det vid intervjuer med berörd perso-
nal framkommit att lagring av order, som idag ska lagras i tio år, uppfattas som ett 
överflödigt arbetsmoment och att det tar upp stort utrymme. Ett förslag från för-
fattarna är att detta bör ses över och lösningsförslag tas fram. Exempelvis skulle lag-
ring kunna ske enbart elektroniskt. Det har också framkommit att det i dagsläget finns 
felaktiga saldon inregistrerade i Pallcos affärssystem. Detta medför att Pallco ibland 
lovar leveranstider de inte kan hålla eller skjuter fram leveranstider som de egentligen 
skulle klara av. I sin tur leder det även till mycket extraarbete för personalen på logis-
tikavdelningen då de ofta behöver extrakolla om saldona stämmer eller inte. Pallco 
arbetar i dagsläget sporadiskt med detta och författarna ser det som en självklarhet att 
fortsätta arbetet men på ett mer strukturerat sätt. Förslagsvis kan cyklisk inventering 
eller nollpunktsinventering användas. Cyklisk inventering är en periodisk inventer-
ingsinspektion som möjliggör för företag att, på ett löpande schema, räkna artiklar i 
ett antal områden inom ett lager utan att behöva räkna hela inventeringen (About, 
2010; Business Dictionary, 2010). Nollpunktsinventering är en sorts impulsinventer-
ing med innebörden att när saldot enligt ett lagerredovisningssystem är noll eller ne-
gativt ska lagret inventeras (Plan B, 2010). 

5.2.2 Nyckeltal 

I och med Pallcos intresse för att utveckla deras lean-arbete med hjälp av lean admi-
nistration följer nedan en diskussion kring lean-nyckeltal. Lean-nyckeltalen kopplas 
främst till rapportens berörda delar i kundorderuppfyllelseprocessen, det vill säga före 
produktion och efter produktion, enligt Figur 5.1 nedan. 
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Figur 5.1 Före produktion  inköp och produktion  efter produktion 

 
Författarna rekommenderar Pallco att börja med att implementera lean-nyckeltal på 
första nivån, det vill säga på produktionscellsnivå, eftersom den teoretiska bakgrun-
den visar att nivåerna följer mognadsprocessen för implementering av lean. Pallco har 
implementerat delar av lean produktion men när det gäller lean-redovisning befinner 
sig företaget precis i början på nivå ett. Lean-redovisning behöver komma ikapp lean 
produktion för att få ett optimalt totalresultat av lean-arbetet för att därmed lättare 
kunna utveckla lean-arbetet inom båda områdena. 

5.2.2.1 Löpande produktionsrapportering 
Löpande produktionsrapportering är ett bra nyckeltal att börja med då det enligt teorin 
är det mest grundläggande nyckeltalet inom lean. Som nämnts i teorin är några av 
fördelarna med detta nyckeltal att personalen hålls fokuserade på den output som 
kunden efterfrågar samt att nyckeltalet ger snabb återkoppling av problem som upp-
står. Dock är, som namnet visar, detta tal i första hand kopplat till produktion som i 
detta arbete inte har behandlats. Löpande produktionsrapportering kan kopplas till 
administrationen i form av att fastställa en viss takt som det ska arbetas efter, men hur 
detta ska mätas är svårt att ge konkreta exempel på. 

5.2.2.2  
r-

deflödet före produktion, det vill säga på logistikavdelningen, då talet även kan mätas 
i icke-producerande processer. Som nämns i den teoretiska bakgrunden är FGG ett 
nyckeltal för att standardisera arbete med strävan att säkerställa att arbetet görs på rätt 
sätt och inom utsatt tidsram. I teorin beskrivs även hur nyckeltalet beräknas vilket 
Pallco bör göra för att få fram den procentuella andelen FGG. För att följa upp och 
kunna förbättra arbetet med detta nyckeltal bör även en tavla finnas där rapportering 
om FGG-talen förs in med mål att slutligen uppnå ett FGG-tal på 100%. FGG kan 
vara ett bra nyckeltal att använda för att lösa Pallcos problem med felaktiga saldon. 
Som nämnts tidigare innebär felaktiga saldon extraarbete för personalen. Arbetas det 
med att nå ett bra resultat gällande FGG arbetas det samtidigt naturligt med att före-
bygga felaktiga orderregistreringar. Ett bra första steg kan vara att standardisera arbe-
tet som utförs i före produktion. Att implementera FGG i värdeflödet efter produktion 
skulle däremot kräva mycket mer arbete från Pallcos sida då utrymmesbristen gör det 
svårt att standardisera arbetet. Även de snabba prioriteringar som utlastningsavdel-
ningen utsätts för försvårar för att uppnå ett bra FGG-tal. Rekommendationen för 
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Pallco är att de börjar med detta arbete i före produktion för att sedan utöka till andra 
avdelningar och slutligen få en total siffra över FGG-arbetet. 

5.2.2.3 Leveransprecision 
Leveransprecision är ett nyckeltal på andra nivån som rekommenderas av författarna. 
Detta tal påverkas av hela företagets värdeflöde, både det administrativa och det mate-
riella flödet samt alla delar i Figur 5.1. Leveransprecision kan mätas gentemot både 
externa och interna kunder. Orderarbetet i före produktion överlämnas till processerna 
anskaffa och inleverera samt tillverka, vilket innebär att kunden är intern. Samtidigt 
påverkas även de externa kunderna av om före produktion lyckas hålla den lovade 
leveransprecisionen i och med att de endast är intresserade av den totala leverans-
precisionen. Inköp och produktion har i sin tur efter produktion som kund, varför le-
veransprecisionen även här påverkar både intern och extern kund. Leveransprecision 
är enligt teorin ett mått på kontroll av värdeflödet och vid arbete med detta nyckeltal 
skulle förbättringsförslagen som givits angående korrigerade ordersaldon och gemen-
sam ordermejl behandlas samtidigt. Vid arbete med att förbättra leveransprecisionen 
kommer Pallco att kunna säkerställa att leverera i rätt tid till kund. Tack vare detta 
skulle företaget kunna minska sina buffertlager för att till slut inte ha några alls och 
därmed skulle även kapitalbindningen minska. Dock är detta svårt att uppnå så länge 
akutorder från kund A accepteras då det i dessa situationer krävs ett lager. 

5.2.2.4 Genomloppstid 
Genomloppstid är ett av de viktigaste nyckeltalen och Pallco rekommenderas av för-
fattarna att använda detta. Som beskrivs i den teoretiska bakgrunden visar nyckeltalet 
flödet av material genom värdeflödet. Även detta nyckeltal kan användas inom både 
materialflöden och administrativa flöden samt alla delar i Figur 5.1, varför det är ett 
bra nyckeltal för Pallco. Inom administrationen kan material ses som exempelvis or-
derhantering, alltså inte ett fysiskt material. Genomloppstid i före produktion är då 
den totala tiden det tar från att en orderuppfyllelseprocess startar tills den går över till 
produktion. I efter produktion är genomloppstiden kombinerad administrativ och ma-
teriell, från att den färdiga produkten kommer från produktion tills den levereras till 
kund. Genomloppstiden i produktion är också kombinerad administrativ och materiell 
men då övervägande materiell. Examensarbetets värdeflödeskartor i nulägesanalysen 
visar till viss del genomloppstiden i före produktion och efter produktion. Författarna 
anser att dessa är en bra utgångspunkt för Pallco vid arbete med att förbättra företa-
gets genomloppstid. Dock krävs det att en mer djupgående analys görs av företaget 
för att få mer korrekta värden samt att en kartläggning av inköp och produktions 
genomloppstid bör analyseras. Att arbeta med nyckeltalet kan leda till en bättre över-
blick av Pallcos processer i stort. Till följd av detta skulle företaget kunna erbjuda 
kunder kortare leveranstider, beroende på att om Pallco kan minska sin genomloppstid 
blir leveranstiden till kund automatiskt kortare. Som visas i värdeflödeskartan före 
produktion för kundgrupp C (se Figur 4.18) arbetar Pallco med ledtidsanalyser. Vär-
deflödeskartan visar att Pallco inte kan uppskatta analysernas tider då de varierar stort. 
Med en kort genomloppstid kommer Pallco kunna minska tiden det tar att utföra ana-
lyser då företaget snabbare kan svara kunden om möjlig ledtid. Detta medför att före-
taget lättare kan standardisera och uppskatta tiden det tar att genomföra ledtidsanaly-
ser. En kartlagd och pålitlig genomloppstid att utgå ifrån kan i sin tur leda till att före-
taget kan få en säkrare leveransprecision. Leveransprecision och genomloppstid på-
verkar även automatiskt kapitalbindningen och om Pallco kan optimera dessa två 
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nyckeltal minskar företagets kapitalbindning och kapital frigörs. Det frigjorda kapita-
let kan sedan användas till ytterligare förbättringsarbeten inom lean. 
 
Ett företag som Pallco kan nå stora förbättringar genom att mäta tid i form av leve-
ransprecision och genomloppstid, varför dessa två tal bör prioriteras. Nyckeltalens 
främsta fördel är att de berör hela kundorderuppfyllelseprocessen. Därmed kan för-
bättringsbehov i hela värdeflödet urskiljas och snabba förbättrade resultat nås. 
 
Omsättning per anställd är ett nyckeltal som Pallco redan använder sig av och som de 
därmed naturligtvis borde fortsätta att arbeta med eftersom det är ett viktigt nyckeltal. 
 

5.3 Slutsatser 
Efter genomförda process- och värdeflödeskartläggningar har Pallcos kundorderupp-
fyllelseprocess både identifierats och analyserats, vilket var examensarbetets syfte. 
Informationen som främst kan användas för att ligga till grund för ett framtida kalky-
leringssystem på Pallco är den olika mängd arbete som läggs på respektive kund som 
belysts. Främst är det kund A som utmärker sig då det utifrån intervjuer framkommit 
att näst intill hälften av all kartlagd administrativ tid läggs på dem. Detta beror främst 
på att kunden ges extra service genom att specialorder och akutorder accepteras, plus 
att kundens order ofta prioriteras för att de inte ska bli restnoterade. Tillsammans kan 
dessa fakta användas som hjälp för att få en rättvisare kostnadsfördelning mellan kun-
der och kan även ligga som underlag till att få kund A att förstå vilken service de 
verkligen erbjuds. 
 
Gällande kund B, som tar upp cirka 15 % av den kartlagda administrativa tiden, är det 
mest utmärkande att det både före produktion och efter produktion av Pallco sker rap-
portering direkt in i kundens affärssystem. Detta innebär dubbelarbete för Pallco sam-
tidigt som kunden slipper att utföra detta arbete. Kundgrupp C står för omkring 40 % 
av den administrativa arbetstid som läggs ner i de kartlagda processerna och att siffran 
är så pass hög beror på att kundgruppen inkluderar Pallcos alla övriga kunder. 
 
Hur lean i administrativa processer kan tillämpas visas främst genom den nuläges-
analys som gjorts i form av värdeflödeskartläggningar, vilket är ett bra sätt att starta 
och utveckla ett lean-arbete med. Att använda sig av lean-nyckeltal är även det en bra 
metod för att öka implementeringen av lean i administrationen. När det gäller nyckel-
tal rekommenderas tal utefter värdeflödeskartläggningarna som gjorts. Dessa är: 

  
 Leveransprecision 
 Genomloppstid 

 
Genom examensarbetet har ett antal slöserier kunnat påpekas som en följd av de 
genomförda värdeflödeskartläggningarna. Sammanlagt har förbättringsförslag och 
förslag på fortsatt arbete givits i form av: 

 Få kund A att förstå vilket mervärde Pallco erbjuder. Därmed ska företaget 
kunna ta mer betalt för det merarbete de utför till kund A och en mer rättvis 
kostnadsfördelning blir möjlig. 
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 Arbeta vidare med att studera hur mycket tid som sälj- och teknikavdelningen 
lägger ner på specialorder för kund A. Detta för att tydligare visa kunden hur 
mycket tid som verkligen läggs ner.  

 Fortsätta att implementera lean i administrationen. Bland annat genom fortsatt 
värdeflödeskartläggning av till exempel teknik- och säljavdelningen samt eko-
nomiavdelningen. På så vis kan bättre flöden skapas med mindre slöserier. 

 Utveckla arbetet med värdeflödeskartläggning till att innefatta framtida önska-
de tillstånd.  

 Fortsätta att implementera lean i administrationen genom gradvis utökad till-
lämpning av lean-nyckeltal. 

 Kostnadsbelägga det arbete som registrering av information om inköpsrap-
porter och följesedlar direkt i kund B:s affärssystem medför. 

 Införskaffa en gemensam inbox för alla kundgrupp C:s order för att undvika 
att order tappas bort. 

 Se över det trånga utrymmet på utlastningen. 
 Fortsätta arbetet med att korrigera artikelsaldon. Detta för att minska den icke 

värdeskapande tiden som idag behövs för spårning och omarbete som fel sal-
don för med sig. Leveransprecision påverkas därmed positivt. 

 Arbeta fram förslag på hur och hur länge order bör förvaras. 

Författarna hoppas att detta examensarbete ger Pallco inspiration samt en bra grund 
till fortsatt arbete inom ämnet.
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8 Bilagor 
Bilaga 1 Intervjufrågor, alla avdelningar 

Bilaga 2 Intervjufrågor, logistikavdelningen 

Bilaga 3 Intervjufrågor, godsavdelningen 

Bilaga 4 Värdeflödeskarta före produktion kund A 

Bilaga 5 Värdeflödeskarta efter produktion kund A 

Bilaga 6 Värdeflödeskarta före produktion kund B 

Bilaga 7 Värdeflödeskarta efter produktion kund B 

Bilaga 8 Värdeflödeskarta före produktion kundgrupp C 

Bilaga 9 Värdeflödeskarta efter produktion kundgrupp C 
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Intervjufrågor, alla avdelningar 
 

1. Vad gör din avdelning? 
2. Vad är din arbetsuppgift? 
3. Vad har du för bild av orderflödet för respektive kund A, B och C på din avdel-

ning? 
4. Vilka uppgifter berör respektive kund A, B och C? 
5. Hur mycket av din tid berör respektive kund A, B och C? 
6. Hur mycket av avdelningens tid berör respektive kund A, B och C? 
7.  
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Intervjufrågor, logistikavdelningen 
 
1. Är du den enda som kan utföra dina arbetsuppgifter? 
2. Genomsnittlig ledtid från order kommer in till leverans? 
3. Ledtid i produktion? 
4. Har kunderna någon önskad ledtid?  
5. Har kunderna fast ledtid eller analyseras de först? 
6. Gör ni några inköp endast mot prognos (MTS)? 
7. Vad finns i kundorderpunkten (exempel plåtar & SL)? 
8. Antal order per år? 
9. Antal orderrader per år? 
10. Antal inkommande respektive levererade order per år? 
11. Tillgänglig arbetstid (antal personer * arbetstid  raster = minuter/skift)? 
12. Uppskatta hur stor andel som är standardorder jämfört med hur stor andel som 

går via säljavdelningen? 
13.  
14. Har kunderna något inköpsmönster gällande kvantiteter och kontinuitet?  
15.  
16. Hur lång tid tar det att acceptera order? 
17. Andel kundorder som kan hanteras direkt utan problem? 
18. Har ni order som ligger under ogjort arbete? Hur många i genomsnitt? 
19. Antal order i kö/order under ogjort arbete? 
20. Antal lagrade order i mejl? 
21. När en order frisläpps, vad exakt är det som händer (vad triggar igång)? 
22. Går det att bryta ner processerna djupare? 
23. Hur många aktiviteter innehåller varje process? 
24. Processtid för varje process? 
25. Hur länge uppskattas det att order befinner sig mellan varje process (exempel 

tid mellan ta emot order och bereda order, inklusive väntan)? 
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Intervjufrågor, godsavdelningen 
 

1. Vem/vilka på godsavdelningen har hand om utleveranser? 
2. Är du den enda som kan utföra dina arbetsuppgifter? 
3. Går det att bryta ner processerna djupare? 
4. Hur många aktiviteter innehåller varje process? 
5. Processtid för varje process? 
6. Hur länge uppskattas det att order befinner sig mellan varje process? (Exempel 

väntan mellan plocka leveranser och skriva följesedel) 
7. -

serna? 
8. Hur mycket tid används för administrativa arbetsuppgifter? 
9. Hur stor del av din arbetstid använder du till att vänta, på exempelvis ut-

rymme, leta plats, förflyttningar? 
10. Varifrån/från vem kommer informationen i orderstockslistorna? 
11. Kund A: Efter att ni har faxat dem, gör ni något mer? 
12. Tillgänglig arbetstid (antal personer * arbetstid  raster = minuter/skift)? 
13. Hur stor procentandel av det som ska plockas enligt orderlistor kan plockas? 
14. Levereras det mesta ändå i tid?
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